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III Toppen en dalen: 1972-1993 
 
1. Sportief overzicht 
 
De overname van AZ '67 door Wastora was het begin van een ongekend sensationele 
periode die AZ '67 binnen enkele jaren aan de Nederlandse top bracht, met als 
hoogtepunt de landstitel in 1981.1 Na een matige competitiestart gaf de overname het 
team zoveel inspiratie dat AZ '67 al in 1971-1972 de tweede plaats veroverde in de 
Eerste Divisie en weer promoveerde naar de hoogste voetbalafdeling. Ditmaal zou AZ 
'67 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 
daarin zelfs de halve finale tegen NEC. Deze wedstrijd werd gespeeld in het stadion van 
FC Utrecht. Als stunt zette AZ '67 gratis bussen in voor zijn supporters. Een enorme 
karavaan 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 
successen werden dit seizoen gelegd door het contracteren van Kees Kist 
(Heerenveen) en de Deen Kristen Nygaard. 
 In het seizoen 1973-'74 werd de opmars voortgezet. AZ '67 kwam met een 
zevende plaats in de Eredivisie uit op een positie onder de subtop. Een domper was het 
besluit van het grote talent Eddy Schaafstra om te stoppen met betaald voetbal. 
Seizoen 1974-'75 werd een ongekend succes voor de club. Na spectaculaire 
overwinningen op Ajax (3-0) en PSV (2-1) bereikte AZ '67 de vijfde plaats en had zich 
daarmee hoog in de subtop genesteld. De verwachting was dat AZ '67 het in de 
bekercompetitie ver zou schoppen, zeker toen het in de kwartfinale zou uitkomen tegen 
de op zaterdag spelende amateurclub IJsselmeervogels. Tot verbijstering van het 
Alkmaarse publiek kwam AZ '67 op eigen terrein ook na verlenging niet verder dan 2-2, 
waarna het ten onderging in de strafschoppen die volgden. 
 In het seizoen daarop, 1975-'76, leek het erop dat AZ '67 zijn top had bereikt. 
Opnieuw werd de vijfde plaats in de competitie bereikt, maar anders dan een seizoen 
eerder 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 
kwartfinale met 2-0 van het veel zwakker geachte Eindhoven. Belangrijk waren de 
contracten die werden afgesloten met Bert van Marwijk (Go Ahead Eagles) en Hugo 
Hovenkamp (FC Groningen). 
 Dat deze stagnatie van tijdelijke aard was, bleek in het seizoen 1976-'77. Met in 
de gelederen nieuwe aanwinsten als Peter Arntz en Wim van Hanegem behaalde AZ 
'67 een record met de derde plaats in de competitie. De club had slechts één punt 
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achterstand op PSV, die tweede werd. Met dit resultaat verwierf AZ '67 een plaats in het 
toernooi om de UEFA cup en zou voor het eerst in zijn geschiedenis Europees voetbal 
spelen. 
In het seizoen 1977-'78 bewees AZ '67 dat de derde plaats geen gelukkig toeval was. 
Opnieuw eindigde de ploeg op deze plek, en ze won bovendien de KNVB-beker door in 
de finale Ajax te verslaan met 1-0. Internationaal gezien maakte AZ '67 duidelijk een 
vooraanstaande rol te willen spelen. In de aanloop naar de competitie won de club al 
het prestigieuze Amsterdam 702-toernooi boven giganten als Ajax, FC Barcelona en 
FC Liverpool. In de tweede ronde van het UEFA-cuptoernooi trof AZ '67 FC Barcelona, 
dat onder aanvoering stond van Johan Cruijff. Na thuis de Spanjaarden op een 
gelijkspel te hebben gehouden, bereikte AZ '67 in het Nou Campstadion ook na 
verlenging dezelfde uitslag. De onvermijdelijke strafschoppen brachten ten slotte de 
teleurstelling. 
 In vergelijking met dit seizoen liep het jaar daarop iets minder. De competitie 
werd afgesloten met een vierde plaats, waardoor AZ '67 Europees voetbal misliep. Ook 
de KNVB-beker ging aan AZ '67 voorbij, terwijl het slechts één ronde mocht genieten van 
deelname aan het toernooi voor Europese bekerwinnaars: Ipswich Town bleek te hoog 
gegrepen. Spelers als Jaan de Graaf (IJsselmeervogels) en Pier Tol (Volendam) 
kwamen de selectie versterken, maar het wegsturen van Wim van Hanegem werd door 
veel supporters betreurd. 
 In het nieuwe seizoen, 1979-'80, bereikte AZ '67 de hoogste plaats tot dan toe in 
de Eredivisie, namelijk de tweede. Dat gaf weer recht op Europees voetbal. Ondanks 
deze successen nam de kritiek op het door AZ '67 vertoonde spel toe. Veel 
toeschouwers en journalisten vonden het spel ongeïnspireerd, zonder beleving en 
getuigend van minachting voor het publiek. Deze kritiek verstomde niet tijdens het 
meest succesvolle seizoen uit de clubhistorie, namelijk het seizoen 1980-'81 toen AZ 
'67 met maar liefst twaalf punten voorsprong op Ajax de landstitel pakte. De 
kampioenswedstrijd werd op 3 mei 1981 gespeeld in De Kuip, waar Feyenoord werd 
afgetroefd met 1-5. Het feest werd compleet toen AZ '67 ook nog de KNVB-beker in de 
wacht sleepte (de zogenaamde dubbel) door Ajax in de finale met 3-1 terug te wijzen. 
Ook internationaal, in de strijd om de UEFA-cup, maakte de club furore. AZ '67 bereikte 
de finale, die het vooral door een zwakke uitwedstrijd verloor van Ipswich Town. 
 Dit hoogtepunt zou nooit meer worden geëvenaard. In het eerste seizoen waarin 
AZ '67 als landskampioen acteerde, begon de uittocht van topspelers. Desondanks 
bereikte AZ '67 in het seizoen 1981-'82 de derde plaats in de competitie. De 
achterstand op landskampioen Ajax bedroeg echter negen punten. Internationaal, in de 
Europacup, werd AZ '67 al in de tweede ronde uitgeschakeld door FC Liverpool. Toch 
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wist AZ '67 voor de derde keer de KNVB-beker binnen te slepen door FC Utrecht in de 
finale te verslaan. 
 Het seizoen 1982-'83 markeerde het einde van AZ '67 als topclub. Een groot 
aantal spelers vertrok, zoals Spelbos, Metgod, Kist, Peters en Nygaard. Later dit 
seizoen vertrokken ook Oberacher en Hovenkamp. Wel begon AZ '67 het seizoen 
sensationeel door het internationaal sterk bezette Amsterdam 707-toernooi te winnen. 
Daarna was het snel gedaan met de successen. In de competitie kwam de club niet 
verder dan de elfde plaats - 28 punten minder dan landskampioen Ajax. In de 
Europacup voor bekerwinnaars wist AZ '67 al evenmin een vuist te maken toen het 
door Inter Milan in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Voor de KNVB-beker ging AZ 
'67 al in zijn eerste wedstrijd onderuit - op eigen terrein tegen aartsvijand Volendam, dat 
in de Eerste Divisie speelde. 
 Nog eenmaal zou AZ '67 schitteren en dat was in het seizoen 1983-'84 toen het 
onder het bezielend trainerschap van Piet de Visser beslag legde op de vijfde plaats in 
de Eredivisie. Het bekertoernooi werd geen succes: in de kwartfinale verloor de ploeg 
met liefst 5-0 van Fortuna. De vijfde plaats in de competitie was echter de zwanenzang 
van AZ '67, want daarna werden de resultaten alleen maar minder. 
 De eerste helft van het seizoen 1984-'85 presteerde de club dramatisch slecht. 
In december stond AZ '67 zelfs onderaan. Na de winterstop wist de ploeg zich te 
herstellen en kon degradatie worden voorkomen. AZ '67 eindigde op de dertiende 
plaats. 
 Net zoals in het voorgaande seizoen startte AZ '67 het nieuwe seizoen 1985-'86 
buitengewoon zwak. Na zes wedstrijden was er niet meer dan één punt behaald. 
Daarna kwam er toch weer bezieling in de gelederen, die ertoe leidde dat Feyenoord in 
De 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 
slotte op een negende plaats in de Eredivisie. Dit seizoen was tevens het laatste 
seizoen onder Wastora-vlag. In februari 1986 brak het Zaanse concern met de 
voetbalclub. 
 Deze breuk was het begin van een teloorgang waarop het seizoen 1986-'87 de 
prelude vormde. In dit onrustige seizoen waarin er een crisis binnen het bestuur uitbrak 
en waarin trainer Han Berger voortijdig het veld ruimde, ontkwam AZ ternauwernood 
aan degradatie. Uit wist de ploeg geen enkele wedstrijd te winnen. Dankzij een goed 
competitieslot wist AZ degradatie uit te stellen. Hoogtepunt was de winst op Feyenoord 
met 2-0. 
 Het seizoen daarop, 1987-'88, viel het doek definitief. AZ degradeerde naar de 
Eerste Divisie. Wel tekende AZ nog protest aan bij de KNVB omdat het Volendam en 
PEC-Zwolle ervan verdacht vooraf te hebben afgesproken om af te koersen op een 
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gelijkspel, zodat beide ploegen op de laatste competitiedag aan degradatie zouden 
ontkomen. Gezien het bloedeloze spel waardoor beide clubs nauwelijks op elkaars 
speelhelft kwamen, had het er alle schijn van dat die afspraak ook inderdaad was 
gemaakt. De KNVB zag desondanks geen aanleiding dit protest te honoreren. AZ 
degradeerde dus en kwam weer terecht in de Eerste Divisie. 
 Er brak een lange voetbalwinter aan; acht seizoenen speelde AZ in de laagste 
voetbalafdeling. Dieptepunt was wel het seizoen 1991-'92, toen de club genoegen 
moest nemen met een schamele dertiende plaats. Hoewel in het vorige seizoen de club 
nog de nacompetitie haalde die uitzicht bood op promotie zag het ernaar uit dat de 
verdere rol van AZ in het betaald voetbal niet meer dan een marginale zou worden: een 
schamele middenmotor in de Eerste Divisie. 
 Na 1993 veranderde dat nadat Dirk Scheringa, eigenaar van het succesvolle 
Frisia Financieringen, voorzitter werd en de club feitelijk in handen kreeg. Zijn financiële 
impulsen maakten dat AZ niet alleen een club werd die kon bogen op een glorieus 
verleden, maar ook weer een club werd met een toekomst. 
 Nemen we nog eens de jaren na 1972 in ogenschouw, dan blijkt hoe groot de 
breuk was ten opzichte van de eerste achttien seizoenen van de club in het betaalde 
voetbal. Uitschieters daargelaten kenmerkten die zich vooral door het bewegen tussen 
de staart van de Eredivisie en de kop van de Eerste Divisie. Dankzij grote financiële 
steun van Wastora werd er een elftal op de been gebracht dat faam verwierf tot ver 
over de landsgrenzen. De jaren 1973-1981 gingen de geschiedenis in als de Gouden 
Jaren. Toen Wastora na het behalen van het landskampioenschap langzaam maar 
zeker zijn handen van AZ '67 aftrok en er zich mede door de neergaande economie 
geen nieuwe sponsors aandienden die op eenzelfde wijze de club wilden steunen, was 
het onmiddellijk gedaan met de gouden tijd. Na één seizoen was verdwenen wat in 
jaren was opgebouwd. 
De gouden jaren kenmerkten zich door ongekende sportieve successen. Deze triomfen 
kunnen niet worden losgezien van de turbulentie waarvan in diezelfde periode ook 
sprake was op bestuurlijk gebied, in de publiciteit en in de relatie tot politiek en publiek. 
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2 AZ '67 onder een nieuwe leiding 
 
a. De aanpak van Klaas en Cees Molenaar 
 
In het vorige hoofdstuk zagen we hoe Klaas Molenaar in januari 1972, toen het water 
AZ '67 tot aan de lippen stond, de club de reddingsboei toewierp. Met voortvarendheid 
werden de financiële moeilijkheden aangepakt. Nieuw aandelenkapitaal werd 
aangetrokken door tegen een geringe vergoeding de oude aandelen in te nemen (die 
hadden toch nauwelijks meer waarde) en nieuwe aandelen uit te zetten. De gebroeders 
Molenaar maakten bekend dat zij het voornemen hadden om het aandelenkapitaal uit 
te breiden tot 5 miljoen gulden, waarvan 1 miljoen gulden als werkkapitaal moest 
worden volgestort. Wastora nam 60 procent van de aandelen af en verkreeg daardoor 
de meerderheid binnen de NV.2

 Het grote publiek werd bij de financiële gezondmaking van de club betrokken via 
de actie Redt AZ met een gouden bal. De bedoeling van deze actie was dat het publiek 
op grote schaal tegen een bedrag van 25 gulden een gouden voetballetje zou kopen en 
dit ten teken van steun zichtbaar zou dragen. Na aftrek van kosten zou de opbrengst 
naar de club gaan. Er werd van uitgegaan dat aanvankelijk tienduizend balletjes 
zouden 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 
juweliers reageerden furieus op deze goldrush en zij besloten zelf gouden balletjes op 
de markt te brengen die een rijksdaalder goedkoper zouden zijn. Na een gesprek met 
AZ '67 werd overeengekomen dat de juweliers ook de AZ-balletjes aan de man 
mochten brengen.4 Uiteindelijk bleek de goudhonger tegen te vallen en werden er niet 
meer dan vierduizend balletjes verkocht.5

 Afgezien van de overname van AZ '67 door Wastora was deze actie de eerste 
grote publiciteitsstunt van Klaas en Cees Molenaar. In diezelfde periode maakten zij 
bekend waar zij op uit waren. Hun doel was om AZ '67 binnen vijf jaar te brengen naar 
de top van het betaald voetbal. Om dat doel te bereiken, aldus de broers, moest er een 
Vijfjarenplan worden opgesteld.6

 
b. Een nieuw bestuur 
 
Wat betekende de overname door Wastora voor de bestuurssamenstelling van AZ '67 
en de achtergrond van de bestuursleden? Wat waren bovendien de gevolgen voor het 
bestuurlijk functioneren? Niet alleen de financiën werden onder handen genomen, ook 
in het bestuur werden grondige wijzigingen doorgevoerd. In september 1972 werd het 
nieuwe bestuur van AZ '67 gepresenteerd. In de zakelijke opzet die Klaas Molenaar 
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voor ogen stond was er geen plaats meer in het bestuur voor oude getrouwen als 
secretaris Henk van der Hoef en penningmeester Henk Schouten. Klaas Molenaar liet 
weten geen behoefte te hebben aan mensen die het betaald voetbal als hobby 
beschouwden.7 Impliciet verwijzend naar Schouten en Van der Hoef merkte hij op: 
`Brave mensen zijn het. (...) Toch zien ze er niet tegenop - eenvoudig omdat ze niet 
weten waarmee ze bezig zijn - hun club in een schuldenlast van tonnen te steken. 
Alleen wanneer ervaren zakenlui aan de leiding komen is er voor het betaalde voetbal 
nog redding mogelijk!'8 De slechte financiële positie van de club was evenzeer de 
verantwoordelijkheid van zakenlieden als Klaas Molenaar en Jan van der Ben. Voor 
Van der Hoef en Schouten was hun ontslag een bitter gelag waar zij slechts met moeite 
overheen kwamen.9 Typerend voor de nieuwe zakelijkheid die zou gaan heersen 
binnen AZ '67 was de wijze waarop hun poging om na een aantal jaren nog eens in 
contact te komen met de club werd afgewimpeld. `Onzerzijds bestaat hieraan geen 
behoefte', besloot het dagelijks bestuur in 1975.10

 Een opmerkelijk gezicht in het nieuwe bestuur was Arie Ligthart, die de 
voorzittersfunctie ging bekleden. Ligthart was verkoopleider binnenland van de 
Alkmaarse kaasfabriek Eyssen. In 1967 werd hij aandeelhouder, waarna hij het in 1968 
bracht tot commissaris van de NV.11 In 1971 trok het bestuur hem aan voor een 
commissie die moest proberen extra geldmiddelen aan te boren voor de zieltogende 
vereniging.12 Tot zijn grote verrassing werd hij door Klaas en Cees Molenaar gevraagd 
om het bestuur van de club te gaan leiden.13 Voor de gebroeders Molenaar moet het 
een pré zijn geweest dat Ligthart afkomstig was uit de zakenwereld. Bovendien was hij 
iemand die verbaal begaafd was en daarom gemakkelijk naar buiten kon treden. De 
joviale Ligthart kwam overal met een lachend gezicht binnen.14 Arie Ligthart zou het 
voorzitterschap bijna vijftien jaar bekleden. Klaas en Cees Molenaar hadden er allebei 
geen trek in om zelf het voorzitterschap op zich te nemen. De dagelijkse bestuurlijke 
rompslomp lieten zij liever aan een ander over.15

 Binnen het Stichtingsbestuur was nog wel plaats voor enkele oudgedienden 
zoals Kaper, Keppel en Vlaanderen. Ook bleven de vertegenwoordigers van de 
gemeenteraad lid van het bestuur. Heel veel macht had dit bestuur niet en zeker 
naarmate 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 
vier maanden bijeen. De vergaderfrequentie werd allengs minder en tussen oktober 
1980 en juni 1982 vergaderde het bestuur slechts tweemaal. Het echte beleid werd nu 
gemaakt in kleine kring. Dat was in de eerste plaats binnen het dagelijks bestuur waarin 
de zaken werden bestierd door drie mensen. Deze drie waren voorzitter Ligthart, 
penningmeester Klaas Molenaar en secretaris Jan van der Ben. Cees Molenaar, die 
wel lid was van het Stichtingsbestuur, nam geen zitting in het dagelijks bestuur. Hij 
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verscheen alleen als er cruciale zaken aan de orde waren, maar was van alles tot in 
detail op de hoogte.16 Uit het dagelijks bestuur verdween in 1975 Jan van der Ben, die 
op 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 
werden de belangrijke zaken vooral door Klaas en Cees Molenaar geregeld, zoals 
spelersonderhandelingen en beslissingen over transfers. Feitelijk werd AZ '67 bestuurd 
vanuit Zaandam. `Ik had natuurlijk wel inspraak, maar wie betaalt, bepaalt,' aldus 
Ligthart.17

 De organisatiestructuur kenmerkte zich door een klein uitvoerend administratief 
apparaat dat werd geassisteerd door bestuursleden, maar ook door trainers als Georg 
Kessler en Hans Kraay. Wel werden er pogingen ondernomen om het apparaat te 
professionaliseren. Zo was er een tijdlang een directeur, terwijl Kraay gedurende een 
periode als technisch directeur optrad. Na verloop van tijd werden deze functies weer 
losgelaten en kreeg AZ '67 weer de hybride organisatie van voorheen, een waarin 
taken en bevoegdheden van bestuursleden en personeelsleden niet helder waren 
afgebakend en waarin het dagelijks bestuur zeer dicht op de organisatie zat en veel 
uitvoerende taken op zich nam. Zeker voor Klaas Molenaar en Arie Ligthart gold dat het 
hun moeilijk viel om afstand te bewaren tot de organisatie. Overigens was deze 
organisatiestructuur heel gewoon binnen het betaald voetbal. Pas jaren later zou er bij 
voetbalclubs sprake zijn van professionalisering en functiedifferentiatie zoals de 
aanstelling van een manager en een technisch directeur, waarbij taken en 
bevoegdheden tussen bestuur en apparaat helder werden afgebakend.18

 De invloed van de gebroeders Molenaar strekte zich ook uit tot 
voetbaltechnische zaken. Daar lag immers hun interesse en zij spraken dan ook graag 
met de trainer over spelers en opstellingen. `Maar het kan natuurlijk nooit kwaad als 
Kessler vraagt: ``Heren, hoe zien jullie dat?'' Iedereen heeft tegenwoordig inspraak, 
waarom wij niet?' aldus Cees Molenaar met een knipoog naar de tijdgeest.19 
Strubbelingen over de bemoeienissen van Cees en Klaas Molenaar met de 
voetbaltechnische zaken deden zich wel voor met de rechtlijnige trainer Hans Kraay.20 
Diens opvolger Georg Kessler wist daar pragmatischer mee om te gaan: `Ik ben niet zo 
eigenwijs te denken dat ík het alléén weet. (...) Hij [Klaas Molenaar, G.V.] ziet soms 
dingen die ik over het hoofd zie. (...) Klaas komt voor de wedstrijden altijd even in de 
kleedkamer. Dan praten we tien minuten.'21

 Na de overname van AZ '67 door Wastora trad een nieuwe, een vierde fase in 
voor wat betreft de bestuursuitoefening. Het Stichtingsbestuur werd gemarginaliseerd. 
Het Zaanse element werd sterker in dit bestuur, terwijl dat zeker na het overlijden van 
Jan van der Ben ook het geval was in het dagelijks bestuur. De echte bestuursmacht 
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lag echter bij de zakenlieden Cees en Klaas Molenaar: de grote zakenwereld ging de 
koers van de club bepalen. Het `wie betaalt, bepaalt'-model. 
 De bemoeienissen van Wastora hadden grote gevolgen voor AZ '67. Welke 
betekenis had de overname van AZ '67 echter voor Wastora zelf? 
 
c. Wastora en het voetbal 
 
AZ '67 als reclame-instrument 
 
In 1972 werd de Molenaar Holding BV opgericht. Veruit de belangrijkste 
werkmaatschappij was Wastora. Daarnaast richtten andere werkmaatschappijen zich 
op de import van producten die vooral via Wastora werden afgezet. AZ '67 had als taak 
om Wastora te promoten. Voor dat doel werd vooral de zogenaamde AZ-krant ingezet. 
 In april 1972 verscheen het eerste nummer. De eerste jaren kwam het blad uit in 
zwart-wituitvoering, maar na 1975 werd overgestapt op een kleurenuitgave. Inhoudelijk 
was de formule tweeërlei. Voor een deel werd het blad gevuld met artikelen over met 
name AZ '67, maar ook andere voetbalonderwerpen en sporten werden belicht. 
Bekende journalisten als Kick Geudeker, Maarten de Vos en Theo Koomen waren aan 
de AZ-krant verbonden. Aan de andere kant stond de krant, die op een royaal A3-
formaat was uitgevoerd, bol van de artikelen en advertenties over Wastora-
aanbiedingen. De krant werd daardoor aantrekkelijk voor zowel de voetballiefhebber als 
de koopjesjager. Het voor iedere thuiswedstrijd uitbrengen van de AZ-krant bleek te 
hoog gegrepen, maar iedere maand konden duizenden gezinnen de krant tegemoet 
zien, die in een steeds hogere oplage over een steeds groter gebied werd verspreid. De 
eerste oplage bedroeg 150.000 exemplaren. Binnen een jaar was de oplage 
verdubbeld. Vanaf 1976 groeide de oplage van een half miljoen tot bijna een miljoen 
exemplaren; een oplage die door geen dagblad werd gehaald.22

 Op het hoogtepunt werd de krant verspreid door een bedrijf dat daarvoor 2500 
bezorgers op de been moest brengen.23 Het reclameblad was zelfs zo gewild dat 
Wastora het zich kon veroorloven om voor liefhebbers die buiten het 
verspreidingsgebied woonden een abonnementsgeld van eerst een tientje en later 
vijftien gulden in rekening te brengen. Vanaf 1982, toen er financiële problemen bij 
Wastora gingen ontstaan en de band met AZ '67 geleidelijk aan losser werd, werd de 
uitvoering van de AZ-krant soberder. Er werden minder kleurenfoto's afgedrukt, terwijl 
het luxe papier werd vervangen door krantenpapier. Vanaf 1984, toen AZ '67 sportief 
allang op zijn retour was, verschenen er nauwelijks nog artikelen over de club. Des 
temeer ging de aandacht uit naar Ajax, Oranje en het wel en wee van bekende 
Nederlanders. De AZ-krant kreeg ook een nieuwe naam, namelijk Wastorakrant. Alleen 
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het AZ-logo herinnerde nog aan de intense band tussen club en concern in het 
verleden. Het laatste nummer verscheen in augustus 1985. 
 De kosten van het drukken en verspreiden van de AZ-krant bedroegen in 1977 3 
miljoen gulden.24 In het kampioensjaar 1981 werden de kosten hiervan geschat op 5 
miljoen gulden.25 De kosten van de AZ-krant, zo betoogde Klaas Molenaar, waren de 
moeite waard, want zij leidden niet alleen tot verhoging van de toeschouwersaantallen, 
maar ook tot een omzetstijging bij Wastora.26

 
Kosten en baten voor Wastora 
 
Hoeveel 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 
indicaties 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 
m2.28 In het kampioensjaar 1981 was het bedrijfsareaal inmiddels uitgebreid tot 12000 
m2.29 Ook elders in het land opende Wastora winkels. Om de druk op de vestiging in 
Zaandam wat te verlichten en om ook klanten uit het noorden van de provincie en uit 
Groningen en Friesland van dienst te kunnen zijn, opende Wastora in 1981 een 
vestiging in Alkmaar.30

 Op zaterdagen trok Wastora-Zaandam in 1973 tussen de 8000 en 10.000 
bezoekers.31 Na dat jaar nam het aantal bezoekers alleen maar verder toe. In de pers 
roemde 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 
Nederland die niet weet dat AZ en Wastora één zijn? (...) Wij hebben nooit dingen 
gedaan die Wastora hebben geschaad. (...) er is niemand die kan bewijzen dat op een 
andere wijze reclame voeren méér had opgeleverd en minder had gekost. Al onze 
investeringen in de voetbalclub zijn gepaard gegaan met omzetstijgingen van 
Wastora.'32 Ook de oud-directeur van Wastora, Dick Schouten, bevestigde deze visie: 
`Zonder AZ zou Wastora zich ook hebben ontwikkeld, maar door AZ ging die 
ontwikkeling sneller. Het leverde Wastora grote bekendheid op. In eerste instantie kun 
je stellen dat alles wat Wastora in AZ stak ook weer terugkwam. Later veranderde 
dat.'33 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

 Wastora liftte natuurlijk wel mee met de groei van de particuliere consumptie in 
die jaren. Tussen 1973 en 1979 namen de consumptieve bestedingen ieder jaar toe 
met 4 procent.35 Die vertaalden zich voor een niet-gering deel in de aanschaf van 
goederen die ruim voorradig waren in het Wastora-assortiment, zoals audio-visuele 
apparatuur en huishoudelijke apparaten. Zo werden gedurende deze jaren op grote 
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schaal de zwartwittelevisies vervangen door kleurentelevisies. In 1970 beschikte niet 
meer dan 6 procent van de huishoudens over een kleurentelevisie. In 1980 was dat 
percentage gestegen tot bijna 80. Ook het aantal radio's, recorders, 
grammofoonspelers en hifi-installaties groeide spectaculair.36

 Maar hoeveel geld stak Wastora in de voetbalclub? Over de jaren vóór 1980 zijn 
geen exacte cijfers te geven, alleen maar indicaties. In een interview schatte AZ-
secretaris en directeur van de Molenaar-Holding Gerrit Peters, die bekend stond als 
solide en betrouwbaar37, dat Wastora tussen 1977 en 1981 10 miljoen gulden in AZ '67 
had gestoken.38 Klaas Molenaar zelf betoonde zich minder scheutig bij het noemen van 
bedragen. In 1986 vertelde hij dat er wel jaren waren geweest dat er zo'n 4 à 5 miljoen 
gulden naar AZ ging.39 Een jaar later antwoordde hij op een vraag van een journalist 
hoeveel geld Wastora in AZ '67 had gepompt: `Tussen de 10 en 20 miljoen, het echte 
bedrag ben ik vergeten� onzin? Nou ja, het zal eerder tegen de 20 dan bij de 10 
gelegen hebben.'40

 Over de periode 1980-1985 leverde Wastora wel concrete cijfers over het geld 
dat het in AZ '67 stak. Over deze zes jaren kwam het uit op een totaal van 18 miljoen 
gulden.41 Dit laatste bedrag aangevuld met de indicaties van Gerrit Peters over de 
bijdragen van het bedrijf over de jaren 1977-1981 wijst op een zeer voorzichtige 
schatting dat Wastora in totaal tussen de 25 en 30 miljoen gulden heeft bijgedragen 
aan AZ '67. Een deel van die bijdrage kwam terug door de verkoop van de topspelers 
na het kampioensjaar. Volgens Klaas Molenaar zou Wastora daarmee zo'n 60 procent 
van het in AZ '67 geïnvesteerde kapitaal hebben teruggekregen.42 In hoeverre die 
schatting juist is, is niet zeker. Feit is wel dat met de verkoop van topspelers als Kist, 
Nygaard, Peters, Hovenkamp, Spelbos en Van Marwijk grote winsten werden behaald 
ten opzichte van de bedragen die voor deze spelers waren neergeteld toen zij werden 
aangetrokken. Klaas Molenaar noemde zelf een opbrengst van 8 miljoen gulden, een 
bedrag dat ook wordt bevestigd door zijn neef Klaas Molenaar jr.43

 Gesteld kan worden dat de groei van Wastora belangrijke impulsen kreeg door 
de verbintenis met AZ '67. De enorme reclamemogelijkheden die hierdoor werden 
verkregen, maakten dat Wastora de leidende zaak werd op het gebied van 
massaconsumptiegoederen en met name van elektronica. Zeker voor de periode tot 
1980 kan gesteld worden dat de investeringen van Wastora in AZ '67 werden 
terugverdiend in een tomeloze groei van de omzet. Toch waren er sombere tijden op 
komst voor het bedrijf, die de verhouding met AZ '67 onder druk zouden zetten en 
uiteindelijk zouden leiden tot een definitieve breuk. 
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Sombere tijden 
 
De 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 
in Houston, waar hij ten slotte overleed. Het scheelde weinig of ook Klaas Molenaar, die 
in de VS was om zijn broer bij te staan, was daar aan zijn einde gekomen. Bij hem 
openbaarde zich een acute hartkwaal die een spoedoperatie vereiste. Na de ingreep 
ontstonden er complicaties, en Klaas ging klinisch dood. Door spoedig ingrijpen en een 
tweede operatie bracht hij het er wonderwel levend vanaf. Het vliegtuig dat de familie uit 
Houston terugvloog naar Nederland bevatte in het ruim het stoffelijk overschot van 
Cees en bovenin Klaas, nu een zware hartpatiënt.44

 Het overlijden van Cees was niet alleen een familiedrama; ook voor Wastora en 
voor AZ '67 had het grote gevolgen. De perfecte balans die beide broers vormden in 
zaken 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 
bij Klaas Molenaar gehonoreerd, die immers niet ongeschonden uit Houston was 
teruggekeerd. Voorzitter Arie Ligthart verklaart de neergang van AZ '67 uit het 
overlijden van Cees Molenaar.45 Ook Cees Roozemond, die als burgemeester van 
Alkmaar in deze jaren zo'n grote rol speelde bij AZ '67, ziet in het overlijden van Cees 
Molenaar een grote en misschien wel beslissende factor die leidde tot de breuk van 
Wastora met AZ '67.46 In het gat dat Cees Molenaar achterliet bij de club werd voorzien 
door zijn zoon Klaas Molenaar jr., die het bestuur kwam versterken als vice-voorzitter. 
 De prelude tot de breuk kondigde zich al aan in het kampioensjaar 1981. In 
januari 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 
wijze waarop de spelers in de watten werden gelegd terwijl er, zo was hun overtuiging, 
bezuinigd werd op hun arbeidsvoorwaarden vanwege de toenemende lasten door AZ 
'67. Vooral de briljantjes die Klaas Molenaar aan de spelersvrouwen had gegeven en 
die toch zo'n 6 à 7000 gulden kostten, schoten in het verkeerde keelgat. Ook waren er 
klachten dat Wastora geen ondernemingsraad had ingesteld en personeel dat zich tot 
de vakbond wendde onder druk zette om daarvan af te zien.47 De Dienstenbond eiste 
dat Wastora publiek moest maken hoeveel geld het bedrijf in AZ '67 stak.48 Het 
draagvlak 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 
van Philips met de club. Omstreeks 1960 durfde het bedrijf uit angst voor een verziekte 
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relatie met de bonden nauwelijks te investeren in nieuwe spelers: wel geld steken in 
PSV, maar tegelijkertijd werknemers van Philips ontslaan.49

 Enkele maanden na het behalen van het landskampioenschap maakte Klaas 
Molenaar bekend dat Wastora problemen begon te krijgen met de financiële lasten die 
AZ '67 voor het bedrijf met zich meebracht. Het kon zo niet langer en het roer moest 
radicaal om. Wastora was in het vervolg niet bereid om meer dan 1 miljoen gulden 
jaarlijks aan AZ '67 bij te dragen.50 Hij gaf te kennen dat dit kampioenschap eenmalig 
was en dat AZ '67 verdere kampioenschappen kon vergeten.51 Klaas Molenaar, die 
eerder de weg naar de top had gepland door middel van een Vijfjarenplan, stelde een 
Commissie Tweede Vijfjarenplan in die de weg terug moest plaveien. Tijdens de eerste 
bespreking bracht hij naar voren dat het voor de Molenaar Holding niet meer 
verantwoord was om zoveel geld in AZ '67 te blijven steken. De spelerssalarissen 
waren absurd hoog. Als er geen nieuwe sponsors konden worden aangetrokken, dan 
moest AZ '67 een stap terug doen. Een probleem was wel dat er een overeenkomst 
bestond met het gemeentebestuur, die garandeerde dat AZ '67 in ruil voor 
gemeentesteun tien jaar topvoetbal zou bedrijven. Die belofte, aldus Klaas Molenaar, 
was geen probleem: `We bepalen zelf wat topvoetbal is. Als we vijfde, zesde of zelfs 
achtste eindigen in de competitie spelen we ook topvoetbal.'52 In april 1982 maakte 
Klaas Molenaar bekend hoe het anders moest. Trainer Kessler had AZ '67 inmiddels 
verlaten. De spelersselectie zou worden teruggebracht naar achttien spelers, terwijl nu 
meer dan voorheen ruimte moest worden gemaakt voor jonge talenten uit de eigen 
regio.53

 Maar waarom werd het minder aantrekkelijk voor Wastora om grote 
hoeveelheden geld in AZ '67 te steken? Wat was er veranderd in vergelijking met de 
voorgaande jaren? De problemen die Wastora kreeg met de financiering van AZ '67 
hadden te maken met de problemen waarmee het bedrijf zelf kampte. Wastora was 
afhankelijk van de koopkracht van de consument. Ondanks de economische problemen 
die zich na 1973 begonnen te manifesteren, bleven de reële lonen tot eind 1979 stijgen. 
In die jaren kon Wastora dan ook uitbreiden en rendeerden de investeringen in AZ '67 
en in de AZ-krant. Vanaf 1980 gingen de reële lonen dalen en nam de werkloosheid toe 
van 280.000 in 1979 naar ruim 800.000 in 1984.54 Vooral de lagere inkomens - en uit 
deze inkomensgroepen betrok Wastora de meeste klandizie - gingen achteruit. Volgens 
opgave van Wastora daalde de netto-omzet van het bedrijf van 116 miljoen gulden in 
1980 naar 86 miljoen gulden in 1985.55 Dit betekende een daling in de omzet van ruim 
25 procent. 
 Behalve de conjunctuur waren er ook andere factoren die bijdroegen aan de 
neergang van Wastora. Aanvankelijk was Wastora zo populair omdat het door de grote 
omzetten veel scherpere prijzen kon vragen dan de vakhandel. Die bleek echter steeds 
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meer in staat te zijn om lagere prijzen te rekenen, wat de concurrentiepositie van 
Wastora ging ondermijnen.56 Ook deed de uitbreiding van Wastora tot een algemeen 
warenhuis afbreuk aan de aantrekkingskracht.57 Naast elektronica en wit- en bruingoed 
ging Wastora onder meer keukeninrichtingen, meubels, tapijten, campingartikelen, 
fietsen, confectie, schoenen, speelgoed, parfums, horloges en juwelen verkopen.58 De 
breuk met AZ '67 was slechts een kwestie van tijd. 
 
Wastora breekt met AZ '67 
 
De breuk voltrok zich snel en kwam voor AZ '67 toch nog onverwacht. De bij de 
Molenaar Holding aangetreden interim-manager A.M.A. van den Berg wist de directie 
ervan te overtuigen dat het noodzakelijk was om te breken met het voetbal.59 In februari 
1986 werd op het vakantieadres van Klaas Molenaar in Zwitserland door hem, de 
eigenaar 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 
voorzitter Ligthart naar Zaandam geroepen waar hem werd meegedeeld dat het uit was 
tussen Wastora en AZ '67. De voorzitter ervoer deze handelwijze als een overval.60 Op 
20 februari stuurde Van den Berg een notitie naar het Alkmaarse gemeentebestuur 
waarin het einde van de sponsoring werd aangekondigd. Wel werd toegezegd dat 
Wastora de zaken op een nette wijze wenste af te wikkelen.61

 De gemeente was belanghebbende, want er was nog steeds een overeenkomst 
uit 1978 geldig waarin Wastora tien jaar topvoetbal toezegde in ruil voor riante 
gemeentesteun. In een gesprek op 25 februari tussen vertegenwoordigers van de 
Molenaar Holding b.v., de KNVB en het Alkmaarse gemeentebestuur besloot 
burgemeester Roozemond de kwestie scherp te spelen. Hij vroeg de Zaandammers om 
extra geld voor AZ '67 en dreigde anders het bedrijf voor de rechter te slepen. Na lang 
onderhandelen en een schorsing bleek Wastora bereid om bovenop de al gedane 
toezeggingen 250.000 gulden extra aan AZ '67 beschikbaar te stellen.62 Op 28 februari 
werd 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 
gefinancierde tribune en scoreborden. Voorts ontving AZ '67 de door Roozemond 
losgeweekte 250.000 gulden. Ten slotte zouden de lopende tekorten afgedekt worden 
tot een maximum van 1 miljoen gulden.63 Met ingang van het seizoen 1986-'87 stond 
AZ '67 op eigen benen. 
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De relatie nader beschouwd 
 
Wanneer we nog eens de balans opmaken van de relatie en de breuk tussen de 
voetbalclub en Wastora, dan valt op dat ondanks de zakelijkheid die Klaas Molenaar 
altijd zei na te streven zijn verhouding tot AZ '67 meer dan een strikt zakelijke was. AZ 
'67 was voor hem en zijn broer Cees ook een hobby, een gedroomde vorm van 
vrijetijdsbesteding - of zoals Klaas Molenaar het in 1981 formuleerde: `De één is gek 
van mooie wijven en spendeert daar zijn geld aan, de ander is gek van voetbal.'64

 Die `speelgoedachtige benadering'65 maakte de relatie ook kwetsbaar want het 
kenmerk van iedere hobby is dat het vuur daarvoor kan doven en daar was zeker 
sprake van nadat het hoogste wat er te bereiken viel, namelijk het 
landskampioenschap, was behaald. Nadat Wastora gedwongen was om te minderen 
en de topspelers de Alkmaarder Hout verlieten, nam het enthousiasme bij Klaas 
Molenaar af. Ook was hij teleurgesteld dat de publieke belangstelling zo tegenviel.66 
Wijzend op die tegenvallende publiekscijfers zei Klaas Molenaar: `En AZ heeft ook mij 
teleurgesteld. In ons kampioensjaar, toen we schitterend voetbal speelden, moest er 3 
miljoen gulden bij. Het kampioensjaar werd nota bene het duurste jaar.'67

 AZ '67 was ook nog eens de gezamenlijke hobby van de twee broers. Door het 
overlijden van Cees Molenaar kreeg de hobby voor zijn achtergebleven broer een 
andere dimensie. Ook hierdoor minderde het vuur.68 Bovendien verstoorde het 
overlijden van Cees Molenaar de balans binnen club en bedrijf. De natuurlijke rem in de 
vorm van zijn broer was voor Klaas weggevallen, terwijl ook de gezondheid na zijn 
hartcrisis in Houston was afgenomen. Klaas Molenaar verloor aan scherpte.69

 Toen het economische tij keerde en Wastora geconfronteerd werd met dalende 
omzetten verzwakte bovendien de positie van Klaas Molenaar binnen het bedrijf. De 
stroming die vond dat Wastora veel te ruimhartig was ten opzichte van AZ '67 won aan 
kracht, waardoor ten slotte ook Klaas Molenaar akkoord moest gaan met het 
beëindigen van de relatie met zijn voetbalclub.70 De aangetreden interim-manager van 
de Molenaar Holding, Van den Berg, had niets met voetbal,71 maar had bovendien wel 
redenen om te stoppen met sponsoring of die ten minste verder te beperken. Die 
sponsoring was profijtelijk toen het bedrijf in de jaren zeventig groeide. Na 1980 bleek 
de sponsoring bijna uitsluitend een kostenpost waar nauwelijks revenuen tegenover 
stonden. Nog in 1985, zo werd berekend, moest Wastora een bedrag toeleggen van 60 
gulden per verkocht kaartje.72 De combinatie van het wegvallen van het zakelijk belang 
bij de sponsoring van AZ '67 en de vermindering van de persoonlijke betrokkenheid van 
Klaas Molenaar bij het voetbal werd de Alkmaarse voetbalclub uiteindelijk fataal. 
 Wat dat betreft kan worden geconstateerd dat de verzakelijking die Klaas 
Molenaar nastreefde zich slechts tot op bepaalde hoogte vertaalde in de organisatie 
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van AZ '67. Geldschieter en bestuurder waren één. Bovendien was er nauwelijks een 
scheiding tussen beleid en uitvoering. Tegenover een klein professioneel apparaat dat 
bestond uit een enkele administratieve kracht stonden bestuursleden die zich actief 
bemoeiden met de uitvoering. Het gevolg was dat Klaas Molenaar noch een sponsor, 
noch een bestuurder op afstand was. Dat wilde hij ook niet, want de club ging hem 
daarvoor te veel aan het hart. Het gevolg was wel dat het moeilijk werd om zakelijke 
afstand te houden, als ook om te delegeren. Ook dat maakte de club uiteindelijk 
kwetsbaar. 
 In 1986, toen AZ '67 alweer een modale club was geworden, kon zij terugkijken 
op een glorieus verleden dat van 1972 tot 1981 duurde. Dit waren jaren waarin Klaas 
en Cees Molenaar ook op andere manieren een stempel drukten op het Nederlandse 
voetbal en tevens grote invloed uitoefenden op de sfeer binnen de club en het imago 
dat AZ '67 opbouwde. Wat betekenden die gouden jaren voor de club? 
 
d. Gouden jaren, maar geen stralend imago 
 
Vernieuwing en verharding 
 
Klaas 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, 
zo vonden zij, moesten stichtingen worden, waarin geen plaats was voor lastige leden 
die toch alleen maar zeurden en de boel in het honderd lieten lopen. Een winkel of 
fabriek koos toch ook niet de verenigingsvorm?73 Deze visie bleek ook elders in het 
land aan te slaan, want meer clubs kozen voor de stichtingsstructuur.74

 Ook landelijk en internationaal probeerde Klaas Molenaar zijn invloed te doen 
gelden met voorstellen om het voetbal aantrekkelijker te maken voor de toeschouwers. 
Clubs moesten aandelen uitgeven die uitgezet moesten worden onder het publiek. De 
doelen moesten groter worden, want dan zouden er meer doelpunten te genieten zijn. 
Ook moesten er veel meer reclamemogelijkheden gecreëerd worden, waardoor voetbal 
aantrekkelijk werd voor ondernemers.75 Ingrijpend waren zijn voorstellen om de 
topclubs vaker tegen elkaar te laten uitkomen in plaats van tegen zwakkere ploegen. Zo 
stelde hij voor om boven de bestaande Eredivisie en Eerste Divisie een Superdivisie in 
te stellen waarin niet meer dan negen clubs zouden uitkomen die een dubbele 
competitie zouden afwerken. Deze clubs zouden alleen spelen met full profs. AZ '67 
diende dit voorstel in bij de koepelorganisatie van de profclubs, de FBO, die hier weinig 
voor voelde: dat zou ten koste gaan van de kleinere clubs.76 Later stelde hij voor om te 
komen tot een Europese competitie, waarin enkele Nederlandse topclubs zouden 
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uitkomen tegen buitenlandse ploegen.77 Minder dan 25 jaar later zou een variant op 
deze gedachte vorm krijgen in de Champions League. 
 De productmatige benadering van het betaalde voetbal en de vertaling daarvan 
in 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 
op het hoofdveld om op die manier al wat te wennen aan de entourage. Deze weigering 
kwam onsympathiek over en leverde AZ '67 veel negatieve publiciteit op.78 Hoe weinig 
de thuisclub had te vrezen van de Luxemburgse amateurs bleek wel uit de uitslag: de 
thuisclub won met 11-1. 
 Over AZ '67 viel altijd wel wat te melden door de media en zeker Klaas Molenaar 
hield ervan om radio, televisie en schrijvende pers kwistig te bedienen. Het meest 
onschuldig was de stroom geruchten over spectaculaire transfers die op het punt 
stonden afgesloten te worden - of het aantrekken van wereldtrainers als Rinus Michels 
en Ernst Happel. Het meest hardnekkige gerucht dat telkenmale de kop opstak was dat 
Johan Cruijff naar AZ '67 zou gaan. Deze geruchten werden vooral vanuit het AZ-kamp 
wereldkundig gemaakt. De journalist van het Noordhollands Dagblad betitelde deze 
nieuwtjescarrousel als `Reclame voor Wastora'.79 Heel veel negatieve publiciteit haalde 
AZ '67 met diverse affaires die de club het imago bezorgden van een keiharde 
onderneming die geen oog had voor het menselijk aspect. In het hiernavolgende wordt 
een aantal van deze affaires besproken. 
 
Een moordenaar van trainers 
 
Vooral door de snelle opeenvolging van trainers bouwde AZ '67 een negatief imago op 
en kreeg het de naam van trainersmoordenaar. Het ontslag van Joop Brand, die in 
maart 1976 zijn congé kreeg, werd nog gelaten ontvangen. Dat was tenminste nog na 
een dienstverband van drie jaar. Brand, die toch een van de grondleggers was van de 
successen van AZ '67, had volgens Cees Molenaar echter één bezwaar en dat was dat 
hij bang was om door te stoten naar de absolute top.80

 Brand werd opgevolgd door Hans Kraay, die zich na een jaar terugtrok als 
veldtrainer en doorging als technisch directeur. Op instigatie van Kraay werd de 
Limburgse oud-international Jan Notermans aangetrokken als trainer. Notermans 
moest opereren in een situatie waarin Kraay moeite had zich los te maken van het 
trainersvak en de sfeer in de spelersgroep te wensen overliet door aanvankelijk 
tegenvallende resultaten in de competitie en door de aankoop van twee middenvelders 
(Jan 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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het overwicht om zich in een dergelijke situatie te kunnen handhaven. Toen AZ '67 
vervolgens 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 
verweet zij de club onzorgvuldig om te gaan met personeel.81

 Notermans werd opgevolgd door Cor van der Hart en daarmee was onmiddellijk 
een nieuwe affaire geboren. De oud-international, die tussen 1972 en 1974 trainer bij 
AZ '67 was geweest, stond erom bekend moeilijk drank te kunnen laten staan. Hij 
mocht opnieuw aan de slag bij AZ '67 onder de voorwaarde dat hij een medische 
ingreep zou ondergaan, waardoor hij van de alcohol zou afblijven. Die ingreep was het 
inbrengen van een pil, waardoor hij drank niet meer kon verdragen. Bij zijn aantreden 
als trainer maakte AZ '67 deze ingreep in een perscommuniqué bekend. 's Avonds in 
het programma Studio Sport gaf Klaas Molenaar daarop nog eens uitgebreid 
toelichting. Deze publiciteit ondergroef het aanzien van Van der Hart bij spelers en staf 
en 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 
grote invloed bij de club had gekregen, aandrongen op zijn ontslag.83 De verwikkelingen 
rondom Van der Hart leidden tot een stroom van negatieve publiciteit voor AZ '67. `Wie 
wil er nog bij AZ '67 werken?' kopte een regionale krant.84 Ook supporters kozen 
massaal voor de underdog. Tijdens de wedstrijd AZ-Haarlem op 30 april werd een groot 
spandoek ontrold met de tekst `Cor moet blijven, Kraay eruit', terwijl het ingezonden 
brieven regende in de plaatselijke dagbladen.85

 De supporters zouden voor wat betreft Kraay snel hun zin krijgen. 
Al langer boterde het niet tussen hem en de AZ-bestuurders. Kraay, die toch al moeilijk 
compromissen kon sluiten, verzette zich tegen de bemoeienissen van Klaas en Cees 
Molenaar met het technisch beleid. Als Klaas en Cees Molenaar een bepaalde speler 
opgesteld wilden zien, deed Kraay het om die reden juist niet.86 Er waren aanvaringen 
over presentjes en feestjes die de broers voor de spelers verzorgden. Kraay vond dat 
de spelers niet zo in de watten moesten worden gelegd. Bovendien ontnam hij als 
manager het dagelijks bestuur veel werk, terwijl in het betaald voetbal bestuurders het 
juist erg op prijs stellen om zich overal mee te bemoeien. Toen zich ook in de privé-
sfeer een incident voltrok tussen Kraay en de gebroeders Molenaar, kon hij in 
november 1978 opstappen.87 Weinigen rouwden om het vertrek van Hans Kraay, maar 
het versterkte wederom het imago van AZ '67 als een club die personeel bij de vleet 
versleet. 
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Oorlog met de pikbroeken 
 
Intussen 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, 
had plannen om hogerop te komen en vroeg steun voor deze ambities aan AZ '67. De 
club stelde hiervoor Ruud Suurendonk en Sem Wokke gratis ter beschikking. Toen 
Volendam ook belangstelling had voor Hans Mol kwamen in november 1976 AZ '67, 
Volendam-trainer Joop Brand en het Volendamse bestuurslid Jan van der Linden 
overeen dat AZ '67 in ruil voor Mol vijf jaar de tijd had om een claim te leggen op een 
jeugdspeler van Volendam. Deze afspraak werd vastgelegd in een geheime 
overeenkomst.88 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 
publiek waarover de rest van het Volendam-bestuur zei daar niet van op de hoogte te 
zijn geweest. Het dorp stond volledig op zijn kop en was verontwaardigd over de 
handelwijze van AZ '67 dat een speler naar zich toehaalde die een veel grotere waarde 
had dan Hans Mol.89

 Volendam vocht de rechtsgeldigheid van de overeenkomst bij de KNVB aan. Dat 
gebeurde met veel verbaal geweld van de zijde van Volendam-voorzitter Jan Guyt. 
Deze deed uitspraken als: `De goede wil van AZ was hulp met een dubbele bodem' en 
`Ze hebben ons bedonderd, die twee. [Molenaar, G.V.] Ik wil ze niet meer zien. Ook als 
wij hier in Volendam tegen AZ moeten voetballen, kom ik niet in de bestuurskamer. 
Geestelijk zijn de gebroeders beneden mijn niveau.'90 Uiteindelijk kon de kwestie in der 
minne worden geschikt, maar ook de affaire-Tol leverde AZ '67 veel negatieve 
publiciteit op. Het beeld was van het grote, rijke AZ '67 dat het arme Volendam 
plunderde dat zelf zijn talent Pier Tol zo hard nodig had om te kunnen promoveren naar 
de Eredivisie en daar te overleven. 
 
Een nieuwe affaire: Van Hanegem exit 
 
De 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 
werd bekend gemaakt dat AZ '67 het contract met deze speler niet zou verlengen en 
dat er met onmiddellijke ingang geen plaats meer voor hem was in de selectie. Deze 
beslissing sloeg in als een bom, niet in de laatste plaats voor Van Hanegem zelf, die 
eerder nog te horen had gekregen dat trainer Kessler hem graag wilde behouden: `Ik 
kreeg zoveel veren in m'n kont gestoken, dat ik er wel een tweepersoonsmatras van 
kon maken.'91
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 Hoewel voetbaltechnische overwegingen een rol speelden92 - Van Hanegem 
was inmiddels 35 jaar oud - was voor pers, publiek en medespelers de ware reden dat 
Georg Kessler en Willem van Hanegem elkaar niet konden luchten of zien en Kessler 
daarom Van Hanegem loosde. Talrijk waren de botsingen tussen de beide 
tegengestelde karakters. Nadat Van Hanegem de wacht kreeg aangezegd, regende het 
kritische commentaren en ingezonden brieven in de regionale kranten. De affaire kwam 
tot kookhoogte toen het bestuur in mei 1979 in de AZ-krant bikkelhard uithaalde naar 
de 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 
handvol invloedrijke journalisten hem de hand boven het hoofd. Reeksen van 
medespelers, trainers, bestuurders en medische verzorgers zijn de overspanning nabij 
geweest door de streken van Van Hanegem, maar steeds weer werd Van Hanegem 
door de journalisten onvoorwaardelijk gesteund.' In het artikel werd Van Hanegem 
vervolgens omschreven als een plaag: `(...) wat dat betreft zal zelfs een beruchte stad 
als Chicago de komende maanden zijn gelijke leren kennen (...)'93 De pers maakte 
korte metten met deze verklaring en betitelde haar als natrappen, smaad en als een 
sluwe vossenstreek. Dat laatste sloeg op Maarten de Vos van Inter Football, die de 
auteur van dit artikel bleek te zijn geweest. Deze affaire maakte een einde aan wat nog 
aan aaibaarheid bij de club was overgebleven en zette AZ '67 wederom neer als een 
nietsontziende werkgever die trainers, directeuren (Ruud Bonewit en Henk Burgwal) en 
spelers in hoog tempo afdankte.94

 
AZ '67 en de journalisten 
 
Voor de buitenwereld pasten deze affaires in een ontwikkeling waarin AZ '67 steeds 
meer los kwam te staan van de gemoedelijke clubcultuur van voorheen en meer en 
meer een poenerig imago kreeg, een imago van een club die er alleen nog maar was 
voor de rijken. Bontjassenclub of briljantenclub waren beschuldigingen die aan het 
adres van AZ '67 werden geuit. De bontjassen sloegen op de kleding die steeds vaker 
op het ereterras werd gesignaleerd en die bepaald niet kon worden toegeschreven als 
behorende tot de oude, vertrouwde supporters. De naam briljantenclub verwierf AZ '67 
nadat Klaas Molenaar op het kerstfeest van de club de spelersvrouwen verraste met 
een gouden halsketting met briljanten - vanwege de briljante prestaties van het elftal. 
De Ajax-cultuur, zo werd ervaren, werd door AZ '67 overgenomen: `Figuren die vroeger 
bij 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 
ze over. En waarom? Gezien worden!'95 Arie Ligthart zou later erkennen dat `(...) er op 
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een gegeven moment ook duistere lieden als bijen op de stroop af(kwamen). AZ werd 
geassocieerd met een club van rijke mensen en dat heeft bij ``Jan met de Pet'' altijd 
een bepaalde afkeer gewekt.'96

 Het verslechterende imago van AZ '67 werd versterkt door de media, waarmee 
AZ '67 een steeds moeizamere relatie ging onderhouden. In 1976 kwam voor de eerste 
maal een conflict naar buiten tussen AZ '67 en de sportverslaggever van het 
Noordhollands Dagblad, Rob Hartog. Deze berichtte op een kritische manier over AZ 
'67 en de wat prikkelende en honende wijze97 waarop hij dit deed, joeg de AZ-
bestuurders in de gordijnen. Zij eisten dat het Noordhollands Dagblad met een andere 
sportverslaggever op de proppen zou komen, hetgeen de krant weigerde.98 Typerend 
voor de moeizame relatie met Rob Hartog was het dreigement van Hans Kraay aan het 
adres van de journalist dat hij hem een dreun zou verkopen als hij zou schrijven over de 
interne strubbelingen bij AZ '67.99

 AZ '67 kreeg het niet alleen aan de stok met het Noordhollands Dagblad, ook het 
weekblad Voetbal International moest het ontgelden. In het mei-juninummer van de AZ-
krant werden brieven van supporters afgedrukt die opriepen tot een boycot van Voetbal 
International. De schrijvers stoorden zich aan de negatieve berichtgeving in dit 
weekblad over hun club. Hoe geregisseerd deze actie was, bleek uit het feit dat in 
hetzelfde nummer de redactie deze oproepen tot de hare maakte. Zij wond zich op over 
de `verziekte en rancuneuze wijze' van journalistiek bedrijven van Voetbal International 
en sloot zich aan bij de oproep tot boycot: `Daarom, BOYCOT Voetbal International en 
u laat zien, dat het u ernst is deze vuilspuiterij uit te bannen!'100

 Natuurlijk kon het niet uitblijven dat ook de Alkmaarsche Courant de toorn wekte 
van AZ '67. Al eerder liet technisch directeur Hans Kraay zich negatief uit over de 
sportpers in het algemeen: `Voor mij is het een gegeven dat veel journalisten zijn als 
windmolens en daar had Don Quichot het al moeilijk mee.'101 Deze ontboezeming, die 
getuigde van diepgaande kennis van de wereldliteratuur, werd gevolgd door een veel 
prozaïscher aanval van AZ-voorzitter Arie Ligthart aan het adres van de 
sportjournalisten van de Alkmaarsche Courant: `Ik ben het negativisme van jullie 
spuugzat. Ik ga er niet over discussiëren. Ik zeg alleen dit: als het weer gebeurt flikker ik 
jullie (...) allemaal van het veld.'102 Dergelijke oprispingen leidden niet tot een betere 
berichtgeving over de club en zij versterkten het negatieve imago dat AZ '67, met name 
in de jaren waarin de successen toenamen, opbouwde. 
 
Waarom al die affaires? 
 
Waarom kwam AZ '67 steeds zo negatief en geruchtmakend in het nieuws? In hoeverre 
waren 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 
topclubs vaker in opspraak kwamen? De affaires en de verandering van de sfeer in en 
om de club pasten in de ontwikkeling van AZ '67 van hekkensluiter in de Eredivisie tot 
club 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 
'67 niet af van andere topclubs in ons land, die ook tal van affaires kenden over 
weggestuurde spelers of ontslagen trainers. In de seizoenen 1978-'79 - 1985-'86 
stuurde Ajax evenveel trainers de laan uit als AZ '67 in dezelfde periode, op de voet 
gevolgd door Feyenoord en PSV.103 Ook Ajax kende een spraakmakende affaire rond 
het vertrek van Johan Cruijff, terwijl Feyenoord Wim van Hanegem evenmin in een 
bedaarde ambiance zag vertrekken. 
 Het 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 
AZ '67 het gevolg was van een breuk. In een korte tijdsspanne kwam de club in handen 
van grote zakenlieden uit de Zaanstreek die toch al meer op Amsterdam dan op het 
noordelijk deel van de provincie was gericht en was de plotseling uit de grond 
gestampte topclub een nieuw fenomeen, dat haaks stond op het karakter dat de club 
tientallen jaren kenmerkte: een middelmatig presterende provincieclub. Die nieuwe 
situatie ging gepaard met harde ingrepen in de personele sfeer en een offensief beleid 
ten opzichte van media, andere clubs, gemeente en KNVB. Weinigen konden deze 
ontwikkeling waarderen. Het liefste zag men de successen van een topclub gepaard 
gaan met de bescheidenheid van een degradatiekandidaat. 
 De aversie werd nog eens extra gevoed door onhandig optreden in de media, 
zoals het in de publiciteit brengen van de drankproblemen van Cor van der Hart en het 
natrappen naar Wim van Hanegem in de AZ-krant. Daar kwam nog bij dat het oproepen 
tot een boycot van Voetbal International en het agressief benaderen van kritische 
journalisten alleen maar kwaad bloed zette. Met name in het mediabeleid kon AZ '67 
niet de standing opbrengen van een topclub en wellicht was dat weer het gevolg van 
het feit dat zijn nieuwe status voor de interne organisatie ook te snel kwam. AZ '67 had 
moeite 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 
gevestigde reputaties op de korrel te nemen. Ook de lokale media, zoals de 
Alkmaarsche Courant en het Noordhollands Dagblad volgden dit stramien. Vooral het 
Noordhollands Dagblad had met de jonge sportverslaggever Rob Hartog een journalist 
in dienst die graag de AZ-top prikkelde. Voor zowel de Alkmaarsche Courant als het 
Noordhollands Dagblad gold bovendien dat zij geduchte concurrenten waren op de 
kleine lokale krantenmarkt en er daarom steeds als eerste bij wilden zijn om iedere 
rimpeling in de AZ-vijver te registreren en als het moest uit te vergroten. Er was tussen 
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beide kranten een nieuwsstrijd gaande die voor een belangrijk deel werd uitgevochten 
op het terrein van AZ '67.104 Ten slotte moet ook worden opgemerkt dat in het hele 
Nederlandse voetbal vanaf de jaren zeventig sprake was van toenemende verharding 
en commercialisering, wat nu eenmaal sneller leidde tot geruchtmakende affaires. 
 Toen AZ '67 na het behalen van het landskampioenschap langzaam aan 
betekenis inboette, nam het aantal affaires af en daarmee ook de publicitaire 
belangstelling en publieke aversie. AZ '67 werd weer een club waarvan er met 
uitzondering van drie topclubs nog eens veertien bestonden. Die nieuwe situatie bracht 
ook een nieuw bestuur met zich mee. 
 
e. Nieuw bestuur en nieuwe sponsors 
 
Wat waren de gevolgen van de breuk met Wastora voor de samenstelling van het 
bestuur, alsmede ook voor het bestuursbeleid? Hoe werd bovendien voorzien in de 
financiering nu Wastora als geldschieter was weggevallen? Het nieuwe bestuur dat 
aantrad na de breuk met Wastora was aanmerkelijk kleiner dan het oude, invloedloze 
Stichtingsbestuur van weleer. Het nieuwe bestuur bestond aanvankelijk uit vier, later uit 
zes leden. Van het oude bestuur bleef alleen Arie Ligthart over als voorzitter. De 
Alkmaarse burgemeester Cees Roozemond, die zich ook al intensief had bemoeid met 
de financiële afwikkeling van de breuk met Wastora, bemoeide zich actief met de 
samenstelling van het nieuwe bestuur. Hij was bezorgd dat de club na het terugtrekken 
van Wastora zou ophouden te bestaan. Dat zou niet alleen slecht zijn geweest voor de 
uitstraling van de stad, maar Roozemond vreesde ook voor onrust onder de supporters. 
Een respectabel bestuur kon dat voorkomen en daarom schoof hij accountant Floor 
Mouthaan en kantonrechter Joost van Dijk naar voren.105 Het bestuur werd aangevuld 
met elftalbegeleider Wijnand Vermeulen, accountant Henk Visser, alsmede p.r.-man 
Jan van Ingen Schenau. 
 Met het aantreden van dit bestuur brak de vijfde fase aan in de 
bestuurssamenstelling van de club. Deze fase kenmerkte zich door het aantreden van 
relatief jonge mensen die al vroeg carrière hadden gemaakt en in die tijd dan ook 
yuppen (young urban professionals) werden genoemd: twee accountants, een rechter 
en een reclameman. In zekere zin behoorden deze jongeren tot de nieuwe elite in de 
samenleving, waarin snelle carrières in hoog aanzien stonden. Het verbaast dan ook 
niet dat het nieuwe bestuur van AZ '67 een dergelijke samenstelling kreeg. 
 Inmiddels was er ook op het gebied van de sponsoring het nodige veranderd. 
Een doorbraak vond plaats in 1982 toen shirtsponsoring werd toegestaan. Tot die tijd 
had de KNVB zich daar met succes tegen verzet. Op esthetische gronden werd het 
afgewezen, omdat de mooie voetbalshirts verknald zouden worden door reclame-
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uitingen. Belangrijker nog waren de argumenten dat de rijke clubs rijker en de arme 
clubs armer zouden worden, terwijl bovendien de rijksoverheid die toen het betaald 
voetbal subsidieerde, de steun zou stopzetten.106 De eerste shirtsponsor van AZ '67 
werd het elektronicaconcern Sony. De importeur van Sony, Brandsteder Electronics, 
was het liefst in zee gegaan met Ajax. Dat had zich echter al verbonden aan TDK. Met 
AZ '67 werd nu een contract voor drie jaar afgesloten waarmee in totaal ruim 1 miljoen 
gulden was gemoeid.107 Producenten van consumentenelektronica doken na de 
invoering van de shirtreclame massaal op deze vorm van reclame. Dankzij de televisie 
zagen zij goede mogelijkheden om op deze wijze de populariteit van hun producten bij 
een vooral jonger publiek te vergroten. Naast Sony en TDK meldde Panasonic zich bij 
FC 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 
advertentiecampagne van de sponsor onder de leuze: `Vergelijk en Sony wint!'108 Sony 
vreesde hierdoor antireclame. Uiteindelijk besloot Sony zich toch nog voor een jaar te 
verbinden aan AZ '67 omdat er geen andere eredivisieclubs beschikbaar waren voor 
shirtreclame. 
 In 1986 was het voorbij en nadat ook de breuk met Wastora definitief was 
geworden 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 
ereterras en toegang tot de bestuurskamer en het spelershome.109 De Businessclub 
borduurde voort op het idee dat leidde tot de oprichting van de Club van 
Honderd/Vriendenclub AZ, die van start ging in 1978. De leden daarvan sponsorden AZ 
'67 met een bedrag van 2500 gulden per jaar.110 Zowel Businessclub als Club van 
Honderd waren aantrekkelijk voor zakenlieden die op die manier een ideaal platform 
gepresenteerd kregen waarop op een informele wijze zakelijke contacten konden 
worden opgedaan en informatie kon worden uitgewisseld. Tezelfdertijd konden zij zich 
door hun plaats op het ereterras ook nog eens onderscheiden van het overige publiek. 
 Een nieuw bestuur en een nieuwe sponsor bleken geen garantie voor een frisse 
nieuwe 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 
Arie Ligthart zwart geld werd betaald aan spelers. Op 28 april eisten vier bestuursleden 
zijn 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 
werd 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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 Het dagblad Trouw kwam op 30 april 1987 met de primeur van het bestaan van 
een zwarte kas. Het berichtte dat er voor zo'n 80.000 gulden aan zwarte betalingen 
zouden zijn verricht en dat deze vorm van emolumenten al enkele jaren zou bestaan.113 
In reactie hierop liet Ligthart weten dat er hooguit sprake was van een enkele betaling 
van een duizendje aan de spelersgroep of een paar duizend gulden aan een slecht 
betaalde werknemer die zich toch zeer verdienstelijk inzette.114 Inmiddels zwakten de 
uitgetreden bestuursleden de term `zwarte kas' af en spraken vervolgens over een 
`informeel circuit'.115 Ligthart erkende dat er tijdens contractbesprekingen extra geld aan 
spelers was beloofd, zonder dat het bestuur daarvan op de hoogte werd gebracht. Hij 
ontkende dat die betalingen zwart verliepen. Het was zijn verantwoordelijkheid om te 
zorgen voor een externe financier. Ook de belastingdienst, aldus Ligthart, heeft nooit 
moeilijk gedaan over deze affaire.116 Toch lijkt het erop dat er aanzienlijke bedragen in 
het spel waren. In januari 1988 bleek dat naast het officiële contract van speler Nico 
Jalink er een tweede overeenkomst was getekend waarin was bepaald dat hij bij 
aanvang van ieder seizoen een bepaald bedrag aan `tekengeld' zou ontvangen. Toen 
Jalink het bestuur confronteerde met dit onbekende document bleek het niet bij machte 
om dit bedrag op tafel te leggen en moest men akkoord gaan met een vrije transfer van 
de speler.117

 Met de samenstelling van het nieuwe bestuur bemoeiden zich zowel de KNVB, 
die zijn licentiecommissie afstuurde op de club, als burgemeester Cees Roozemond. 
De commissie en de burgemeester kwamen tot de overtuiging dat er in het nieuwe 
bestuur geen plaats meer was voor Arie Ligthart en zij dwongen hem tot aftreden. Twee 
van de afgetreden bestuursleden kwamen terug in het nieuwe bestuur, namelijk Joost 
van Dijk en Floor Mouthaan. De laatste werd voorzitter. De rechterhand van Ligthart, 
Wijnand Vermeulen, bleef zitten, terwijl het bestuur werd aangevuld met twee 
zakenlieden, Peter van Veen en Frans van den Berg, die voordien actief waren in de 
Businessclub en de Club van Honderd. 
 Was deze affaire een exclusieve Alkmaarse aangelegenheid of was zij typerend 
voor wat zich elders in de Nederlandse voetbalwereld afspeelde? Wanneer we deze 
bestuurscontroverse nog eens onder de loep nemen dan valt op dat deze affaire viel in 
een tijd waarin de nodige schandalen aan de oppervlakte kwamen bij tal van clubs in 
het betaald voetbal. Zo kwamen er in de jaren tachtig vergelijkbare affaires aan het licht 
bij FC Utrecht, Roda JC, Ajax, FC Groningen en FC Amsterdam. Deze affaires toonden 
aan hoe amateuristisch en weinig zakelijk het betaald voetbal in die periode nog 
opereerde.118 Zij waren in feite een uiting van de onvolkomen verzakelijking van de 
betaalde voetbalclubs in die jaren. 
 De Alkmaarse bestuursaffaire ontstond in een bestuur waarin twee culturen 
botsten. Ligthart was gewend om buiten de bestuurlijke kanalen om kwesties in kleine 
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kring te regelen. Dat was de werkwijze in de Wastora-tijd, waarin Klaas en Cees 
Molenaar 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 
en vond dat andere bestuursleden zich daarmee niet moesten bemoeien. Die dachten 
daar anders over en vonden dat zij als financieel verantwoordelijken ten minste 
geïnformeerd 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 
de Molenaarcultuur waarin het bestuur nauwelijks iets voorstelde en enkelingen de 
koers bepaalden. Ligthart stoorde zich op zijn beurt daar weer aan. Hij was gewend met 
Klaas Molenaar snel tot beslissingen te komen. Nu moest er in zijn ogen eindeloos 
worden vergaderd.119

 Ook speelde onverenigbaarheid van karakters in dit conflict een rol mee. Ligthart 
en Van Ingen Schenau waren dominante persoonlijkheden, die alle twee de eerste 
viool 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 
generatieconflict mee. Ligthart en Vermeulen waren respectievelijk 57 en 47 jaar oud. 
De overige bestuursleden waren 40 jaar of jonger. In die zin was er sprake van een 
opstand der yuppen. 
 Het nieuwe bestuur dat in juni 1987 aantrad, kwam in rustiger vaarwater terecht. 
Desondanks stak een enkele keer de oude bestuurscultuur, waarin het bestuur ook de 
spelers en de trainersstaf wilde domineren, de kop op. Dat bleek bijvoorbeeld bij de 
affaire die leidde tot het ontslag van assistent-trainer Louis van Gaal. 
 Binnengehaald als speler werd hij assistent-trainer boven hoofdtrainer Hans 
Eijkenbroek. De laatste tobde met zijn gezondheid en moest een stap terugdoen. 
Echter ook na terugkeer van Eijkenbroek bleef Van Gaal de trainingen verzorgen, 
maakte hij de opstellingen bekend en coachte hij actief tijdens wedstrijden, terwijl zijn 
meerdere stilletjes in de dug-out bleef zitten. De bestuursleden stoorden zich daaraan 
en ergerden zich helemaal toen Van Gaal hun ook nog eens de toegang tot het 
spelershome en het gebruik van de spelersbus naar uitwedstrijden had ontzegd.120 De 
spanningen kwamen 26 september 1987 op een kookpunt. Langs de lijn stond Louis 
van Gaal luidkeels zijn ongenoegen te uiten tegen scheidsrechter Van Ettekoven. 
Bestuurslid Vermeulen kon dit niet aanzien, liep de tribune af, opende het hek naar het 
veld 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 
trainer ondermijnden, was het ontslag van Van Gaal onvermijdelijk.121
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 De bestuurssamenstelling na 1987 kenmerkte zich door een mengeling van 
zakenlieden en personen die actief waren in de zakelijke dienstverlening zoals juristen 
en accountants. 
 Een nieuwe fase brak aan toen in oktober 1993 Dirk Scheringa het 
voorzitterschap op zich nam en zijn bedrijf, Frisia Financieringen, de club overnam. 
Frisia sponsorde AZ vanaf het seizoen 1990-'91. Na deze overname in 1993 klauterde 
de club uit de krochten van de Eerste Divisie omhoog en de weg naar de Eredivisie kon 
weer worden ingeslagen. 
 In de periode van de gouden jaren speelde niet alleen Wastora een belangrijke 
en bepalende rol. Van groot belang was ook de houding van het gemeentebestuur van 
Alkmaar. 
 
3 De gemeente en het topvoetbal 
 
a. Nieuwe steun 
 
Toen begin 1972 Wastora AZ '67 van de ondergang redde, werd er een zucht van 
verlichting geslaakt in het stadhuis en hoopte het gemeentebestuur dat dat het einde 
zou betekenen van het beroep dat stelselmatig werd gedaan op de schaarse 
gemeentelijke 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 
het een schuld had die voortvloeide uit de rekening-courant van 200.000 gulden van de 
gemeente en een schuld van dezelfde hoogte bij 't Hooge Huys. Voor de betaling van 
rente en aflossing van die laatste lening stond de gemeente garant en die draaide al 
een tijdje voor die betalingen op. Het nieuw aangetreden bestuur van AZ '67, zo bleek 
al spoedig, was niet van plan om deze lopende leningen af te lossen. Ondanks 
verzoeken van AZ '67 om die over te nemen, wilde het gemeentebestuur zover niet 
gaan.122 Wel besloot het gemeentebestuur een subsidie te verlenen van 60.000 gulden. 
In de toelichting op het raadsbesluit werd gesteld dat een van de eisen die Wastora 
verbond aan financiering was dat de gemeente AZ '67 zou blijven steunen. Dat 
betekende, zo schreven burgemeester en wethouders, dat de club zou worden 
opgeheven als de gemeente haar handen zou aftrekken van AZ '67. Dat zou betekenen 
dat de gemeente zelf zou moeten opdraaien voor de schuld die AZ '67 bij haar had 
(200.000 gulden in rekening-courant) en de door haar gegarandeerde lening van 't 
Hooge Huys aan AZ '67.123

 Dit was een nieuw element in de argumenten die werden aangevoerd om de 
club 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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stoppen met voetbal. D'66 wilde wel meegaan met het voorstel onder voorwaarde dat 
dit de laatste keer was dat de gemeente AZ '67 steunde. De rode draad door de 
betogen van de voorstanders van steun was, dat liquidatie van AZ '67 de gemeente 
veel geld zou kosten. Met de stemmen tegen van het genoemde PvdA-raadslid en van 
drie raadsleden van christelijken huize ging de gemeenteraad op 29 april 1972 ten 
slotte akkoord met de subsidie.124

 
b. Wederom nieuwe eisen 
 
Inmiddels had AZ '67 helder op het netvlies welke rol de gemeente zou moeten spelen. 
In juli 1972 bezorgde de club een brief bij het gemeentebestuur waarin forse wensen op 
tafel werden gelegd voor de verbetering van de accommodatie. De staantribune moest 
worden uitgebreid, terwijl een van de staantribunes moest worden overdekt. Niet gering 
was de wens dat een lichtinstallatie zou worden aangelegd: `(...) een eis die aan elke 
redelijke accommodatie van een Eredivisieclub gesteld moet worden'. Ten slotte, zo liet 
AZ '67 weten, moest er gepraat worden over de vermakelijkheidsbelasting, de 
terreinhuur, alsmede `(...) de door U te verlenen subsidies'.125 Er volgde een gesprek 
tussen het gemeentebestuur en AZ '67 waarin vooralsnog geen knopen werden 
doorgehakt.126 In het voorjaar van 1973 meldde een vijfkoppige delegatie van AZ '67, 
onder wie Klaas Molenaar en Arie Ligthart, zich opnieuw op het stadhuis om te praten 
over onder meer een hogere subsidie en het bouwen van een overdekte staantribune. 
Voorlopig wilde het gemeentebestuur niet tegemoet komen aan deze wensen. Wel ging 
het ermee akkoord dat AZ '67 meer reclameborden mocht plaatsen.127 Uiteindelijk 
besloot het gemeentebestuur de subsidie met zesduizend gulden te verhogen en 
akkoord 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 
verzekering kwamen ten laste van de gemeenschap.128

 
c. Controverse met de gemeente 
 
Inmiddels was er een kwestie gerezen over de terugbetaling van de door de gemeente 
overgenomen rente- en aflossingsbetalingen van de schuld die de club was aangegaan 
bij 't Hooge Huys. Hieruit ontstond een controverse die bewees dat AZ '67 allang niet 
meer de club was die met de keeperspet in de hand belet vroeg op het stadhuis, maar 
dat zij zelfbewust het maximale uit de relatie met de gemeente wilde halen. 
 De controverse begon in juni 1973 toen het gemeentebestuur AZ '67 berichtte 
dat het voorstellen van de club verwachtte over de wijze waarop zij de door de 
gemeente betaalde rente en aflossing wilde terugbetalen. Binnen twee dagen wees het 
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AZ-bestuur dit in een drieregelig briefje af met de bewering dat de gemeente had 
toegezegd dat opbrengsten van terreinhuur en vermakelijkheidsbelasting hiervoor 
zouden worden aangewend.129 De nota's van 't Hooge Huys stuurde AZ '67 door naar 
het stadhuis. Dat irriteerde het gemeentebestuur en dat liet het dan ook per brief weten 
aan het bestuur van AZ '67.130 Wederom liet het antwoord niet lang op zich wachten en 
bleef AZ '67 vasthouden aan zijn zienswijze.131 Een maand later veegde het 
gemeentebestuur deze opvatting van tafel en betitelde die als `(...) niet alleen onjuist, zij 
is voor ons volkomen onbegrijpelijk'.132

 De impasse bleef, maar die weerhield AZ '67 er niet van om in september 1974 
een forse verhoging van de subsidie te vragen, waarmee dan, zo werd fijntjes 
voorgesteld, ook de schulden die voortvloeiden uit de lening van 't Hooge Huys zouden 
kunnen worden gedelgd.133 Een maand later beklom de top van AZ '67 opnieuw de 
trappen van het statige stadhuis om met het voltallig college te overleggen over de 
gerezen geschillen. Wederom beriep AZ '67 zich op vermeende toezeggingen van de 
gemeente uit 1972, die alleen niet formeel op schrift waren gesteld. Het gesprek kreeg 
een onaangename wending door de interventie van Klaas Molenaar: `Hij ergert zich 
aan de houding van de gemeente en zegt dat de gemeente de centen niet krijgt, nooit 
zal krijgen. Hij zal dat tot in hoogste instanties laten uitzoeken. Een keiharde afspraak 
moet worden nagekomen.' Het overleg leverde niets op.134

 Terwijl AZ '67 werkte aan een woedende brief aan het gemeentebestuur, waarin 
impliciet werd gedreigd met vertrek uit Alkmaar, maar die toch maar niet verstuurde, 
werd ten stadhuize gewerkt aan een compromis.135 In grote lijnen kwam het voorstel 
van het gemeentebestuur erop neer dat AZ '67 de bestaande schuld in verband met de 
lening van 't Hooge Huys kwijt gescholden zou worden, maar dat de club wel zou 
opdraaien voor de termijnen waaraan nog moest worden voldaan.136

 Kort na de oudejaarsviering spraken AZ '67 en de gemeente opnieuw met 
elkaar. Voorzitter Ligthart en directeur Hartland noemden het onaanvaardbaar om voor 
de lening van 't Hooge Huys te moeten opdraaien en dreigden AZ '67 te zullen 
verplaatsen naar elders.137 Vooral hoog inzetten, moet de gedachte van het bestuur 
van AZ '67 zijn geweest, want dit gesprek werd gevolgd door nieuwe verzoeken of 
wellicht beter geformuleerd, claims bij het gemeentebestuur om voor 
honderdduizenden guldens het sportterrein te verbeteren. 
 Naast de bouw van een nieuwe overdekte tribune ter vervanging van de 
staantribune aan de zijde van de Sportlaan (begrote kosten 440.000 gulden) vroeg het 
bestuur om een lichtinstallatie.138 Over deze voorstellen vond opnieuw overleg plaats 
op het stadhuis. Deze bespreking duurde liefst ruim drie uur in een `Sfeer van 
gemoedelijk op het ene moment tot heftig, geëmotioneerd (met vele stemverheffingen) 
op het andere moment'. De kwestie-'t Hooge Huys leidde tot woede-uitbarstingen 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 
gemeentebestuur toe de kwestie opnieuw intern te zullen bespreken.139 Het 
stadsbestuur was de verwikkelingen inmiddels zat en zocht een uitweg. Het deed AZ 
'67 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 
Hooge 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 
voor akkoord.140

 Wel moest de gemeenteraad nog instemmen met deze oplossing. De meeste 
fracties hadden daarmee geen moeite. Twee leden van de PvdA waren wel tegen. Zij 
vonden dat de overheid geen steun moest geven aan het profvoetbal dat zich 
kenmerkte door zoveel excessen. De fractievoorzitter van de PPR vond om principiële 
redenen dat subsidie van betaald voetbal uit den boze was. Dat leverde hem het verwijt 
op dat hij wel op zijn tijd wedstrijden van de club bezocht met de gratis seizoenkaart.141

 Een half jaar later, in januari 1976, was er een nieuwe aanvaring tussen de 
gemeente en AZ '67 die typerend was voor de nieuwe, confronterende omgang van de 
club 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 
aangewend zou worden om een oefenwedstrijd tegen de topclub Manchester United 
mogelijk te maken. Zo niet, was de boodschap, dan zou het duel niet doorgaan. In de 
gemeenteraad verklaarde Helder dat hij het gevoel had dat hem het mes op de keel 
was gezet. Ook andere raadsleden stoorden zich aan de houding van AZ '67.142 Het AZ 
'67-bestuur reageerde verbolgen op de gemeentelijke kritiek en ontkende dat er 
oneigenlijke 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 
zat om steeds maar weer de lieve jongens te moeten spelen, waarbij je dan ook nog 
voor leugenaar wordt gezet.'143

 De kwestie ontspoorde een week later geheel tijdens een vergadering van de 
Raadscommissies voor Sport en Financiën toen AZ '67 onder de raadsleden een stuk 
liet verspreiden, waarin snoeihard werd uitgehaald naar de raad. AZ '67 klaagde daarin 
door de gemeenteraad veroordeeld te worden `(...) zonder zelfs maar een greintje 
zakelijke instelling en alleen vanuit hun vermoedelijk enge instelling, die het hun niet 
mogelijk maakt om staande de vergadering iets te kunnen begrijpen, berekenen, aan te 
pakken en te waarderen'.144 Hierna vond het raadslid Piet Bakkum, die tevens namens 
de raad bestuurslid was van AZ '67, het welletjes en hij belegde een 
verzoeningsgesprek tussen de wethouders en het AZ-bestuur. Natuurlijk, zo bleek in 
dat gesprek, was er uitsluitend sprake geweest van misverstanden en afgesproken 
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werd dat AZ '67 een brief zou sturen aan het gemeentebestuur waarin het pamflet werd 
teruggenomen en waarna de gemeenteraad alsnog bij hamerslag de subsidie zou 
verlenen.145 De excuses volgden. 
 Waarom verruwden de omgangsvormen van AZ '67 in de richting van de 
plaatselijke politiek? Uit de houding van AZ '67 ten opzichte van de plaatselijke politiek 
sprak een grote mate van dédain. Natuurlijk was AZ '67 door de grote successen 
zelfbewuster geworden en was het van mening dat zijn onderhandelingspositie 
daardoor sterker was dan voorheen. Belangrijker nog was dat de leiding van de club in 
handen was gekomen van assertieve zakenlieden als Klaas Molenaar en Arie Ligthart, 
die 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 
overheid vanaf de jaren zestig aanmerkelijk gegroeid. Zeker ook een rol zal hebben 
gespeeld dat in de jaren zeventig de zakenwereld steeds meer op de politiek ging 
neerkijken omdat zij van mening was dat die haar belangen niet goed behartigde. Het 
waren immers de jaren van het omstreden kabinet-Den Uyl, dat gedomineerd werd 
door een geradicaliseerde PvdA. Typerend voor de afkeer van dit kabinet was het 
gebaar 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

 
d. Burgemeester Roozemond verzet de bakens 
 
De Alkmaarse burgemeester Roel de Wit had niet zoveel met AZ '67. Bovendien hield 
hij van correcte omgangsvormen en de verruwing in de relatie van de club met de 
stedelijke politiek stoorde hem. Hierdoor dreigde hij het verzoek van AZ '67 om de 
opgeknapte Victorietribune te openen af te wijzen.147 De burgemeester liep bepaald niet 
warm voor het voetbal en al helemaal niet voor de entourage bij AZ '67: `Zo werd ik 
eens uitgenodigd voor een wedstrijd waarvoor ik werd opgehaald door een Rolls 
Royce. Ik had het toen helemaal gehad, zeker toen ook nog van die opgedofte vrouwen 
in de bestuurskamer rondzwierven.'148

 In 1977 werd hij als burgemeester opgevolgd door Cees Roozemond. Welke 
gevolgen had de burgemeesterswisseling voor de relatie tussen de gemeente en AZ 
'67? Anders dan zijn voorganger was Roozemond wel een voetballiefhebber. Zo begon 
hij zijn maatschappelijke carrière als voetbaljournalist bij Het Vrije Volk waarna hij een 
van de initiatiefnemers werd van het weekblad Voetbal International. Kort na zijn 
aantreden in 1977 gaf de nieuwe burgemeester in een interview met de AZ-krant te 
kennen veel interesse in AZ '67 te hebben. Bij een centrumstad als Alkmaar, zo 
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betoogde hij, hoort topvoetbal. Voor AZ '67 was van groot belang dat hij liet 
doorschemeren dat extra gemeentesteun voor hem bespreekbaar was.149

 Behendig benutte de AZ-leiding de gemaakte opening. Eerst werden de 
fractievoorzitters geïnterviewd door de AZ-krant. Allemaal verklaarden zij meer 
financiële steun aan AZ '67 in principe te willen steunen. Zelfs de PPR/PSP-voorman Ko 
Sterken bleek nu voorstander. Hij vergeleek AZ '67 met een camping, die ook 
onmisbaar was voor de passieve recreatie en om die reden ook gesteund zou kunnen 
worden. De fractievoorzitter van de VVD, I. Jonge-Poerink, had alleen moeite met de in 
haar ogen te hoge spelerssalarissen. Als enige stelde de fractievoorzitter van de CPN, G 
van Schie, dat AZ '67 een regionale functie vervulde en dat dan ook de provincie zou 
mogen bijspringen.150

 De volgende stap in het, naar het lijkt, goed geregisseerde spel was de 
publicatie door AZ '67 van de nota Topvoetbal in Alkmaar.151 In deze nota legde AZ '67 
wensen tot verbetering van de accommodatie neer bij de gemeente voor een totaal van 
het tot dan toe ongekend hoge bedrag van 2,25 miljoen gulden. Zo moest er een 
nieuwe tribune aan de westzijde verrijzen (kosten 1 miljoen gulden) en was het 
noodzakelijk verlichting aan te brengen om het hoofdveld (kosten 750.000 gulden). Ook 
werd om afschaffing van de vermakelijkheidsbelasting gevraagd, terwijl voorgesteld 
werd geen terreinhuur meer in rekening te brengen in ruil voor afschaffing van de 
gemeentelijke subsidie. Het moge helder zijn dat er meer geld bij de gemeente 
binnenkwam aan terreinhuur dan besteed werd aan subsidie. In ruil voor deze waslijst 
aan wensen was Wastora bereid te garanderen dat het tien jaar lang de 
exploitatieverliezen van de club zou compenseren. 
 Na het publiceren van de nota volgde het politieke masseren en het heeft er alle 
schijn van dat dit in nauw overleg ging met burgemeester Roozemond. In juni 1977, 
kort na de publicatie van Topvoetbal in Alkmaar, werd nota bene op het clubcomplex en 
niet in het stadhuis een vergadering belegd waar naast de AZ '67-top bijna het voltallige 
College van B&W en op de CPN na alle fractievoorzitters kwamen opdraven. Na een 
toelichting op de plannen was het vooral de PPR/PSP-fractievoorzitter Ko Sterken die 
vragen had. Waarom was het nodig om topvoetbal te hebben in Alkmaar? Kon het geld 
niet veel beter besteed worden aan andere doelen? Deze kritische vragen werden hem 
niet in dank afgenomen. Blijkbaar om de druk op de raadsleden te vergroten stelde de 
burgemeester de vraag of AZ '67 zou worden opgeheven als de gemeente geen steun 
zou verlenen. De voormalige spits van KFC, Klaas Molenaar, schoot deze bal voor open 
doel dankbaar in en bevestigde dit volmondig. De fractievoorzitters van het CDA en 
Stadsbelang zegden daarop hun steun toe aan de wensen van AZ '67. De andere 
fractievoorzitters gaven te kennen de plannen eerst aan hun fracties te willen 
voorleggen. Op dat moment werden zij daarover onderhouden door zowel Collegeleden 
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als AZ '67-vertegenwoordigers. Burgemeester Roozemond bracht naar voren dat hij als 
hoofd van de politie geen verantwoordelijkheid meer wilde dragen voor de veiligheid 
van de Westzijdetribune, terwijl AZ '67 zich beriep op de Europese wedstrijden die voor 
de deur stonden en waarvoor een lichtinstallatie noodzakelijk was. Toen Klaas 
Molenaar ook nog eens voorstelde om de aanleg van de lichtinstallatie te willen 
voorfinancieren, maakte niemand meer bezwaar dat het College op korte termijn een 
voorstel aan de gemeenteraad zou voorleggen.152

 Dit gesprek speelde een belangrijke rol in het slechten van de politieke obstakels 
voor de financiële plannen van AZ '67. Hoewel de fractievoorzitters zich niet formeel 
committeerden aan de voornemens werd het wel moeilijker om hiervan afstand te 
nemen. In het voorstel dat naar de gemeenteraad werd gestuurd, refereerde het 
College dan ook fijntjes aan de gevoerde gesprekken met de fractievoorzitters. 
 Begin augustus kwam het Collegevoorstel, dat in grote lijnen overeenkwam met 
de voorstellen uit de nota Topvoetbal in Alkmaar, aan de orde in de gemeenteraad. In 
feite was de raad al voor het blok gezet omdat AZ '67 al eerder begonnen was met de 
bouwactiviteiten. Vóór aanvang van de raadsvergadering lieten Arie Ligthart en Klaas 
Molenaar de raadsleden via de pers weten dat als zij niet akkoord zouden gaan met de 
voorstellen AZ '67 de inmiddels aangelegde lichtinstallatie zou slopen en bovendien 
een einde zou maken aan het topvoetbal in Alkmaar.153

 Natuurlijk hadden deze opmerkingen de bedoeling om druk op de raadsleden uit 
te oefenen. Tijdens het raadsdebat op 4 augustus 1977, dat ruim drie uur duurde, 
stelde vooral de PvdA kritische vragen bij het Collegevoorstel. Haar woordvoerder 
Wiebe Dijkstra vond dat als er al gesubsidieerd moest worden dat dan de landelijke 
overheid daar maar voor moest opdraaien. Immers, de betaald-voetbalclubs trokken 
vooral publiek dat van verre kwam. Het argument dat AZ '67 zo belangrijk was voor de 
passieve recreatie kon hem niet overtuigen. Zonder betaald voetbal, aldus de sociaal-
democraat, zou het publiek zich opperbest weten te vermaken met andere vormen van 
recreatie. De PvdA vond de PPR/PSP-fractie aan haar zijde. Deze wees erop dat de 
gemeente door investeringen in de accommodatie indirect de aankoop van spelers zou 
financieren. Want, als de clubs niet meer hoeven bij te dragen aan de accommodaties 
dan zijn zij in staat het geld aan te wenden voor het bekostigen van spelers. De andere 
partijen in de raad konden zich echter wel vinden in de steunverlening aan de club. Zij 
wezen vooral op het belang voor de passieve recreatie. Bij de stemming over het 
voorstel stemde de meerderheid van de PvdA tegen (zeven van de elf aanwezige 
fractieleden), gevolgd door de PPR/PSP, een onafhankelijk raadslid en een VVD-raadslid 
dat zich stoorde aan de voorkeursbehandeling die AZ '67 ten deel viel.154

 Het provinciaal bestuur was niet zo gecharmeerd van deze gang van zaken en 
schortte het raadsbesluit op. Pas na lange gesprekken met het gemeentebestuur kon 
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het zich neerleggen bij een aangepast raadsbesluit dat erop neerkwam dat de steun 
van 2,25 miljoen gulden werd teruggebracht tot ruim anderhalf miljoen gulden. Op 19 
januari 1978 werd het contract getekend waarin AZ '67 en de gemeente Alkmaar 
overeenkwamen dat in ruil voor de toezegging om tien jaar voetbal op een zo hoog 
mogelijk niveau te spelen, kredieten van ruim anderhalf miljoen gulden ter beschikking 
kwamen voor verbeteringen aan de accommodatie.155 Topvoetbal werd er echter na 
1982 niet meer gespeeld in de Alkmaarder Hout, maar de gemeente beschikte niet over 
veel mogelijkheden om AZ '67 en Wastora aan de afspraken te houden. Precies tien 
jaar na de ondertekening van deze overeenkomst degradeerde AZ '67 roemloos naar 
de Eerste Divisie. 
 
e. De gemeente redt AZ opnieuw 
 
In die periode was AZ financieel inmiddels in zware financiële problemen verzeild 
geraakt. De gemeente, die zelf forse bezuinigingen moest doorvoeren, wilde de 
jaarlijkse subsidie aan de club beëindigen. AZ had inmiddels een huurschuld voor de 
accommodatie opgebouwd van 300.000 gulden. Net zoals in 1971 dreigde de club door 
een faillissement ten onder te gaan. Er volgde op 31 augustus 1987 een overleg tussen 
het AZ-bestuur en een afvaardiging van het gemeentebestuur, waarin de problemen 
werden besproken. Burgemeester Roozemond vreesde het einde van AZ. Dat zou niet 
alleen betekenen dat de gemeente kon fluiten naar de vordering op de club, maar dat 
zij ook nog eens opgezadeld zou worden met een leeg stadion dat rijp zou zijn voor 
sloop.156

 Inmiddels dreigde een herhaling van de situatie van vóór 1972, namelijk dat de 
club de gemeente in een permanente houdgreep zou krijgen en iedere keer weer met 
nieuwe claims zou komen. De gemeente op haar beurt zou deze honoreren uit angst 
dat anders AZ zou ophouden te bestaan, waarna de gemeente met mogelijk nog 
hogere kosten zou worden opgescheept. Het hoofd Financiën van de gemeente was 
zich daarvan zeer bewust toen hij de volgende maand een harde notitie opstelde voor 
het gemeentebestuur, waarin hij onomwonden stelde: `Door het ontbreken van een 
duidelijke beleidslijn van de zijde van de gemeente staat AZ sterk, vooral door hun 
zwakke financiële positie (paradox).' Hij was van mening dat de gemeente helder moest 
aangeven hoever zij wilde gaan. Zijn voorstel luidde dat de gemeente de schuld van 
300.000 gulden moest kwijtschelden en duidelijk maken dat als de club het daarmee 
niet redde, het betaald voetbal in Alkmaar afgelopen zou zijn.157 Uiteindelijk besloten 
burgemeester en wethouders op advies van hun hoogste financiële ambtenaar dat AZ 
het complex in het vervolg mocht huren voor de som van één gulden. De schuld, die 
inmiddels was opgelopen tot 350.000 gulden, werd op 100.000 gulden na 

162 



kwijtgescholden. Dat laatste bedrag mocht in vijf jaar worden terugbetaald. De raad 
maakte weinig woorden vuil aan dit voorstel en schikte zich in grote meerderheid.158

 
f. Gemeente versus AZ '67 
 
Als we de relatie met AZ '67 nog eens opnieuw in ogenschouw nemen dan is de eerste 
vraag die zich aandient hoeveel geld de gemeentelijke overheid sinds de overname van 
AZ '67 door Wastora in de Alkmaarse betaald-voetbalorganisatie heeft gestoken. In 
1979 werd de vermakelijkheidsbelasting afgeschaft. Dat was op zich een belangrijke 
bron van inkomsten die het mogelijk maakte de exploitatietekorten van het 
stadioncomplex te compenseren. De kosten die het stadion voor de gemeente met zich 
meebrachten werden namelijk niet gecompenseerd door de opbrengsten van de 
verhuur van het wedstrijd- en trainingsveld. Voor de jaren 1979-1988 is een 
voorzichtige schatting dat AZ '67 de gemeente in totaal 4 miljoen gulden heeft 
gekost.159 In dit bedrag zijn niet meegerekend de kosten die werden gemaakt om de 
openbare orde te handhaven, zoals de kosten van bestrijding van voetbalvandalisme. 
 Hoe was de situatie elders in het land als het ging om gemeentesteun? Uit een 
onderzoek onder profclubs uit 1980 blijkt dat AZ '67 niet de enige club was die zich 
mocht verheugen in financiële steun van de plaatselijke overheid.160 De steun die aan 
andere profclubs werd gegeven, had vooral de vorm van wat genoemd werd 
probleemsteun: incidentele steun om speciale problemen het hoofd te kunnen bieden. 
De structurele steun die AZ '67 kreeg, namelijk in de vorm van een niet-
kostendekkende huur en de jaarlijkse directe subsidie overschreed niet of nauwelijks 
wat elders in het land gebruikelijk was. Bijzonder was wel dat AZ '67, dat bepaald niet 
afhankelijk was van probleemsteun, de gemeente zover wist te krijgen om akkoord te 
gaan met 2,25 miljoen gulden voor investeringen in het stadioncomplex. 
 Hoe kreeg AZ '67 de gemeente ertoe om zo diep in de buidel te tasten? Diverse 
factoren hebben daaraan bijgedragen. In de eerste plaats de houding van AZ '67 zelf. 
Anders dan vóór 1972, toen de club niet veel anders kon dan beleefd aankloppen bij 
het stadhuis voor weer een noodverband om nieuwe tekorten te compenseren, blaakte 
de club nadien van zelfvertrouwen en eiste op hoge toon dat de gemeente ook zou 
bijdragen aan het sportieve succes. Zowel de gebroeders Molenaar als voorzitter Arie 
Ligthart waren gewiekste en assertieve zakenlieden die wisten hoe zij moesten 
opkomen 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 
in dat het topvoetbal in Alkmaar zou worden beëindigd. Vóór 1972 betekende het einde 
van AZ '67 dat een matig presterende betaald-voetbalorganisatie failliet zou gaan en de 
gemeente zou opzadelen met een nutteloos, maar kostbaar stadioncomplex. 
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 Daarna echter betekende het einde van AZ '67 dat de stad een club armer zou 
zijn die inmiddels was uitgegroeid tot de drie à vier sterkste clubs van ons land. In de 
jaren zestig werd ook wel eens gedreigd met verhuizing naar een omliggende 
gemeente, maar niemand nam dat zeer serieus. Dat was anders onder de gebroeders 
Molenaar omdat die wel een alternatief hadden voor Alkmaar, namelijk overbrenging 
van de club naar de Zaanstreek, waar zij ook emotioneel veel meer binding mee 
hadden. De Alkmaarse burgemeester Roozemond was ervan overtuigd dat als de 
gemeente niet de verlangde steun had verleend Klaas en Cees Molenaar AZ '67 
zouden hebben overgeheveld naar de Zaanstreek.161

 Ook het aantreden van burgemeester Cees Roozemond was een belangrijke 
factor 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.162 Zo nodigde hij doelman Meskovic bij hem thuis uit om de keeper een hart 
onder de riem te steken nadat hij na een aantal zwakke wedstrijden veel negatieve 
publiciteit te incasseren had gekregen.163 Ook privé kwam hij bij Arie Ligthart en de 
gebroeders Molenaar over de vloer. Toch zorgde de burgemeester, juist om wat voor 
AZ '67 te kunnen betekenen, er wel voor dat hij afstand hield: `Als ik in Alkmaar zou zijn 
gesignaleerd in de Porsche van de Molenaars had ik het in de gemeente kunnen 
schudden om mij sterk te maken voor AZ '67!'164

 De eerste burger zette zich actief in voor steun van de gemeente aan de club en 
met vaardige hand loodste hij voorstellen daartoe door de gemeenteraad. Naast het 
veelvuldig gehanteerde argument van het belang voor de passieve recreatie hechtte 
Roozemond 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 
werd hierdoor Europees nieuws. Dat had ook economische voordelen, zo vond de 
burgemeester. Bij het werven van bedrijven voor Alkmaar bleek dat de aanwezigheid 
van de topclub voor die bedrijven interessant was. Werkgevers vonden dat belangrijk 
voor het personeel. Potentiële investeerders vonden de aanwezigheid van een topclub 
een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk assortiment dat Alkmaar naast 
andere factoren als de binnenstad, de ligging en het nabijgelegen strand had te bieden. 
Dit vergemakkelijkte het voor werkgevers om personeel te kunnen werven.165

 De steunverlening aan AZ '67 vond ook plaats in een periode waarin de lokale 
overheden 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 
burgers en dat welzijn ging verder dan alleen maar het belang van de gezondheid of de 
passieve recreatie, waar in de jaren zestig vooral de nadruk op werd gelegd. 
 Ook kregen de lokale overheden meer dan in de voorgaande jaren oog voor het 
economisch belang van de sport, namelijk de betekenis die zij had voor de 
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stadspromotie.166 Zo stegen de gemeentelijke uitgaven voor de sport van 385 miljoen 
gulden in 1971 naar meer dan een miljard gulden in 1981.167 In het gemeentelijk 
sportbeleid was in die jaren een nadrukkelijke plaats ingeruimd voor de topsport. Zo 
publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 1974 de 
discussienota Topsport. Wiens verantwoordelijkheid?, waarin zij zich uitsprak voor 
ondersteuning door de overheid van betaald-voetbalclubs.168 In 1979 subsidieerden 29 
gemeenten hun betaald-voetbalclubs op directe of indirecte wijze met een bedrag van 
in totaal ruim 10 miljoen gulden.169

 Natuurlijk was een voetbalminnende burgemeester een belangrijk element in de 
honorering van de wensen van de voetbalclub, maar nog belangrijker was dat de leden 
van de gemeenteraad zich hiervan wilden laten overtuigen. Hoe kwam het dat 
voorstellen voor extra steun positief onthaald werden door de meeste raadsleden? De 
gratis seizoenkaarten voor raadsleden maakten het voor de AZ '67-bestuurders 
gemakkelijker om hun wensen direct te bepleiten bij de gemeentelijke 
volksvertegenwoordigers. Tevens beperkte het gebruik van deze faciliteit de vrijheid 
van de raadsleden om gemeentesteun toch af te wijzen. De druk om in te stemmen met 
de wensen van AZ '67 was groter omdat raadsleden gratis toegang hadden tot de 
hoofdtribune. Dat vonden zij blijkbaar zelf ook, zoals al eerder opgemerkt, gezien het 
verwijt aan de fractievoorzitter van de PPR toen hij zich in 1975 in de raad keerde tegen 
gemeentesteun dat hij wel gebruik maakte van de gratis seizoenkaart.170

 Vooral aantrekkelijk voor AZ '67 was het dat twee raadsleden zitting hadden in 
het bestuur van de club. Zowel binnenskamers als in raadsdebatten steunden zij de 
wensen van AZ '67. Het PvdA-raadslid Jan Gomes, namens de gemeenteraad in het 
AZ-bestuur, behoorde dan ook tot de minderheid in de PvdA-fractie die in 1977 het 
krediet van 2,25 miljoen gulden steunde. Al eerder zagen wij dat het raadslid Holsmuller 
als kandidaat voor het bestuur van AZ '67 naar voren werd geschoven met het 
argument dat hij zo'n groot liefhebber was van voetbal. In plaats van als 
vooruitgeschoven posten van de gemeentelijke overheid in het AZ-bestuur ontpopten 
de raadsleden zich eerder als vertegenwoordigers van AZ '67 in de gemeenteraad. 
Daarvan was niet alleen in Alkmaar sprake. Ook bij andere profclubs bleek dat daar 
waar zij één of meer gemeentelijke bestuurders in hun bestuur mochten verwelkomen 
zij meer dan het dubbele aan subsidie ontvingen dan profclubs in gemeenten waar dit 
werd nagelaten. De probleemsteun, namelijk de incidentele steun, bedroeg in die 
gevallen zelfs het zevenvoudige.171 Het opnemen van gemeentelijke gedelegeerden in 
het bestuur van de betaald-voetbalclubs als voorwaarde voor subsidie vloeide voort uit 
een aanbeveling van de VNG. Zij hoopte hierdoor de controle op het beleid van de 
betaalde voetbalclubs te kunnen verstevigen.172 Wat zij blijkbaar niet had voorzien was 
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dat de gemeentelijke vertegenwoordigers bij de clubs fans werden die, ook in hun 
hoedanigheid van raadslid, maar met moeite afstand van hun club konden nemen. 
 Om die reden had AZ '67 er dan ook helemaal geen problemen mee om in ruil 
voor het krediet van 2,25 miljoen gulden aan te bieden om naast de twee 
gemeenteraadsleden ook nog eens twee wethouders op te nemen in zijn bestuur. Dat 
zou het aantal gemeentelijke vertegenwoordigers in het AZ-bestuur brengen op vier. 
Tegen dat voornemen maakte het PvdA-raadslid Wiebe Dijkstra bezwaren. 
Wethouders in het stichtingsbestuur, zo redeneerde hij, zou een morele verplichting 
voor het gemeentebestuur met zich meebrengen om eventuele exploitatietekorten van 
AZ '67 te financieren.173 Uiteindelijk werd besloten dat de twee wethouders tot het 
stichtingsbestuur zouden toetreden als adviseur zonder stemrecht. Later zou op 
voorstel van het CDA die status ook gelden voor de twee raadsleden in het bestuur.174

 De riante steun die AZ '67 vanaf 1977 van gemeentezijde kreeg, paste ook in 
een tijd waarin het voor de maatschappelijke bovenlaag aantrekkelijk werd om zich te 
associëren met het voetbal. Voetbal was, zeker na de internationale successen vanaf 
1970, kult geworden waarmee de elite zich graag identificeerde. Dat gold niet alleen 
voor de talrijke zakenlieden en sterren uit de film- en muziekwereld die als 
honingzoekende bijen op het stadion afkwamen, maar ook voor de lokale en landelijke 
politici. Zeker omdat AZ '67 inmiddels een topclub was geworden, werd het 
aantrekkelijk om iets van dat succes op zichzelf te laten afstralen. Raadsleden die als 
bestuurslid van AZ '67 of als beslisser over de toekomst van AZ '67 in de 
gemeenteraad min of meer zelf aan de knoppen zaten, wethouders die de voetbal- en 
bedrijfselite veelvuldig troffen en een burgemeester die meer dan eens in het 
middelpunt stond: het droeg bij aan de status van de politici. Dat gold niet alleen voor 
de plaatselijke politiek, maar ook landelijk was de belangstelling groot: `Het halve 
kabinet is met mij naar het voetballen geweest. En dan was het erg gemakkelijk als ik 
weer eens een minister moest spreken,' aldus de burgemeester.175

 Anders dan in de voorgaande jaren stemde nu een meerderheid van de PvdA-
fractie in de gemeenteraad tegen het krediet van 2,25 miljoen gulden. Wat was er 
veranderd 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-krant waarin hij liet blijken te voelen voor meer gemeentesteun. Hij verklaarde dat 
het interview de geest uitademde van `ouwe jongens krentenbrood' en hoge 
verwachtingen wekte bij de AZ-aanhang.176 De vergadering nam een kritische motie 
aan die erop neerkwam dat extra steun alleen dan verleend mocht worden als AZ '67 
en de daaraan verbonden NV vervangen zouden worden door `een instelling die een 
maximum aan financiële openbaarheid garandeert'. Een andere eis, namelijk dat er niet 
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in zitplaatsen maar alleen in staanplaatsen mocht worden geïnvesteerd, werd niet door 
de vergadering overgenomen. 
 Nadat de raad op 4 augustus 1977 het groene licht had gegeven voor de 
kredieten, kwamen de PvdA-leden op de kwestie terug. Ontevreden met het 
stemgedrag van de vier PvdA-raadsleden die wel voor de kredieten hadden gestemd, 
diende de jeugdige PvdA'er Gerrit Valk een motie in waarin afkeuring werd 
uitgesproken over de financiële regeling met AZ '67 en waarin Gedeputeerde Staten 
werden opgeroepen het raadsbesluit ongedaan te maken. De overwegingen in de 
motie waren dat AZ '67 als instelling met een commerciële relatie (Wastora) niet in 
financiële nood verkeerde en dat deze steunverlening ten koste ging van de 
amateursport en andere voorzieningen in de gemeente.177 Vóór 1977 week het 
stemgedrag van de PvdA in de gemeenteraad als het ging om steun aan het betaald 
voetbal niet veel af van die van de andere fracties. Dat veranderde na 1975 en dat hield 
verband met de radicalisering van de PvdA in de jaren zeventig. 
 Van dat radicalisme was al lang geen sprake meer toen de raad zich in 1988 
opnieuw uitsprak over gemeentesteun aan de club. Toen was er ook allang geen AZ- 
bestuur meer dat op hoge toon geld eiste of anders dreigde te verkassen naar een 
andere gemeente. De club zoals die zich toen meldde bij de gemeente vocht - zonder 
succes overigens - tegen degradatie naar de Eerste Divisie en had niets meer te eisen, 
maar kon alleen deemoedig verzoeken om kwijtschelding van de schulden. Toen werd 
ook duidelijk dat de jaren van weleer, namelijk de jaren van vóór 1972 toen de club 
stelselmatig de tekorten kon afwentelen op de gemeente, definitief voorbij waren. 
 Net zoals elders in het land noopte de economische situatie gemeentebesturen 
tot forse bezuinigingen, waarvan de sport niet werd gevrijwaard. AZ '67 werd zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud van het stadioncomplex en het was duidelijk dat 
als de club het daarmee niet redde het maar afgelopen moest zijn met betaald voetbal 
in Alkmaar. In het jaar waarin dit besluit viel ging burgemeester Roozemond met 
pensioen. Behalve een belangrijke rol in de realisering van de stadionplannen van AZ 
'67, liet hij ook nadrukkelijk van zich spreken in de beteugeling van een nieuw 
verschijnsel: het voetbalvandalisme. 
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4. Supporters aan de gang 
 
a. Toeschouwersaantallen 
 
Na 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 
groter de successen hoe hoger de toeschouwersaantallen', zou dat hebben moeten 
uitmonden in een doorlopende stijging van het aantal bezoekers. Hoe ontwikkelden de 
bezoekcijfers zich in de jaren na 1972? In tabel 15 worden die weergegeven in 
combinatie met de plaats die AZ '67 dat seizoen op de ranglijst innam. 
 
Tabel 15 
Gemiddeld aantal toeschouwers bij thuiswedstrijden 
Seizoen Positie ranglijst Aantal toeschouwers 
'71-'72 1e divisie: 2   4.900 
'72-'73 eredivisie: 15   7.200 
'73-'74 eredivisie: 7   8.900 
'74-'75 eredivisie: 5 10.700 
'75-'76 eredivisie: 5   9.600 
'76-'77 eredivisie: 3 11.600 
'77-'78 eredivisie: 3 11.800 
'78-'79 eredivisie: 4 10.000 
'79-'80 eredivisie: 2 10.000 
'80-'81 eredivisie: 1 (kampioen)   9.000 
'81-'82 eredivisie: 3   8.100 
'82-'83 eredivisie: 11   6.000 
'83-'84 eredivisie: 5   4.100 
'84-'85 eredivisie: 13   3.700 
'85-'86 eredivisie: 9   3.400 
'86-'87 eredivisie: 15   3.600 
'87-'88 eredivisie: 16 (degradatie)   3.800 
'88-'89 1e divisie: 5   3.900 
'89-'90 1e divisie: 12   3.000 
'90-'91 1e divisie: 4 (nacompetitie)   3.900 
'91-'92 1e divisie: 13   3.600 
'92-'93 1e divisie: 10   3.300 
 
Bron: Archief AZ '67, inv. nr. 147 
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Zeker in de eerste jaren na de promotie naar de Eredivisie leidden grotere successen 
tot hogere toeschouwersaantallen. Het gemiddeld aantal toeschouwers per wedstrijd 
steeg na de promotie in vier jaar tijd van ruim 7000 naar bijna 12.000. AZ '67 was toen 
opgeklommen van de vijftiende naar de derde plaats in de Eredivisie. 
 De stemming rondom de club was dan ook opperbest. De eerste jaren kwam AZ 
'67 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 
de wedstrijd werd gespeeld. Alle beschikbare bussen in de provincie - 140 stuks - 
werden gecharterd, waarmee zo'n achtduizend fans werden vervoerd. Stad en 
ommeland leek voetbalgek te zijn geworden door deze publieksstunt.178

 Kort daarop bood AZ '67 de oliecrisis het hoofd door op de autoloze zondag de 
uitwedstrijd tegen Haarlem per fiets te bezoeken. Met Klaas Molenaar en zijn vrouw op 
de tandem voorop trokken zo'n 1700 fietsers naar de provinciehoofdstad, die op de 
Velser pont allemaal een gratis toegangskaart voor de wedstrijd kregen uitgereikt.179 
Ook uit de Zaanstreek stroomden onder aanvoering van Cees Molenaar de fietsers toe. 
Het publiek vond dergelijke stunts prachtig en in combinatie met de toenemende 
sportieve successen stroomden de duizenden naar de Alkmaarder Hout. 
 
Omslag 
 
Na het succesvolle seizoen 1977-'78, waarin AZ '67 gemiddeld bijna 12.000 
toeschouwers per wedstrijd trok, liepen de toeschouwersaantallen echter terug. In het 
seizoen 1978-'79 kwamen er gemiddeld bijna 2000 toeschouwers minder op de 
wedstrijden van AZ '67 af. Vielen in dat seizoen de sportieve prestaties wat tegen in 
vergelijking met het voorafgaande jaar, daar was echter volstrekt geen sprake van in de 
twee daaropvolgende seizoenen toen AZ '67 respectievelijk als tweede en eerste 
eindigde. Ook in die seizoenen bleven de toeschouwersaantallen teruglopen, waarbij 
het zeer opmerkelijk was dat AZ '67 in het seizoen waarin het de landstitel bemachtigde 
nog eens een kleine 1000 toeschouwers per wedstrijd minder trok. Ook de 
bezoekersaantallen bij de internationale wedstrijden gingen, behalve bij de UEFA-
Cupfinale tegen Ipswich Town, spectaculair naar beneden, zoals uit tabel 16 blijkt. 
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Tabel 16 
Toeschouwersaantallen UEFA-cup en Europa-cup 
 
Datum Tegenstander Soort wedstrijd Aantal toeschouwers 
14 september 1977 Red Boys UEFA 20.000 
19 oktober 1977 Barcelona UEFA 20.600 
13 september 1978 Ipswich Town Bekerwinnaars 12.000 
17 september 1980 Red Boys UEFA   4.800 
4 november 1980 Lokeren UEFA 10.700 
10 december 1980 Radricki Nic UEFA 10.300 
22 april 1981 FC Sochaux UEFA (halve finale)   9.700 
20 mei 1981 Ipswich Town UEFA (finale) 21.400 
30 september 1981 IK Start Landskampioenen   3.700 
21 november 1981 FC Liverpool Landskampioenen 12.700 
30 september 1982 Limerick Bekerwinnaars   3.500 
20 oktober 1982 Inter Milan Bekerwinnaars 10.000 
 
Bron: Archief AZ '67, inv. nrs. 81, 84, opgaven aan de UEFA. 
 Opgaven Jan Visser 
 
Met uitzondering van de finale om de UEFA-cup bleef er ten opzichte van de vliegende 
start in 1977, die 20.000 toeschouwers opleverde, weinig meer over en halveerde 
nadien de belangstelling. 
 Wat waren de oorzaken van die terugloop van het aantal toeschouwers in een 
tijd waarin de successen alleen maar toenamen? In ieder geval was deze terugloop 
geen weerspiegeling van een in het algemeen afnemende populariteit van het voetbal 
in ons land. De vergelijking in tabel 17 illustreert dit, waarbij als uitgangspunt het 
seizoen is genomen waarin AZ '67 de meeste toeschouwers trok. 
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Tabel 17 
Vergelijking ontwikkeling bezoekers Eredivisie en AZ '67 (geïndexeerd) 
 
Seizoen Eredivisie AZ '67 
1977-78 100 100 
1978-79 102   85 
1979-80 101   84 
1980-81   91   76 
 
Bron: berekend op basis van Verkamman, Vermeer, Om 't Spel, 101 
 
Hoewel er in het seizoen 1980-'81 ook in de Eredivisie sprake was van een terugloop 
van de toeschouwersaantallen was die bij lange na niet zo spectaculair als bij AZ '67, 
dat 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 
toeschouwers vanaf de jaren zeventig veranderd was ten opzichte van de voorgaande 
decennia. De tijd van de massaconsumptie werkte ook door op het supportersgedrag. 
De hondstrouwe clubsupporters van weleer domineerden niet meer, maar werden 
overvleugeld door voetbalconsumenten, die er minder problemen mee hadden om hun 
club weer in de steek te laten. Dit was een verschijnsel, dat zich in het hele Europese 
voetbal vanaf de jaren zeventig voordeed.180 Tal van factoren bij AZ '67 maakten dat 
veel supporters die in de eerste jaren van de grote successen massaal toestroomden 
hun 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 hún club was en 
dat de supporters er voor de club waren in plaats van andersom. Zo schreef het 
tijdschrift Voetbal International: `AZ is niet van het volk, maar men doet er ook niets aan 
de schijn te wekken dat deze stichting vóór het volk is.'181

 Een relatief klein incident dat toch tot veel negatieve reacties leidde, was het 
verdubbelen van de toegangsprijzen bij internationale wedstrijden. Daar was men al 
mee begonnen bij de wedstrijd tegen FC Barcelona in 1977, maar toen deze maatregel 
in 1981 voor het duel tegen FC Lokeren opnieuw werd ingevoerd, leidde dat tot de 
scherpste reacties. Woedende brieven bij AZ '67, kwade brieven in de plaatselijke 
dagbladen en verontwaardigde vragen in de Tweede Kamer waren het gevolg.182 AZ 
'67 verdedigde zich door erop te wijzen dat deelname aan de UEFA- of Europacup 
hogere kosten met zich meebracht. Toch vond dit argument geen genade in de ogen 
der supporters die vonden dat zij de dupe waren van deze maatregel. De aversie werd 
alleen 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 
het duel tegen Lokeren kwamen dan ook niet meer dan ruim zesduizend AZ-supporters 
die de vierduizend uit België overgekomen fans maar nauwelijks overtroffen! 
 Tot dezelfde categorie min of meer kleine incidenten kunnen de beschuldigingen 
gerekend worden dat AZ '67 bij sommige topwedstrijden meer toegangskaarten in 
omloop bracht dan er plaatsen in het stadion beschikbaar waren. Deze beschuldiging 
werd voor het eerst geuit na de wedstrijd tegen Feyenoord in 1975, toen veel 
toeschouwers niet of nauwelijks iets van de wedstrijd konden zien. AZ '67 ontkende in 
alle toonaarden en verweerde zich door erop te wijzen dat toeschouwers op de 
staantribune de toegang afgesloten hielden.183 Dezelfde beschuldiging werd opnieuw 
geuit na de wedstrijd tegen Barcelona in oktober 1977. Kwaaie toeschouwers schreven 
het bestuur: `Uw vereniging dient niet verder gesubsidieerd te worden door de overheid 
daar dat de eerste gesubsidieerde oplichting zou betekenen.' Toen AZ '67 als troost 
vrijkaarten voor het eerstvolgende thuisduel aanbood, schreven zij terug: `Wellicht is de 
capaciteit van 22.000 toeschouwers berekend op een mindere schouderbreedte dan 
die van het gemiddelde AZ-publiek.'184 Een jaar later, na de wedstrijd tegen Ajax, werd 
AZ '67 er opnieuw van beschuldigd te veel kaartjes in omloop te hebben gebracht 
waardoor veel toeschouwers (een deel van) de wedstrijd hadden moeten missen.185 
Waarschijnlijk was het probleem veeleer dat in die tijd toen het grootste deel van de 
accommodatie bestond uit staanplaatsen, de organisatie tekort schoot bij het 
gelijkmatig over de tribunes verspreiden van de tienduizenden. Toch ondermijnden 
deze op zichzelf staande incidenten het vertrouwen van de toeschouwers in hun club. 
 Dat vertrouwen werd nog veel meer ondermijnd door de grote affaires die 
hiervoor zijn behandeld zoals de verwikkelingen rondom trainer Cor van der Hart en 
speler Willem van Hanegem in respectievelijk 1978 en 1979. De sympathie van de AZ 
'67-aanhang lag overduidelijk bij de vermeende slachtoffers. Deze affaires maakten dat 
AZ '67 het imago kreeg van een club waarin het menselijke aspect ondergeschikt werd 
gemaakt aan het zakelijk belang. Dat imago werd versterkt door twee affaires waardoor 
het publiek zelf zich gebruuskeerd voelde, namelijk de viering van het kampioensfeest 
en het uitwijken naar het Olympisch Stadion. 
 
Supporters voelen zich opzij gezet 
 
Op 3 mei 1981 behaalde AZ '67 het landskampioenschap door in De Kuip Feyenoord 
met 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 
eerstvolgende thuiswedstrijden de punten zou pakken, zodat in eigen huis de titel kon 
worden behaald en er tijd was om een groot kampioensfeest te vieren. Georg Kessler 
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en Klaas Molenaar stonden erop dat de triomf al in Rotterdam werkelijkheid werd.186 
Het gevolg was dat er slechts een beperkt kampioensfeest kon worden georganiseerd 
in zalencentrum 't Gulden Vlies in de Alkmaarse binnenstad, waarbij niet meer dan 
1150 genodigden welkom waren.187 Het grote publiek dat erop had gerekend dat voor 
dit doel toch wel de Veilinghallen zouden zijn afgehuurd, was massaal naar de 
binnenstad gestroomd en zag verbijsterd toe hoe allerlei figuren die zich zelden bij 
wedstrijden lieten zien wel toegang kregen, terwijl het zelf buiten moest blijven.188

 De gevoelens onder de supporters werden als volgt verwoord in een ingezonden 
brief in de Alkmaarsche Courant: `Ik dacht dat het feest in de Veilinghallen zou 
plaatsvinden, zodat de gewone supporters ook eens zouden kunnen feesten met de 
spelers. Maar nee, alleen de rijke stinkerds, die hoogstens zes wedstrijden bezoeken. 
Maar de gewone supporter die elke wedstrijd bezoekt, zijn hele loon aan AZ besteed, 
die klappen krijgt bij Den Haag en Feyenoord en elke week zijn keel schor schreeuwt, 
die wordt weer uitgescholden door het hoge kakbestuur.'189 Twee jaar later kwam de 
speler Hugo Hovenkamp hierop terug: `Ik zag daar ['t Gulden Vlies, G.V.] mensen die ik 
nog nooit van m'n leven had gezien. Die ook nog nooit een bal hebben zien rollen. En 
buiten stonden onze suppporters, de jongens die meegingen van Radnicki naar 
Sochaux naar Lokeren, overal waar wij waren, waren zij. Maar ze mochten er niet in. 
Nee, AZ is niet voor de mensen.'190 Er braken rellen uit in de binnenstad en woedende 
supporters probeerden 't Gulden Vlies te bestormen. De politie voerde charges uit om 
de rust te herstellen en sloot zelfs lange tijd de binnenstad af.191 AZ '67, zo werd het 
algemeen ervaren, was verworden tot een organisatie die er was voor mensen met 
geld, met aanzien, maar vergeten had waar het echt om draaide: de supporters. 
Kampioensfeesten hebben overigens doorgaans nooit een openbaar karakter, maar in 
het geval van AZ '67 werd dat niet geaccepteerd. 
 Er was echter nog een andere reden waarom het verstandiger was om het 
behalen van het kampioenschap nog een week uit te stellen. De volgende dag moest 
AZ '67 naar Engeland om tegen Ipswich Town de eerste wedstrijd te spelen van de 
finale om de UEFA-cup. Het feest betekende echter een aanslag op het fysiek van de 
spelers en 'in het vliegtuig naar Ipswich was iedereen nog zo dronken als een 
nijlpaard'.192 De euforie van het kampioenschap ondergroef ook de motivatie om te 
presteren en het besef dat er een Europacup op het spel stond: `Qua beleving leek het 
meer op een veredelde oefenwedstrijd.'193 AZ '67 werd ingemaakt met 3-0 en de 4-2-
overwinning in de return was onvoldoende om de beker te bemachtigen. 
 Die return was de opmaat voor een nieuwe crisis in de relatie tussen AZ '67 en 
zijn aanhangers, namelijk vanwege de beslissing om topwedstrijden te verplaatsen van 
de Alkmaarder Hout naar het Olympisch Stadion te Amsterdam. Als eerste werd de 
wedstrijd tegen Ipswich Town verplaatst naar Amsterdam. AZ '67 beriep zich op 
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voorschriften van de UEFA zelf, die voor dit soort wedstrijden een accommodatie eiste 
die ruimte bood aan ten minste 20.000 toeschouwers.194 Daar kon nog wel enig begrip 
voor worden opgebracht, want door het overzetten van staanplaatsen naar zitplaatsen 
bood 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 
later de Europacupwedstrijd tegen Liverpool opnieuw verplaatste naar Amsterdam. 
 Toen het AZ-bestuur in diezelfde periode besloot om ook de thuiswedstrijd tegen 
Ajax te spelen op die locatie bereikte de woede een kookpunt. Kwaaie brieven 
stroomden binnen bij de club.195 De briefschrijvers maakten zich er kwaad over dat hun 
vaak al lange reistijd vanuit de Noordkop of West-Friesland naar Alkmaar alleen maar 
werd verlengd. Bovendien stoorden zij zich eraan dat Alkmaar een B-locatie was 
geworden en de toppers werden gespeeld in Amsterdam. Ook vreesden zij voor de 
agressie van de Ajax-aanhang: `Ik zou voor f 1000,- nog niet in die bus/trein gaan, want 
als AZ wint (en dat gebeurt) worden die bussen finaal gesloopt.'196 In de pers regende 
het ingezonden brieven en werden veel narrige commentaren afgedrukt.197 Toen ook 
nog eens supporters kaarten onder het AZ-bestuur verspreidden, die de leus bevatten 
`AZ in de Hout? Ja gezellig, dan kom ik ook!', besloot de club toe te geven en het 
besluit om te verkassen naar de hoofdstad terug te draaien. 
 Het verplaatsen of willen verplaatsen van attractieve wedstrijden naar 
Amsterdam vergrootte zowel letterlijk als figuurlijk de afstand tussen AZ '67 en zijn 
supporters. Toeschouwers uit bijvoorbeeld Den Helder beklaagden zich erover dat de 
afstand die toch al 50 kilometer was in één klap werd verdubbeld.198 Opnieuw werd het 
gevoel versterkt dat AZ '67 de gewone supporters, de supporters uit de regio, in de 
steek liet en een plek koos die alleen voor Zaankanters, zoals Klaas Molenaar, niet 
bezwaarlijk was. 
 
Klachten over het spel 
 
Als uiting van het chagrijn dat leefde bij pers en publiek ten opzichte van AZ '67 
kwamen er ook klachten over het vertoonde spel van de ploeg. Zo werd AZ '67 ervan 
beschuldigd het publiek in de steek te laten door te weinig risico te willen nemen en te 
saai 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 
publiek uit het stadion zou verjagen.200

 Supporters 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 
elftal kampte met het probleem dat clubs die op bezoek kwamen niet uit waren op een 
gelijkspel of een overwinning, maar alleen de ambitie hadden om de nederlaag zo klein 
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mogelijk te houden. Zij vertoonden bijna zonder uitzondering defensief spel, waardoor 
het voor AZ '67 zeer veel moeite kostte om na de eerste doelpunten nog meer te 
scoren.202

 Toch hadden de toeschouwers niet te klagen over het aantal doelpunten dat de 
ploeg scoorde. Vooral Kees Kist zorgde keer op keer voor records. Alleen AZ '67 was in 
de seizoenen waarin het zo onder vuur kwam te liggen, 1978-1981, goed voor 
ongeveer 9 procent van het totale aantal doelpunten dat werd gescoord in de 
Eredivisie, zoals uit tabel 18 blijkt. 
 
Tabel 18 
Doelpunten Eredivisie en AZ '67 '75-'76 - '80-'81 
 
Seizoen Doelpunten AZ '67 Doelpunten Eredivisie Percentage 
'75-'76   46   866 5,3 
'76-'77   75   862 8,7 
'77-'78   75   899 8,3 
'78-'79   84   873 9,6 
'79-'80   77   883 8,7 
'80-'81 101 1059 9,5 
 
Bron: berekend op basis van De Eredivisie 1956-1999. 
 
Gelet op het aantal doelpunten dat de club scoorde en het geringe aantal tegengoals 
dat werd geïncasseerd, mocht het publiek dik tevreden zijn. Er waren weinig clubs waar 
er zoveel invlogen als bij AZ '67. 
 De ontevredenheid over het vertoonde spel moet dus verklaard worden uit 
andere factoren. In de eerste plaats leefde er al zoveel onvrede bij de aanhang, dat de 
club weinig goeds meer kon doen - ook niet in het veld. Daarnaast was de club, zeker 
in het seizoen 1980-'81, zo sterk geworden dat de spanning er voor een deel af was. 
AZ '67 verloor in het kampioensjaar slechts één keer en eindigde met twaalf punten 
boven de nummer twee, Ajax.203 Uitslag en spelverloop waren voorspelbaar geworden, 
zoals 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 
we daardoor ook publiek begonnen kwijt te raken.'204 Niet het aantal doelpunten had 
invloed op de toeschouwersaantallen - dat zat wel goed -, maar het gebrek aan 
spanning 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.205 Zeker in het seizoen 1980-'81 was de spanning bij AZ '67 ver te zoeken. 
 
Verplaatsing van de speeldag 
 
Er waren echter meer factoren die het aantal toeschouwers deden teruglopen. Zo 
besloot AZ '67 met ingang van het seizoen 1979-'80 de thuiswedstrijden van 
zondagmiddag te verplaatsen naar zaterdagavond. Dat moet hebben ingegrepen in het 
vrijetijdspatroon van supporters. Mensen voor wie de zaterdagavond bijvoorbeeld een 
gezinsavond was, zagen zich voor problemen gesteld. Dat gold zeker voor de 
toeschouwers die van ver kwamen, zoals bijvoorbeeld uit de Noordkop. Aan de andere 
kant bood dat natuurlijk wel weer mogelijkheden voor mensen die aan de 
zondagmiddag gebonden waren. Maar in hoeverre het wegvallen van de ene categorie 
onmiddellijk werd gecompenseerd door de andere is de vraag. Dat gold zeker voor de 
periode waarin AZ '67 aan populariteit inboette. Toen AZ '67 met ingang van het 
seizoen '79-'80 de wedstrijden naar de zaterdagavond verzette, raakte het veel 
toeschouwers uit de Noordkop en vooral van Texel kwijt. 
 Texel was met zes clubs een eiland dat zeer voetbalminnend was. Bij 
belangrijke wedstrijden staken zelfs honderden Texelaren over naar het vasteland om 
AZ '67 aan te moedigen. Toen AZ '67 op zaterdagavond ging voetballen kwamen zij in 
de problemen want de laatste veerboot vertrok al om 21.30 uur uit Den Helder. 
Aanvankelijk begonnen de wedstrijden om 19.00 uur en dan lukte het nog net om de 
boot te halen. Toen de KNVB het aanvangsuur verplicht bepaalde op 19.30 uur was het 
met de Texelse steun gedaan. Slechts een kleine schare fanatieke supporters huurde 
vervolgens een kotter om hen thuis te brengen.206 AZ '67 verzocht nog aan de 
exploitant van de veerboot, de TESO, om de boot iets later te laten vertrekken, maar 
kreeg van de monopolist nul op het rekest.207 Op het totaal aantal supporters liep het 
aantal toeschouwers uit de Noordkop na de invoering van de zaterdagavond als 
speeldag met meer dan de helft terug!208

 
Regionale ontbinding 
 
Er waren echter ook dieperliggende oorzaken die leidden tot een toenemende afstand 
tussen de toeschouwers en hun club. Bij AZ '67 was sprake van een proces, dat 
omschreven kan worden als regionale ontbinding. De band van de club met de regio 
waarmee zij traditioneel was verbonden, werd losser. Op tal van punten kwam AZ '67 
verder af te staan van zijn traditionele verzorgingsgebied: vooral de regio's Noord-
Kennemerland, West-Friesland en de Noordkop. Spelers werden niet meer uit de 

176 



omgeving gerekruteerd. Om het elftal op topniveau te brengen en te houden moesten 
spelers van buiten de eigen regio worden gehaald terwijl AZ '67 vóór de overname door 
Wastora meer dan eenderde van de spelers betrok uit het eigen gebied. De topspelers 
van buiten waren vedetten die ook om die reden op een grotere afstand stonden van 
hun fans. En als zij al niet op een grotere afstand stonden van hun supporters dan 
woonden zij wel op een grotere afstand van de plekken waar de gemiddelde 
toeschouwer was gehuisvest. Enkele voetballers, zoals Peter Arntz, Bert van Marwijk 
en Henk van Rijnsoever, woonden in Alkmaar. Anderen hadden een onderkomen 
gevonden in de wijde omgeving of bleven buiten de provincie wonen, zoals Van 
Hanegem in Leerbroek, Treytel in Rotterdam en De Graaf in Spakenburg. 
 Wat gold voor de spelers ging nog meer op voor de bestuurders van AZ '67. 
Hoewel voorzitter Arie Ligthart een gepokte en gemazelde Alkmaarder was - weliswaar 
woonachtig in Heiloo - werd de club bestuurd vanuit de Zaanstreek. AZ '67 was 
eigendom van Wastora uit de Zaanstreek, een gebied waarop de Alkmaarse profclub 
traditioneel niet was georiënteerd. Voor de supporters waren Klaas en Cees Molenaar 
mensen van buiten, die wel alles over hadden voor AZ '67 maar niet waren geworteld in 
de Alkmaarse samenleving.209 Dat gevoel werd versterkt door speculaties van Klaas 
Molenaar dat AZ '67 uit Alkmaar zou worden teruggetrokken en verplaatst zou worden 
naar de Zaan.210

 Het proces van regionale ontbinding strekte zich ook uit naar de sponsors die 
niets met de regio of Alkmaar gemeen hadden. Geld werd voorheen bijeengebracht 
door het midden- en kleinbedrijf uit Alkmaar en omgeving dat aandeelhouder van de 
club was geworden. Na 1972 werd Wastora de allergrootste sponsor en vervolgens 
Hitachi en later Sony. 
 Ook bevolkten in het kielzog van de successen van AZ '67 steeds meer mensen 
de bestuurskamer, het spelershome, het vriendenhome en het ereterras, die geen 
relatie hadden met de regio en soms nog minder met de bal. Tenslotte was natuurlijk 
ook het verplaatsen van wedstrijden naar het Olympisch Stadion in Amsterdam een wel 
heel pregnante uiting van regionale ontbinding. 
 Deze processen en ontwikkelingen kwamen natuurlijk ook bij andere topclubs 
voor, zij het deels in andere gedaanten. Maar waarom leidden die ontwikkelingen bij 
topclubs als Ajax, Feyenoord en PSV niet tot grote aanvaringen tussen supporters en de 
club en tot massale desertie van het publiek? Het grote verschil tussen AZ '67 en de 
andere topclubs was dat bij die clubs deze ontwikkelingen zich voltrokken over lange 
jaren, terwijl AZ '67 de overgang van onbetekenende provincieclub naar internationale 
topclub in enkele jaren tijd doormaakte. Kortom, bij AZ '67 was er sprake van een 
plotselinge breuk met het verleden in plaats van een geleidelijk proces. Juist die breuk 
maakte dat het publiek de ontwikkelingen nauwelijks meer kon bijbenen en al helemaal 
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niet kon wennen aan het feit dat het inherent aan een topclub is dat ook de 
gemoedelijke clubcultuur van voorheen verdwijnt, de sfeer zakelijker wordt en de 
afstand tot de spelers en bestuurders groter wordt. 
 
Verdere terugloop 
 
Na het behalen van het landskampioenschap in 1981 liepen de toeschouwersaantallen 
dramatisch terug. Vanaf 1983-'84 bleven zij sterk achter bij het aantal toeschouwers dat 
gemiddeld naar wedstrijden in de Eredivisie trok. De toeschouwersaantallen kwamen 
zelfs, zoals tabel 19 illustreert, in de buurt van het gemiddeld aantal bezoekers van 
wedstrijden in de Eerste Divisie. 
 
Tabel 19 
Gemiddeld aantal toeschouwers AZ '67, Eredivisie en Eerste Divisie 1981 - 1988 
 
Seizoen AZ '67 Eredivisie Eerste Divisie 
1981-'82 8073 8892 3029 
1982-'83 6000 9500 3120 
1983-'84 4093 8310 3419 
1984-'85 3712 7480 3140 
1985-'86 3400 7137 2979 
1986-'87 3600 7218 2470 
1987-'88 3800 6784 2280 
 
Bron: berekend op basis van Verkamman/Vermeer, Om 't spel, 100,101. 
 
In deze jaren was er over de hele linie sprake van een vermindering in de 
voetbalconsumptie. Zeker ten opzichte van de jaren zeventig liepen de 
toeschouwersaantallen fors terug. De Eredivisie verloor meer dan eenderde van haar 
toeschouwers. Hoe valt die algehele terugloop te verklaren? Oorzaken daarvan waren 
onder meer de toename van het supportersgeweld in en om de stadions, maar 
daarnaast 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 
een verschijnsel dat de wedstrijden structureel ging begeleiden. Iedere willekeurige 
supporter kon daarvan het slachtoffer worden, terwijl de uitstraling van het voetbal ook 
nog eens werd bezwaard omdat de stadions steeds meer op zwaarbeveiligde vestingen 
gingen lijken. 
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 Ook de aanzienlijke uitbreiding van de alternatieven voor de tweewekelijkse 
gang naar het stadion drukte een stempel op het voetbalbezoek. Het autobezit en dus 
de mobiliteit waren enorm uitgebreid, terwijl er mede daardoor ook veel meer 
keuzemogelijkheden waren dan zoals voorheen voetbal en bioscoop alleen. 
 Bovendien was er een samenhang tussen de verdere teruggang van het aantal 
toeschouwers 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 
van een seizoenkaart of een losse tribunekaart een opgave zijn. Daar was zeker sprake 
van in een situatie, zoals bij AZ '67, waarin in een periode van tien jaar tijd de prijzen 
aanmerkelijk omhoog gingen. Zo stegen tussen 1973 en 1983 de prijzen van de 
seizoenkaarten voor staanplaatsen met 50 procent en die voor zitplaatsen zelfs met 
230 procent.212 Overigens, in heel West-Europa was er een daling van het aantal 
toeschouwers waar te nemen. In Engeland, bijvoorbeeld, daalde het aantal 
toeschouwers tussen 1980 en 1986 met 30 procent - dus ongeveer met hetzelfde 
percentage als in Nederland.213 De teruggang daar wordt in een recente studie vooral 
verklaard uit de toename van de recreatiemogelijkheden.214

 Hoe valt te verklaren dat de bezoekersaantallen bij AZ '67 zo significant 
achterliepen bij de rest van de Eredivisie en zelfs in de buurt kwamen van de aantallen 
toeschouwers in de Eerste Divisie? In de eerste plaats liep de terugval aan 
toeschouwers parallel aan de slechtere sportieve prestaties. Met uitzondering van het 
seizoen 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 
in het moeras. Dieptepunt was de degradatie uit de Eredivisie in 1988. 
 Daarnaast had AZ '67 te maken met een negatief imago dat in de gouden jaren 
was opgebouwd. AZ '67 bleef in de ogen van velen de foute club en de neerwaartse 
spiraal zette zich door tot ten minste 1984, toen AZ '67 ondanks een vijfde plaats in de 
Eredivisie gemiddeld per wedstrijd 2000 bezoekers minder trok dan in het voorgaande 
seizoen toen de club zelfs niet verder kwam dan een elfde plaats. Pas na dat seizoen 
stabiliseerden de toeschouwersaantallen zich enigszins, een enkele uitschieter naar 
beneden toe daargelaten. 
 Ten slotte speelde bij het wegblijven van het publiek na 1981 een rol dat AZ '67 
bijna van het ene op het andere seizoen topclub af was. Net zoals de metamorfose van 
onbetekenende provincieclub tot internationale topclub niet geleidelijk plaatshad maar 
zich 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 
gelegenheid om daaraan te wennen, maar werden zij in korte tijd geconfronteerd met 
het 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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landskampioenschap in hoog tempo zijn topspelers verkocht, stuitte dat dan ook op 
grote onvrede bij de supporters. Zo werd in november 1982 door tweehonderd 
supporters gedemonstreerd in de Alkmaarse binnenstad uit woede over de verkoop van 
hun vedetten.215 Met lede ogen zagen de fans spelers als Nygaard, Spelbos, Peters, 
Metgod, Kist en later Oberachter en Hovenkamp vertrekken. 
 Het had wel iets paradoxaals, namelijk een publiek dat zich afwendde van AZ '67 
toen het zich in 1980-'81 met het behalen van het landskampioenschap had gevestigd 
als topclub, maar het vervolgens ook niet accepteerde toen AZ '67 weer terugging naar 
AF. 
 In de jaren waarin AZ '67 in de staart van de Eredivisie huisde en later toen het 
moeizame jaren doorbracht in de Eerste Divisie schommelde het toeschouwersaantal 
tussen 3000 en 4000. Dat was de trouwe kern van supporters die ondanks tegenspoed 
altijd 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 
5000 bedroeg, was de trouwe schare van volgelingen met meer dan 25 procent 
geslonken. 
 Wat probeerde AZ '67 om het tij te keren? Geschrokken van de lege tribunes 
probeerde het AZ-bestuur na 1982 de band met de supporters te verstevigen. Zo 
werden er bijeenkomsten georganiseerd waar supporters de spelers en bestuurders 
konden ontmoeten.216 In 1984 werd er gratis toegang gegeven tot de wedstrijd tegen 
Excelsior en werd er een Open Dag georganiseerd.217

 Met name het bestuur dat aantrad in 1986 probeerde met een aantal 
opmerkelijke stunts de relatie met de toeschouwers te verbeteren. Zo werd in augustus 
de zogenoemde Vraag- en Klaaglijn ingesteld. Die hield in dat supporters één keer per 
maand een aantal spelers, bestuursleden en trainer Han Berger konden bellen met 
vragen, opmerkingen, kritiek en suggesties. De eerste avond belden veertig 
supporters.218

 Een andere stunt was de zogenaamde Omgekeerde Kassa bij de wedstrijd AZ-
Go Ahead op 12 april 1987. Supporters, zo werd bekendgemaakt, hoefden bij een gelijk 
spel of nederlaag niets te betalen, alleen bij een overwinning moest na afloop van de 
wedstrijd afhankelijk van de tribuneplaats een bedrag dat varieerde van f 2,50 tot f 5,- 
per doelpunt worden betaald. AZ won met 1-0. De stunt leverde AZ niet alleen veel 
publiciteit op, maar trok ook twee keer zoveel toeschouwers als gebruikelijk was bij een 
dergelijke wedstrijd.219 Veel blijvende invloed hadden dergelijke initiatieven niet op de 
aantallen toeschouwers, maar zij brachten AZ wel op een vrolijke wijze in de publiciteit. 
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b. Geografische herkomst 
 
Waar kwamen de supporters vandaan die de tribunes vulden en waren er 
veranderingen ten opzichte van de hiervoor behandelde periode, 1954-1972? We 
zagen al eerder dat ongeveer de helft van de toeschouwers afkomstig was uit Alkmaar. 
Daarnaast was vooral Noord-Kennemerland en dan met name de omliggende 
gemeenten Bergen en Heiloo goed vertegenwoordigd. Geringer waren de aantallen 
toeschouwers uit de Noordkop en West-Friesland. Na de fusie met FC Zaanstreek in 
1967 trokken weliswaar Zaanse supporters naar Alkmaar, maar de meeste vroegere 
aanhangers van de Zaanse club bleven thuis. 
 Hoe de herkomst van de toeschouwers zich ontwikkelde na de overname van 
AZ '67 door Wastora laat tabel 20 zien. 
 
Tabel 20 
Geografische herkomst toeschouwers 1972-1986, uitgedrukt in percentages 
 
 1962-'63 1972-'73 1974-'75 1985-'86 
Alkmaar/Oudorp 53 54 42 44 
Rest Noord-Kennemerland 22 23 25 26 
West-Friesland 16   9   9 18 
Noordkop   4   4   9   4 
Zaanstreek   1   6   8   3 
Zuid-Kennemerland   3   2   3   3 
Waterland   1   1   2   1 
Overig    1   2   1 
 
Bron: Archief AZ '67, inv. nrs. 31, 32, 33, 34, registers van seizoenkaarthouders 
 
Na de overname van AZ '67 door Wastora nam het percentage Alkmaarders onder de 
toeschouwers iets af ten gunste van de regio. De sportieve successen na 1972 spraken 
blijkbaar vooral buitenpoorters aan. Dat gold zeker voor de Zaanstreek en ook voor de 
Noordkop. Uit de Noordkop kwamen twee spelers die op hun beurt de nodige 
toeschouwers uit hun regio trokken: Eddy Schaafstra en Adrie Hoogesteger. Schaafstra 
beëindigde zijn carrière al na het seizoen 1973-'74. Om Hoogesteger aan het werk te 
zien, hadden heel wat Wieringers een seizoenkaart aangeschaft.220 Hoogesteger, die 
liefkozend `het pareltje van Wieringen' werd genoemd, moest in 1977 om 
gezondheidsredenen zijn loopbaan bij AZ '67 beëindigen. Een jaar later overleed hij op 
slechts 25-jarige leeftijd. 
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 De teruggang van het aantal toeschouwers uit het noorden van de provincie zou 
met het verdwijnen van regiogenoten uit de ploeg van AZ '67 vooral ook te maken 
kunnen hebben met het verplaatsen van de wedstrijden naar de zaterdagavond. Al 
eerder is geconstateerd dat de Texelaren wegbleven omdat zij na afloop van de 
wedstrijd niet meer konden worden overgezet. Mogelijk haakten andere toeschouwers 
uit de Noordkop af, omdat het voor de toeschouwers uit het meest verafgelegen deel 
van het verzorgingsgebied van AZ '67 gewoon te laat werd alvorens zij thuiskwamen. 
 De geografische herkomst van de jongste toeschouwers week af ten opzichte 
van de oudere seizoenkaarthouders. Voor scholieren was er een speciale 
scholierenkaart die recht gaf op reductie. 
 
Tabel 21 
Geografische spreiding scholierenkaarthouders 1974-'75, uitgedrukt in procenten 
 
Regio percentage 
 
Alkmaar/Oudorp 60 
Rest Noord-Kennemerland 24 
West-Friesland   9 
Noordkop   4 
Zaanstreek   1 
Zuid-Kennemerland   1 
Waterland   1 
Overig   1 
 
Bron: Archief AZ 67, inv. nr. 33, register van scholierenkaarthouders 1974-'75. 
 
In vergelijking met de volwassen seizoenkaarthouders waren er relatief meer jongeren 
uit Alkmaar afkomstig, zo blijkt. Naarmate de geografische afstand groter was, kwamen 
er minder jongeren naar de Alkmaarder Hout. Hun mobiliteit was natuurlijk alleen al om 
financiële redenen geringer dan die van de anderen. Opvallend is ook de afwezigheid 
van jeugd uit de Zaanstreek bij AZ '67. Naast de grote afstand, die het voor jongeren 
moeilijk maakte om uit de Zaanstreek naar Alkmaar te trekken, blijkt opnieuw hoe 
weinig AZ '67 leefde in de Zaanstreek en zeker bij de jeugd. 
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De invloed van de bevolkingsspreiding 
 
Na 1970 groeide Alkmaar enorm. In het kader van wat werd genoemd de overloop 
verhuisden tienduizenden Amsterdammers naar de groeikernen Hoorn, Purmerend en 
vooral Alkmaar. Tussen 1970 en 1979 groeide de stad van ruim 50.000 naar bijna 
70.000 inwoners. In de daarop volgende tien jaar kwamen er nog eens bijna 20.000 
nieuwkomers naar Alkmaar, dat in 1989 88.000 inwoners telde.221 Welke invloed had 
het beleid van bevolkingsspreiding op de gang naar het stadion? Aangenomen mag 
toch worden dat een groei van het aantal inwoners automatisch leidt tot groei van het 
aantal toeschouwers. Hoewel het inwonersaantal steeg met bijna 60 procent was dat 
nauwelijks van invloed op de aantallen toeschouwers van AZ '67. Die gingen er na 
1978 niet op vooruit, terwijl uit de voorgaande tabel blijkt dat zich ook geen verschuiving 
van het percentage toeschouwers ten gunste van dat uit Alkmaar voltrok. 
 De conclusie is dat wie verhuist, niet automatisch supporter wordt van de club in 
de nieuwe woonplaats. Amsterdammers die waren opgegroeid met clubs als De 
Volewijckers, Blauw Wit, DWS, FC Amsterdam en natuurlijk vooral ook Ajax lieten die 
emotionele binding niet los ten gunste van een nieuwe verbintenis met AZ '67, dat 
bovendien toch al zo worstelde met zijn onsympathieke imago. De nieuwe inwoners 
van 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 
activiteiten zoals familie- en vriendenbezoek aan de hoofdstad verbonden bleven. 
Alkmaar was in deze periode voor hen vooral een slaapstad. Daar kwam nog bij dat 
met name oudere Amsterdammers zich in Alkmaar vestigden, voor wie het nog 
moeilijker 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 
gepropageerd vooral als een product moest worden benaderd, bleef voor supporters in 
de 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 
 
Supportersgeweld is een betere term dan het gangbare begrip voetbalvandalisme. 
Immers, veel van de acties die hieronder vallen, hadden niet zozeer de bedoeling om 
materiële 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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 Hoe kwam supportersgeweld tot uiting en welke veranderingen voltrokken zich 
daarin? Hoe vaak en wanneer deed zich het voor? Wat waren de oorzaken en hoe 
werd daartegen opgetreden? 
 Supportersgeweld werd pas na 1974 een structureel verschijnsel bij het 
Nederlandse voetbal.223 Vóór die tijd kwamen incidenten op dit gebied sporadisch voor, 
zoals het gooien van bierflesjes naar spelers tijdens de thuiswedstrijd tegen Holland 
Sport in augustus 1968 en die tegen GVAV in maart 1970.224 Het gooien met bierflessen 
en -blikjes was een populair verschijnsel in die tijd. Zo werd tijdens de halve finale van 
de 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-
Telstar een bierblikje naar Telstar-speler Fred Bischot.225 Ook tijdens de wedstrijd Ajax-
AZ '67 op 2 maart 1974 gooiden AZ-supporters bierflessen op het veld.226 In een tijd 
waarin bier nog vrijelijk verstrekt werd in de stadions waren flessen en blikjes voor de 
hand liggende wapens. Dat gold ook voor grind en stenen, dat in en om het stadion 
altijd wel te vinden was.227

 Ook andere voorwerpen vonden hun weg naar het veld. Kwetsend was het 
gooien van tientallen wegwerpaanstekers en zelfs een brandblusapparaat op het veld 
tijdens de wedstrijd Ajax - AZ '67 op 17 maart 1985. Deze actie van Ajax-supporters 
richtte zich tegen de AZ-spits Kees Kist, die werd verdacht van betrokkenheid bij 
brandstichting in zijn sportzaak in Steenwijk.228 Dit incident was een vervolg op de 
spreekkoren die de Ajax-supporters tijdens de thuiswedstrijd aan het adres van Kist 
aanhieven. Zo zongen zij onder meer `Keessie is een pyromaan!', waarna 
scheidsrechter Ignace van Swieten de wedstrijd stillegde vanwege beledigingen. Op 
verzoek van het object van hoon werd er toch verder gespeeld. Kist haalde zijn gram 
met een ziedend schot dat via de onderkant van de lat doel trof.229

 Serieuzere projectielen die op het veld belandden waren de dartspijltjes 
waarmee de NEC-doelman in 1978 werd bestookt en waarmee de harde kern liet zien 
dat het net dat voor de Ben-side was gehangen om het gooien van voorwerpen tegen 
te gaan, nog niet fijnmazig genoeg was.230

 Nog zwaarder waren de vuurwerkbommen die vanaf 1982 tot ontploffing werden 
gebracht. De eerste keer dat dat gebeurde was tijdens de wedstrijd AZ '67 - Feyenoord 
op 10 april 1982. Feyenoord-hooligans slingerden de bom op het veld, waarna de 
scheidsrechter voor het eerst in de geschiedenis van AZ '67 de wedstrijd staakte. Op 
verzoek van burgemeester Roozemond, die meer rellen vreesde, werd de wedstrijd 
later toch voortgezet.231 Andere bomincidenten deden zich voor in 1986 bij de 
thuiswedstrijden tegen PSV en tegen FC Twente.232 Hoewel supportersgeweld ook wel 
de Engelse ziekte werd genoemd, omdat het zich in het Verenigd Koninkrijk voor het 
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eerst in georganiseerd verband manifesteerde, was het inzetten van zelfgemaakte 
bommen een Nederlandse vinding waarmee het voetbal in Europa werd verrast.233

 Vechtpartijen tussen supporters van AZ '67 en die van de tegenstander kwamen 
voor het eerst voor rond de wedstrijd Feyenoord - AZ '67 op 13 maart 1977.234 Nadien 
waren vechtpartijen een veelvuldig voorkomende vorm van supportersgeweld, die 
zowel binnen als buiten het veld voorkwam. Vechtpartijen konden een min of meer 
ritueel karakter hebben in de zin van `Hou me tegen, jongens, of ik sla ze tot moes', 
maar soms werden er ook wapens gebruikt en had het ziekenhuis de handen vol met 
de verzorging van gewonden. De eerste keer dat er een wapen werd gebruikt was rond 
het duel AZ '67 - Haarlem in juli 1977 toen na de finale van het AZ '67-toernooi een 
Alkmaarse supporter met een mes in het gezicht werd gestoken. Zes mensen moesten 
naderhand in het ziekenhuis worden behandeld.235 In maart 1986 stak een AZ-
supporter uit Egmond een aanhanger van PSV met een mes in de zij, waarna 
ziekenhuisopname noodzakelijk was.236 Ook de bekerfinale AZ '67 - FC Utrecht op 18 
mei 1982 werd ontsierd door supportersgeweld. Er werden tien arrestaties verricht. 
Verder moesten dertig lichtgewonden medisch worden behandeld en werden er drie 
personen opgenomen in het ziekenhuis.237

 Tot 1977 vormden gebeurtenissen in het veld de aanleiding tot 
supportersgeweld. Vooral onvrede over beslissingen van de scheidsrechter kon de 
vlam in de pan doen slaan. Soms leidde ook het optreden van spelers of trainers tot 
een rellerige sfeer. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de wedstrijd AZ - Roda JC in april 
1986 toen Roda-trainer Frans Körver bij een doelpunt een enorm theater maakte en 
zich liet verleiden tot een woordenwisseling met een AZ-supporter. Deze gooide bier 
over hem heen en gaf hem door het hek een klap, waarna Körver de stervende zwaan 
verbeeldde door schreeuwend op het veld neer te storten. Dit was het signaal voor zijn 
spelers, die buiten zinnen raakten, provocerend in het hek klommen of het veld 
verlieten.238

 In de eerste jaren, tot 1978, ontlaadde de agressie zich vooral binnen het 
stadion. Na 1978 werd supportersgeweld een autonoom gebeuren dat los stond van de 
ontwikkelingen op het veld en dat mede daardoor zich ook net zo goed buiten het 
stadion kon manifesteren. Dat laatste was ook nodig omdat het door tal van 
maatregelen steeds moeilijker werd om rottigheid uit te halen binnen het stadion. 
 Niet toevallig vond supportersgeweld vaak plaats rondom wedstrijden tegen 
topclubs als Ajax, Feyenoord en PSV. Die wedstrijden trokken meer publiek, wat de 
kans op rellen deed toenemen. Bovendien, zeker in de gouden jaren, werden deze 
clubs gezien als de grootste rivalen van AZ '67. Ten slotte was natuurlijk van groot 
belang dat de grote drie, evenals FC Utrecht, zelf beschikten over een harde kern die 
de confrontatie graag opzocht. Vooral met de supporters van PSV had de Ben-side, 
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zoals de fanatiekste AZ-supporters werden genoemd, een speciale relatie. De 
verhouding tussen beide supportersgroepen werd vooral uitermate grimmig nadat, 
zoals al vermeld, in maart 1986 een 16-jarige AZ-hooligan uit Egmond een PSV-
supporter met een mes in de zij had gestoken.239 Bij de returnwedstrijd in Eindhoven 
hing er dan ook een geladen stemming. Om de 185 uit Alkmaar meegereisde 
risicosupporters 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 
jaar later, in mei 1987, bleek de sfeer tussen de beide supportersgroeperingen nog 
steeds uiterst explosief. Voorafgaand aan de wedstrijd in Alkmaar werd in Eindhoven 
een pamflet verspreid waarin werd opgeroepen om massaal naar de kaasstad te reizen 
om wraak te nemen voor de steekpartij van het vorige jaar.241 In Eindhoven hield de 
politie al elf personen aan, en in Alkmaar werden nog eens dertien mensen opgepakt. 
In totaal waren er 400 risicosupporters van PSV op de been en 500 aan Alkmaarse 
zijde.242

 Ook derby's, altijd al gevoelige duels, konden de aanleiding vormen voor 
supportersgeweld. Daar was vooral sprake van bij ontmoetingen met provinciegenoot 
Haarlem. 
 
Supportersgeweld bij HFC Haarlem 
 
Anders 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 
doorbracht in de Eredivisie kwam het Telstar niet vaker dan vier seizoenen tegen. Dat 
gold ook voor Volendam, dat in die periode slechts vijf seizoenen in de hoogste 
voetbalafdeling doorbracht. Dat lag ditmaal anders bij Haarlem dat, twee seizoenen 
uitgezonderd, voortdurend met AZ '67 in de Eredivisie vertoefde en AZ na de gouden 
jaren ook sportief naar de kroon stak. 
 Waarom mondden de wedstrijden tegen Haarlem uit in zulke verhitte 
confrontaties met supportersgeweld? In de eerste plaats werd de rivaliteit versterkt door 
het gegeven dat drie oud-spelers van AZ '67 waren ondergebracht bij Haarlem en 
revanchegevoelens koesterden. Belangrijker nog was het optreden van de Haarlem-
trainer Barry Hughes, die door zijn excentrieke gedrag jegens AZ '67 zorgde voor een 
opgefokte sfeer. Dat kwam voor het eerst tot uiting tijdens de thuiswedstrijd tegen 
Haarlem in februari 1974. Voorafgaand aan de wedstrijd waren AZ-trainer Joop Brand 
en Barry Hughes elkaar in interviews al te lijf gegaan. Toen ook nog bleek dat Haarlem 
in Alkmaar was gearriveerd in roodwit tenue (de kleuren van de thuisclub) waren de 
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rapen helemaal gaar. Haarlem moest van kleur verschieten en moest de broekjes zelfs 
lenen van AZ '67. Het duel werd bikkelhard uitgevochten in een grimmige sfeer.243

 Nog meer emoties kwamen boven voorafgaand en tijdens de wedstrijd Haarlem-
AZ '67 in december 1978. Voor aanvang van het duel liet Hughes in Het Parool 
optekenen dat AZ-trainer Georg Kessler zoveel vrienden had dat hij gemakkelijk een 
feest kon geven in een telefooncel.244 Toen Haarlem een doelpunt scoorde, sprong 
Hughes op en blies triomfantelijk op een rolfluit in de richting van de Alkmaarse trainer. 
Dit herhaalde hij toen Hugo Hovenkamp tegen een gele kaart opliep na het uitdelen van 
een kopstoot tegen Haarlem-speler Reuser. Hughes verweet Kessler hem dwars te 
hebben gezeten op de trainerscursus en noemde dit naderhand de dag van zijn 
leven.245

 De rivaliteit tussen de trainers en spelers van beide clubs had ook effect op de 
supporters. Relatief onschuldig was het loslaten van een aantal kippen in het veld 
tijdens de thuiswedstrijd in oktober 1979.246 Van andere aard waren de vechtpartijen in 
juli 1977 waarbij een AZ-supporter met een mes in het gezicht werd gestoken, zes 
mensen in het ziekenhuis belandden en er ook nog eens een worsttent werd 
omgekieperd.247 Tot aan de degradatie van AZ '67 uit de Eredivisie bleven er 
spanningen rondom deze derby's, zoals in maart 1980 toen AZ-supporters voorwerpen 
gooiden naar de Haarlem-doelman en op de vuist gingen met de politie.248

 
Hooligans 
 
Welke achtergrond hadden de Alkmaarse hooligans? Hoe groot was de groep en hoe 
was haar werkwijze? De risicosupporters van AZ '67 troffen elkaar vooral op de Van der 
Ben-tribune, de korte staantribune aan de kant van de Sportlaan. Naar Engels 
voorbeeld noemden zij zich vol trots de `Ben-side'. Hoe groot de groep risicosupporters 
was, is niet met zekerheid te zeggen, maar in 1987 werd het aantal risicosupporters 
aan AZ-zijde bij gewone wedstrijden op 100 tot 150 en bij de risicowedstrijden tegen 
clubs als Ajax, PSV en Feyenoord op 300 tot 500 geschat.249 De Ben-siders kwamen 
onder meer uit de Zaanstreek250, de Noordkop251, West-Friesland252, Egmond253, en 
vooral uit Alkmaar. In Alkmaar huisde de harde kern vooral in de wijken Overdie en 
Alkmaar-Noord, wijken die allebei sociale problemen kenden.254 De leeftijd van de 
vandalen was laag: ruim driekwart van de gearresteerde supporters van AZ in het 
seizoen 1986-'87 was tussen de zestien en eenentwintig jaar oud. Een jaar later was 
het beeld niet anders.255 Ouder dan dertig jaar was niemand, waardoor ten minste kan 
worden geconstateerd dat ouderen die doorgaans sociaal en economisch gesetteld zijn 
en dus veel hebben te verliezen, zich niet meer aangetrokken voelen tot 
supportersgeweld. 
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 Over de maatschappelijke achtergrond van de manschappen is niet veel 
bekend. In onderzoek dat elders is verricht, wordt geen direct verband gelegd tussen 
werkloosheid en supportersgeweld.256 De ons bekende vooraanstaande Alkmaarse 
hooligans waren echter wel werkloos. Zo was de beruchte supporter Johan 'Bollie' 
Blauw in 1981 werkloos: `Zit de hele dag thuis, ik verveel me.'257 Toen een ander lid 
van de harde kern in 1985 suppoost werd, wees hij vol trots op zijn suppoostenpet: 
`Een 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 
doorgaans uit de sociaal lagere milieus afkomstig waren. Opmerkelijke afwezigen, voor 
zover bekend, waren jongens uit etnische milieus. De socioloog Stokvis, die dit 
verschijnsel als eerste heeft gesignaleerd, verklaart dat uit een gebrek aan integratie in 
de Nederlandse samenleving, die de betrokkenheid bij een voetbalclub nu eenmaal 
vereist.259

 Drank speelde een grote rol in de supportersbaldadigheid en leek zelfs het 
karakter te hebben van een vast ritueel. De al eerder genoemde Johan Blauw vertelde 
in 1981 dat een deel van de harde kern voorafgaand aan de thuiswedstrijd op 
zaterdagavond vanaf het begin van de middag een vijf-, zestal kroegen langsging, waar 
telkens een aantal glazen werd geconsumeerd. Vervolgens verzamelden de 
aangeschoten Ben-siders zich anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd bij het 
stadion `om sfeer te maken'.260 Bij uitwedstrijden zag je hetzelfde patroon. Er werd dan 
's ochtends om 10.00 verzameld op het station, waar het drinken begon. In de trein 
werden bladen bier meegenomen, bij aankomst gingen ze eerst naar een kroeg en 
daarna pas naar het stadion.261 Met hun drankzucht volgden de hooligans een 
algemeen maatschappelijk patroon: de alcoholconsumptie steeg tussen 1970 en 1980 
enorm.262

 Echte leiders waren er niet. Veeleer leek er, net als elders, sprake te zijn van 
een hiërarchie waarin degene die zich het meest manifesteerde en het verst durfde te 
gaan het hoogst in aanzien stond.263

 Hoe ver kon het supportersgeweld gaan? In maart 1997 vond na een drie 
minuten durend gevecht tussen Feyenoord- en Ajax-supporters de Amsterdammer 
Picornie 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 
naar voren dat er in hun tijd duidelijke grenzen waren aan het supportersgeweld: `Wij 
vochten met onze blote vuisten. Nu wordt er echt van alles meegenomen en van 
tevoren afgesproken. Er was, in onze tijd, gewoon een erecode: liggen op de grond 
was einde gevecht.'264 Bij deze romantische visie op het supportersgeweld kunnen 
vraagtekens worden geplaatst. Wapens, waaronder boksbeugels, fietskettingen, 
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vuurwerkbommen, messen en knuppels werden vanaf het moment waarop dit 
verschijnsel zich manifesteerde meegenomen en ingezet.265 Het verbaast eerder dat 
pas in 1997 de eerste dode te betreuren viel. Volgens het patroon dat werd toegepast 
in het supportersgeweld gedurende de jaren zeventig en jaren tachtig had het juist voor 
de hand gelegen dat toen al de eerste doden gevallen zouden zijn in de 
supportersconfrontaties.266

 Waaruit valt het Alkmaars supportersgeweld te verklaren? Natuurlijk was het een 
welkome afwisseling tegen de verveling. Bovendien verwierf een hooligan die lef 
vertoonde ook aanzien bij zijn kameraden, zeker als de media daaraan nog eens 
aandacht besteedden. Hooligans zelf zagen hun optreden als uiting van 
aanhankelijkheid en steun aan hun club. Daarvan was zowel sprake in Nederland als in 
het 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 
ledematen van de tegenspelers steeds meer begon te vervagen, gold dat ook voor de 
risicosupporters voor wie het begrip aanmoediging een steeds meer fysieke vorm ging 
aannemen. Supportersgeweld was een uiting van een overdreven devotie aan de club 
en de risicosupporters zagen zichzelf dan ook als de meest betrokken aanhangers die 
er waren.268

 Er waren ook dieper liggende oorzaken die dit verschijnsel in de hand werkten. 
Stokvis ziet in het supportersgeweld een continuering van confrontaties tussen 
jongerengroeperingen zoals die vroeger ook al plaatsvonden op bijvoorbeeld 
kermissen.269 Deze op zich aantrekkelijke hypothese verklaart echter niet waarom deze 
vorm van jongerengeweld zich pas na 1975 openbaarde. Bovendien kende Alkmaar in 
de jaren daarvoor geen vergelijkbare vorm van georganiseerd jongerengeweld waarvan 
dit hooliganisme een voortzetting zou kunnen zijn. In de jaren daarvoor vond er wel 
eens een vechtpartijtje plaats op de lokale kermis of moest de politie ingrijpen bij het uit 
de hand lopen van een kerstboomverbranding in de oudejaarsnacht, maar van 
structurele geweldsconfrontaties tussen jongerengroepen was in Alkmaar geen sprake. 
Bovendien richtten de rellen zich aanvankelijk vooral tegen de scheidsrechter en de 
spelers van de tegenpartij en niet tegen de rivaliserende supporters die met hun club 
waren meegereisd. 
 Het lijkt erop dat er een sterkere relatie is met de toegenomen welvaart, die 
jongeren hebzuchtiger en dus ontevredener maakte. Dat gold zeker voor die jongeren 
die niet profiteerden van de toegenomen welvaart en sociaal en/of economisch geen 
aansluiting hadden bij de rest van de samenleving. Die toegenomen welvaart bracht 
ook met zich mee, zoals Stokvis opmerkt, dat het ontzag voor autoriteiten en 
verbodsbepalingen minder werd.270 Of alleen de welvaart daaraan debet is, is natuurlijk 
de vraag maar feit is dat de mondigheid van de burgers in de jaren zeventig toenam en 
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de autoriteitenvrees verminderde. Een wel heel extreme vorm van die mondigheid was 
het voetbalvandalisme. Ook kon supportersgeweld juist gedijen bij jongeren op wie 
ouders en leerkrachten geen greep kregen. Verstoorde groepsverhoudingen in gezin of 
school droegen bij aan het ontsporen in en om het stadion.271

 Er is een duidelijke relatie tussen het supportersgeweld dat zich in 
georganiseerde vorm in de tweede helft van de jaren zeventig ging manifesteren en de 
veranderingen in de Nederlandse samenleving die zich in diezelfde periode voltrokken. 
Ten 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 
zette een periode van economische neergang in die leidde tot een werkloosheid van 
meer dan 10 procent in de jaren tachtig. Deze werkloosheid kon bovendien zeer 
langdurig 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 
In Alkmaar, bijvoorbeeld, groeide de werkloosheid onder de beroepsbevolking van 1,8 
procent in 1979 tot 10 procent in 1985. Een vervijfvoudiging dus in slechts zes jaar 
tijd.274 Met de stijgende werkloosheid en de vanaf 1979 dalende koopkracht groeiden 
de welvaartsverschillen onder de bevolking. Op de arbeidsmarkt werd het `een ieder 
voor zich'. In die situatie nam de onvrede alleen maar verder toe met de komst van 
buitenaf van nieuwe concurrenten op de arbeidsmarkt. Zo liep Suriname leeg na de 
onafhankelijkheid in 1975 en werden de gastarbeiders van weleer permanente 
arbeidsmigranten die op grote schaal hun familie lieten overkomen. De stemming werd 
er ook al niet beter op toen in de jaren tachtig ook nog eens zo'n honderdduizend 
Antillianen zich in ons land vestigden.275

 In het tijdperk van individualisering, waarin mensen steeds meer hun eigen weg 
gingen - ook wel ik-tijdperk, Nieuw-Egoïsme of door Van Kooten en De Bie `Allen voor 
ons eigen' genoemd - nam door ontzuiling en secularisering de sociale controle in hoog 
tempo af.276 Scholen, die alleen maar grootschaliger en anoniemer werden, konden die 
rol niet overnemen. Dat gold al evenmin voor de wijken en buurten die door massale 
immigratie, bevolkingsspreiding (de zogeheten overloop) en de toenemende mobiliteit 
hun sociale functie verloren: hun functie beperkte zich nu vooral tot wonen en slapen.277

 De samenleving werd harder en dat uitte zich onder meer in een enorme groei 
van de criminaliteit. In tien jaar tijd, tussen 1970 en 1980, steeg het aantal 
geregistreerde misdrijven in ons land met bijna 380 procent. Het aantal vernielingen 
waaraan de politie en/of de rechter te pas moest komen vernegenvoudigde zelfs.278 
Criminaliteit beperkte zich niet tot de grote steden, want ook in Alkmaar steeg het aantal 
geregistreerde misdrijven in diezelfde periode met 250 procent.279 Supportersgeweld 
was een van de verschijningsvormen van de groeiende criminaliteit in ons land en dus 
van de verharding van de samenleving. 
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 Daarnaast was het tevens een van de uitingsvormen van het jongerengeweld 
dat zich met name vanaf de jaren zeventig op diverse manieren manifesteerde. Zo 
meenden vanaf het midden van de jaren zeventig ook andere 
jongerengeweldsgroepen, zoals krakers, Molukse jongeren, RARA en zich noemende 
'antifascisten' hun eisen met de toepassing van geweld kracht te moeten bijzetten.280 
De gewelddadige krakersrellen, de aanslagen van RARA en andere uitingen van 
gewelddadig politiek activisme waren met het supportersgeweld in feite keerzijden van 
dezelfde medaille, namelijk de keuze van jongeren om hun vermeende morele gelijk, 
zoals steun aan hun voetbalclub dan wel het bestrijden van de kapitalistische vijand, te 
behalen met gebruik van geweld. 
 Het supportersgeweld was ook een uiting van een algemene ontwikkeling waarin 
de belangen van het betaald voetbal alleen maar groter werden en verliezen steeds 
minder acceptabel werd. Het groeiende financiële belang van het betaald voetbal 
maakte de sfeer zakelijker en harder waarbij de winnaarmentaliteit alleen maar sterker 
werd. Het relativeren van het belang van het voetbal werd minder en het accepteren 
van verlies was al helemaal taboe (`We are the champions, no place for losers'). De 
clubcultuur werd harder, terwijl het spel zowel binnen het veld als daarbuiten sterk 
verruwde. 
 Hoe kwam het dat supportersgeweld zich wel manifesteerde bij het voetbal en 
een enkele uitzondering daargelaten niet bij andere sporten? Het massale karakter van 
de voetbalsport is wel een factor, maar geen afdoende verklaring. Ook het schaatsen is 
een volkssport, maar kampioenschappen daarvan geven alleen maar het beeld van 
hossende en zingende supporters die ook niet te beroerd zijn om buitenlandse 
schaatsers van harte toe te juichen. Er zijn meer factoren dan het aantrekken van 
massa's toeschouwers die verklaren waarom supportersgeweld zich juist manifesteerde 
rondom de voetbalsport. Voetbal is op zich al een agressievere sport dan bijvoorbeeld 
schaatsen en het is niet toevallig dat voetbal de connotatie met oorlog kent. Berucht 
werd de uitspraak van de vroegere bondscoach Rinus Michels, die eens opmerkte: 
`voetbal is oorlog'. Oorlog wordt in het voetbal vaker als metafoor gebruikt. 
Kopspecialisten worden de luchtmacht genoemd, een hard schot heet een kogel, terwijl 
een doelpuntenmaker liefkozend als een kanon of als Der Bomber wordt betiteld. 
Vermoedelijk, maar daarvoor ontbreken vooralsnog harde gegevens, trekt voetbal ook 
meer supporters uit de lagere sociale lagen van de samenleving dan bijvoorbeeld 
schaatsen. Belangrijk, ten slotte, is ook dat anders dan bij het schaatsen, voetbalclubs 
een regio of stad vertegenwoordigen. Dat roept gevoelens op van lokaal chauvinisme 
en brengt uitingen teweeg die hierboven al omschreven zijn als `narcisme van kleine 
verschillen'. 
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 Wat ondernamen club, KNVB en de overheid tegen het toenemende 
supportersgeweld? 
 
Supportersgeweld onder vuur 
 
Eind 1976 leek AZ '67 het supportersgeweld nog niet echt serieus te willen nemen. Op 
een verzoek van de supportersvereniging van VVV aan de clubs om beteugelende 
maatregelen antwoordde AZ '67 daar niet voor te voelen. `Op ons stadion zijn nog nooit 
moeilijkheden geweest,' meldde de club, een constatering die niet werd gestaafd door 
de feiten. Veel maatregelen waren er tot dan toe nog niet genomen.281 Op last van de 
KNVB mocht met ingang van het seizoen 1972-'73 drank alleen nog maar worden 
verkocht in plastic of in papieren bekers.282 In 1975 werden er voor het eerst honden 
ingezet bij de controle rond het veld.283

 AZ '67 kwam echter snel tot de ontdekking dat de zonnige observatie aan het 
adres van de Venlo-supporters niet strookte met de realiteit en dat het zich moest 
bezinnen op structurele maatregelen. Ter gelegenheid van het komende bezoek van de 
FC Utrecht-aanhang werden in februari 1977 voor het eerst uitgebreide 
veiligheidsmaatregelen getroffen.284 Zo werd er een extra politiemacht op de been 
gebracht van honderd man, die onder meer zorgde voor het begeleiden van de 
supporters van station naar stadion en vice versa. Voorop en achteraan de stoet 
nestelden zich ME'ers, die ervoor zorgden dat het traject vooral in een hoog tempo 
werd afgelegd om het uithalen van rottigheid bemoeilijken. Dit zou een vast patroon 
worden in het optreden van de plaatselijke politie. Ook werden bezoekers gefouilleerd 
op wapenbezit en werden supporters van de beide clubs in het stadion gescheiden 
gehouden. 
 Na het incident tijdens de wedstrijd tegen Vitesse in september 1978 waarbij 
Vitesse-doelman Ben Nijhuis door stenen werd geraakt en tegen de vlakte ging, nam 
AZ '67 structurele maatregelen om de supportersgroepen van beide clubs te scheiden. 
De 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 
toegewezen en werden van elkaar gescheiden door een middelste vak, dat was 
bestemd voor de rustige toeschouwers.285 De plaatselijke krachtsportvereniging werd 
ingeschakeld om een ordedienst te vormen. Om het stadion verder te beveiligen 
volgden er spoedig meer maatregelen. Zo werd begin januari 1979 rondom het veld 
prikkeldraad boven de hekken uitgerold om te voorkomen dat supporters over de 
afrastering zouden klimmen. Die hekken waren al aangebracht in december 1970, 
maar hadden toen als functie om te voorkomen dat jeugdige supporters na afloop van 
de wedstrijd het veld op stormden om de spelers te benaderen. 
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 Maatregelen om het veld te vrijwaren van baldadig gedrag hadden echter wel tot 
gevolg dat de risicosupporters zonnen op maatregelen om die weer te omzeilen. Zo 
werd het fijnmazig net dat voor de supporters van de Ben-side was gehangen, zoals we 
al zagen, op de proef gesteld door met pijltjes te werpen op NEC-doelman 
Schellekens.286 Het prikkeldraad werd in maart 1979 tijdens de wedstrijd tegen PSV 
getest door de 17-jarige Theo Pantjes, die naakt over het prikkeldraad klom en het veld 
op rende. De weg terug verliep moeizamer toen hij met zijn scrotum in het prikkeldraad 
vast kwam te zitten. Eenmaal teruggekeerd op de tribune bleek hij gemakkelijk te 
identificeren door de politie omdat zijn vrienden zijn kleren hadden laten verdwijnen.287

 Inmiddels besloot het bestuur van AZ '67 verder te gaan met het ontmoedigen 
van supportersgeweld door het ombouwen van de Van der Ben-tribune van staan- tot 
zitplaatsen. Supporters die zitten, zo was de gedachte, zijn minder mobiel en dus 
minder gevaarlijk dan supporters die staan. Deze maatregel leidde tot tal van boze 
brieven van betrokken supporters die vonden dat de sfeer in hun vak verloren zou gaan 
nu zij verbannen zouden worden naar de Victorietribune.288 AZ-voorzitter Arie Ligthart 
ontving zelfs een dreigbrief waarin namens de Ben-side geëist werd staanplaatsen aan 
te brengen op de Van der Ben-tribune: `Anders is geweld onvermijdelijk.' Bovendien 
werd hem op het hart gedrukt geen aangifte te doen van deze brief, `anders kan het u 
nog duur komen te staan'.289

 Een beproefd wapen werd het op grotere schaal inzetten van honden. De 
bijtgrage viervoeters riepen ontzag op bij de risicosupporters en dat was zeker het 
geval nadat dertig FC Utrecht-supporters in 1982 in het ziekenhuis moesten worden 
behandeld wegens hondenbeten. Dit raakte ook bekend bij andere clubs.290

 Toch werden niet alle maatregelen die gewenst waren om het stadion te 
beveiligen ook daadwerkelijk genomen. Toenemend geldgebrek bij zowel het 
gemeentebestuur als bij AZ '67 was debet hieraan. Daar kwam verandering in nadat op 
29 mei 1985 bij de Europacupfinale tussen Juventus en FC Liverpool in het 
Heizelstadion in Brussel 39 doden vielen en honderden supporters gewond raakten. 
Deze gebeurtenis maakte diepe indruk in de voetbalwereld en leidde, ten minste 
tijdelijk, tot een herbezinning op deze problematiek. Er volgde een maand later overleg 
tussen AZ '67 en de gemeente over een aantal maatregelen om de scheiding tussen de 
supporters van de rivaliserende clubs zowel buiten als binnen het stadion te versterken. 
Ook werd in allerijl het losse puin achter de Victorietribune opgeruimd, dat als projectiel 
door supporters mee naar het stadion werd genomen.291 Ondertussen had de 
Alkmaarse burgemeester Roozemond een ander wapen beproefd om 
supportersgeweld tegen te gaan, namelijk het verbieden van de wedstrijd AZ '67 - Ajax, 
die had moeten plaatsvinden op 9 april 1983 in de Alkmaarder Hout. 
 

193 



Verbod risicowedstrijden 
 
Op zaterdagmiddag 12 maart 1983 vonden er voorafgaand aan de wedstrijd AZ '67 - 
Feyenoord in de Alkmaarse binnenstad ongeregeldheden en plunderingen van winkels 
plaats door met name Rotterdamse supporters. Er waren winkeliers die al vroeg in de 
middag hun zaak op slot deden, terwijl een slager in de binnenstad messen klaarlegde 
voor het geval zijn zaak aan de beurt kwam.292 Kort daarop stelde de Alkmaarse 
politiecommissaris T. Waardenburg aan burgemeester Roozemond voor om 
wedstrijden tegen clubs als PSV, Ajax, FC Utrecht en Feyenoord van zaterdagavond te 
verplaatsen naar zondagmiddag.293

 Het eerstvolgende risicoduel, namelijk tegen Ajax, stond inmiddels op het 
programma voor 9 april. De burgemeester hoefde niet lang na te denken over deze 
suggestie en hij verzocht het Sectiebestuur van de KNVB de wedstrijd te verplaatsen 
naar zondagmiddag.294 Ajax voelde daar niets voor omdat het de woensdag daarop 
een bekerwedstrijd tegen PSV moest afwerken. Het Sectiebestuur steunde Ajax daarin, 
waarna Roozemond, na nogmaals in een brief gepoogd te hebben de KNVB op andere 
gedachten te brengen, uiteindelijk op 1 april besloot de wedstrijd te verbieden.295 Voor 
de voetballiefhebber die hij ook was, was dit een moeilijke beslissing.296 Hoewel er 
ambtelijk twijfel werd geuit over de rechtmatigheid van deze beslissing juichten de 
Alkmaarse politiek en het bedrijfsleven dit verbod van harte toe.297 Door de weigering 
van de KNVB om mee te werken aan het verzoek van de gemeente Alkmaar dreigde 
deze wedstrijd voor AZ '67 verloren te worden verklaard, wat de club ook op een 
kostbaar recetteverlies zou komen te staan. Uiteindelijk werd besloten de wedstrijd te 
verplaatsen naar het Olympisch Stadion, hetgeen Ajax feitelijk een extra thuiswedstrijd 
opleverde. De beslissing van het AZ-bestuur om uit te wijken naar het Olympisch 
Stadion kon bij weinig supporters genade vinden. Er werden veel boze brieven naar de 
club gestuurd omdat die had gebogen voor Ajax en de KNVB: `U wijkt voor terreur, iets 
wat mijn ouders in de oorlog gelukkig niet gedaan hebben. Terreur van het Ajax-bestuur 
en zijn supporters. (...) Nu toont u geen karakter.'298

 Nadat in 1938 de Rotterdamse burgemeester P.J. Oud uit angst voor rellen 
tussen aanhangers en tegenstanders van de nazi's de interland Nederland -Duitsland 
verboden had, was Cees Roozemond de eerste burgemeester die in de naoorlogse 
jaren een wedstrijd verbood om dreigend geweld het hoofd te bieden. Zijn initiatief zou 
nadien door tal van burgemeesters in het land worden nagevolgd. 
 In 1987 herhaalde burgemeester Roozemond deze maatregel. Begin maart 
1987 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 
zich toch al stoorde aan de lakse houding van de KNVB, die steeds weigerde krachtige 
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maatregelen te nemen tegen het supportersgeweld, werd ook nog geconfronteerd met 
de noodzaak van het inzetten van zo'n 400 agenten als de wedstrijd zou doorgaan. Hij 
besloot de wedstrijd te verbieden.299 Uiteindelijk mocht de wedstrijd na het opstellen 
van een grondig draaiboek, waarin het aantal voor FC Den Haag beschikbare kaarten 
beperkt werd tot 250, in mei alsnog gespeeld worden.300 Roozemond zelf, die inmiddels 
verhuisd was naar het Friese platteland, kreeg daar politiebewaking toen er signalen 
kwamen dat Haagse supporters hem wilden komen opzoeken.301

 
Supportersgeweld onder de loep 
 
Zeker nadat supportersgeweld losser was komen te staan van gebeurtenissen op het 
veld en ook de stadions door bijvoorbeeld het gescheiden onderbrengen van 
supporters van de thuis- en de uitclub veiliger geworden waren, verplaatste dit geweld 
zich deels naar buiten het stadion. Het lijkt erop dat AZ '67 aanvankelijk de neiging had 
om de ernst van de problematiek te onderschatten en de verantwoordelijkheid vooral bij 
de overheid te leggen. Ook de KNVB lijkt tot medio 1985 bestrijding van 
supportersgeweld niet als een van de belangrijkste beleidsdoelen te zien. In het conflict 
met het gemeentebestuur over het verplaatsen van de wedstrijd AZ '67-Ajax in maart 
1983 van zaterdagavond naar zondagmiddag wilde het Sectiebestuur daaraan geen 
enkele medewerking verlenen. De KNVB liet de belangen van landskampioen Ajax 
prevaleren boven de veiligheidsbelangen van Alkmaar. 
 Zeker met de toename van het aantal incidenten in de jaren tachtig en de grote 
inspanningen en kosten die het inzetten van politiemensen ter beteugeling van het 
geweld met zich meebracht, gingen overheid, KNVB en clubs zich in de jaren tachtig in 
toenemende mate met dit verschijnsel bezighouden. Zorgwekkend voor de clubs was 
ook dat het supportersgeweld steeds meer mensen uit de stadions joeg. Het absolute 
dieptepunt was het seizoen 1987-'88, toen in de Eredivisie gemiddeld minder dan 7000 
toeschouwers naar de wedstrijden kwamen kijken.302

 Vooral in de jaren negentig nam de kritiek op supportersgeweld toe. Ook de 
Tweede Kamer ontdekte dit verschijnsel in toenemende mate en wijdde daar dankbaar 
vele debatten en Kamervragen aan. Oorzaak was natuurlijk dat supportersgeweld een 
frequenter en gewelddadiger verschijnsel werd, maar deze toenemende kritiek had ook 
te maken met het feit dat de maatschappelijke elite in ons land zich steeds meer ging 
identificeren met voetbal.303 Voor politici, die steeds vaker opdoken op de tribunes en in 
de kolommen van bijvoorbeeld het voetbalweekblad Voetbal International, leek dat 
inderdaad op te gaan. Wellicht gold om die reden ook voor ons land hetzelfde 
verschijnsel als in het Verenigd Koninkrijk, namelijk dat supportersgeweld relatief 
zwaarder wordt bestraft dan vergelijkbare vormen van geweld die worden toegepast 

195 



onder andere omstandigheden.304 Supporters en spelers van de bezoekende club, 
scheidsrechters, politieagenten en zelfs de voorzitter van de eigen club konden op de 
korrel worden genomen door de harde kern. Voor wie men echter door het vuur ging, 
waren de elf in het roodwitte tenue. 
 
5.  Helden op noppen 
 
a. Herkomst en achtergrond 
 
Wat veranderde er in de spelersgroep vanaf het moment dat AZ '67 de weg insloeg die 
uiteindelijk zou leiden tot het landskampioenschap en wat waren de gevolgen voor de 
spelers toen AZ '67 na 1981 in hoog tempo terugviel? Wat waren de herkomst en 
achtergrond van de spelers? Welke betekenis had hun carrière bij AZ '67 voor hen en 
welke veranderingen voltrokken er zich in die jaren? 
Laten we eerst de geografische herkomst van de spelers onder de loep nemen, zoals 
die zich laat illustreren in tabel 22. 
 
Tabel 22 
Geografische herkomst spelers, uitgedrukt in percentages 
 
Regio/seizoen '70-'71 '75-'76 '80-'81 '85-'86 '90-'91 
Alkmaar 13   0   0   0   9 
Rest Noord-Kennemerland   9   9   4   4   0 
West-Friesland   9   4   0 14 23 
Noordkop   4   4   4   4   0 
Zaanstreek 30   4   0   0 18 
Zuid-Kennemerland   9 17   4   9   9 
Waterland   4   4   4   4   5 
Buiten regio 22 57 83 55 36 
 
De sportieve bloei die AZ '67 doormaakte na de overname door Wastora had grote 
gevolgen voor de spelers uit de regio. In toenemende mate werden spelers van buiten 
de regio gehaald en in het kampioensjaar 1981 speelden er nauwelijks nog spelers uit 
de regio bij AZ '67. De spelers uit de Zaanstreek, toch de geboortegrond van Cees en 
Klaas Molenaar en in het seizoen 1970-'71 nog goed vertegenwoordigd in de selectie, 
waren in het seizoen 1980-'81 zelfs helemaal uit de selectie verdwenen. Om in korte tijd 
een Europese topploeg te kunnen smeden, moesten spelers van buiten worden 
aangetrokken en was de regio waaruit nieuw talent naar voren zou kunnen komen 
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nauwelijks meer interessant. Zo voltrok zich een proces van regionale ontbinding en 
nam wat dat betreft de scheiding tussen bevolking en spelers toe. 
 Voor het eigenlijke verzorgingsgebied van AZ '67 (Noord-Kennemerland, 
Noordkop, West-Friesland, Zaanstreek) liep het percentage spelers dat daaruit 
afkomstig was in tien jaar terug van 65 in 1970-'71 tot 8 in 1980-1981. Elders in de 
Eredivisie was in 1976 de regionale ontbinding lang niet zo ver doorgeschoten als bij 
AZ '67. Het percentage spelers dat afkomstig was uit het verzorgingsgebied van een 
Eredivisieclub bedroeg toen 45.305 Toen AZ '67 topclub af was, na 1982, werd de regio 
weer aantrekkelijk om spelers uit te rekruteren. Er was immers geen geld meer voor 
dure aankopen en zoals uit de tabel blijkt, ging de herkomst van de spelers weer lijken 
op die in 1970, toen AZ '67 nog geen bezit was van Wastora. 
 
Opleiding en carrière 
 
Welke maatschappelijke achtergrond hadden de spelers en welke opleiding hadden 
zij gevolgd? In het vorige hoofdstuk werd al geconstateerd dat de spelers in de 
periode 1954-1972 geleidelijk aan hoger waren opgeleid en in toenemende mate 
beter gekwalificeerde functies gingen uitoefenen. Die ontwikkeling zette zich nadien 
voort. De oudere spelers waren vaak full prof en verdienden daarmee zeker voor die 
tijd riante salarissen, waarvan zij uitstekend konden rondkomen. De jongere spelers 
moesten vaak terugvallen op een goede schoolopleiding, waarbij havo, atheneum, 
pedagogische academie of een lerarenopleiding geen uitzondering waren. Ook 
kwam het voor dat jongere spelers bewust kozen voor een opleiding in plaats van 
een carrière als voetballer. Zo stond Fred Filippo erop om het gymnasium af te 
ronden en zijn studie te vervolgen aan de Academie voor Lichamelijke Opleiding in 
Den Haag. Ook Fokke Zwart legde de prioriteit bij zijn studie aan het CIOS. Voor 
beide spelers betekende die keuze dat zij niet volop konden meetrainen met de 
selectie, met als gevolg dat die keuze hun voetballoopbaan nadelig beïnvloedde.306

 In de jaren na 1981, toen AZ '67 op zijn retour was, nam het aantal middelbaar 
en hoger opgeleiden onder de spelers toe.307 Spelers als Ton Pronk en Martin van 
Ophuizen volgden zelfs een universitaire opleiding. Na 1981 was het perspectief om 
bij 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. 
 Het was niet alleen de noodzaak om na de voetbalcarrière iets achter de hand 
te hebben die leidde tot het volgen van meer onderwijs. Het algehele 
scholingsniveau in de Nederlandse samenleving steeg ook na 1970 nog sterk. In 
1971 had nog 80 procent van de Nederlandse beroepsbevolking een opleiding 
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gevolgd die niet hoger was dan lager middelbaar onderwijs. In 1987 was dat 
percentage inmiddels met de helft geslonken en had zo'n 60 procent van de 
beroepsbevolking een hogere opleiding gevolgd.308

 Hogere opleidingen onder de spelers wijzen er ook op dat het vak van 
voetballer populairder werd. Het was allang niet meer een instrument om sociale 
stijging te bereiken voor jongens uit de lagere milieus. Het beroep van voetballer 
werd een jongensdroom voor kinderen uit alle lagen van de bevolking. Wat voor 
gevolgen had dat voor de sociale status van de profvoetballers? Voor het begin van 
de jaren zeventig constateert Stokvis dat de status van profsporters lager was dan 
die van de topsporters onder de amateurs.309 Veel wijst erop dat vanaf het begin van 
de jaren zeventig de status van de profvoetballers steeg. Zij waren vaak hoger 
opgeleid dan hun voorgangers, verdienden aanmerkelijk meer, kwamen vaker uit 
hogere milieus, terwijl ook de maatschappelijke elite betaald voetbal ontdekte en 
omarmde als instrument om een hogere status te verwerven. De aandacht van de 
elite voor de spelers droeg op haar beurt weer bij aan de verhoging van hun status. 
 In de jaren zeventig werkte een deel van de spelers bij Wastora. Sommige 
spelers 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 
de zaken wel serieus aan.310 Voor Suurendonk was het werk bij Wastora 
aantrekkelijk omdat hij, nu hij in de herfst van zijn voetballoopbaan was beland, een 
werkkring voor het leven had gevonden.311 Vooral Henk van Rijnsoever en Peter 
Arntz woekerden met hun talenten en zouden het allebei brengen tot bedrijfsleider 
van het Wastora-filiaal in Alkmaar. Die serieuze houding werd hun door hun 
medespelers niet altijd in dank afgenomen - des temeer viel het namelijk op dat zij er 
zelf soms met de pet naar gooiden. De niet-voetballende Wastora-collega's ergerden 
er zich op hun beurt aan dat de spelers zich nogal eens ziek meldden of zomaar 
wegbleven.312 Tot de spelers die werkzaam waren bij Wastora ontbraken in ieder 
geval de spelers uit het buitenland die bij AZ '67 in dienst waren getreden. 
 
Buitenlandse spelers 
 
Was AZ '67 na de overname door Wastora nog steeds zo gespitst op het aantrekken 
van buitenlandse spelers en welke ervaringen werden daarmee opgedaan? In de 
periode 1973-1993 maakten opnieuw buitenlanders hun opwachting in Alkmaar. 
Hoewel sommigen mislukten, waren de ervaringen in dit tijdvak beter dan in de 
hiervoor behandelde periode. Een gouden greep deed AZ '67 met het contracteren 
van de Deen Kristen Nygaard met ingang van het seizoen 1972-'73. Hij maakte de 
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verwachtingen volledig waar en zou met Kees Kist jarenlang een koningskoppel 
vormen dat verantwoordelijk was voor talrijke doelpunten. 
 Minder gelukkig was AZ '67 met de Duitser Wolfgang Frank, die met ingang 
van het seizoen 1973-'74 de Alkmaarse gelederen kwam versterken. Frank kwam in 
Alkmaar in een tijd waarin Duitsers razend populair waren in de Nederlandse 
competitie. Bij Ajax speelden bijvoorbeeld Horst Blankenburg, Arno Steffenhagen, 
Zoltan Varga en Dieter Schwemmle. Frank, die door Klaas Molenaar werd 
omschreven als een `zwaarmoedige knaap'313, kon niet aarden in Nederland. 
Bovendien had zijn vrouw heimwee.314 Al na één seizoen keerde Frank weer terug 
naar zijn vaderland. 
 Enkele gelukkige jaren beleefde AZ '67 met de Joegoslavische doelman Rizah 
Meskovic, die aantrad in 1976. In hetzelfde seizoen waarin Meskovic werd 
aangetrokken, contracteerde AZ '67 nog twee buitenlandse spelers, namelijk de 
Joegoslaaf Nemad Bjekovic en de Poolse international Kazimierz Deyna. De laatste 
bleek er uiteindelijk weinig moeite voor te hebben gedaan om zijn land te verlaten en 
liet niets meer van zich horen. Bjekovic, die al een contract had ondertekend, bleek 
opeens een lucratiever contract te hebben afgesloten met Nice en kwam niet 
opdagen. AZ '67 legde zich daar niet bij neer en schakelde de FIFA in. Uiteindelijk 
werd de zaak met Nice in der minne geschikt.315 Evenmin succesvol was AZ '67 met 
de Joegoslaaf Mladen Ramljak, die met ingang van 1977-'78 werd overgenomen van 
Feyenoord. Al na een paar maanden werd hij afgekeurd zonder één 
competitiewedstrijd voor AZ '67 te hebben gespeeld. Een jaar later kwam hij om het 
leven bij een auto-ongeluk in zijn geboorteland. 
 Het aantreden van Georg Kessler had tot gevolg dat het vizier ook op 
Oostenrijkse spelers werd gericht. Kurt Welzl en Franz Oberacher werden 
aangetrokken, die beiden zouden voldoen. 
 Na het succes van Nygaard werden nog eens twee spelers uit Denemarken 
aangetrokken: Eigenbröd en Sundstrup. Toen was de tijd van de grote successen 
inmiddels voorbij. Terwijl Henrik Eigenbröd slaagde, was dat niet het geval met 
Anders Sundstrup. Ten slotte completeerden drie Britten na 1983 het buitenlandse 
smaldeel in de Alkmaarse selectie. David Loggie trad aan in 1983. Door zijn inzet 
werd hij een succes bij AZ '67, waarvoor hij veel seizoenen zou uitkomen. Op zijn 
advies trok AZ in 1986 de Schot Joe Jakub aan. Ook zijn inzet viel in Alkmaar in 
goede aarde. Minder te spreken was men daarentegen over Ray Richardson, die al 
drie maanden na de ondertekening van zijn contract in 1986 werd uitgeleend aan SC 
Cambuur. 
 In vergelijking met de jaren 1954-1972, toen zeventien buitenlanders naar 
Alkmaar kwamen, waren er dat in de daaropvolgende periode minder, namelijk elf, 

199 



waarbij Bjekovic en Deyna - die niet kwamen opdagen - niet zijn meegerekend. Hoe 
valt die terugloop te verklaren, terwijl elders in het land het aantal buitenlanders in de 
Eredivisie steeg van 7 procent in 1966 tot 9 procent in 1976?316 De tijd waarin bij AZ 
'67 de opvatting leefde dat wat uit het buitenland kwam goed was, was door schade 
en schande voorbij. Hierdoor ging men veel selectiever te werk en werden er slechts 
mondjesmaat buitenlandse spelers aangetrokken. Bovendien kon AZ '67 in zijn 
topjaren de vergelijking met de Europese topclubs uitstekend doorstaan en was er 
niet de noodzaak om op grote schaal versterking uit het buitenland aan te trekken. 
Welke spelers uit het buitenland zouden een meerwaarde vormen ten opzichte van 
internationals als Arntz, Peters, Van Rijnsoever, Hovenkamp, Kist, Metgod en 
anderen? Alle posities op het veld waren goed bezet en zeker in het seizoen 1980-
'81 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 
topspelers naar het buitenland nog niet begonnen, waardoor het niet nodig was om 
die te compenseren met buitenlandse spelers om het niveau op peil te houden. Na 
het behalen van het landskampioenschap, toen AZ '67 om financiële redenen al veel 
van zijn topspelers moest afdanken, was er nauwelijks meer geld voor buitenlandse 
aankopen. Slechts enkele spelers werden in de jaren na 1982-'83 aangetrokken. AZ 
'67 was gedwongen om zijn heil in de eerste plaats in de eigen regio te zoeken. 
 Anders dan in de jaren 1954-1972 voldeed een meerderheid van de 
buitenlandse spelers ditmaal wel. Wederom Bjekovic en Deyna buiten beschouwing 
gelaten, mislukten slechts vier van de aangetrokken buitenlandse spelers en bleken 
de andere zeven een redelijk tot groot succes. Waarom was die situatie in deze 
periode anders? Ronduit pech had AZ '67 met spelers als Frank en Ramljak, die niet 
konden aarden of door een blessure moesten worden afgekeurd. Anders dan in de 
voorgaande 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 
heel voetballeven voor zich hadden en niet in de nadagen van hun carrière hun faam 
van weleer nog even te gelde wilden maken. AZ '67 kon het zich financieel 
permitteren om jonge spelers aan te trekken die in de bloei van hun carrière stonden. 
Bovendien wist men door de internationalisering van de voetbalmarkt en de kennis 
die trainers als Van der Hart, Kraay en Kessler hadden van wat er op de 
buitenlandse velden rondliep, beter wie wel en wie niet interessant waren voor AZ 
'67. 
 In de periode tot 1972 werden voetballers uit Suriname door de KNVB als 
buitenlanders beschouwd. Na de onafhankelijkheid in 1975 stroomde het voormalige 
rijksdeel leeg en vestigde bijna de helft van de Surinaamse bevolking zich in 
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Nederland. De onafhankelijkheid beroofde het land niet alleen van zijn meest 
capabele mensen, voor Nederland had deze exodus tot gevolg dat Surinaamse 
voetballers die in Nederland opgroeiden een groot stempel zouden gaan drukken op 
het Nederlands voetbal. 
 
Donkere voetballers 
 
De uittocht van een groot deel van de Surinaamse bevolking naar Nederland had niet 
onmiddellijk tot gevolg dat Surinaamse voetballers hun weg naar het Nederlandse 
betaald voetbal vonden. Journalist Humberto Tan verklaart dat uit de slechte 
beeldvorming over de Surinaamse immigranten waardoor de animo bij de 
Nederlandse clubs om in hen te investeren gering was.317 Dat kan een factor zijn 
geweest, hoewel de vraag kan worden opgeworpen of in de daaropvolgende jaren, 
toen voetballers van Surinaamse afkomst wél doorbraken, het imago van Surinamers 
in ons land zoveel positiever was geworden. De aanvankelijk moeizame aansluiting 
bij het Nederlandse betaalde voetbal kan vooral veroorzaakt zijn door het grote 
niveauverschil dat vanaf het eind van de jaren zestig begon te groeien tussen het 
Nederlands en Surinaams voetbal. In Nederland had zich een goed stelsel van 
opleiding en scouting ontwikkeld, waardoor voetballers uit Suriname tekort schoten 
om aan het Nederlandse voetbalpeil te voldoen. 
 Pas toen de eerste generatie jeugdspelers met een Surinaamse achtergrond 
in ons land opgroeide, bleek hoeveel talent er in deze bevolkingsgroep rondliep. Met 
Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Gerald Vanenburg diende zich begin jaren tachtig een 
generatie voetballers uit Suriname aan die lang een groot stempel op het 
Nederlandse voetbal zou drukken. Toen zij aantrad, doken ook in de Alkmaarse 
gelederen veel donkere voetballers op. In Jerry de Jong, die in 1983 een contract 
tekende, had de technische leiding van AZ '67 weinig vertrouwen en hij kon na dit 
seizoen vertrekken naar Telstar. Wellicht had zij zich bedacht als zij had kunnen 
vermoeden dat De Jong later het Nederlands elftal nog zou halen! Toch betekende 
het afscheid van Jerry de Jong niet het einde van het Surinaamse element bij AZ. 
Integendeel zelfs, want in het seizoen 1985-'86 voetbalden er liefst vier spelers met 
een Surinaamse achtergrond: Paul Nortan, Winnie Haatrecht, Siegfried Lens en de 
later tijdens de vliegramp op Zanderij omgekomen Fred Patrick. 
 Waarom waren Surinaamse voetballers na 1980 opeens zo gewild bij de 
Nederlandse clubs? Na 1975 konden veel Surinaamse jongens opgroeien in een 
voetbalomgeving die zich kenmerkte door een goede voetbalopleiding, en 
uitstekende trainings- en speelmogelijkheden waarin de talenten onder hen alle 
mogelijkheden kregen om vooruit te komen. Voor hen gold nog een extra motivatie, 
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namelijk dat slagen in het betaald voetbal maatschappelijke stijging betekende in een 
tijd waarin de werkloosheid onder de Surinaamse bevolking hoog was. De toppers 
onder de Surinaamse voetballers hadden daar veel voor over. Wat dat betreft dringt 
de vergelijking zich op met de eerste jaren van het betaald voetbal toen een 
voetbalcarrière voor jongens uit arbeidersmilieus wellicht de enige mogelijkheid was 
om hogerop te komen. 
 Juist in deze periode staken racistische oprispingen tegen deze spelers de 
kop op. Een van de eerste incidenten bij AZ deed zich voor tijdens een oefenduel in 
oktober 1985 tegen Zandvoortmeeuwen. Fred Patrick kreeg na een vermeende 
overtreding tegen een speler van de tegenpartij door de verzorger van 
Zandvoortmeeuwen `een serie zeer harde discriminerende opmerkingen te 
verduren'. Patrick verklaarde naderhand dat dit de eerste keer was in het betaald 
voetbal dat hij werd uitgescholden om zijn huidkleur.318 In hetzelfde seizoen werd 
Patrick opnieuw slachtoffer van racisme. Tijdens de wedstrijd AZ-Excelsior in april 
1986 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 
jaren veel gewend op dit gebied, maar wat deze speler mij aan beledigingen heeft 
toegevoegd is met geen woord te beschrijven.'319

 In deze periode valt het contrast op met de jaren vijftig toen de eerste 
Surinaamse voetballers zich in Nederland meldden. Racisme kwam in en om het 
veld toen wel voor,320 maar greep lang niet zo fors om zich heen als in de jaren 
tachtig en later. Zo herinnert Humphrey Mijnals zich dat alleen de spelers wel eens 
wat riepen, maar dat de supporters zich gedeisd hielden.321 In dezelfde geest laat 
ook Edwin Sparendam zich uit, die opmerkt dat hij en zijn landgenoten vooral gezien 
werden als een `welkom curiosum'.322 Hans Kraay herinnert zich: `Ik heb op het CIOS 
gezeten met André Kamperveen, heb de eerste integratie van Surinamers als 
Humphrey Mijnals en Erwin Sparendam meegemaakt bij Elinkwijk. Er was nooit 
enige vorm van racisme, we waren eerder jaloers op die jongens, zij lachten de 
spanning weg.'323

 Waarom waren de jaren tachtig zo anders in vergelijking met de tijd dat de 
eerste Surinaamse voetballers naar ons land kwamen? Een verklaring is gelegen in 
de hierboven aangehaalde opmerking van Sparendam dat zij vooral gezien werden 
als een curiosum. Na 1975 waren Surinamers in ons land geen curiosum meer, maar 
vormden zij een grote bevolkingsgroep binnen de Nederlandse samenleving. Zeker 
in een tijd van toenemende werkloosheid werden zij geduchte concurrenten op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Juist omdat het curieuze eraf was en er zoveel 
Surinamers in ons land woonden, nam de discriminatie toe. Mogelijk betrof die 
discriminatie ook hun collega-voetballers, zoals uit het hierboven aangehaalde 
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voorbeeld van Patrick zou kunnen worden afgeleid: juist omdat spelers uit Suriname 
zo succesvol waren, vormden zij een bedreiging op de al zo krappe arbeidsmarkt 
voor de voetballers van Nederlandse afkomst. In het racisme buiten en in het veld 
weerspiegelde zich natuurlijk ook de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving, 
die na 1970 geleidelijk aan verhardde. 
 Hoe spectaculair de opkomst van donkere spelers, vooral van Surinaamse 
afkomst, was, bleek bij clubs als Ajax en Feyenoord. Bij deze clubs steeg het 
percentage donkere spelers van 9 procent in het seizoen 1979-'80 naar 53 procent in 
1994-'95!324 Na de periode waarin Patrick, Lens, Nortan en Haatrecht hun kunsten 
vertoonden in de Alkmaarder Hout kwamen tot aan 1993 nog eens zo'n acht 
Surinamers in Alkmaarse dienst. Onder hen was Jerrel Hasselbaink, die ooit 
Nederlands duurste speler zou worden, maar het opmerkelijk genoeg bij AZ niet 
waarmaakte en werd teruggezet naar de rangen van de amateurs. 
 
b. Salarisontwikkelingen 
 
Hoe ontwikkelden de salarissen zich na de overname en welke factoren waren 
daarop van invloed? Toen Klaas en Cees Molenaar AZ '67 overnamen, waren de 
salarissen bescheiden. Dat veranderde aanvankelijk geleidelijk. De verdiensten van 
de spelers gingen wel omhoog, maar die stijging werd vooral veroorzaakt door betere 
sportieve prestaties die leidden tot hogere winstpremies. Medio jaren zeventig lagen 
de doorsnee salarissen rond 20.000 gulden. Alleen topspelers als Kees Kist en Hugo 
Hovenkamp konden rekenen op het drievoudige.325

 Na 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 
zoals Vooys, Van Rijnsoever en Metgod, verdiende zo'n 45.000 gulden. De top, met 
name Van Hanegem en Jan Peters, streek 100 tot 120.000 gulden op.326 Het 
kampioensjaar 1980-'81 betekende voor de meeste spelers wederom een forse 
verhoging van de inkomsten. De vaste kern kwam uit op 80 à 150.000 gulden, terwijl 
de topspelers konden rekenen op soms meer dan 200.000 gulden. Mogelijk 
verdiende een enkeling als Nygaard nog meer, maar zijn contract is in het archief 
van AZ '67 niet aangetroffen. Hij wist in 1980 een nieuw contract af te dwingen met 
sterk verbeterde voorwaarden. 
 De zogenaamde hand- en tekengelden konden een forse suppletie op het 
salaris betekenen. Zo ontving Jan Peters over de periode 1977-1982 in totaal 
500.000 gulden aan hand- en tekengeld.327 Hugo Hovenkamp kreeg over de periode 
1980-1983 een bedrag van 170.000 gulden aan tekengeld, dat hem netto werd 
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uitgekeerd.328 Al in 1974 en 1975 kreeg Kristen Nygaard een handgeld van 100.000 
Deense Kronen per jaar.329

 Een interessante positieverbetering wisten de spelers bij het bestuur te 
bereiken met ingang van het seizoen 1979-'80. Afgesproken werd dat in plaats van 
de overeengekomen ranglijstpremie aan het einde van het seizoen er nu na iedere 
wedstrijd waarin AZ '67 op de eerste of tweede plaats stond respectievelijk 650 of 
500 gulden zou worden uitgekeerd. In het seizoen 1980-'81 heeft het team bijna 
permanent de eerste plaats bezet. Ook kwam het voor dat er bij speciale wedstrijden 
een extraatje door Klaas en Cees Molenaar werd betaald.330 Onderhandse 
betalingen aan spelers kwamen ook voor.331 Natuurlijk betekenden ook de 
successen in de vaderlandse bekerstrijd en op Europees niveau een interessante 
aanvulling op het inkomen, net zoals dat gold voor de zogenoemde Amsterdam-
toernooien waarin AZ '67 excelleerde. Hoe sterk de personeelskosten bij AZ '67 
stegen, valt af te leiden uit tabel 23. 
 
Tabel 23 
Ontwikkeling personeelskosten AZ '67 1972-1981 
 
Seizoen kosten (x 1000 gulden) geïndexeerd 
 
1972-1973   360   100 
1973-1974   459   127 
1974-1975   565   157 
1975-1976   745   206 
1976-1977 1138   316 
1977-1978 1621   450 
1978-1979 1405   390 
1979-1980 2285   634 
1980-1981 5509 1530 
 
Bron: Jaarrekeningen AZ '67 
 
Na het kampioensjaar moesten de spelers een stap terug doen. Door het vertrek van 
de topspelers konden voormalige wisselspelers als Talan en Gaasbeek zich nog wel 
wat verbeteren en steeg hun salaris naar ongeveer 80.000 gulden in 1985. Toen 
Kees Kist in 1984 weer terugkeerde uit Frankrijk staken zijn verdiensten van zo'n 
80.000 gulden schril af met die in de gouden jaren. Ook doelman Treytel, die in 1983 
een nieuw contract tekende waarin zijn inkomen met ongeveer eenderde deel 
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terugliep, moest leren dat nu alleen bescheidenheid loonde. In de jaren na 1985 
kwamen de gemiddelde jaarinkomens uit op ongeveer 40.000 gulden. Alleen zeer 
gewilde spelers als Martin Haar en David Loggie verdienden het drievoudige. In vijf 
jaar tijd, tussen 1981 en 1985, waren de personeelskosten bij AZ '67 gedaald met 
meer dan 50 procent en die daling zou, zeker na de degradatie naar de Eerste 
Divisie, alleen maar groter worden.332 Een aantal spelers moest weer op semi-
profbasis voetballen en dat was zeker het geval nadat AZ '67 naar de Eerste Divisie 
verdwenen was. Voor een enkele speler, zoals bij Jan Gaasbeek, was een semi-
profcontract zo'n teleurstelling dat hij zijn contract bij AZ '67 beëindigde.333

 Ten opzichte van de salarisexplosie die het gevolg was van het zogenaamde 
Bosman-arrest in de jaren negentig wordt er nu meewarig gekeken naar de 
salarissen die bij AZ '67 in de gouden jaren werden uitgekeerd. Voor die tijd echter 
waren dit, zeker in vergelijking met wat elders in Nederland in de voetballerij te 
verdienen viel, hoge bedragen waarvoor iedere topspeler in ons land graag aan de 
gang ging. 
 Door welke factoren konden de salarissen vanaf 1975 zo enorm stijgen ten 
opzichte van de voorgaande jaren? In de jaren zeventig was er overal in de 
samenleving een gestage groei in de consumptieve bestedingen. Die namen tussen 
1970 en 1979 toe met bijna 40 procent.334 De algehele stijging van de inkomens ging 
vanzelfsprekend aan de voetbalwereld niet voorbij. Bovendien kregen de betaalde 
voetbalclubs over de gehele linie meer inkomsten, waar in de eerste plaats de 
spelers van profiteerden. In toenemende mate zag het bedrijfsleven in dat het 
voordelen had om zijn naam te verbinden aan een voetbalclub. Zo stegen bij AZ '67 
de inkomsten ten gevolge van reclameactiviteiten, zoals reclameborden om het veld, 
van 36.000 gulden in het seizoen 1972-'73 naar bijna 500.000 gulden in het seizoen 
1980-'81.335

 Ook profiteerden de clubs van de grote belangstelling die door de televisie 
voor voetbal aan de dag werd gelegd. De voetbalsport was, zoals Stokvis het 
omschrijft, een mediasport geworden: een sport die zich mocht verheugen in 
massale aandacht van televisie en andere media.336 Ten slotte kregen clubs zelf ook 
steeds beter in de gaten dat zij als organisatie een product in handen hadden dat op 
tal van manieren aan de man kon worden gebracht. Momenteel wordt daarvoor de 
term merchandising gehanteerd, maar in de jaren zeventig doelde men op de 
verkoop van vlaggetjes, hoedjes en toeters. Bij AZ '67 werd dit actief aangepakt en 
konden supporters de hand leggen op sjaals met de leus `Super AZ!', cowboyhoeden 
met opdruk of kwartetspellen met foto's van hun helden. 
 Bij AZ '67 konden behalve door de hierboven genoemde factoren de 
salarissen vooral explosief groeien dankzij de wens van Cees en Klaas Molenaar om 
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hun club naar de top van het Nederlandse en Europese voetbal te brengen. Het 
aantrekken en het behouden van topspelers vergde een hoge prijs en echte 
topspelers zijn immers altijd schaars. De marges die er op dit gebied waren - en dat 
was ook een factor die de loonexplosie bij AZ '67 beïnvloedde - werden ten volle 
benut door een steeds mondiger geworden spelersgroep, die goed wist op te komen 
voor haar belangen. 
 Vooral bij Klaas Molenaar, die de neiging had om een wat vaderlijke houding 
ten opzichte van de spelers aan de dag te leggen, hadden de spelers succes: `Een 
bloemetje voor Nel [de vrouw van Klaas Molenaar, G.V.], een kusje voor Nel, een 
potje biljarten en ja hoor daarna kwam Klaas bij mij en Cees om hun wensen toch 
nog eens te bespreken,' aldus voorzitter Arie Ligthart.337 Met name topspelers als 
Kist 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 
ingezonden brieven stuurden naar de regionale media.338 De actie had succes en de 
eisen van Kist werden ingewilligd. Voor directeur Gerrit Hartland was hiermee de 
maat 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 
van wat andere mensen in deze maatschappij verdienen. Ik maak me kwaad over 
zulke dingen.'339

 Nog geruchtmakender was de actie om Kristen Nygaard in 1979 voor AZ '67 
te behouden. De onderhandelingen met de populaire speler waren mislukt en na de 
laatste wedstrijd in dit seizoen zou hij vertrekken. 's Avonds na deze wedstrijd werd 
door een aantal vrienden en spelers nog wat nageborreld en men besloot Klaas 
Molenaar midden in de nacht wakker te maken om opnieuw te onderhandelen. 
Molenaar liet zich inderdaad vermurwen en Nygaard kon blijven.340 Terugkijkend op 
de houding van de spelersgroep zei Klaas Molenaar in 1981: `Ik wil trouwens best 
zeggen dat een aantal spelers mij persoonlijk heeft teleurgesteld. Zij wilden altijd 
maar meer en meer, terwijl we alles voor ze deden. Mijn broer Cees en ik, we 
hebben ze altijd verwend, ik heb vergeefs gehoopt dat ze dat gemerkt hebben. (...) 
Het interesseert ze geen donder of wij nou quitte spelen of niet.'341 Geld was 
belangrijk voor de spelers. Het stelde hun in staat om een luxe leven te leiden, 
hoewel slechts een enkeling een groot vermogen bij elkaar kon voetballen. Er waren 
echter ook andere gevolgen voor de verbintenis van spelers bij AZ '67. 
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c. Gevolgen 
 
Welke gevolgen hadden de gouden jaren, behalve financieel, voor de spelers? Hoe 
grepen die in op hun leven? Zeker in de topjaren waren de spelers uitgegroeid van 
local heroes tot universal heroes die graag gezien waren bij bedrijfsopeningen, gala's 
en in het stadhuis. Was een voetballer in smoking in de jaren zestig ondenkbaar, 
eind jaren zeventig was galakleding een niet weg te denken attribuut uit de toch al 
uitgebreide en chique garderobe van de Alkmaarse vedetten. 
 De populariteit van vooral enkele spelers zou een hoge vlucht nemen. Daarbij 
ging het met name om spelers als Hovenkamp, Kist en Nygaard. Hovenkamp was 
vooral graag gezien bij de gewone supporters van de Ben-side. Zij herkenden zich in 
zijn tomeloze inzet en ook wel in de hardheid van zijn spel. Kees Kist werd 
bewierookt om zijn vele doelpunten, waardoor hij in het seizoen 1978-'79 met 34 
goals 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 
uitstraling was hij bij supporters zeer geliefd. Nog in een recente enquête onder de 
leden van de supportersvereniging over de vraag wie de populairste speler was uit 
de geschiedenis van AZ '67 haalde Nygaard veruit de meeste stemmen.342

 Naast een in materiële zin geslaagde carrière was het spelen voor een topclub 
met alle grote sportieve successen, de daarmee verband houdende toejuichingen en 
de fascinerende buitenlandse reizen een droom die honderdduizenden jongeren 
koesterden, maar die bij hen wel realiteit werd. Hoewel spelers steeds meer het 
gevoel kregen in de eerste plaats werknemer te zijn, ontwikkelden sommige spelers 
zich toch tot clubmensen bij wie ook sporen van clubliefde de kop opstaken. Dat gold 
zeker voor spelers die gedurende lange jaren aan AZ '67 waren verbonden en daar 
hun grootste sportieve triomfen hadden gevierd. Toen Kees Kist in 1984 terugkeerde 
naar 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 
dacht 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 
niet in je koude kleren zitten.'343 Toen Theo Vonk in 1995 als trainer de overstap 
maakte van een Eredivisieclub naar AZ '67, dat een divisie lager uitkwam, 
beargumenteerde hij dat met de woorden dat AZ `mijn club' is.344 Voor Hugo 
Hovenkamp was zijn ontslag in 1999 als hersteltrainer bij AZ verschrikkelijk, omdat 
hij alleen bij AZ zou kunnen werken en bij geen enkele andere club, zelfs niet bij FC 
Groningen waar hij vandaan kwam.345 Een speler kon zich na zijn carrière bij AZ '67 
bekeren tot supporter van de club, zoals het geval was bij Hans Reynders, die van 
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1975 tot 1985 aan de club verbonden was. Nadat hij wegens een knieblessure moest 
worden afgekeurd, werd hij een trouwe supporter van AZ.346

 Omgekeerd was de overstap van jeugdig supporter naar contractspeler bij AZ 
niet 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 
toen hij al voor tal van andere clubs was uitgekomen, verklaarde hij dat zijn hart nog 
steeds uitging naar AZ en dat de degradatie in 1997 naar de Eerste Divisie hem 
aangreep.347 De gouden jaren bij AZ '67 brachten echter vooral teweeg dat jeugdig 
voetbaltalent niet de concurrentie met de vedetten kon aangaan en teleurgesteld 
moest afhaken. 
 
Teleurstellingen 
 
Het uitgroeien tot topclub had tot consequentie dat de regio als reservoir van waaruit 
AZ '67 talenten kon opdiepen, opdroogde. Er werd weliswaar gescout en jeugdige 
spelers uit het verzorgingsgebied werden aangetrokken, maar zij wisten niet door te 
breken. Spelers als Peter Groot, Hans Mols, Alwin Leysner, Gerard Tervoort, en 
Harry Oort moesten teleurgesteld hun carrière in het betaald voetbal beëindigen of 
zochten hun heil elders. Andere spelers uit de regio als Sem Wokke en Loek Ursem 
werden weliswaar regelmatiger opgesteld, maar groeiden evenmin uit tot 
basisspeler. Alleen spelers uit de regio zoals Jos Jonker en Pier Tol die zich al elders 
in het betaald voetbal hadden bewezen, kregen een vaste plaats in het elftal. 
 Niet alleen jeugdspelers uit de eigen regio redden het tijdens de gouden jaren 
niet bij AZ '67, dat gold ook voor de jeugdspelers die werden aangetrokken uit 
andere delen van het land. Soms waren de verwachtingen zo hoog gespannen, dat 
een speler onder die druk niet het maximale wist te presteren. Dat was bijvoorbeeld 
het geval met Jan Gaasbeek, die het stempel kreeg opgedrukt van de nieuwe Kevin 
Keegan.348 Rick Talan, die afkomstig was uit Katwijk, kreeg later spijt van zijn 
overgang naar AZ '67: `Als je zo van de amateurs af komt, kan je beter niet naar een 
topclub gaan. Door de constant aanwezige prestatiedrang krijg je als jonge speler bij 
een topclub weinig kans.'349 Hetzelfde lot trof ook jeugdspelers als Chris van den 
Dungen (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 
de groten uit het elftal na 1981 de club verlieten. AZ '67 was toen gedwongen om 
een beroep te doen op wat daarvoor slechts tweede keus was geweest. 
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Carrière na de voetballerij 
 
Wat betekende de sportieve carrière van de voetballers voor hun positie op de 
arbeidsmarkt na beëindiging van hun loopbaan als voetballer? Betekende het 
bestaan van full prof feitelijk een breuk in de maatschappelijke loopbaan of creëerde 
dat juist nieuwe mogelijkheden zowel binnen als buiten de voetballerij? Kortom, hoe 
hoog was de marktwaarde van de spelers na hun sportieve carrière? 
 Een belangrijk gevolg van de profcarrière was dat die perspectieven bood voor 
een carrière in of naast de voetballerij na het beëindigen van de voetballoopbaan. 
Hoewel in deze periode weinig spelers konden rentenieren, maakten de verdiensten 
bij AZ '67 het bijvoorbeeld voor Eef Mulders mogelijk om links en rechts huizen op te 
kopen die de basis vormden voor zijn latere handel in onroerend goed.350 Andere 
spelers, zoals Mol en Loggie, benutten het als speler opgebouwde netwerk om een 
baan te verkrijgen als assurantiehouder en vertegenwoordiger.351

 De professionalisering van de voetbalwereld maakte dat spelers meer dan 
voorheen emplooi vonden in het betaald voetbal. In de eerste plaats was dat 
natuurlijk als trainer. In het vorige hoofdstuk werd geconstateerd dat slechts enkele 
spelers het brachten tot hoofdtrainer bij een club in het betaald voetbal. Na 1972 zou 
dat veranderen. Naar schatting vonden in de periode 1973-1993 zo'n zeventien oud-
spelers een baan als hoofdtrainer, assistent-trainer, jeugdtrainer of keeperstrainer in 
het betaald voetbal. Onder hen waren mensen die een schitterende carrière op dit 
terrein tegemoet gingen, zoals Louis van Gaal, Bert van Marwijk en Wim van 
Hanegem. Zeker spelers als Van Marwijk, Metgod, Spelbos en Van Hanegem 
hadden als voetballer zo'n grote naam opgebouwd dat zij de kans kregen om als 
trainer in het betaald voetbal te beginnen. 
 Maar liefst tweeënvijftig spelers uit de periode 1954-1972 hadden emplooi 
gevonden als voetbaltrainer. Naar schatting werden zesenveertig van hen trainer bij 
een amateurclub. In de periode 1973-1993 gingen niet meer dan eenentwintig 
spelers aan de slag als trainer bij een amateurclub. Hoe valt die daling te verklaren? 
In de eerste plaats bood het betaald voetbal meer mogelijkheden om in een of 
andere trainersfunctie aan de slag te gaan dan in de voorgaande periode. Daarnaast 
bood de voetbalwereld meer gelegenheid voor voetbalgerelateerde functies als 
manager, spelersmakelaar of scout. Ook in dergelijke functies zouden spelers van 
AZ een werkkring vinden. Een belangrijke oorzaak in de geconstateerde daling was 
ook dat het voor spelers uit de recente periode niet of nauwelijks meer noodzakelijk 
was om een bijbaan als amateur-trainer te vinden. In de jaren na 1954 viel een 
speler na zijn carrière terug op zijn doorgaans matig betaalde hoofdfunctie. Om zijn 
vroegere levensstandaard dan toch nog wat op peil te kunnen houden, was het 
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aangaan van een nevenbetrekking als amateur-trainer noodzakelijk. Na 1972 was 
die noodzaak minder. In de burgersamenleving waren de salarissen inmiddels 
behoorlijk opgetrokken, terwijl spelers ook vaak beter waren opgeleid, waardoor 
functies werden bekleed die goed werden betaald. 
 Behalve het trainerschap waren er ook andere manieren om de band met de 
voetbalwereld te continueren. Zo probeerde Bobby Vosmaer na zijn afkeuring een 
loopbaan als sportjournalist bij het Limburgs Dagblad, waaruit hij na een jaar al weer 
vertrok.352 In tegenstelling tot de jaren vóór 1972 bleek een loopbaan als 
scheidsrechter de jongste lichting voetballers wel te trekken. In 1996 volgden drie 
voormalige AZ-spelers (Marcel Looyer, Bert Nijdam, André Pijlman) een speciale 
scheidsrechterscursus voor (ex-)profs.353 Een bijzondere overstap maakte ook Peter 
van der Hengst, die bestuurslid werd van AZ. Omdat dit moeilijk viel te combineren 
met zijn werkkring moest hij al na een half jaar aftreden.354

 Zeer gewild werd vooral het ambt van zaakwaarnemer. Met name in de jaren 
negentig vonden spelers dat het door de toename van hun marktwaarde, de 
internationalisering van de spelersmarkt en de explosieve groei van de salarissen na 
het zogenaamde Bosman-arrest raadzaam was om zich in de onderhandelingen te 
laten bijstaan door een deskundige derde. De zaakwaarnemer kon de speler, zowel 
in 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 
fortuinlijke contracten die werden afgesloten na de veranderingen op de 
transfermarkt als gevolg van het Bosman-arrest maakten een vervolgcarrière als 
zaakwaarnemer uiterst lucratief. Zo maakte Siegfried Lens van de contacten die hij 
opbouwde als spelersbegeleider bij de spelersvakbond VVCS gebruik om een 
goedlopende onderneming in de spelersmakelaardij op te bouwen.355 Zijn voorbeeld 
werd gevolgd door andere oud-spelers van AZ, zoals Paul Nortan, Arnold 
Oosterveer, Winnie Haatrecht en Jan de Visser. 
 Een relatief nieuw verschijnsel was dat spelers na hun carrière in een of 
andere 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 
bewust beleid.356 In de jaren negentig echter komen we tal van oud-spelers bij AZ 
tegen in zowel management- als in technische functies. Vonk, Van Hanegem, 
Wokke, Hovenkamp, Haar en De Koning vervulden trainersfuncties. Van Doesburg 
werd scout, Visser en Arntz werden teamleider, terwijl Van Rijnsoever het bracht tot 
commercieel directeur bij de club. Vooral de professionalisering van het betaald 
voetbal, waardoor het aantal (neven)functies in deze sector fors werd uitgebreid, 
werkte dit in de hand. In die situatie was het niet onlogisch dat daarvoor oud-spelers 
werden aangetrokken die wisten hoe de bal moest rollen, de club bovendien kenden 
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en haar goed gezind waren, terwijl het feit dat zij vaak ook nog in de regio waren 
blijven wonen praktisch alleen maar voordelen had. Bij tal van andere clubs in het 
betaald voetbal, zoals bij PSV, Ajax en Feyenoord deden zich vergelijkbare 
ontwikkelingen voor. 
 In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de carrière als voetballer geen 
negatieve gevolgen had voor de verdere maatschappelijke loopbaan. In een enkel 
geval konden spelers terugvallen op hun vroegere beroep, zoals Jos Jonker, die zijn 
oude vak als machinebankwerker weer oppakte. Vaker kwam het echter voor dat 
door de contacten die in de voetbalwereld werden opgedaan of met het geld dat was 
verdiend de basis kon worden gelegd voor een nieuwe start. Vaak vonden de oud-
spelers emplooi in de voetbalwereld, hetzij in een hoofdfunctie hetzij als bijbaan. 
 Het is interessant om te zien welke gevolgen de gouden jaren en die daarna 
hadden op de mentaliteit en het gedrag van de spelers. Hoe was de sfeer waarin zij 
moesten presteren en hoe beïnvloedde die hen? 
 
d. Sfeer 
 
Het nieuwe AZ '67 kreeg vooral vorm met ingang van het seizoen 1974-'75 toen de 
club liefst acht nieuwe spelers presenteerde, onder wie Ronald Spelbos, Bobby 
Vosmaer en Henk van Rijnsoever. Met deze aankopen werd de basis voor de latere 
successen gelegd. Van tal van spelers, die nog actief waren geweest in de periode 
waarin AZ '67 nog niet was overgenomen door Wastora, werd afscheid genomen. Zo 
verdwenen ondermeer Twisk, De Jager, Stapper, Schaafstra en Van der Woude. In 
totaal verlieten liefst elf spelers de Alkmaarder Hout. In deze opbouwjaren kon het er 
op zich nog gemoedelijk aan toegaan. Zo herinnerde Henk van Rijnsoever zich: 
`Iedereen in de ploeg was nog onbevangen, spontaan. Jongens uit de buurt belden 
gewoon bij me aan, of ik mee wilde doen met een potje straatvoetbal.'357 In 1977 
omschreef Hans Kraay de sfeer bij AZ '67 nog als `amateuristisch professionalisme', 
wat volgens hem een combinatie van hartelijkheid en zakelijke hardheid inhield. 
 Langzaam verschoof de balans van hartelijkheid in de richting van zakelijke 
hardheid.358 De belangen werden groter en het resultaat stond voorop. Een 
omslagpunt is niet aan te geven - er was eerder sprake van een geleidelijk proces. 
Het aantreden van eerst Hans Kraay en later Georg Kessler, die beiden een zakelijke 
visie op het voetbal hadden, was zeker van invloed op dit proces. Daarnaast had ook 
het contracteren van buitenlandse topspelers als Deyna en Bjekovic, het schermen 
met de mogelijke overgang van supersterren als Johan Cruijff en het aantrekken van 
een vedette als Wim van Hanegem zijn invloed op de clubcultuur. De salarissen van 
de spelers gingen fors uiteen lopen. Spelers veranderden van semi-profs tot 
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eenmansbedrijven 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 
financieel het maximale uit hun verbintenis met AZ '67 probeerden te halen. Als dat 
in eerste instantie niet lukte, werd er gedreigd met vertrek en dat kon er dan weer toe 
leiden dat de clubleiding alsnog overstag ging. 
 Bij vedetten hoort vedettegedrag. Sterspeler Kees Kist zou daarover later 
opmerken: `Ik heb met geld gesmeten. (...) Het kon niet op. Dure auto's, een boot, 
een 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 
Steenwijk heeft het gemaakt en gedraagt zich ernaar, ja, dan vraag je erom � nú, nú 
weet ik het, maar vroeger wilde ik toch naar niemand luisteren, ik maakte mijn goals 
toch 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 
jaar is bij AZ alles en iedereen harder geworden. Ook ik. Ik heb ook lange tijd de 
harde prof uitgehangen, totdat ik mezelf ben tegengekomen.'360 Vedetten lieten zich 
ook moeilijker benaderen, zoals een slecht ter been zijnde supporter die de 
trainingen bij AZ '67 bijwoonde, merkte. Hij werd daar door twee spelers toegebeten: 
`Ga opzij, ouwe lul.' Zijn vrouw deed er alles aan om hem ervan te overtuigen `nooit 
meer naar die asociale heren te gaan kijken.'361

 Het gevoel zich anders te mogen gedragen dan gewone stervelingen, moet 
nog lang hebben geleefd bij de spelers van AZ. Begin 1987 beklaagde sponsor Fiat 
zich bij AZ dat al twee maanden nadat de spelers de beschikking hadden gekregen 
over een nieuwe auto er sprake was van zes ernstige schadegevallen en tal van 
andere reparaties noodzakelijk waren. Het AZ-bestuur liet de spelers dan ook weten: 
`Volgens Fiat is de AZ-selectie absoluut koploper in deze. Het bestuur ziet liever een 
andere koploperpositie.'362

 Was het beschikbaar stellen van auto's een geste die vooral vanaf de jaren 
tachtig de vorm van een arbeidsvoorwaarde begon te krijgen, in de opbouwjaren en 
gouden jaren van AZ '67 deden Cees en vooral Klaas Molenaar er alles aan om het 
de spelers naar de zin te maken en te verwennen. Uit de schappen van Wastora 
kregen de spelers regelmatig gewilde artikelen op audiovisueel gebied toegestopt. 
Vanwege de goede prestaties in het seizoen 1974-'75 mochten de spelers en hun 
vrouwen na afloop van de competitie een reis maken naar het Gardameer. 
 Typerend voor de aanpak van vooral Klaas Molenaar was de lancering van 
zijn zogenoemde `Plan 17' in oktober 1978. Na een matige competitiestart en de 
snelle uitschakeling in de Europacup probeerde hij de spelers weer te motiveren met 
de belofte van een feestavond en een Wastora-cadeau als zij uit de eerstvolgende 
negen wedstrijden zeventien punten zouden behalen. Hans Kraay, verantwoordelijk 
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voor het technisch beleid, gruwde van deze aanpak: spelers hoorden gewoon hun 
werk te doen en niet gepaaid te worden met cadeautjes en avondjes.363 Illustratief 
voor de verwencultuur die in deze jaren bij AZ '67 ontstond, het is al eerder gezegd, 
waren ook de briljantenkettingen die de spelersvrouwen in 1980 ontvingen van Klaas 
Molenaar - vanwege de briljante prestaties.364

 Toch 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 
haptonoom Ted Troost. Bij AZ '67 kreeg hij grote invloed op de spelersgroep. Troost 
kwam begin jaren zeventig met AZ '67 in contact toen geblesseerde spelers naar zijn 
praktijk in Rotterdam werden gestuurd.365 Zijn behandelingen werden door de spelers 
zo gewaardeerd dat Troost grote invloed kreeg op een deel van de spelersgroep. Die 
invloed kreeg bij een aantal spelers de vorm van afhankelijkheid. Zo was er een 
periode waarin hij tijdens wedstrijden op de tribune moest zitten, zodat spelers 
oogcontact met hem hadden. Zonder dat contact, zo meenden zij, zouden zij niet 
kunnen presteren.366

 De macht van Ted Troost binnen de organisatie werd zelfs zo groot dat de 
wens 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 
tussen hem en Ted Troost.367 Aan het eind van het seizoen 1977-'78 vertrok Troost 
bij AZ '67. Volgens zijn zeggen later was dat omdat hij zich niet kon vinden in het 
beleid van Georg Kessler.368 Volgens berichten uit die tijd waren zijn financiële eisen 
te hoog, terwijl hij het ook niet eens was met de bemoeienissen van Klaas en Cees 
Molenaar met de technische leiding.369

 Ook 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, 
Hovenkamp en Kist nog steeds onder behandeling waren van de haptonoom en zijn 
terugkeer 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 
tussen de spelersgroep en de als afstandelijk ervaren Georg Kessler. Toch wees de 
AZ-leiding de terugkeer van Ted Troost af. Ook Kessler zat er niet op te wachten dat 
de paramedicus weer een grote invloed zou krijgen. Het bestuurslid en oud-doelman 
Dick Schouten werd daarom aangesteld als praatpaal voor de spelers.370

 De invloed die de haptonoom op de spelers kreeg, was ook een gevolg van de 
verharding in de voetballerij. Door de toenemende belangen die in het spel waren, 
zochten veel spelers een tegenwicht in de figuur van Ted Troost. Zowel bij AZ '67 als 
elders deed die verharding zich niet alleen voor buiten het veld, maar manifesteerde 
zij zich meer dan voorheen binnen de krijtlijnen. 
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Spelverruwing en doping 
 
Vóór 1970 waren vechtpartijen en grove overtredingen tussen spelers onderling 
incidenteel. Als die plaatsvonden, konden zij zwaar worden bestraft. Dat ondervond 
bijvoorbeeld Barry Hughes, die in 1964 voor liefst zes wedstrijden werd geschorst 
nadat hij tegen Velox uit het veld was gestuurd wegens `het bewerken van een 
tegenspeler van achteren met één van uw knieën'.371 In de jaren daarvoor had 
slechts tweemaal eerder een Alkmaarse speler het veld moeten verlaten.372 Waaruit 
valt die verandering in het spelpatroon te verklaren? 
 De 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 
deden steeds vaker denken aan de hoogtijdagen van het Colosseum. Ook het 
rustieke Alkmaar leerde het fenomeen van de spelverruwing kennen. Al in 1972 liet 
de zojuist bij AZ '67 vertrokken speler Abe van der Ban weten hoeveel hardheid hij 
had opgestoken van trainer Cor van der Hart: `(...) als een van je tegenstanders een 
te goede wedstrijd speelt, dan moet je zorgen dat zo'n vent het eind van de wedstrijd 
niet haalt.'373 Hoewel Joop Brand tegenover een schoolkrant eens opmerkte dat 
spelers die grove overtredingen maakten bij AZ '67 niet thuishoorden, kwam daar in 
de praktijk niets van terecht.374

 Vooral Hugo Hovenkamp zou zich ontpoppen als een speler met wie niet viel 
te spotten. In de jaren 1976 tot 1982 werd hij door de tuchtcommissie van de KNVB in 
totaal voor achttien wedstrijden geschorst.375 Berucht werd de wedstrijd tegen Roda 
JC in oktober 1976, waarin hij zo onbesuisd te keer ging dat de Alkmaarsche 
Courant schreef over `bloedstollende aanslagen op de knie' en De Telegraaf de 
populaire speler afficheerde als een crimineel en hem Hugo H. noemde.376

 De wedstrijd kreeg een forse nasleep omdat de Alkmaarse clubarts Jimmy van 
Rompu twee Roda-spelers ervan beschuldigde doping te hebben gebruikt. Ook 
meldde hij dat er ten minste vijf Nederlandse clubs doping toedienden bij spelers, 
waarbij hij zelf toegaf zich hieraan te hebben schuldig gemaakt bij Telstar, DWS en 
Den Haag.377 Het had er alle schijn van dat deze aantijgingen bedoeld waren om de 
aandacht van Hovenkamp af te leiden, want deze zou later toegeven dat hij het zelf 
was geweest die tijdens deze wedstrijd gedrogeerd was. Deze doping was hem ter 
hand gesteld door de clubarts.378

 Hoe uniek was dit dopingincident in het Nederlands voetbal? Er zijn diverse 
aanwijzingen 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 
doping slikte, deed Chris Dekker de opmerkelijke uitspraak: `Ik ga langer mee, omdat 
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ik geen doping gebruik.'380 Deze uitspraak van Dekker, die overigens op 39-jarige 
leeftijd nog betaald voetbal speelde, suggereert dat in deze periode van het 
Nederlandse voetbal stimulerende middelen een regelmatig voorkomend verschijnsel 
waren. 
 Opmerkelijk zijn ook de uitlatingen van oud-Haarlem-speler Johan Derksen, 
die beweerde dat zijn club in 1976 kon promoveren dankzij de doping die hij 
verstrekte. Hij betrok die uit de popscene en deelde die uit aan zijn medespelers: `Als 
je na een week hard werken op zondagmiddag tegen René van de Kerkhof moest, 
die sneller was dan het geluid, kon je wel een pilletje gebruiken. Ik slikte dexedrine 
[amfetamine, G.V.], heerlijk spul, je kreeg er zelfvertrouwen van, en een goed 
humeur.' Volgens Derksen had iedere club wel iemand die wist hoe je aan de dope 
kwam. Zo had volgens hem Theo Laseroms uitstekende contacten in de 
wielerwereld, waar dopinggebruik algemeen verbreid was: `Hij was de dealer bij 
Sparta en later bij Feyenoord.'381 Bij Ajax stond de clubarts John Rolink erom bekend 
dat hij doping verstrekte aan de spelers. Piet Keizer, die zelf van dat spul afbleef, zou 
eens gezegd hebben: `Als ik alle pilletjes die ik heb bewaard in het waterleidingnet 
gooi, gaat heel Amsterdam van de doping uit zijn bol.'382 Gegevens ontbreken om 
een uitspraak te kunnen doen in hoeverre dopinggebruik een structureel verschijnsel 
was dan wel, zoals een clubarts in 1984 stelde, hooguit incidenteel voorkwam.383

 Hier en daar is de relatie gelegd tussen de vroege dood van een aantal 
voetballers en voormalig dopinggebruik. Vooral het op jeugdige leeftijd overlijden van 
vroegere FC Twente-spelers als Epi Drost, René Notten en Dick van Dijk, en een 
ernstige hartaanval voor hun teamgenoot Jan Jeuring, heeft vragen opgeroepen.384 
Een direct verband kan echter niet worden aangetoond.385

 In het seizoen 1972-'73 voerde de KNVB voor het eerst de rode en gele kaart in 
om spelverruwing en spelbederf tegen te gaan. Bij AZ '67 levert dat het volgende 
beeld op, zoals blijkt uit tabel 24. 
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Tabel 24 
Rode en gele kaarten 1972 - 1993 
 
Seizoen aantal rode kaarten aantal gele kaarten 
 
1972-'73 0   7 
1973-'74 0   3 
1974-'75 0   6 
1975-'76 1   5 
1976-'77 0   6 
1977-'78 0   6 
1978-'79 0 13 
1979-'80 0 17 
1980-'81 0 22 
1981-'82 0 11 
1982-'83 1 21 
1983-'84 0 17 
1984-'85 0 23 
1985-'86 1 24 
1986-'87 2 27 
1987-'88 2 31 
1988-'89 3 38 
1989-'90 2 37 
1990-'91 4 36 
1991-'92 1 44 
1992-'93 5 48 
 
Bron: inventarisatie Jan Visser 
 
Hoewel de tolerantie van de KNVB ten opzichte van spelverruwing minder werd en het 
beleid erop gericht werd dat er sneller sancties moesten volgen, is de trend dat vanaf 
het begin van de jaren zeventig in toenemende mate sprake was van verruwing in 
het veld. Na een schuchtere toename tijdens de opbouwjaren van AZ '67 
verdubbelde tot verdrievoudigde het aantal gele kaarten tijdens de gouden jaren. In 
de jaren van verval, na ongeveer 1985, verdubbelde het aantal gele kaarten dat per 
seizoen werd uitgedeeld opnieuw. Vanaf dat jaar werd ook het uit het veld 
verwijderen van spelers wegens misdragingen een structureel verschijnsel. 
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 Waaruit moet de toenemende spelverruwing worden verklaard? Voor een deel 
is de toename van de bestraffingen in de jaren na 1985 te wijten aan het feit dat AZ 
'67 geen topclub meer was. Omdat de kwaliteiten ontbraken om problemen 
voetballend op te lossen, moesten vaker kunstgrepen worden toegepast om die het 
hoofd te bieden. Toch is de trend dat er een stelselmatige verharding gaande was op 
het veld onmiskenbaar. Enerzijds werden de belangen binnen het voetbal groter en 
verhardde de sfeer zich binnen de clubs en dus ook op het veld. Tegenspelers 
werden langzamerhand vijanden tegenover wie bijna alles was veroorloofd. Winnen 
werd een kwestie van leven of dood en in zo'n situatie was zelfs de figuurlijke 
doodschop een voor de spelers geaccepteerd instrument. Om te winnen was voor 
een enkeling ook het gebruik van doping niet meer een taboe. Anderzijds was de 
toenemende spelverruwing ook een symptoom van een harder wordende 
samenleving waarin jongeren steeds gemakkelijker geweld toepasten om de door 
hen gewenste ontwikkelingen af te dwingen. 
 
De kater komt later 
 
Na het behalen van het landskampioenschap in 1981 kwam AZ '67 terecht in een 
neerwaartse spiraal. De ene na de andere topspeler vertrok naar clubs elders. Voor 
de achterblijvers was het vertrek van hun gewaardeerde collega's een hard gelag. 
Hugo Hovenkamp, bijvoorbeeld, die voorlopig nog wel achterbleef, noemde later het 
uiteenvallen van de kampioensploeg een dieptepunt in zijn periode bij AZ '67: `Dat 
heeft me de meeste pijn gedaan.'386

 De prestaties werden minder en zeker de helden van weleer wentelden zich in 
de herinneringen aan vervlogen tijden. Zij bleken moeite te hebben om zich aan te 
passen aan de nieuwe realiteit, die ook inhield dat de tijd van de altijd bewierookte 
vedettes voor altijd voorbij was. De nieuw aangetreden trainer Piet de Visser 
bekritiseerde de topspelers van weleer dat zij neerkeken op de jonge generatie 
nieuwkomers: `Ouderen wilden niets weten van jongeren, vedetten konden niet 
omgaan met beginners, grote namen konden niet loskomen van het verleden.'387 Een 
maand later, in februari 1984, liet hij weten het helemaal gehad te hebben met de 
spelersgroep, die hij betichtte van een waardeloze mentaliteit: `Wat deze groep 
presteert, maakt me misselijk. (...) Met deze mentaliteit in de groep wil ik niet werken. 
(...) Maar wel altijd klaar staan met dat vingertje. Wijzen naar een ander. 
Verstoppertje spelen, ja daar zijn ze goed in. Op het veld zijn de heren niet vooruit te 
branden. Laten elkaar gewoon vallen. Het zijn ook nog waardeloze collega's.'388

 Deze oprispingen hadden blijkbaar succes, want nadien volgden er goede 
wedstrijden die AZ '67 in de competitie toch nog een vijfde plaats bezorgden. Het 
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was de zwanenzang van de topclub. Nadien holden de prestaties achteruit. Ook de 
stemming binnen de spelersgroep werd in neerwaartse zin bijgesteld. Al een paar 
maanden na het relatief succesvolle seizoen 1984-1985 hield een van de jongere 
spelers van de nieuwe lichting, Richard van der Meer, het voor gezien bij AZ '67. Hij 
stopte met voetbal en in diverse interviews verklaarde hij die stap uit onvrede met het 
beleid van de club, waardoor hij het plezier in het voetballen had verloren. Er was 
geen lol meer aan, aldus de speler, nu de club door de verkoop van zoveel goede 
voetballers aan het afglijden was.389

 Spelers, maar ook supporters, clubbestuurders en niet te vergeten de 
gemeentelijke politiek moesten zich weer aanpassen aan het grijze midden en 
ervaren hoe het clubleven van een modale voetbalclub eruit zag. Dat was in 
tegenstelling tot de gouden jaren niet groots en meeslepend, maar grauw en vaak 
ook pijnlijk. Pas na 1993 zou er weer hoop gloren in de Alkmaarder Hout. En dat was 
de verdienste van één man, Dirk Scheringa. 
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