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HET AJAX-BESTUUR.

Bij deze foto mag een woord van dankbaarheid
niet ontbreken aan ons Bestuurscollege dat tijdens
dit Jubileum aan het hoofd van onze vereeniging
staat. Verschillende mannen, die reeds meer dan
tien, vijftien jaren de club dienen en die de beste
jaren van hun leven aan Ajax hebben gegeven,

VOORWOORD.

I

Op 18 Maart 1925 behoort ook onze club tot die
Nederlandsche voetbalvereenigingen, welke kunnen terugblikken op een 25-jarig bestaan.
Op een vijfde lustrum!
Voor „Ajax" is het een lange en dikwijls zeer

maken deel van dit Bestuur uit. Moge de vereeniging nog tal van jaren de vruchten plukken van hun
onbaatzuchtig werken, waardoor Ajax zich voor
een goed deel mag verheugen het tot deze hoogte
te hebben gebracht.

moeilijk begaanbare weg geweest. Terwijl in 1900
enkele jongelieden een paar centen uittelden om gezamenlijk een ouden bal te koopen, teneinde op een
kolengruisveld achter 't nieuwe gasthuis te kunnen
trappen, hebben wij thans onze schitterende terreinen, waarop duizenden Amsterdammers diezelfde club komen aanmoedigen. En honderd-tallen spelers, enkele stamboomen zelfs, heeft Ajax
voetbal en zijn genoegens verschaft. Wie der jon-
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geren weet het, dat F . Stempel, H . D . Dade, C .
Reeser, J. A . Hatzmann, C . G . Hertel, J. B . Geissler
en Cor Kist de grondleggers van onze vereeniginy
waren? Namen, die op dit oogenblik in eere herdacht moeten worden. W i e herinnert zich de
Baby-jaren dat Ajax een kapitaal moest uittrekken
voor terreinhuur, namelijk ƒ 100.— en dat in 1901
de ontvangsten ƒ 338.59^
bedroegen
tegen
ƒ 334.28 aan uitgaven, batig saldo ƒ 4.31 j ^ . W i e
denkt er nog aan dat ons eerste kampioenschap in
1902-1903 in de 3e klasse van den N . V . B . werd behaald en dat wij van 1902-1903 tot en met 19061907 op behoorlijke wijze onze kleuren verdedigden, toen als tweede klasse N . V . B.-club?
Langzaam maar zeker dobberde het Ajax-bootje
zee in. In 1907-1908 kwam de combinatie met
„Holland" tot stand. V a n 1908 af is door Ajax
de groote strijd om het eerste klasseschap begonnen en op den gedenkwaardigen datum 21 M e i
1911 werd ons voor de eerste maal een plaatsje in
de eerste klasse ingeruimd. Het zijn sterke beenen,
die de weelde kunnen dragen, want het seizoen
1913-1914 bracht een groot echec. Ajax degradeerde tegen Hercules, nadat wij in de laatste
competitie-kamp met 1—0 van U . V V . hadden
verloren. O o k Ajax heeft in haar bestaan kommervolle dagen gekend
!!
Sinds 1914 is echter een hernieuwde bloei 'ingetreden en nadat wij in 1917 opnieuw tot
eerste klasser werden uitgeroepen, boekten wij
tweemaal het kampioenschap van Nederland, resp.
in 1917-1918 en 1918-1919.
Met talrijke gegevens en met vele staatjes zouden wij kunnen bewijzen, dat sindsdien Ajax bloeiende is gebleven. Dat Ajax gesteund door eendrachtig werk van haar duizendtal leden hechter
en sterker is geworden.
Jaren van bloei. Dat zijn wel de laatste tien
jaren voor het Amsterdamsche Ajax geweest. O n tegenzeggelijk heeft onze club veel bijgedragen tot
vermeerdering der belangstelling in de voetbalsport. Deze jaren van bloei, het bij herhaling winnen van het kampioenschap van Nederland, ze zijn
uitsluitend het gevolg geweest van hard en toewijdend werken, zoowel van leiders als spelers.
O p deze plaats dient daarvoor dank gebracht
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aan die leden die in de afgeloopen 25 jaren er toe
bijdroegen onze club te doen bloeien.
Behalve dat onze Vereeniging op het huidige
oogenblik krachtig georganiseerd mag genoemd
worden klinkt in ónze club een goede en waarachtige clubgeest. Hieraan is het voor een goed deel
te danken dat Ajax thans temidden van hare zusterverenigingen een uitstekende plaats inneemt.
Onomstootelijk vast staat het, dat Ajax de harten van duizenden Amsterdamsche voetbalminnaars
heeft gewonnen. M e t dezelfde kameraadschappelijke geest en enthousiaste medewerking van al onze leden, hopen wij nog tal van jaren te kunnen bijdragen aan de lichamelijke ontwikkeling en ontspanning van de Amsterdamsche jongelingschap.
Moge de vriendschappelijke verstandhouding,
die ongetwijfeld tusschen Ajax en tal van sportorganisaties bestaat, bestendigd blijven door tal
van jaren heen.
Het Bestuur van onze vereeniging besliste om
redenen van velerlei aard, niet over te gaan tot
uitgave van een Herinneringsboek. Toch was men
algemeen van oordeel, dat ter gelegenheid van ons
Jubileum een Feestnummer van ons clubblad het
licht moest zien, dat in latere jaren een herinnering
zou zijn aan ons 25-jarig bestaan. Gaarne hebben
wij met deze wenschen rekening gehouden
en is dit nummer in een feestelijk kleed gestoken. Verschillende vooraanstaande personen in
de voetbalwereld hebben hunne medewerking verleend, waarvoor „Ajax" grooten dank is verschuldigd. Ook onzen geregelden medewerkers van het
blad zeggen wij dank voor hun steun, waarin onze
Ajax-fotograaf natuurlijk moet mededeelen.
Hiermede gaat dan deze Feestcourant ter perse.
Allerminst durven wij beweren dat het nummer
evenredig is aan de belangrijkheid van ons Jubileum.
Vertrouwen wij ten slotte dat de rood-witte
Ajax-band die ons ellen omstrengelt in deze dagen
hechter en sterker moge worden. Bij dezen mijlpaal in de Ajax-historie roepen wij allen Ajacieden
toe eendrachtig verder te arbeiden tot heil van onze
geliefkoosde vereeniging. M o g e dit feest in trotsche
harmonie gevierd worden, hetgeen zeer wel mogelijk is, gezien de bloeiende toestand waarin Hjax
in de huidige dagen verkeert.
REDACTIE.

4

C L U B N I E U W S D E R A . F. C. A J A X

H . D . Dade H N z n . Eere-voorzitter

ONZE

EERE-LEDEN.

Bij deze foto's von onze eereleden, hier afgebeeld,
past een woord van dankbare hulde aan die groote
krachten van Ajax. Mannen, die Ajax of in vroe-

F . Stallmann, Eerelid

Chr. C . Holst, Eerelid
gere of in latere jaren, door hun stoer werken hebben opgestuwd in de eerste rijen der Nederlandsche
voetbalclubs. H u n foto's mogen op deze eerste
bladzijden van ons clubblad niet ontbreken. Alle
Ajacieden zullen ten allen tde in eerbied opzien
tegen deze Ajax-voorvechters.

L . van Vliet, Eerelid

C L U B N I E U W S DER A. F. C. A J A X
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DE VOETBALSPORT EN HET VOLKSLEVEN.
Wanneer te eeniger tijd in de cultuurgeschiedenis
van ons land het hoofdstuk over de eerste decennia
van de 20e eeuw wordt geschreven, zal de geschiedschrijver niet kunnen nalaten te verhalen
van den opmerkelijken invloed, die in dezen tijd de
groote voetbalclubs uitoefenen op het volksleven
in onze groote steden.
Hij zal dan vertellen, dat in deze tijden wekelijks
duizenden opgaan om wedstrijden te zien spelen,
hoe tienduizenden verlangend zijn naar het nieuws
der uitslagen en daarvoor elkaar staan te verdringen voor de winkels, waar die uitslagen worden gepubliceerd of begeerig grijpen naar de couranten,
die uitvoerige verslagen bevatten. Die geschiedschrijver zal schetsen het enthousiasme, waarmede
men het spel volgt en de verrichtingen van de
populaire spelers toejuicht, hoe de wedstrijden van
den vorigen Zondag in de eerste helft van de week
het onderwerp van gesprek zijn in kantoren, werkplaatsen en gezinnen en de wedstrijden van den
volgenden Zondag in de tweede helft van de week.
De voetbalsport is in dezen tijd, naast de bioscoop, het belangrijkste volksvermaak.
De beoordeeling van dit feit ligt eigenlijk buiten
de competentie van het tegenwoordig geslacht, dat
niet verder kan komen, dan er wat goeds en wat
kwaads van vertellen. Of het in absoluten zin een
goeden invloed op het volk heeft, is niet uit te
maken door hem, die er te midden van leeft, hij
kan slechts meenen en vermoeden.
Als ik dan een vermoeden zou mogen uiten, dan
zou het dit zijn: dat geen geschiedschrijver, hoe zijn
oordeel overigens ook zij, blind kan zijn voor het
onbaatzuchtige, dat deze geheele beweging in ons
land kenmerkt.
Onze groote clubs zijn belangrijke organisaties,

zoowel in omvang: met hun honderden leden; als
in werkkring: door hun zorg, dat zoovelen terreinen, materiaal en een wedstrijdorganisatie vinden
om het spel te beoefenen, de opleiding der jongeren
en de zorg voor inrichtingen tot ontvangst van
ettelijke duizenden toeschouwers; als in financiëel
opzicht, met een budget, waar menige onderneming
jaloersch op is, maar alles wat de sport opbrengt,
wordt ook weer aan sport besteed.
Noch voor de velen, die zich aan dat werk geven
met hun beste werkkracht, noch voor al die spelers,
die met enthousiasme spelen voor hun club, bestaat zelfs de mogelijkheid van eenig uitzicht op
materieel gewin.
Hoe ook het oordeel over de voetbalbeweging
eens moge luiden, als een merkwaardigheid zal het
blijven gelden, dat het volk voor langer dan zóó
korten tijd, dat men van spontaniteit kan spreken,
in beweging gebracht werd, zonder dat er van eenig
materieel element, nóch bij de actieve deelnemers,
nóch bij de aanhang sprake is. Zuike bewegingen
zijn zeldzaam. De invloed van deze zijde van de
voetbalsport op het volkskarakter kan, naar ik
meen, niet anders dan goed zijn.
Op de wijze, als ik het hier bedoelde, neemt
Ajax in het leven van de bevolking van Amsterdam
wel een zéér vooraanstaande plaats in. Het feest
van het 25-jarig bestaan zal menig Amsterdammer
van harte doen juichen en ook buiten Amsterdam
zal ieder, die de voetbalsport een goed hart toedraagt, zich verheugen, omdat het deze club, die
zulk een buitengewoon belangrijke factor in het
sportleven is, gegeven is in bloei te jubileeren.
Ir. J. W . KIPS.
Den Haag, 12 Februari 1925.

AJAX EN DE A.V-B.

De levensgeschiedenis van de jubilaresse zal wel
op uitvoerige wijze door de geschiedvorschers in dit
nummer worden behandeld. Toch wensch ik, waar
ik een paar woorden zal schrijven over Ajax en
den Amsterd. Voetbal Bond, hier speciaal te memoreeren, dat Ajax hare kinderjaren in de compe-

De Redactie van dit orgaan vraagt mij om een
paar woorden in dit nummer te willen neerschrijven,
in dit speciale nummer, dat verschijnt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Ajax en gaarne
voldoe ik aan dit vriendelijk gesteld verzoek.

CLUBNIEUWS

D E R A . F. C.

AJAX

F. S T E M P E L

W . F.

le Voorzitter.
DE
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EGEMAN

de tegenwoordige President

EERSTE E N TEGENWOORDIGE

PRESIDENT

S t e m p e l en E g e m a n , o n z e v o o r z i t t e r s , d i e b e i d e n

1

uiteenloopende

een eereplaats m o e t e n hebben i n deze J u b e l - c o u r a n t .

I

v a n A j a x langzaam maar zeker hebben doen groei-

Twee

energieke

mannen,

tities v a n d e n A . V . B . heeft

met

nochthans

geheel

karakters,

d i e de k r a c h t e n

macht

en en gedijen.

M a a r t 1918, w i s t zij de b e l a n g s t e l l i n g v o o r v o e t -

doorgebracht.

In het s e i z o e n 1 9 0 0 — 1 9 0 1 d e b u t e e r d e d e veree-

b a l i n de h o o f d s t a d w e e r l e v e n d i g te m a k e n . D u i -

n i g i n g A j a x , i n de 2e k l a s s e v a n d e n A . V . B . en be-

zenden en duizenden t r o k k e n Z o n d a g aan Z o n d a g

ë i n d i g d e de c o m p e t i t i e d a t j a a r o p d e 2e plaats, o m

met de r o o d w i t t e n t e n strijde, d u i z e n d e n e n d u i z e n -

i n 1902 n a a r d e n N . V . B . met h a a r eerste elftal te

den

promoveeren.

v e r r i c h t i n g e n der p l o e g .

Ook

H o l l a n d , de club waarmede

Ajax

neerde, streed i n de competities v a n d e n
Als
Ajax

combiA.V.B.

j e u g d s c h o o l is de A . V . B . d u s z o o w e l v o o r
als H o l l a n d v a n g r o o t e beteekenis

geweest

en i n de latere j a r e n heeft A j a x e n i n d e n A m s t e r d a n s c h e n V o e t b a l B o n d en i n het
ja

Amsterdamsche,

N e d e r l a n d s c h e v o e t b a l een b e l a n g r i j k e r o l gede

verdwijning van

het

r u c h t i g e R . A . P . is er v a n A j a x
een

met

interesse

de

buitengewone

E n v a n d i e b e l a n g s t e l l i n g v o o r voedbal heeft de
A m s t e r d . V o e t b a l B o n d o n m i s k e n b a a r de v r u c h t e n
geplukt,

de

u i t b r e i d i n g der

competities

van

den

A . V . B . getuigen mede v a n den vruchtbaren arbeid,
d o o r b e i d e h o o f d s t e d e l i j k e eerste k l a s s e r s
Het
van

Amsterdamsche

veracht.

V o e t b a l bloeide en

series

j o n g e l u i w e r d e n v o o r ons s p e l g e w o n n e n , t a l -

rijke k r a c h t e n i n de k l e i n e r e c l u b s n a a r v o r e n g e k o -

speeld.
Na

volgden

grootsche

propaganda

voor

eens z o o
i n de
het

roem-

hoofdstad
voetbalspel

In

de

stedenwedstrijden

waren

de

Ajacieden

g r a a g g e z i e n strijders, en steeds heeft het

uitgegaan.
V o o r a l i n de g l o r i e j a r e n , t o e n A j a x iedere c l u b
a a n h a a r z e g e k a r b o n d , met de b e k r o n i n g v a n het
w e r k , het

m e n , h e b b e n later i n A j a x h u n n e v o e t b a l o p l e i d i n g
voltooid.

Kampioenschap van Nederland op

31

A.V.B.-

bestuur hiervoor de medewerking v a n A j a x b e s t u u r
en spelers v e r k r e g e n .
S l e c h t s hierbij d e n w e n s c h , d a t

dit i n de

toe-
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komst ook steeds dankbaar zal mogen worden
gememoreerd. De tijd is gelukkig voorbij, dat de
clubbestuurders hunne aandacht hoofdzakelijk concentreerden op het eerste elftal en het kweeken
van goede reserves geheel over het hoofd zagen.
Juist deze reserves vinden in de competities van
den A . V . B . de gelegenheid om in behoorlijke voetbalwedstrijden hun animo voor voetbal gaande te
houden en hunne krachten te ontplooien, en de
Ajax-bestuurderen hebben steeds vgn een goed
achterland, het groote nut ingezien.
Reeds van den beginne af heeft er een nauw
contact tusschen Ajax en den A . V . B . bestaan. Eerst
was het wijlen Stempel, die het trait d'union tusschen beide was en in den A . V . B . het penningmeesterschap bekleedde.
Indertijd werd zelfs deze benoeming luisterrijk
door de Ajacieden gevierd.
Later was het H . D. Dade, in de wandeling
„Papa Dade,, genoemd, die de namen van Ajax
en A . V . B. verbond, en die in de geschiedenis
van den A . V . B . een zoo belangrijke en eervolle rol

heeft gespeeld en wiens arbeid dan ook bij zijn
aftreden met het Eerelidmaatschap werd bekroond.
Beiden hebben ingezien, dat een goede Amsterdamsche voetbal organisatie, ook voor Ajax van
groote beteekenis zou wezen, en de vele arbeid
aan het bestuurslidmaatschap van den bond verbonden, hunne vereeniging mede ten goede zou
komen.
De steun — behalve de finantïëele, öok de moreele — kan de A . V . B . op reeds genoemde gronden niet ontberen.
Ik vertrouw dan ook dat steeds een* samengaan
van Ajax en A . V . B zal mogen worden geconstateerd; ht>t groote en kleine voetbal in de hoofdstad
zal er mede gebaat zijn.
'k W i l thans eindigen, met het aanbieden mijner
welgemeende gelukwenschen bij dit jubileum, daarbij den wensch uitsprekende, dat het 't Ajaxbestuur nog jaren gegeven moge zijn, te arbeiden
tot verbreiding en steun van het voor ons allen zoo
mooie voetbalspel.
Februari, 1925.

GOSSCHALK.

J. J. GROOTMEIJER

M . J. K O O L H A A S .

Alhoewel de Redacteur bezwaren maakte, dat zijn foto in
deze courant werd opgenomen, gelukte het ons den drukker
te bewegen dit hoekje, dat. feitelijk voor een ander was
bestemd, hiervoor te reserveeren.
M. J. K.

Zonder deze foto isTonze courant onvolledig. Marinus
Koolhaas, de man die in luttel tijdsbestek bergen werk weet
te verzetten,**moet£speciaal in het^Feestnummer gememoreerd.
Moge Ajax door jaren heen nog gelegenheid hebben Koolhaas
in zijn groote hoedanigheden te_bewonderen. Wars van veel
huldebetoon als deze official is, zullen wij het hierbij laten.

CLUBNIEUWS

|

DER A . F. C. A J A X

VETERANEN-BALLADE.
Veteranen, bleeke broeders.
Gordt je wapenrusting aan,
Scharrel al je voetbal-spullen,
Tusschen het oud-roest vandaan.
Scalpen wil ik aan m'n gordel,
Vredes-pijpen ben ik zat,
Veteranen, manne-broeders,
We gaan op het oorlogs-pad.

(Tric-trac).

Je kousen zijn doorzeefd met gaten.
. Kijk je broek is ook kapot,
Neem dus creoline-ballen,
Dat is
rrreuze voor de mot,
Krab de schimmel van je Manfields,
Mep de kromme spijkers plat,
Veteranen nu in training,
W e gaan op het oorlogs-pad.
Knieën buigen, touwtje springen.
Laat eens zien wat of je kan,
Voorzichtig met je breuk hoor Ouwe,
„Kassi-Japi"; zachtjes an,
Eerst een straffe ouwe-klare.
Dan een slappe-cats of wat,
Veteranen, ruigbehaarden,
We gaan op het oorlogs-pad.
Eindelijk
de Zondagmorgen,
Je gevoelt je fitt en well,
Ventlief wees vooral voorzichtig,
Hier,
heb je een dik flanel,
Je neemt afscheid van je kinders,
Van je Opoe en je kat,
Veteranen,
nu niet grienen,
We gaan op het oorlogs-pad.
Kuchend, zweetend, proestend, hijgend,
Koeien
modder in je baard,
Hol-je, trap-je, lig-je, kreun-je,
Net een aftandsch Hobbelpaard,
Na de Big-match gaan we huiswaarts,
Strompelen weer naar de stad,
Komen
met de overwinning,
En pracht-dorst van het oorlogs-pad.
TRIC-TRAC.
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U N N E F I S T K L A N K UIT D E MEIERIJ.
18 Maart 1900.
Zondagmèrgen, 18 M è r t 1900! In de wieg spartelde ut keind! Dade en Stempel trokke ieder op
zun beurt an de touwkus van de wieg. Reeser blèrde
'r „Kom Karlieneke. kom" bij of 'n ander groat
stuk uit dieën tijd, beveurbild „Sien, Sien, Sientje
laot me los"! 't W a a r Zondagge-mèerge. E n nog
wel
in de Kallevers'traot! 't Moet er hiel
plazirrig gewist zijn daor in „Oost-Indië", zu hiette
dè herbergske en dur wier ginne koffie gedronke!
Zeede gij iets?
In de Kalleverstraot geborren! Goed is ie! 'n Echt
Amsterdamsch mèske wordt natuurlijk in de Kalleverstraot geborren en doar groat gebrocht. Hoeveul
kirre zijn ze doar al nie bij mekaor gekomme in de
Kalleverstraot
veur d è meske 25 waar!
Hoeveul groate menschen hebben al hunnen tied en
energie veur Ajax gegivven, toen 't nog 'n klèn
clubke waar van jongens, nou 't groat Ajax uit
de Meer
met tribunes en terreinen, leëen mi
honderde, elftallen dozijnen en nog veul mier, 'n
club mi keien van vetteraantjes en geweldenaartjes
van adspirante
met 'n populariteit, daor ge van
um valt.
25! Unne schoane liftijd wor! M a g ik ullie hooge
mieters van 't bestuur vanuit mun hutje op de M e i -

ONS

CLUBBLAD.

Ten einde het clubleven een
meer intiem en gezelliger karakter
te geven, besloten Dirk Knegt en
de huidige Redactie op 1 December 1916, een eigen Cluborgaan
uit te geven. W^ij begonnen aan
een moeilijke doch schoone taak,
een taak die bedoelde te zijn, het
vervullen van een wensch van vele
Ajax-leden. Alles lokte tot de oprichting van ons orgaan. Doch
vooral de bevordering van den
Clubgeest riep om onze courant.

erijsche hoogvlakte bezuije den Bosch van harte
veul feliciteeren. Eegie en Grootmeyer en Kooltje
en geliic allemaol! Unne klauw en wel mun hulde
veur ullie volharding. E n verders al d'ander voetballers van Holst en Stallmann van 1900 tot de
Natris en Boer (ik vat er mar 'n poar uut, ze zijn
allemoal wérd dè 'k ze opnuum): „Sincères félicitations". Ik zeg ut moar op zun frans, want in mijn
inheemsch koeterwaalsch begrijpte gullie er toch
niks nie van. M è r
W e kunne gerust de mensche van 1900 de eer
foate toekomme! 'n Stille eerbiedige hulde aan onzen oudsten Ajax-leider, wijlen Stempel. K o n ie
mar us efkes het 25-joarig Ajax zien! D è veurrecht hè Dade alleenig, die al in 1900 veur 't clubke
werkte en nou mag zien, wa Ajax stevig op zun
poote stoa!
O m te besluiten in fatsoenlijk Hollandsen:
In deze ure slechts vreugde!
Laat de klokken luiden
E n de glazen rinkelen.
Bierfuif, wijnfuif, cabaret, dancing! Jasz-geknorü
Twenty-five, it is a long way
Vooruit mannen! Even uitblazen
en dan aan
de tweede vijf-en-twintig.
Zilver is mooi.
Goud is nog meer waard.
Over vijf-en-twintig jaar!
VLOKKIE.

Verschillende jaren is Knegt bij
dezen arbeid onze rechterhand geweest en eerst voor enkele jaren,
toen zijn betrekking hem naar
Eindhoven riep, is de intensieve
medewerking gewijzigd in een vrij
geregelde inzending van artikelen,
n.1. die uit de Meierij. W i j meenen
in dit Feestnummer onzen vriend
Knegt een welverdiende hulde
niet te mogen onthouden en drukken daarbij zijn foto af. Moge
onze courant nog tal van jaren op
Knegt's steun en medewerking
kunnen rekenen.
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AJAX Z I L V E R E N JUBILEUM.

Gaarne voldoe ik aan uw verzoek een kleine bijdrage te leveren voor het boek, uit te geven bij
het zilveren jubileum uwer vereeniging, want zoowel als liefhebber van de sport met den ronden bal
als in mijne kwaliteit van bestuurslid van den N .
V.B. neem ik zoo van harte ia uw feest deel.
Men zegt wel eens, dat de familie de cel vormt,
waaruit het nationale leven wordt opgebouwd, naar
denzelfden trant sprekend, zou men kunnen beweren, dat de vereenigingen de cellenkern vormen,
waaruit ons nationale voetballeven is gevormd.
Hoe gezonder de elementen zijn, die de bestanddeelen vormen, des te meer vitaliteit zal het geheel
bezitten.
Ajax is een van die vereenigingen waarop het
Nederlandsche voetbal in dit opzicht trotsch kan
zijn, zijn geschiedenis bewijst het: het getuigt van
een voortdurende strijd om zich naar boven te werken, van een onophoudelijk streven naar het beste
wat bruikbaar is. Hij heeft zich daarbij nooit eenzijdig getoond, men heeft zich zeer wel bewust gevoeld van zijn taak om aan een deel van de sportminnende Amsterdamsche jeugd de gelegenheid te
bieden zijn geliefkoosde sport in een daarvoor geeigende omgeving te beoefenen, terwijl anderzijds
Ajax steeds getoond heeft het idealisme te beseffen
hetwelk het karakter vormt van iedere wedstrijdsport: te streven naar het allerbeste wat menschelijkerwijze gesproken te bereiken is.
Energie en ondernemingsgeest zijn steeds twee
kenmerken geweest van het Ajaxbestuur gedurende
het tijdvak, dat thans gaat afgesloten worden, zij
waren de oorzaak dat de vereeniging zich tallooze
malen naar het buitenland begaf, waar zij niet weinig er toe bijdroeg tot de waardeenng waarin het
Nederlandsche voetbal zich in den vreemde
verheugt.
En wanneer wij dan hier gedenken, het vele
goede, dat Ajax door een juiste opvatting van zijn
eigen belang, daarmede tevens voor de voetbalgemeenschap in zijn geheel heeft verricht, dan
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mogen wij niet vergeten, dat de basis daarvoor was,
de toewijding door zoo tal bestuursleden en spelers
betoond, aan de zaak waarvoor zij zich gaven.
Namen wil ik daarbij niet noemen, omdat men door
een onwillekeurig vergeten van een oude getrouwe
zoo licht een onbillijkheid begaat.
Bij een jubileum pleegt men niet alleen achterwaarts, doch ook voorwaarts te zien. In dat opzicht verheugt Ajax zich in de gelukkige omstandigheid een bestuur te bezitten dat getoond heeft
bij uitstek deskundig te zijn ten aanzien van de
hem opgelegde taak, zoodat naast voldoening over
het verleden, optimisme en vertrouwen de stemming
is, waarin de vereeniging haar toekomst kan tegemoet gaan.
Dat deze verwachting in vervulling moge gaan
en dat Ajax nog tal van jaren als een der steunpilaren voor het Amsterdamsche en Nederlandsche
voetbal moge gelden is de wensch van
C. A . W . H I R S C H M A N ,
2e Voorzitter N . V . B.

DE

SCHATBEWAARDER.

Vijftien duizend toeschouwers trekken bij Ajax—
Stormvogels langs het Clubhuis. De penningmeester, de heer J. Oudheusden, ziet met welgevallen de
drommen toeschouwers de tribunes bestormen.
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Eindelijk dan had ik 'n toestemmend antwoord
gekregen. Hij, de groote sportman, liet zich niet
interviewen. Wat had het voor doel? Hij beoefende de sport öm de sport. Meer begeerde hij
niet. Dat hij sport mooi en goed vond sprak van
zelf. Dus wat zou hij vertellen moeten
F. COUTON

(7Vt>

S V 3 S V C G^^3 (TVD

niet in De Olympiade of een van m'n andere periodieken, maar in je eigen Clubnieuws, in 't orgaan,
dat je manager Grootmeijer voor jou uitgeeft. En
dan in 't feestnummer ter eere van je kwart eeuwfeest!
Toen is hij gezwicht. — Eén enkel kwartiertje
dan
laat ik eens zien
Woensdagavond
om half acht, bij me thuis!
— All right. Tot ziens!
Woensdagavond, 't Is triestig weer, koud en grimmig, 't Asphalt is glibberig; de schijn der lantaarns
trekt er lange strepen overheen. In de verte zie ik
het statige heerenhuis. Daar woont ie .Ik houd den
pas in, want 'k ben nog te vroeg. En onwillekeurig
denk ik even na, wat ik in dien korten tijd — 'n
kwartier! —• vragen zal. Van 'n regelmatig interview kan geen sprake zijn. Daarvoor zal de tijd
stellig te beperkt zijn.
Na nog eenig heen en weer draaien steek ik 't
voorplein over, stap de hooge stoep op en even
later gaat m'n wijsvinger op 't knopje
De
JOOP PELSER

onze captain, die reeds in den eersten
match van dit seizoen ernstig
werd geblesseerd.

Maar ik had aangehouden. — Een sportman als
jij bent, is toch min of meer een publiek persoon en
de menschen die week-in, week-uit je bewonderen,
willen toch wel eens wat meer van je weten. En nu
is je aanstaande 25e verjaardag zoo n prachtige
gelegenheid
— Neen, neen, ik doe 't niet! Als je dat in de
Sportkroniek schrijft of in de Nieuwe Rott., dan
heb ik morgen den dag herrie met al je confraters.
Dan komen Nijland en Strengholt en 't heele
legertje van den grooten Hans tot Roos toe me verwijten waarom ik jou wèl en de anderen niet te
woord sta; dat gaat heusch niet!
j— Maar, hoor nu eens, als ik 't dan niet in de
N . R. C. publiceer, niet in de Sportkroniek, óók

OO

de man die ongeveer 12 jaren geregeld
het eerste elftal aanvoerde en die
op het oogenblik de club als
bestuurder uitstekende
diensten bewijst.
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groote, massieve deur opent zich en een groom met
uitgestreken facie in een sober rood-wit jasje laat
me in. Ik wil vertellen wie ik ben, doch de pic'
bleek ingelicht te zijn en met 'n kort doch beleefd
gebaar werden me m'n natte bullen afgenomen en
daarna opende 't jonge mensch 'n deur, ik overschreed de drempel, de deur werd achter me gesloten
daar stond ik!
Aha, 't studeervertrek. Een smaakvolle, doch
geenszins overdadige inrichting, 'n enorme vaste
boekenkast aan de eene zijde en schuin daarvoor
een groot bureau. Op dat bureau een beauty van
'n lamp, als eenige verlichting van 't ruime vertrek.
Een menschelijk wezen bespeurde ik niet.
Eenigszins aarzelend deed ik 'n paar passen vooruit,
'k Wilde me even verder oriënteeren. Daar hoorde
ik in de aangrenzende suite een forsche mannenstem zeggen: „Neen, Jack ,heb geen angst; met 'n
kwartier ben ik zeker klaar. Dat is de afspraak".
Toen opende zich 'n portière en daar stond m'n
slachtoffer, met z'n sprekenden blonden kop, me
ietwat geërgerd, toch ook weer niet onvriendelijk
aankijkend, voor me.
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Een oogenblik later zaten we tegenover elkaar
en nog voor ik van wal steken kon, begon hij al:
— Je wilt m'n geschiedenis toch niet te boek
stellen? Weet je dan niet dat Dirk Knegt mijn
levensloop tot 't behalen van m'n eerste groote
kampioenschap toe, dus ongeveer tot m'n 17e jaar
beschreven heeft, zooals nooit een kampioen te boek
gesteld is? Nu, en over de resteerende 8 jaartjes
ben je zelf en zijn de tegenwoordige leden toch
H . DELSEN

W . GUPFFERT

de populaire voorhoede-man in de
Ajax-gelederen, thans een
schitterende reserve.

de meest kordate linksbuiten die ooit
op de Nederlandsche velden werd
aangetroffen en medewerkte
dat Ajax tot kampioen
van Nederland werd
uitgeroepen.

voldoende georiënteerd.
Ik beduidde den grooten man, dat 't me daar
niet om te doen was. Inderdaad was 't knappe
werkje van Knegt 'n volledige oriënteering en bovendien behoeft men voor de eigen leden toch geen
historie te schrijven.
Maar wat dan, wat dan
Een oogenblik moest ik zelf nadenken.
En toen in eens: „Zeg mij eens eerlijk, Ajax
ben je blij dat je straks 25 jaar oud wordt?"
Hij keek verrast, 'n dwaze vraag, scheen hij te
denken. Maar toen kwam hij toch vrij-uit zeggen:
—Natuurlijk ben ik blij dat ik 25 jaar word, dat
ik jarig ben, dat ik leef zooals ik leef. Natuurlijk
ben ik blij, dat ik 'n jaar ouder en toch nog zoo
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heerlijk jong ben, natuurlijk ben ik ook tevreden,
omdat ik gezond ben en me sterk voel, even sterk
als weleer. Want dat ben ik
Ik buig voorover om 'n notitie te maken. Hij begrijpt m'n beweging verkeerd, denkt zeker dat ik de
wenkbrauwen frons of me in e}k geval verbaasd
toon. En zegt dan:
— O, ik begrijp je. Je denkt zeker óók dat ik al
aftandsch ben, tenminste „op m'n retour'! Ja, ja,
H, HORDIJK

winnen, 't Zou treurig zijn als men door alle tijden
heen maar één kampioen had. Me dunkt, men kan
over mij niet klagen; ik speel m'n rol toch nog!
Men vergt echter steeds van mij het hoogste. Ik
ben daar wel zéér vereerd mee — 't doet m'n
reputatie over 't algemeen geen kwaad — maar 't
is toch zéér onbillijk. Toen oudere collega's van me,
die vroeger ook ongenaakbaar waren geweest, kelderden, toen b.v. Sparta en H . F. C. en nog
anderen niet meer mee konden ('t deed me goed,
dat ze later weer opgekrabbeld zijn) toen hief ieder
'n treurlied aan, doch niemand verweet deze waardige confraters ook maar 't minste. Maar als ik
eens 'n keer géén kampioen word, dan is Holland
in last en dan kan ik er zoo ongeveer niets meer
van!
— Dus je bent over je tegenwoordige toestand
volkomen tevreden?
— Ongetwijfeld. Nogmaals, ik gevoel me patent.
Hoe zou ik ook anders! Alle mogelijke zorgen worden aan mij besteed. Mijn opperste raadsheer
Egeman leidt m'n maatschappelijke gangen, m'n
manager Grootmeyer zorgt voor me als een moeder
JAN SCHOEVAART

talrijke malen internationaal, de speler
met een eigen stijl, de ziel
van het destijds onoverwinnelijke Ajax.

die cruwe uitdrukking is jullie journalisten niet
vreemd en je beseft mogelijk niet altijd hoe geweldig je een sportman daarmede kwetst. Ja, ik weet
't wèl, zóó meen jij het niet. Maar toch heb je óók
wel geschreven over een sterk verminderden vorm,
over 'n schaduw zijn van m'n glorietijd, etc, en
verschillende anderen deden dat op bepaald beleedigende wijze. Welnu, zeg maar aan al m'n
vrinden en óók aan m'n vijanden — ik weet dat
ik ze heb. Nevoh, maar daar ben ik juist trotsch
op! — dat ik me kip-lekker voel, beter dan ooit,
zeker even sterk en levenslustig als in m'n meest
succesvollen tijd van m'n 16e tot m'n 19e jaar.
Ja, wat denken de menschen eigenlijk wel? Men
kan sterk zijn, héél sterk en toch niet steeds maar

de Ajax-voorvechter Tric-trac, die behalve
man van het woord, man van de
daad is en week in week uit
daadwerkelijk voetbalt.
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voor haar kind, m'n soigneur Reynolds waakt voor
m'n body, cher Oudheusden voor m'n portefeuille
en Koolhaas, Schoevaart en al de anderen staan
hen bij en zijn zoo vol toewijding en zorg, dat ik
me alleen daarom al wel verplicht acht altijd m'n
uiterste best te doen. Daarbij komt nog wat.
Ik zei daar zooeven, dat ik me bewust ben vijanden te hebben. Doch is dat niet van zelf sprekend!
Slappelingen hebben nooit vijanden, doch ik voel
me — noem 't ijdeltuiterij als je wilt — om den
drommel geen slappeling. Integendeel! Zeker, ik
mis wel eens 'n enkelen dag de lust om me geheel
te geven, zooals ik dat in m'n veel beschreven
Sturm und Drang-periode jaren achtereen gedaan
heb. T e deksel, de omstandigheden zijn ook niet
altijd even prettig! M e n ontmoet ook tegenstanders
tegen wie op te tornen niet altijd 'n pretje is. Ik
ben, zooals ik zooeven al zei, in verschillende opzichten verwend, vertroeteld zelfs. W i e in een
entourage en onder omstandigheden leeft als ik,
gaat niet gaarne op de thee op 'n zolderkamertje;
wie s:erk is en iels presteert meet zich niet gaarne
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met zwakkeren die nog te veel leeren moeten. V a n
die omstandigheden heb ook ik den ongunstigen
invloed ondervonden. Let maar eens op, Nevoh,
als ik 'n slappe bui had, als ik 't eens niet bolwerken
kon, dan was dat tegen de zwakkeren. Maar de
sterkeren, de sterksten, die heb ik altijd volop partij
gegeven en nog zeg ik je: laat ze maar komen!
— Z i e zoo, waarde Ajax, dat was het bovenal
wat ik weten wou

JAN D E BOER

M A A R T E N SMIT

Onze enorme doelverdediger Jan de Boer,
de beste man die ooit voor Ajax
onder de lat stond en helaas dit
seizoen het doelverdedigen
er aan gaf om 6B te
helpen promoveeren.

onze Vice Voorzitter die telken Zondag
voor dag en dauw de hoedanigheden der talrijke
elftallen bespiedt.

— Prachtig kerel, ben je al klaar, des te beter,
't Kwartier is trouwens al om, dus
— Neen, m'n waarde, nu niet op één minuutje
kijken. N o g een paar vragen, want anders zou men
niet gelooven, dat ik je heusch gesproken heb. Dus
denk nu eens na en zeg me welke dag, de dag der
dagen in je leven was.
— A h a , op die vraag was ik voorbereid. Die
vraag is gemeengoed bij alle journalisten. M i j n dag
der dagen beleefde ik te Tilburg toen ik daar, door
W i l l e m II met 3—0 te kloppen, voor 't eerst kam-
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pioen van Nederland werd! Dat was m'n allerschoonste dag. Overigens was m'n leven rijk aan
onvergetelijke dagen, vreugdevolle, doch ook
droeve. Een onvergetelijke vreugdedag was de Z o n dag in 1911, toen ik voor de eerste maal eerste
klasser werd, nog grootscher de dag toen
de Algemeene vergadering van den N . V . B .
te Utrecht me, na 'n periode van geweldige prestaties, volgend op 'n tijdelijke inzinking, eenstemmig
tot de upper ten toeliet. E n zoo heb ik vele mooie
dagen beleefd. M a a r eveneens maakte ik droeve
dagen mee. 'k Vergeet ook nooit dat Hercules
— overigens 'n sympathieke boy, wiens huidige
zorgen me verdriet doen — me een duw omlaag gaf
en achteraf erger ik me toch altijd weer opnieuw
als ik bedenk, hoe ik geheel onnoodig wel door
zwakkeren geklopt werd. Heusch ik w i l probeeren
— en dat mag je gerust in alle kranten zetten —
dat dit voortaan uit is. Ik heb wat dat betreft eerlijk gezegd, wel eens met m'n eigen krachten gesold.
E n nu begrijp ik toch, dat ik daar m'n vele goede
vrienden veel teleurstelling mee bezorgd heb.
W a n t , Nevoh, ik zei je dat ik weet, dat ik vijanden heb en dat ik daar — het zijn de slechtste
vruchten niet waaraan de wespen knagen! •—
trotsch op ben. M a a r trotscher ben ik op m'n vele
oprechte vrienden, de velen, die me trouw ter zijde
bleven staan, ook toen ik niet meer de sterkste der
sterken was. Z i j bleven en blijven vertrouwen in
mij stellen en ik beloof je, amice, ik zal dat vertrouwen niet beschamen. Ik stel m'n vijanden in en
buiten Amsterdam op prijs (!), doch m'n vrienden
nog veel meer. Vele vijanden heb ik elders alleen al,
omdat ik Amsterdammer ben, maar daar ben ik juisl
trotsch op! Ik ben hier opgegroeid, hier heb ik 't
leven kennen geleerd, hier voel ik me thuis. Ik houd
van Amsterdam als geen ander en als de Amsterdammers mij omringen willen met diezelfde zorgen
en ook diezelfde toegenegenheid en die oprechte
sympathie als tot dusverre, dan
nu dan zal ik
toonen, dat ik met m'n 25 jaren, jonger, sterker,
veerkrachtiger ben dan ooit!
Even had hij zich opgewonden, den sterken kop
in den nek gegooid. Toen werd er zacht geklopt en
't vierkante hoofd van trainer Jack stak om de deur:
„allo boy, come on!"
— Ja, Nevoh, nu moet ik heusch m'n oefening

AJAX

hervatten. Je neemt me niet kwalijk dat ik je niet
uitlaat? Saluut hoor!
't Jongske van zooeven stond al achter de deur,
nu niet meer in 't rood-witte linnen huisjasje, maar
keurig gegalonneerd. E n met 't gebaar van den volleerden lakei, wipte hij me in m'n regenjas, gaf
hoed en stok en even later viel de deur achter me in
't slot.
't Scheen iets helderder geworden. N u onderscheidde ik ook witte en rosige crocqusjes tusschen
't gras langs 't bloemperk op zij van 't huis. De
voorboden van de nieuwe lente
NEVOH.

JACK

REYNOLDS.

Ook voor onzen oefenmeester Jack. Reynolds
zijn deze jubileumsdagen feestdagen in den waren
zin des woords. Sinds 1914 heeft Reynolds zich in
Ajax-dienst gesteld zeggen de annalen. O . i . is het
juister omschreven met te beweren: sinds 1914 is
Jack Ajax-lid, een man die met alle energie Ajax
naar boven heeft gestuwd en wiens zaakkundige
en onpartijdige adviezen wij moeilijk kunnen ontberen.

C L U B N I E U W S DER A . F. C A J A X
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ONZE TEGENWOORDIGE ELF
JAN V A N HEESWIJK

onze jeugdige keeper, dien nu reeds een
plaats in het Zwaluwen elftal
wordt ingeruimd.

FONS PELSER

onze rechtsback, die door tal van jaren
heen het Ajax doelgebied op
schitterende wijze
zuiverde.

A

. .
v
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L

de coming-man op de linksback plaats,
die Couton op verdienstelijke
wijze verving,
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A . J. D E KRUYFF

JAN HASSINK

onze tegenwoordige captain, welk (18)
zegge achttien achtereenvolgende jaren
de rood-witte trui droeg, doch zonder
twijfel nog tot de jongeren gerekend
mag worden.

onze forsche center-half, door Reynolds
herhaaldelijk naar voren gebracht,
de jongste man van de ploeg.

JOOP MARTENS

JAN D E NATRIS

de tijger van de ploeg, jong en strijdlustig, waardig opvolger van Hordijk.

Bij de foto van dezen speler zijn feitelijk
geen woorden noodig. O . i . de beste
man van de Nederlandsche velden!

CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX
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THEO BROKMANN

FRANS RUTTE

Theo, die ongetwijfeld tot de steunpilaren
van het Ajax-huis gerekend moet worden.
Een der meest eminente spelers die
ooit de Ajax-trui droeg.

de Ajax-tank, die vooral in het buitenland
de schrik voor de tegenstanders bleek.

WIM VOLKERS

EDDY H A M E L

de voormalige kantoorvoetballer, die zich
na enkele seizoenen de nationale trui
waardig toonde.

de pijlsnelle Hamel, die door knap spel
op de vleugel de Ajax-supporters
herhaaldelijk in extase bracht.

Ned. Sport F e d e r c t ' r e

BIBLIOTHEEK
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En zóó'n vrouw
schandvlek
die
vrouw
wil jij
haar naam
haar naam
De vrouw Sahib
heet
Hare Majesteit
De Bal.
Ik heb je lief, mijn hartedief,
O, ik kan uren met je spelen,
En met m'n oude voetbalschoen,
Je donkerbruine wangen strelen,
Wanneer ik jou des Zondag's zie,
Dan tril en beef ik van verlangen,
Ik kus je vollemaans-gezicht,
En opgeblazen modder-wangen.

Bemin je haar????
O Sahibü!
Hoe heb je haar lief?
Ik heb haar heel lief Sahib, als de Kannibaal den
zendeling, Colly den kopstoot, Miranda de VischMeel-Melk enz. -voorziening, de pandoerder privé
met de bus, de Kaartlegster der Ei, de sneeuwruimer
de Staking, de
Stop, stop, hoe lang kent m'n bleeke broeder
haar??
Een twintig lente's Sahib,
Waar heb je haar ontmoet??
Ik zag haar, Sahib, in Budapest en Weenen, ik
aanbad haar in Brussel, Parijs, Antwerpen, Copenhagen en Christiania, ik was mesjokke in Stockholm, Frankfurt, Nürnberg, absoluut weg in Zürich, St. Gallen, ik volgde haar in Venlo, Roermond, Duisburg, Aken, dol verliefd was ik in
Groningen, Enkhuizen, Bern, Lutjebroek, ik
Genoeg, Schandvlek, ben je haar welgevallig????
Altijd was ik een vurig en trouw minnaar Sahib,
de stukken vlogen er soms af, als ik begon zat m'n
scheiding keurig, maar
als ik drie kwartier met
haar bezig was, dan
Stop, stop
is zij je trouw????
Neen, Sahib!
Wat
en je wilt
Ach Sahib, ik weet dat zij zich met allerlei mannen afgeeft,
korte, lange, dunne, dikke,
Katholieken, Gereformeerden, rijken, armen, enz.,
enz., allen geven toe aan haar grillen, allen bestudeeren haar kuren, allen ontkleeden zich voor haar,
allen windt zij om haar vinger, en allen komen
week-in, week-uit om haar terug, biggen, duwen,
haken en trappen elkaar de beenen en botten kapot,
alleen om haar maar één oogenblik te bezitten.

Wat een coiffure, en je figuur,
Dat is van acht'ren als van voren,
Toch weet je als 'n mooie vrouw,
Hoe alle mannen te bekoren,
We zijn als vliegen in de stroop.
Als motten om de kaars gevangen,
Ik kus je vollemaans-gezieht.
En opgeblazen modder-wangen.
A l is de klei, één vette brei,
En lieten koeien ook iets vallen,
Ik volg je als een poes in Maart,
En let niet op die niemendallen,
A l ziet m'n zwarte scheiding groen.
Of zie je modderpegels hangen,
Ik kus je vollemaans-gezicht,
En opgeblazen modder-wangen.
Een keer of vier, scheurde ik een spier,
Ik brak drie vingers, kreeg een knietje.
Een rib die is nog steeds caduc,
Altijd had ik een akkevietje.
Maar 't blijft m'n hoogste zaligheid,
Als ik je in het net kan pangen,
Ik kus je vollemaans-gezicht,
En opgeblazen modder-wangen.
Benedictine, en nicotine,
Die schuw ik, óók het minnekoozen,
A l zijn de vrouwtjes nóg zoo lief.
Voor training zijn ze uit den booze,
Maar 't bruine monster blijf ik trouw,
Alleen aan haar wijd ik mijn zangen,
Ik kus je vollemaans-gezicht,
En opgeblazen modder-wangen.
TRIC-TRAC.

C L U B N I E U W S D E R A . F. C

DE PHILOSOPHIE V A N D E N
SCHEIDSRECHTER.

j

M i j n voetballoopbaan begon op het Ajaxveld.
Nadat ik ten overstaan van een afgevaardigde van
de scheidsrechtercommissie een mondeling examen
had afgelegd, waarbij ik blijkbaar bewezen had,
over een voldoende hoeveelheid theoretische kennis der voetbalregels te beschikken, gewerd mij de
opdracht den wedstrijd Ajax I I I — Z . F . C . II te leiden. Bij het begin van den wedstrijd bleek, dat
beide teams in dezelfde jerseys speelden en geen
anders gekleurde
truien op het veld aanwezig
waren. Bovendien sneeuwde het, zoodat het uitzicht slechts zeer beperkt was. O o k al wist ik, dat
in het algemeen alle begin moeilijk is, zoo meende
jk toch dien dag, dat ik bij het begin van mijn
arbitralen loopbaan dadelijk met het summum -der
moeilijkheden had kennis gemaakt.
Dikwijls heb ik later aan dit begin teruggedacht.
Wanneer duizenden clubchauvinisten, die, in elk
geval wat sportiviteit betreft, als analphabeten moeten beschouwd worden, rondom het veld joelen,
wanneer men tegelijkertijd rechts moet kijken of
geen strafbare handeling gepleegd wordt en links
moet ooletten, of geen speler buitenspel staat, terwijl men op hetzelfde oogenblik Röntgen-oogen
moet hebben om te controleeren, dat de speler, die
met den rug naar den scheidsrechter gekeerd is,
niet den bal met de hand speelt, dan is de arbitrage
dikwijls even moeilijk als den eersten dag, toen het
sneeuwde en beide partijen in dezelfde kleuren
speelden. Hardloopende moet men dan binnen een
tiende seconde een beslissing treffen, waarover na
den wedstrijd de theoretici met papier en potlood
rondom de groene tafel uren lang strijden en men
wordt duizelig, wanneer men denkt, aan de gecompliceerdheid van het denkproces, waardoor de
scheidsrechter beproeft deze onoplosbare problemen op te lossen.
Het is duidelijk, dat de vindingrijke mensch naar
hulpmiddelen zoekt, om zijn dubieuse beslissingen
den schijn van zekerheid te geven.
In verschillende landen beproeven de scheidsrechters op verschillende wijze dit probleem op te

AJAX
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lossen. In Nederland gebruikt men sinds enkele
jaren een uitgebreide code van arbitrale gebaren,
waarmede de scheidsrechterlijke beslissingen onderstreept worden en waardoor een overtuiging geveinsd wordt, die in werkelijkheid niet bestaat.
Het schijnt mij toe, dat slechts weinigen deze theatraliteit kunnen beoefenen, zonder bespottelijk te
worden: degeen, die niet over tooneelspelersgaven
beschikt, doet beter zich van dit eenigszins goedkoope hulpmiddel te onthouden. Liever spiegele men
zich, wanneer ongelukkiger wijze den een of anderen dag de beslissingen des scheidsrechters niet de
goedkeuring der grauwe massa mogen verwerven,
aan den man, die onze volksvrijheid gesticht heeft,
aan den grooten W i l l e m „den Zwijger", met zijn
gulden devies: ,,Rustig te midden der woedende
baren". W i l derhalve een scheidsrechter per se een
eigen lijfspreuk hebben, zoo kieze hij het zoetvloeiende Italiaansche „agire e lasciar' dire" of te
wel: „Handelen en laten praten!"
A/a deze ontboezeming begrijpt men de verlichting van den scheidsrechter, wanneer hij verneemt,
dat hem de leiding van een wedstrijd op het Ajaxveld is opgedragen, alwaar hij zeker is, dat hij niet
op onaangename wijze bejegend zal worden.
Dat deze stemming tot in lengte van jaren op
het Ajaxveld moge heerschen, is de wensch van
SNAPPER.

PROF. SNAPPER

Tot de meest bekende scheidsrechters wier hulp door Ajax
in tal van internationale wedstrijden werd ingeroepen, behoort
ongetwijfeld scheidsrechter Snapper.
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Over de Jubilaresse*
Er is een spreekwoord, dat zegt, dat iedereen
twee vaderlanden heeft: Frankrijk en het zijne. Ik
heb dat nooit zoo gevoeld, maar ik zou het willen
vertalen en willen zeggen, dat iedereen, iedere Nederlander althans, twee steden heeft: Amsterdam
en de stad zijner inwoning. Ik kan het waarlijk niet
helpen, dat ik in Amsterdam ben geboren, maar ik
ben er nog altijd trotsch op en ik vind het een
kwaliteit op zich zelf om Amsterdammer te zijn.
Wij journalisten, die neutraal moeten zijn op elk
gebied, die geen clubliefde mogen hebben, die geen
voorkeur mogen uiten voor deze of gene partij, wij
zijn gewend en getraind aan neutraliteit, maar ik
verklaar heel eerlijk, dat als Amsterdam in het spel
is, ik mij weieens zwak heb gevoeld; dan komt er
zoo iets van een kleine voorkeur geven naar voren
en die is niet zoo makkelijk te overwinnen.
Vandaar dan ook, dat ik, toen de uitnoodiging
kwam om in de jubileumuitgave van het clubblad
van Ajax een stukje te schrijven, kinderlijk vereerd
was. Ik heb in mijn leven weieens wat meer geschreven, maar ik was met deze uitnoodiging blij,
blij, omdat de uitnoodiging van Amsterdamsche
zijde kwam.blij, omdat het Ajax was.
Bij een jubileum hoort een toast, maar ik heb
aan toasten een broertje dood. Toch wil ik wat
zeggen bij dit jubileum en wel dit: Ik ken Ajax zoolang ze bestaat. Met de menschen uit de eerste
periode van de club Floor Stempel, Ro Dijkstra,
Ad van der Laan — en wij buigen even deemoedig
het hoofd te hunner eere — schopte ik als dartele
jongen overal in en om Amsterdam, waar er maar
een stukje groen of een brokje zand was, groot genoeg om onze liefde voor het voetbalspel te kunnen
uiten.
In de latere jaren kwam ik in contact met Ajax
als scheidsrechter, in de derde klas van den N.V.B.,
in de tweede klas en tenslotte in de eerste klas, toen
de roodwitte Amsterdammers hun mooiste jaren
meemaakten en den titel van kampioen van Nederland wisten te verwerven.
Ik heb altijd aan die wedstrijden van Ajax prettige herinneringen bewaard en wel hierom, omdat
de wedstrijden, die Ajax speelde, meestal moeilijk
te leiden waren; je kon er niet bij indutten, de spe-

lers van Ajax gaven een scheidsrechter wat te
doen, ze maakten door de levendigheid van hun
spel, door de felheid van hun wil om te winnen,
dat het scheidsrechteren bij zoo'n wedstrijd een
sport op zich zelf werd.
Dat elftal van Ajax in die kampioensjaren haal
ik nog dikwijls aan in mijn overzichten in de
Nieuwe Rott. Crt. als voorbeeld, als voorbeeld voor
de geslachten van voetballers, die thans te velde
staan. Dat was mooi voetbal, dat van Ajax en ik
geloof, dat die hoogte in die jaren bereikt is kunnen worden door de gelukkige combinatie van voortreffelijk spelersmateriaal, goeden clubgeest, een
energiek bestuur en een goed trainer.
Een paar seizoenen geleden ben ik nog even
met Ajax in contact geweest, toen ik voor haar
leden een lezing gehouden heb over de spelregels.
Dat werd een succes. A l die prettige, vroolijke gezichten, al die echte belangstelling en alles geconcentreerd en zich feitelijk culmineerend in dat eene,
de club, hun club, hun Ajax!
Ajax behoort tot de blijvers in deze wereld. Zoolang er gevoetbald zal worden, zal Ajax er zijn en
zoolang Amsterdam Amsterdam is zullen er menschen zijn die haar een warm hart toedragen.
Mag ik me bescheidenlijk aan hun zijde scharen?
R'dam, 17 Febr. '25.
TERWOGT.
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Onze verdienstelijke Commissaris.
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wat een kanjers. Dat was ontbijt, lunch en diner
tegelijk. Wat hebben we toch al een menigte clubavond-zalen gehad mijmerde ik, Former, De Bisschop, de IJsbreeker, de Munttoren, Poort van
Muiden, en nu weer de Nieuwe Karsseboom. Toch
wel lollige avonden gehad; Kien, St. Nicolaas,
Eieren-tikken, Kruiwagen-races, Vlotbrug, zakloopen, draverijen, etc, etc, maar de oer-gezellige
uren in de Oude Karsseboom, waren toch wel het
neusje van den zalm. H è zoo'n Zondagavond na

W A T Z A L H E T JAAR 1950 O N S
BRENGEN???
Nee, het lukte van avond niet. En alle factoren
waren nu toch aanwezig om aan een jubileum-artikel te werken. De Salamander had een temperatuur als een veteraan in het heetst van het gevecht,
de poes snorde ook, m'n schemerlamp en club-fauteuil, de zalige wijn-groc, alles ademde inspiratie,
maar nee
het vlotte van avond niet. M'n gedachten toefden eerst aan den overkant van 't IJ,
dan de feestelijke verhuizing naar de Meer, jonge
wat een avond was dat, „daar proefde ik m'n eerste
pagne', dan verwijlden ze bij de club-avonden in

de „Oude Karsseboom". Daar kan ik twee artikelen over schrijven dacht ik, weet je nog als we de
heete centen naar beneden kieperden, en dan de
klabakken van wege de volks-oploopen naar boven
kwamen, en met het zwaard in de hand ,,dat gedonder" verboden. En tegen twaalf uur kwamen
de beroemde Ajax-pannekoeken. Wat een kanjers,

afloop van een big-match. Nu hebben we alleen
maar Vrijdag's reünie, maar vroeger ook Zondags.
Wat een keet, wat een gezellige bende. Daar neem
ik een borrel op, da's je ware stof voor een feestartikel. Alle heldendaden werden nog eens opgehaald, weet je nog die prachtige knoerten van
Karei van der Lee, dat geweldige kopwerk van
„Swift" „de man met het ijzeren hoofd noemde de
jongens-tribune hem", dat vurige opstuwen van
Holst, die weergalooze rennen van Jan Grootmeyer, de heldendaden van Ziegeler in de goal,
alles leeft weer voor je. Van zelf zweven je gedachten weer naar dien onvergetelijken wedstrijd
tegen het Zesde, toen we naar de eerste klasse
promoveerden. Waar wonnen we ook weer de
Wilhelmina-beker, was dat niet in Den Bosch? En
in Tilburg behaalden we het ongeslagen kampioenschap van Nederland. Bij zoo'n feit zit je even stom
voor je uit te kijken, even m'n bokaal vullen, prosit.
Ja in het Zuiden hebben we al heel wat lauweren
geplukt. Maar ook in het Oosten en Noorden hebben we al heel wat scalpen veroverd. Een idéé, 'n
artikel over alle gewonnen wedstrijden. Nee da's
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niks, al die data's, enz. W e e t je wat, als ik eens
over onze reizen schreef, ja daar heb ik het, daar
zit copy in. Eerst nog een sterke groc nemen, dat
wordt een kanjer van een stuk. W a a r zou ik nu
mee beginnen, Brussel, Parijs, Budapest, Weenen?
Ja, toen deden de kroontjes nog 48 cent. Dien
avond i n Weenen dat wij" Tokayer en kaviaar
kregen, en kaas die je bord afliep van de wormen.
Die kerels zaten die beesten met de vork achterna,
bah wat vies en
stinken! Nee daar schrijf ik
niet over, dat wordt een stink-artikel. M a a r Keulen,
1

avond. O p het kappie W i m , op het Kappie. Daar
speechte Joop Martens als een ouderling, en leerden wij het Zweedsche „Racket". Daar kan ik drie
artikelen over pennen zong ik, daar neem ik een
taaie op. E a met het tevreden gevoel nu aan een
juweel van een stuk te beginnen, dronk ik m'n glas
leeg en
schoot maar niet op. Opeens vloog de
deur van m n kachel open, de poes zette een staart
op als een goalpaal, en uit m'n gloeiende Salamander stapte een gezellig klein kereltje, met waarachtig de Ajax-helm op. Parmantig nam hij z'n

CRICKET

Oudheusden geeft hier onzen beginnelingen onderricht in het edele Cricketspel.

Frankfort, Neurenberg, München en T y r o l . Ja, dat
was mooi. M a a r het land van W i l l e m T e i l mag je
toch ook niet overslaan. Weet je nog het beklimmen
van de Freudenberg in St. Gallen. Jonge, jonge,
wat was die van Dordt nijdig. E n dien avond bij
de Grashoppers op hun bootenhuis. D i e vruchten-bowl was in orde. E n met sneeuwballen gooien
op de Junkfrau, en Hein met vrouw Steckelmayer.
M ' n nieren schudden nog als ik aan haar gouden
kiezen denk. E n Denemarken, Zweden, Noorwegen. Heja, Heja, Heja, Frigge, Frigge, Frigge. Die
geweldige kei van Rutte, en het schitterende verdedigen van Couton en de Boer. W a t een prachtige sportk;rels die Zweden, en wat een geweldige

hoofddeksel af, maakte een sierlijke buiging en zei
met een hoog stemmetje, „mag ik me even voorstellen, ik ben de clubgeest".
Clubgeest stamelde ik verbaasd, Clubgeest, hoe
kom je in vredesnaam hier. W e l zei de peuter, je
hebt zoo lang en zoo diep in de Ajax-historie gewroet, dat ik van zelf voor den dag moest komen.
E n om je nu een pleizier te doen, zal ik je, „daar
je er anders toch niets van terecht brengt", aan
stof voor een artikel helpen. Hoe dan, vroeg ik zóó
begeerig, dat hij even medelijdend lachtte, en zei,
arme sukkel, je moet niet zoo in het verleden rommelen, snuffelen en speuren, wat heb je aan het
verleden? D e toekomst, daar moet je het van heb-
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ben. Ben ik waarzegster, nijdaste ik, werk ik met het
ei, of vette kaarten, heb ik verstand van kometen,
staart-sterren, Venus of zwarte katers??? Pruttel
niet als een oude koffie-pikster zei clubgeest, trek
nu even je Ajax-jersey aan, dan zal ik je een
stukje „Toekomst"
laten zien. Hij raakte mij even
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turn-hall en overdekte zweminrichting. Practisch
hè, die masseerbanken. Ja, hier is het eerste veld.
JAN D E BOER

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN

De adspiranten op de 100 M .

aan, en daar vloog ik, als een veer zoo licht, door
het plafond en dak heen, het luchtruim in. Wat
een rommel zal dat geven, dacht ik nog, maar
reeds zweefden wij boven de Meer. Wat een prachtige sportvelden daar, zei ik enthousiast. Ja, dat
zijn de Ajax-speelvelden zei clubgeest, laat je maar
even zakken, dan gaan we daar een kijkje nemen.
Maar
maar
Doe nu niet zoo stom verbaasd, zei Clubgeest, en verwonder je niet telkens,
bedenk, dat wij nu 1950 schrijven, kijk hier is het
club-huis. Hoe vindt je de Bestuurskamer en de
Soos?? Gezellig hè, met die boxen. Een fijn vloertje
om te steppen, niet? Die leestafel ziet er welverzorgd

Zooals hij jarenlang ons doel beschermde I

Alle terreinen zijn een meter opgehoogd, en geheel gedraineerd. Het afkeuren van een Ajax-veld
behoort gelukkig tot het verleden. Dat hout heeft
plaats moeten maken voor het sterkere cement. Ook
zie je, dat de toegangen voor de overdekte veranderd zijn, dat is voor het hindelijke wegloopen even
voor het einde der wedstrijden gedaan. Hoe vindt
je die prachtige rij populieren op den achtergrond.
Daar zijn de plaatsen voor de pers. Ja maar twee,

Een spelkiek.

uit, wat, en kijk, daar staan vier biljarts. Hier op de
plaats waar vroeger die groote mestkuil was, is de
keuken. Hoe vindt je dat breede terras met die
rietstoelen? Ja, de tulpen staan schitterend, mooi
breekt dat hè, dat rood en wit. Ja, daar zijn vier
tennis-banen en een cricket-kooi. Die oude boerderij kan je niet meer terug hè, daar wonen de
trainer en terreinknechts. Waar die garage is, ook
opgedoekt natuurlijk, ga maar mee, dat is nu de

Een gevaarlijk moment voor ons doel.

niet veel hè, maar al die mogelijke en onmogelijke
sportbladen zijn verdwenen. Nu zijn er twee over,
en ik verzeker je.dat de sport-journalistiek in een
betere reuk staat, dan 25 jaar geleden, toen de
eerste de beste zich maar ,,Sport-journalist" durfde
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noemen. Die toestelletjes zija radio-telefonen, de
verslaggever geeft hierdoor de copy op, en een uur
na den wedstrijd zijn de sportverslagen aan alle
stations en plaatsen van beteekenis verkrijgbaar.
Ja, een loopbaan is er ook om het veld gekomen. De
belangstelling voor Athletiek is sinds de Olympiade
in 1928 geweldig toegenomen. Het tweede veld
is cricket- en base-ball terrein. Ook met deze
sporten zijn we op den goeden weg. maar „Voet-

veel verbeterde vliegmachine. Afstanden, Amsterdam—Maastricht, worden nu in een half uurtje
afgelegd. Ach dat is waar ook, dat weet je nog
niet, die idiote hoeveelheid eerste-klassers, „was
het geen vijftig" is tot twaalf geslonken. We hebben nu een hoofd-competitie over heel Nederland,
en de spelkwaliteit is er na jarenlang sukkelen,
belangrijk OD verbeterd. Op een goeden dag, kwam
de N . V . B. tot inzicht, dat het zóó niet langer

GECOSTUMEERDE WEDSTRIJD

Ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan speelden wij een gecostumeerden wedstrijd.

bal" is hier toch nog „De Soort". Er zijn zoo zes
speelvelden, allen voorzien van uitstekende kleedkamers en warm en koud water. Alles is ontworpen
door Architect Roodenburg, die tegenwoordig ,,De
Bouwmeester" is. Look here, hier zijn de kleedkamers van h»t eerste. Die oude hokjes hebben we af
moeten breken, 't werd op den duur te klein. Ik zag
een mooi groot lokaal, met kleurige matten op den
grond en leuke sport-gravures aan de wand. Ik
hoorde opgewekte „radio-muziek", en zag gemakkelijke mail-stoelen, en begreep, dat half-time hier
een kwartier rust beteekende. Wat is dat voor een
gebrom, vroeg ik. O, dat is onze Helicoptere, een

ging. Er werd bepaald, dat, „het was 1940 meen
ik", dat de nummers een en twee van de Noordelijke, Oostelijke en Zuidelijke, en de nummers een,
twee en drie van de beide Westelijke afdeelingen in
1941 de Hoofd-competitie zouden vormen. Ajax
zette er dadelijk alles op, en slaagde er in op de
eerste plaats beslag te leggen. Over de hoeveelheid
vergaderingen, Commissies en geroddel van dat
jaar, zal ik maar zwijgen, maar
de N . V . B.
hield voet bij stuk en
de hoofd-competitie was
er. De competities beginnen tegenwoordig begin
September. Üan volgen de beker-wedstrijden, met
drie vrije ronden voor de eerste klassers. De beker
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is nu „populair" en de finale begint een beetje op
Wimbledon te lijken. Wat al veranderingen stamelde ik, je had het zooeven over een vliegmachine,
hoeveel menschen kunnen met zoo n vehikel mee.
Zestig, zei clubgeest, maar als er meer mee willen,
dan haken we er een paar aanhang-motoren aan.
Hoe gaat het met het ranschrijven van de spelers
voor de wedstrijden tegenwoordig. Heel eenvoudig
zei clubgeest, laten we even opstijgen, zoo, nu zijn
\ve boven de Oranje-Nassauiaan. Kijk daar staat
Koolhaas, voor dat toestel. Het is Vrijdagavond,
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nieuwe leden, geschiedt dat nog steeds door een
Enquête-commissie? Ja, zei Clubgeest, hoewel er
ook daar een boel veranderd is. Er worden evenals
vroeger, bijna uitsluitend adspiranten aangenomen,
maar het is tegenwoordig niet voldoende dat het
flinke stevige jongelui zijn, ze worden ook getest.
Ge
wat vroeg ik. Getest, zei Clubgeest, een
methode zoo oud als de wereld, om met behulp van
diverse apparaten met zekerheid te bepalen, of de
adspirant een geboren voetballer is. Zoo heeft Ajax
toestellen, die onfeilbaar aantoonen, of de jonge-

ONZE VETERANEN

De knappe „ruine" die ook dit jaar hét kampioenscnap Denaaide.

dus alle spelers zijn op club-avond. Kom mee,
hier zijn we er. Hoor je Koolhaas?? Opgave Eerste
elftal, de Boer, Pelser, Couton, de Kruyff, Pelser,
Volkers, De Natris, Martens, Grootmeyer,
Schoevaart, Brokmann, maar
maar
hoe kan dat nou vroeg ik, allemaal namen
van 25 en meer jaren geleden. Domoor, denk
je dan soms dat de wereld stilstaat, zei Clubgeest nijdig, zoons van de ouden natuurlijk, en als
je over 50 jaar terug komt, zal je altijd van Gelderens, Vunderinks, Roodenburgen, Koolhazen, v. d.
Lee's, enz., enz., terugvinden, want de Ajacieden
zijn en waren om de dooie dood geen dooie vischjes-vreters en weten en wisten altijd best waar
Abraham de mosterd haalde. En het aannemen van

ling de throughpas werkelijk begrijpt, of ie snel
denkt, of ie een egoist is, zich als een schakel in
een keten beschouwt, of ie een strijder tot het bittere
einde is, en of ie z'n ev. verlies als een sportman
weet te dragen, enz., enz. De heertjes mogen
tijdens hun adspirantschap absoluut niet rooken,
noch sterke dranken gebruiken. De Secretaris der
Adspiranten-commissie krijgt geregeld de rapporten
der jongelui ter inzage, en onvoldoende cijfers beteekenen „niet voetballen". De spelregels worden
tegenwoordig op school onderwezen; een .zéér
goede maatregel van de schoolvoetbal-commissie.
Alvorens een adspirant van welke vereeniging ook,
tot het Junior-lidmaatschap wordt toegelaten, moet
hij een spelregel-examen afleggen, en bovendien
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blijk geven, dat hij een cursus gevolgd heeft van
„Eerste hulp bij ongelukken" Hij moet een wedstrijd van een zijner klassen fluiten, en eerst dan
wordt hij Junior-lid. D e Voetbalbonden hebben,
dank zij deze maatregelen, zéér sportief spelende
leden, en straf-commissies behooren reeds lang
tot het verleden. Het groote publiek is door al deze
maatregelen ook „sportief" beter opgevoed, en
scheidsrechters-mishandelingen en dergelijke relletjes kennen we gelukkig niet meer. En het samenstellen der elftallen in Ajax, wordt dat nog steeds
door elftal-commissies geregeld? Jawel, maar de
spelers zijn daar zóó bescheiden, dat het daar her-

Het „houten Stadion" dat sinds 1912 aan honduizenden voetballiefhebbers de gelegenheid
schonk, koning voetbal hun opwachting te maken.
Ook het afgeloopen seizoen waren wederom tienduizenden Amsterdammers getuige, van tal van
spannende matches in het houten Stadion!

haaldelijk is voorgekomen, dat spelers zich te hoog
geplaatst vonden, en vriendelijk verzochten in een
lager elftal ingedeeld te worden.
God man, wat scheelt je, ben je geschrokken, je
ziet zoo wit als een lijk, vroeg m'n vrouw die even
uit was geweest, ik dacht dat je een uurtje moest
schrijven, maar je schijnt je tijd verslapen te hebben, je papier is tenminste even leeg als de wijnflesch.
Wat kan een mensch toch vreeselijk gek droomen
zei ik, en zóó geschrokken ben ik van m'n leven
nog niet.
JAN SCHOEVAART.

Onder deskundige leiding van Daan Roodenburgh, onzen trouwen medewerker op dit gebied,
is ons home geworden een der gezelligste punten
van samenkomst voor de voetbalenthousiasten.
Moge Ajax nog tal van jaren op deze dier'bre plek
haar tenten blijven opslaan.
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het véél productiever is en lang niet zoo vermoeiend.. Dat bedoelt u er mee, meheer.
Je bent een reus Dirk, hier heb je een „knaak".
Dank u vriendelijk meheer, maar
ik zie niks.
't Is ook een „figuurlijke" knaak, Dirk.
Pingel niet, pingel niet,
Koning Voetbal die gebiedt,
A l zijn Ajax-onderdanen,
Met dat pinglen is 't gedaan-en,
Als je voort blijft gaan met drijven,
Moet je honderd regels schrijven.
Open Game, Open Game,
Dat zij voortaan ons systeem,
Dat negeeren van den vleugel,
Duid ik je ontzettend euveX
Dus
voldoe aan mijn verzoek,
Of je komt in 't klachtenboek •
Dirk!!!
Ja meheer.
Kan je timmeren???
Ja meheer.
Kan je „figuurlijk" timmeren.
Ik ben gek op „figuurlijk" werk, meheer.
Pak dan de kleinste adspirant.
Ja meheer.
Pak de grootste veteraan.
Toch „figuurlijk" hoop ik, meheer???
Natuurlijk, zoo, zet ze naast elkaar.
Wat een verschil hè meheer.
Kop dicht, hier neem die spijkers.
Gossie meheer, wat een lange.
Snuit houden, zoo, timmer nu die draadnagels
in hun hersenpan, en hang er dat bordje „Pingel
niet" aan.
Klaar meheer.
Prachtig, snap je nu hier de beteekenis van???
Zeker meheer, 't is me zoo klaar als een klontje.
U wil hier mee zeggen, dat alles wat maar een
„Ajax-shirt" draagt, van klein tot groot, van jong
tot oud, breken moet met dat vervloekte „pingelsysteem". Pingelen vermoeit ontzettend en wanneer we dus die pingel-evolutie staken, komt dit
onze „Ausdauer" waarmee het vooral in de lagere
elftallen treurig gesteld is, ten goede. Open, open,
open spel, daar moeten we naar toe meheer, omdat

Samenspel, Samenspel,
Kort of lang, maar altijd snel,
Kan mijn oogen méér bekoren,
En bevordert méér het scoren,
Dan die lamme pingel-sport,
Waar je draaierig van wordt.
Hoor hem puffen, blazen, hijgen,
Oef
'k zal straks die bal wel krijgen,
'k Heb er nèt zoo „zes gevoerd"
Hè, m'n keel lijkt afgesnoerd,
Ja ik kom al, en kijkt boos,
Voila
de „Pingel-virtuoos".
Pingel niet, Pingel niet,
Koning Voetbal die gebiedt,
A l z'n Ajax-onderdanen,
Met dat ping'len is 't gedaan-en,
Als je voort blijft gaan met drijven,
Moet je niet in „Ajax" blijven.
TRIC-TRAC.
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A J A X JUBILEERT!
CTVD G"**7> 0^*0 C V D C^Ï3

G"^"ï) G

Ajax jubileert en sportief Amsterdam verheugt
zich in dit jubileum. Het eenige wat Amsterdam
spijt, is dat Ajax tegelijk met de viering van haar
25 -jarig bestaan, de reeds lang opgeborgen kampioénsvlag niet kan ophijschen aan den vlaggestok,
op de gezellige tribune van het Ajax-veld. Dat is
natuurlijk jammer, vooral omdat met een beetje
meer fortuin het eerste elftai van Ajax wel kampioen had kunnen worden. Ajax' eerste heeft dit
seizoen eenige wedstrijden gespeeld, die haar aanhangers betitelden als „ouderwetsch", en dat wil
bij Ajax zeggen: brillant. Als het elftal niet een
paar maal van de kook was geweest, en een paar
maal wat pech had gehad, kon de 25-jarige club
nu een dubbel feest vieren
Maar het is misschien wel goed zoo. Want een
feest wil b.) Ajax al heel wat zeggen, en een dubbele Ajax-fuif zou wel eens den ondergang van
Amsterdam, dat immers slechts op houten palen
gebouwd is, kunnen beteekenen!
Bovendien is het afdeelingskampioenschap bij
H.B.S. zoo veilig als in moeder's schoot. En zoo
ergens, dan wordt het kampioenschap bij Ajax aan
de prettige club van Denis gegund, al was het
alleen maar, omdat men bij Ajax van prettige
elftallen houdt.
Want ook dat is een Ajax-traditie geworden:
men heeft -r niets op met ploegen die halfbakken

damesvoetbal demonstreeren, men houdt er meer
van elftallen, die tot het zoete of het bittere einde
strijden, en fel-kampen, zegevieren of ondergaan.
Ajax is een club, waarin men energie en strijdlust boven alles waardeert, en dat is een van de
redenen, die het rood-wit in Amsterdam zoo populair hebben gemaakt.

Slappe wedstrijden speelt Ajax niet veel, en
zelfs al is het een wedstrijd, waarin het er weinig
op aan komt, en zelfs al voelt men in de gelederen,
dat verliezen de boodschap wordt, dan nog komt
tijdens het jpel de oude Ajax-trots boven, en dan
kan een onvolledige Ajax-ploeg plotseling de
sterkste tegenstanders zoo rauw op het lijf vallen,
dat deze alle zeilen moeten bijzetten om te redden
wat er te redden valt.
Die Ajax-trots is bekend in Nederland, bekend
en gevreesd. Hij is ontstaan in de jaren
toen Ajax het beste clubelftal had, dat er ooit over
den weekeh bodem van ons vaderland heeft geloopen, toen Ajax door niets of niemand te kloppen
was, en de toeschouwers op de tribunes, zich Zondag aan Zondag afvroegen: hoeveel-nul het nu
weer zou worden.
Dit Ajax, het onweerstaanbare, het formidable,
ieeft nog altijd voort in de gedachten van het publiek, van de massa. W e l is er nog een periode
geweest, waarin Ajax in de eerste klasse wel eens
aardige resultaten heeft behaald, wel heeft ook de
ploeg waarvan de namen van v. d. Lee, Schoevaart,
Lucas, Ziegler, Buwalda, Kooy en nog veel anderen
verbonden zijn, meer dan eens met eere en voorspoed gestreden, maar de Amsterdamsche en nietAmsterdamsche voetballiefhebbers weten daar weinig meer van. En als ze het weten, beamen ze alles
wat men over die periode wenscht te zeggen, en
beginnen vlug te praten over die andere periode,
die eigenlijk Ajax' naam heeft gevestigd in binnenen buitenland, over de jaren, dat het elftal der onvergetelijkea een spel liet zien, waaraan de fijnproevers zich vergastten, en waarbij heel Nederland te
hoop liep.
Dat elftal, dat sloot als de bekende bus, dat
tusschenbeide een dolleman's-tempo speelde, dat
het spel demonstreerde, zooals het gespeeld moest
worden, dat elftal is in en buiten Amsterdam, van
speler I tot speler XI, naam voor naam bekend,
en ik zal daarom die namen hier niet stuk voor
stuk herhalen. Ze zullen trouwens in het feestnummer van dit blad wel elders voorkomen.
Die elf spelers hebben den Ajax-trots opgebouwd
en in de harten van tal van jonge Ajax-spelers leeft
de hoop het nog eens zoo ver te. zullen brengen, dat
weer zulk een glorieuze ploeg de rood-witte yerseys
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A J A X ' ROEM.
Jalousie.

In deze jubileum-uitgave zal natuurlijk veel geschreven worden over Ajax' historie, in *t bijzonder
over het magnefieke spel, dat in Ajax' gloriejaren
een klasse op zich zelf was en dat tot ongeslagen
kampioenschappen leidde.
Op gevaar af voor spelbreker te worden aangezien, geef ik er in deze bescheiden bijdrage de
voorkeur aan eenigszins uit dien toon te vallen, al
staat ook dit episteltje, blijkens het opschrift, in
verband tot Ajax" roem.
Wie aan den weg timmert, heeft veel bekijk,
maar heeft ook het voordeel zelf te kunnen kijken'
luisteren. En wanneer ik op mijn veelvuldige „sportieve" zwerftochten door het land
zoo hier en daar het oor eens te luisteren legde —
ik spreek nu van Ajax' besten tijd — dan heb ik
niet één keer, maar honderden malen „vernomen",
dat 't met dat onverwinlijke Ajax toch eigenlijk
geen zuivere pijpkaneel was. En dan kwam er wat
los!
e n

t e

Roem? Och kom; 't mocht wat. Als 't nu nog
een amateurclub was, die 't kampioenschap behaalde, ja, dat zou de moeite waard, dat zou nog
eens roem zijn. Maar Ajax?? Die spelers, die niets
anders doen als voetballen; die gouden horloges,
motorfietsen. Spijkers, Rolls Roices, en wat niet
al, krijgen als belooning— neem me nu niet kwalijk
meneer, maar t is toch geen wonder, dat zoo'n
club het kampioenschap wint!
Oh zeker, meermalen heb ik er bij deze van
jalousie barstende apostelen van 't amateurisme —
waar ik ze ook ontmoette, in spoor of tram, bij den
barbier of aan de koffietafel - op aangedrongen,
toch ruchtbaarheid te geven aan de hun bekende
schandelijke praktijken, die bij Ajax heerschten,
waarbij ik hun zelfs mijn volle medewerking beloofde, welke - het zij hier in alle bescheidenheid
gezegd — toch waarlijk niet gering was voor een
dergelijke aangelegenheid.
Mits
namen, feiten en bewijzen!
Bij deze laatste, overigens toch billijke eisch,
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oh la la, krabbelden velen terug, kropen haastiglijk
in hun schulp, hadden 't ook maar van hooren zeggen. Anderen verzwegen 't dan maar liever, omdat
't de voetbalpropaganda (sic!) zou schaden hoewel hun — natuurlijk geheime! — bron beslist
zuivere waarheid spoot. Jawel. Hoe dikwijls heb ik
de huichelaars op hun nummer gezet!
Maar er waren er ook, die mij voor het blad, dat
ik de eer heb te dienen, met brutaal aïr toezegden,
de „stukken" te leveren, die Ajax aan de kaak zouden stellen. En ik dacht al: daar gaan de Roodwitten met hun goeie gedrag.
k Heb nu de noodige jaartjes op die stukken
gewacht en
ik wacht nóg. En in dien tusschentijd heb ik de heele stad afgeloopen om te zien
waar al die AianVHon -t U.,~
,
— .
uuu auiu s en mororfietsen ergens de hoofdstad onveilig maakten, zat
ik Zondag aan Zondag in de Oude Meer, met
speurend oog schijnbaar om naar den wedstrijd te
kijken, maar in werkelijkheid, nu ja, u snapt me
wel.
ma

Helaas, wat deze zaak betreft, ben ik blijkbaar
niet onder een gelukkig gesternte geboren. En nu
vraagt men mij zoowaar, als klap op den vuurpijl,
nog een bijdrage voor dit feestnummer ook. Is 't
niet het toppunt van pech? Het spijt me, Ajacieden,
maar 't is te veel gevergd.
Misschien is het ook niet meer noodig. Want
wordt niet juist door het bovenstaande, beter dan
door het fraaiste resumé uwer brillante verrichtingen, uw roem en uw grootheid getypeerd?
Proficiat!
H .HOLLANDER.

DE RIJ DER OFFICIALS
Het is ons ondoenlijk de geheele rij der officials en die
der bekende Ajax mannen te noemen. Van de oprichting af
hebben Hein Brockmann, Piet van Os, J. Stallmann, H. Sitter,
Hintze, Zweesaardt, en in latere jaren J. H. Bakker o.l., Goosen!
de Lucassen, Ten Herckel, Jan de Vos, B. Lettinga, Ziegler,
Maasen, Roef Vunderink, Cluwen, Dr. Keesing, e.a. de Ajaxorde met eere verdiend. Ongetwijfeld worden enkele der
bekenden vergeten doch een later uit te geven herinneringsboek zal hopelijk meer volledig zijn.

34

C L U B N I E U W S D E R A . F. C. A J A X

DAGBOEK V A N EEN VOETBALLER.
18 Maart
1 900. Hedenavond Ajax ter wereld! En het kind gebakerd door F. Stempel, Dade
en Hertel. De geboorte in Café Oost Indie, Kalverstraat 2, alwaar het bier goed en goedkoop,
namelijk tien cents per glas.
1 September
1 9 0 0. Het eerste Ajax-terrein gehuurd in de Buiksloterham, doch bleek mij
de huurprijs niet gering, namelijk ƒ 100.— en dit

Schoevaart voor de eerste maal tegen het lijf en
leek het mij toe deze een vierkante rakker.
4 O c t o b e r 19 0 4. Vanmiddag met 2—0 van
H.V.V. II aan den W'assenaarschen weg verloren.
En eenige bestuursleden. aan het station ons afgehaald. De Cetem nog niet uit en aan meergemetden bestuurderen verteld wij met 1—0 gewonnen.
De heeren ons daarom voor een potje bier geinvi-

D E ELFTAL-COMMISSIE

Een niet geheel voltallige vergadering der Elftal-commissie.

voor ons jeugdige Ajacieden een leelijk klontje
uit de pap.
8 O c t o b er 19 0 2. Vandaag tegen Swift
thuis voor de derde klasse N.V.B. en wij zoo doorgaande zeker kampioen. Na afloop een kaartje
gelegd in het clubkroegje aan de overzijde van het
IJ en met onzen keeper terug. ZEd. met uitgekauwd papier alle sleutelgaten in de combof van
de veerpont dichtgestopt, heigeen juist een kolfje
naar mijn hand.
4 A p ri l 1 9 0 4. Vanmiddag vreugdedans met
den Stier en met den man met de houten haren bij
Evert in het Rechthüis.
Ajax namelijk tweede
klasse en Holst eenige salto's over de biljarts. Frans

teerd in de Roemer op de overwinning en daarna
huiswaarts. En zal in het Sportblad van deze week
blijken wij de heeren leelijk te grazen gehad.
1 April
19 0 5. Heden een match tegen de
Cadetten te Alkmaar en het veld op de binnenplaats tusschen hooge muren gelegen, waaromheen
breede vestinggracht. De pauze met 2—0 in ons nadeel en wij in de tweede helft de twee beschikbare
ballen zonder opzet over den muur getrapt. En zoo
doende met 5—2 overwinnaar, daar tegenpartij
geen voldoende materieel.
1 Mei 1907. Ajax het ver gebracht. Wij namelijk in de Kampioenscompetitie en heden V.O.C.
op ons veld. Na afloop een gokkie in de clubkroeg
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en mijn medespelers heele uitsmijter verorberd.
Doch dit diner uit mijn geldbuidel daar verlies
f 0.65 en dit mijn heele hebben en houwen.
2 3 M ei 1 9 1 2. Heden in Weenen aangekomen
op eerste internationale toer. Onze rechtsbinnen
op heenreis 20 sigaren gerookt en 15 halfzachte
eitjes naar binnen. En aan Chris Holst gevraagd
deze man ditmaal niet mijn slaappie! Eerst om één
uur 's nachts van fuif thuisgekomen en Fortgens
uit het bed geklopt dewelke zich aangekleed en
geschoren. Doch bleek ZEd. even te vroeg daar
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voor volks-redenaar, daar ZEd.
pica naar groene tafel.

vlijmende philip-

I F e bruari
1 9 1 7. Het Ajax Clubnieuws geboren. En vol goeden moed het Clubnieuws de
wereld ingezonden. Stel mij voor steeds Redactie
met berichten te steunen en Grootmeijer en Knegt
bericht deze krant onmisbare schakel in het vereenigingsleven.
II Juni
1917. Heden het Amsterdamsche
publiek aan Ajax Kampioensvlag aangeboden en
dit schitterendste dag uit onze historie. Wij namelijk

E E N A J A X — B L A U W WIT M A T C H

Prof. Snapper doet den opgooi.

afgesproken allen om 5 uur op te staan in verband
vroegtijdig vertrek naar Budapest.
2 M aart 1 9 1 3. Karei van der Lee naar Indië
vertrokken per Willem III en ZEd. uitgeleide tot
IJmuiden. De uittocht ware zegetocht en honderden
langs de Ruiterkade met rood-witte vlaggen. In
het IJ tal van roeischuitjes en Karei wel hartelijk
gehuldigd. Met van harte tot weerziens de reeplank afgegaan.
1 5 Juni 19 1 4. Reeds derde avond van Jaarlijksehe Algemeene Vergadering. En heden slooperswerk verricht. Verschillende Bestuurderen gewipt en anderen in hunne plaatsen. Heftig rumoer
en bleek mij Frans Schoevaart uitstekend geschikt

in dezen tijd van misère en moreel verval het
Amsterdamsche volk veel ontspanning en afleiding
gebracht.
1 5 F e bruari
1 9 2 5. Deze paar dagen uit het
dagboek der herinnering geknipt. De Redactie namelijk van oerdeel alle vaste medewerkers een
plaatsje in het geïllustreerd Jubileum-Nummer in
te ruimen. En mij hierdoor zeer gevlijd, daar ik
waarschijnlijk onder de oogen van duizenden sportenthousiasten. Het vorenstaande slechts een kleine
greep uit de talrijke memoires van het boek, hetwelk
alle oudere Ajacieden in hun bezit, namelijk het
boek der herinnering.
DAGBOEKENIER.
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ONZE INTERNATIONALS

Ajax heeft sinds haar bestaan het Nederlandsche
voetbal op verschillende manieren gediend. Een
van de voornaamste punten die in dit nummer naar
voren gebracht dienen te worden is wel, dat Ajax
67 maal een Ajacied in het Nederlandsch elftal
zag opgenomen. De eerste man Was Fortgens en
de jongste is W i m Volkers. Recordhouder is Jan de
Natris die 19 maal de oranje trui droeg. M o g e de
selectie-commissie nog tal van rood-witten uitnoodigen 's lands eer te verdedigen in de komende
jaren. Bijzonderheden vindt men in onderstaande
lijst, waaruit een ieder zijn conclusies zal kunnen
trekken.
De eerste speler die „ A j a x " voor het Internationaal voetbal heeft geleverd was:
G. F O R T G E N S .
Deze speler kwam acht maal voor het Nederlandsch elftal uit, de laatste maal tegen Denemarken in de te Stockholm gespeelde Olympische wedstrijden, alle wedstrijden als inkshalf-backj
N . R. B U W A L D A
speelde tweemaal op de linksbuitenplaats, resp.
op 5 A p r i l en 26 A p r i l 1914, tegen Duitschland en
België.
H E N K HORDIJK
kwam negenmaal in de Oranjetrui uit als rechtshalf-back. Zijn laatste wedstrijd was tegen Z w i t serland te Bern (1921);
WIM GUPFFERT
speelde drie wedstrijden voor Nederland op de
linksbuitenplaats. O p 8 M e i 1921 tegen Italië
speelde deze schitterende speler zijn slotwedstrijd;
THEO BROKMANN
heeft één wedstrijd gespeeld tegen Zweden in het
Amsterdamsche Stadion (9 Juni 1919) als middenvoor;
JAN V . DORDT,
de tegenwoordige Vitesse-captain, was vijfmaal
international. In Antwerpen zagen wij hem het
laatst in het nationale elftal voor de Olympische
spelen als rechtsbinnen;

JAN D E NATRIS,
onze record-man, speelde niet minder dan negentien wedstrijden en zal volgens ons oordeel de 25
gemakkelijk halen. Zijn passeeren voor den wedstrijd tegen België heeft de verwondering van
velen verwekt;
H. DELSEN,
rechts-, resp. linksbinnen, droeg driemaal de
Oranjetrui. O p 26 Maart 1922 te Antwerpen was
onze aal-vlugge voorhoedeman het laatst als zoodanig in het veld;
ANDRé D E KRUIJFF,
heett tegen Zwitserland gespeeld op 28 Maart
1921 te Amsterdam als links-halfback;
V O N S PELSER
verdedigde de Nederlandsche kleuren zes maal als
rechts-back. Verdween na den wedstrijd tegen
Zwitserland te Bern (19 N o v . 1922) tot ons leedwezen uit het nationale elftal;
JAN D E BOER
keepte vijfmaal voor de Oranjetruien. N a Nederland—Duitschland
(21 A p r i l 1924) werd hij
helaas niet meer herkozen.
W I M ADDICKS
heeft driemaal de eer van Nederland hoog gehouden. Speelde zijn laatste match voor Nederland te
Hamburg op 19 M e i 1923;
W I M VOLCKERS,
onze internationaal van vandaag! Hij speelde tweemaal, resp. tegen Zuid-Afrika en tegen België.
In totaal kwam dus 67 maal een Ajax-man voor
de Nederlandsche ploeg in aanmerking. V o o r alle
plaatsen, behalve de linksback en centerhalfplaats
leverde Ajax haar spelers. N a J920 is de groote run
voor het nationale elftal begonnen. W i j spreken den
wensch uit, dat onze spelkwaliteit nog jarenlang
• het verkiezen van talrijke Ajacieden zal mogelijk
maken.
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AJAX
IN
LONDEN

Deze medaille stelt
voor een Grieksche
held (Ajax) naar links
gewend, in den rand
de letters Ajax. De
kop draagt een rijk
versierde helm. De
voorstelling is geïnspireerd op een origineel antiek beeld van
den Held Ajax, die
met de Grieken voor
Troye streed.
AJAX

Onze dames
leggen een
bloemstuk bij
het gedenkteeken aan
den oorlog.

NAAR D E N VREEMDE.

Op het gebied van internationale reizen neemt
Ajax een der eerste plaatsen in. De heer Hirschman
getuigt hiervan in zijn

EEREHOEKJE
In dit eere hoekje
memoreeren wij het
niet genoeg te waardeeren werk wat de
volgende officials voor
Ajax verricht hebben:
D. C . Rike, Penn.,
C. Fetter, Penn.,
H : Schutte, Secr.,
G . Rauch, 2e Secr.,

gewaardeerd

artikel en

meent ,dat Ajax zeer veel bijdroeg tol: de hoogachting, die men in het buitenland het Hollandschc
voetbal toedraagt. Onder de '.alrijke toeren, die ons
Bestuur heeft gearrangeerd dienen te worden gememoreerd:

AJAX IN G O T E N B U R G
De

Selectie

Commissie

G . Hemmen 2e Secr,
H . Reyenga, 2e Penn.,
J. Th. Geerl ings, Com.,
Karei Reeser, Comm.,
Moolhuijsen, Comm.,
Speciaal wil ik echter
herinneren aan hetgeen
Tjerk de Munnik als
Penningmeester voor
onze vereeniging gedaan heeft. Zijn naam
dient zeker in dit eerehoekje . geplaatst.

Grootmeijer,
Koolhaas en Tump
voelden zich te
Christiania niet safe

W i j maakten een mooie trip naar de schitterende omstreken.
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D E FOIEN-BAHN T E BERGEN IN N O O R W E G E N

ONZE KAMPIOENEN.
Tijdens den Cabaretavond zal den spelers van
Ajax II, V I B , VIII, Juniores A en Veteranen de
Kampioensmedaille aangeboden worden voor het
feit dat hun elftallen het kampioenschap behaalden. W i j wenschen dezen spelers hartelijk geluk
en stellen ons voor de foto's dezer elftallen in een
der volgende Clubbladen te plaatsen. Momenteel
ontbreekt hiervoor de plaatsruimte,

DLE.N

Deen was in Bergen
een der beste spelers
van het veld

W i j hadden een prachtgezicht op de fjorden.

1 Toer naar Oostenrijk en Hongarije,
2 ,,
„ Frankrijk,
3 ,,
,, België,
4 ,,
,, Zwitserland,

5
&
7

ONZE FOTOGRAAF DESMIT

A . L,. uesinic, onze voortvarende turfgraaf,
die tal van foto's voor dit nummer leverde
en hiervoor dank dient gebracht. Desmit
is tevens reserve Elftal-commissie.

Duitschland,
Engeland, Zweden en Denemarken,
Zweden en Noorwegen.

AJAX TE GOTENBURG

Wij

gonnen met een bezoek aan het schitterend gelegen Stadion.

C L U B N I E U W S D E R A . F. C. A J A X
D E FAMILIE PELSER.
In dit hoekje een hulde-woord aan
Adriaan, Jan, Joop en Fons Pelser, de
4 Pelserianen, wier namen met eere in
de Ajax-gedenksteen gebijteld moeten
worden.

AJAX IN CHRISTIANIA.

tt KPUUTT

Toen André in Gotenburg het veld
opstapte maakte Lindberg deze schets
Het slechte weer had geen invloed op de gezellijheid!
k

Op al deze trips heeft Ajax bizonder veel goeds
gepresteerd en nooit keerde het elftal met den kous
op den kop terug. Talrijke fraaie resultaten werden
bereikt, terwijl onze leiders door het arrangeeren
van schitterende trips het nuttige aan het aangename wisten te paren. Plaatsgebrek noopt ons, ons

in deze feestcourant te beperken doch wij vertrouwen, dat t.z.t. in een uit te geven Herinneringsboek alle resultaten zullen worden neergeschreven.
Wij namen echter enkele eerder gepubliceerde
foto's opnieuw op.

NAAR DENEMARKEN.

Hein Delsen had er in
Bergen lol in en
speelde brillant
op de vleugel

De zee was rustig en de zwakke broeders hadden de grootste plaats!
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ONS CLUBLIED.
'n Juichtoon da'vre langs de velden,
Voor ons dierbaar Rood-en-Wit!
De schaar der dapp're Meersche helden.
Onze vreugd, ons trotsch bezit!
Gevreesd, geducht in heel den lande,
Glorie onzer Amstelstad
Ieder draagt ze op de handen.
Wie gaat niet op Ajax prat?

CLUBGEEST.
Onze gezellige clubavonden hebben voorzeker
veel bijgedragen tot het vormen van een kerngezonde en krachtige club. Onderstaande foto geeft
ons een beeld van een clubavond .waarbij de leider
van deze avonden Jan Schoevaart voorkomt. In
deze kolommen moet dezen „Streber" naar een
hechte clubgeest zeker een plaats gereserveerd
worden.

Heil Ajax, heil, Rood-Witte schare
Dapp're strijders, fier en koen
Bevestigt Uw roemrijke mare,
Driewerf heil, onz' Kampioen !
II.
Ziet onze spelers pijlsnel draven,
Fiks zich werpend in den strijd!
En nooit bereid tot overgave,
Vol van vastberadenheid!
In vurig willen, ernstig streven.
Naar de overwinningseer.
Deed zij menig club reeds sneven,
't Roemrijk Ajax uit de Meer!
Heil Ajax, heil Rood-Witte schare
Dapp're strijders, fier en koen
Bevestigt Uw roemrijke mare,
Driewerf heil, onz' Kampioen!
III.
De goede clubgeest zal ons schragen,
D'eendracht maakt ons hecht en sterk
D Ajax-vaan steeds hooger dragen.
Zij ons allerschoonste werk!
Ons mooie spel vol frisch bekoren
Te spelen in 't Rood en Wit,
Dat zij ons jaren nog beschoren
Vol geest, animo en pit.
Heil Ajax, heil Rood-Witte schare
Dapp re strijders, fier en koen
Bevestigt Uw roemrijke mare,
Driewerf heil, onz' Kampioen!
D. K N E G T .
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Hiermede acht ik mijn taak ais samensteller
van dit feestnummer beëindigd. De geschiedenis
van onze club welke tot 1918 duidelijk is neergelegd in de bekende kampioensuitgave heb ik,
teneinde zooveel mogelijk te beperken, niet*opnieuw
beschreven. Moge ieder Ajax-lid dit nummer een
speciaal plaatsje geven in boekenkast of lessenaar
en moge het in later jaren aanleiding geven zich
de mooiste herinneringen van ons feest voor den
geest te roepen.
J A N GROOTMEIJER,

Secretaris.

