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Ajax erfgoed in kaart
Dat een club als Ajax een rijke historie kent, hoef je 
aan niemand – zelfs niet aan niet-voetbalkenners – uit 
te leggen. Die historie is de kern van de Ajax erfgoed 
collectie, waar Carel Berenschot als coördinator 
dagelijks mee bezig is. De basis voor deze collectie  
is in kaart gebracht en de krenten uit de pap zijn  
in het Ajax Museum te bewonderen.

Bij een rijke historie, zoals Ajax heeft, hoort een 
erfgoed collectie. Daarvoor is vanuit AFC Ajax 
Carel Berenschot aangesteld als erfgoed coördinator. 
Hij wordt daarbij geassisteerd door Rianne van 
de Wetering. ‘Wat die taak zoal inhoudt?’ Carel 
Berenschot: ‘We noemen het wel eens ‘de spullenbaas’. 
Tot de erfgoed collectie behoren alle prijzen, zoals 
bekers en andere trofeeën. Maar ook shirts, van zowel 
Ajax alsook tegenstanders, die tijdens belangrijke 
wedstrijden gedragen zijn. Daarnaast: wedstrijdvanen, 
programmaboekjes, entreebewijzen, magazines, 
publicaties en artikelen die in de fanshop te koop zijn. 
De collectie is ingedeeld in vier categorieën, waarvan 
de A-categorie de belangrijkste is, ‘must to have’.  

De andere categorieën – B, C en D – zijn meer 
‘nice to have’, maar die completeren het totaalbeeld 
wel. Alle items worden eerst geregistreerd in een 
speciaal programma. Daarin worden onder andere 
de standplaats van het erfgoedstuk en de verzekerde 
waarde vastgelegd’.

IN THE CLOUD
Dat het aanleggen van een erfgoed collectie een enor-
me klus is, weet Carel Berenschot als geen ander. ‘Het 
houdt ook nooit op. Er komen wekelijks items binnen. 
De coördinatie gebeurt vanuit de NV Ajax, maar de 
vereniging AFC Ajax is eigenaar van het erfgoed. We 
werken met verschillende vrijwilligers. Zo wordt het 
fotoarchief beheerd door Hennie Schuurman. Door 
zijn fotografische geheugen de juiste man op de juiste 
plek binnen ons team. Inmiddels zijn er ruim 80.000 
historische beelden gedigitaliseerd. Dat alleen al was 
natuurlijk een zeer arbeidsintensieve bezigheid. Die 
beelden staan nu ‘in the cloud’, zoals dat zo fraai heet, 
en worden voor commerciële doeleinden gebruikt. In 
totaal bestaat het erfgoed vrijwilligersteam uit vijf per-
sonen. Rianne en ik coördineren die werkzaamheden.’

VIDEOWALL
Carel Berenschot: ‘De totale aanleg van de erfgoed 
collectie wordt betaald door de NV Ajax. In het begin 
waren die kosten vrij fors. Nu de collectie voor het 
leeuwendeel is omschreven, wordt er jaarlijks een budget 
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vrijgemaakt voor het aanschaffen van nieuwe items, die 
niet mogen ontbreken. Daaruit worden ook de kosten 
betaald voor het restaureren van artikelen die door de 
tand des tijds zijn aangevreten. Een deel van de erfgoed 
collectie wordt tentoongesteld in het Ajax Museum in 
de Amsterdam ArenA. Dat museum is voor publiek 
toegankelijk als onderdeel van de ArenA Stadion 
Tour. Die ruimte is ook te huur voor presentaties van 
bedrijven of andere relatie evenementen. Daar wordt 
steeds meer gebruik van gemaakt. Er is een mogelijkheid 
om bijvoorbeeld nieuwe producten te presenteren op een 
grote videowall.’

AJAX MUSEUM
‘De basis voor het Ajax Museum is gelegd in 1992, 
nog voor de ArenA dus’, weet Carel Berenschot nog 
goed. In dat jaar werd er in de Beurs van Berlage een 
tentoonstelling over Ajax georganiseerd. ‘Daar was 
ik al bij betrokken. Toen de Amsterdam ArenA werd 
geopend was er op dat moment geen ruimte voor een 
Ajax Museum. De plannen waren er wel. De toenmalig 
ArenA directeur Maarten Oldenhof heeft de opdracht 
gegeven om een permanent museum in te richten. 

Op 13 oktober 1997 werd het Ajax Museum officieel 
geopend. Toen bestond het museum nog uit twee 
etages, maar toen de fanshop moest worden uitgebreid, 
ging dat ten koste van ruimte voor het Ajax Museum. 
Nu is alles ondergebracht op de eerste etage boven de 

fanshop. De stadiontour eindigt daar en vervolgens 
verlaten de deelnemers via de fanshop het stadion.  
Het museum is tussentijds gesloten geweest. De 
collectie was toen te bewonderen in de Ajax  
Experience op het Rembrandtplein, maar die  
formule bleek niet succesvol.’
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WERKGROEP
Carel Berenschot: ‘Het samenstellen van de museum 
collectie en de activiteiten met betrekking tot het 
Ajax erfgoed liggen in elkaars verlengde. In 2013 
heeft Ronald Pieloor een goed beleidsplan geschreven. 
Dat kreeg breed draagvlak van de Ajax directie 
en op basis daarvan werd een erfgoed commissie 
samengesteld. Die is met de uitdaging aan de slag 
gegaan. Ook werd er een werkgroep in het leven 
geroepen voor het samenstellen van de expositie in 
het Ajax Museum. Wat wel en wat niet. Want er is 
natuurlijk veel te veel erfgoed voor de beschikbare 
ruimte. Bovendien gaat het om een logisch en 
chronologisch overzicht. We hebben een onderzoek 
onder het publiek gehouden. Dat was wel slim, want 
we hebben ook te maken met jongere generaties. 
Daarbij zegt bijvoorbeeld de naam Van Basten niet 
alles meer’. 

ONZE JOHAN
‘Uiteraard zijn er wel historische beelden van 
bijvoorbeeld de mistwedstrijd tegen Liverpool in 
het Olympisch Stadion en de drieluik tegen Benfica’, 
vervolgt Carel Berenschot. ‘Ook de Klassieker is nog 
in zwart/wit te zien. Grofweg is de periode Cruijff 
in de jaren 80 als speler en als coach een thema en 
het tijdperk Louis van Gaal in de negentiger jaren 
wordt uiteraard ook uitgelicht. Ook ex-Ajax spelers 
die internationaal bij topclubs zijn doorgebroken, 
zoals Zlatan Ibrahimovic en Luis Suárez ontbreken 
niet. Verder heeft de tentoonstelling oog voor wat er 
op De Toekomst gebeurt, want dat is dé kweekvijver 
voor toekomstige Ajax successen. Ook het Ajax 
Vrouwenvoetbal is in de collectie opgenomen, want 

die horen er zeker bij. Tja, en dan hebben we het over 
één persoon nog niet gehad: dan heb ik het over onze 
grootste voetballer aller tijden. Onze Johan wordt op 
ingetogen en respectvolle wijze herdacht. Het is de 
plek in het museum, waar nog wel eens een traantje 
wordt weggepinkt.’
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