De oprichting en de stamvaders van de
“Amsterdamsche Football Club”

De oprichting op 18 januari 1895
In het toenmalige Willemspark in Amsterdam, nabij de Koninginneweg, werden in 1894 stevige
potjes voetbal gespeeld door jongeren die zich in clubjes verenigden. Daar waren ook knapen bij uit
die toen nieuwe woonbuurt. Ze besloten een eigen voetbalclub op te richten.
Op 18 januari 1895 was het zover, in de kelder
van het woonhuis waarin de familie Bernard
woonde (het adres is niet bekend gebleven),
kwamen zes enthousiaste jongens bijeen rond een
wasmand, die als vergadertafel diende. Het waren
G. N. (Gerard Nico) Scheepens (die al gauw als
Schaf Scheepens door het leven zou gaan), Hein
Brass, de gebroeders Frits en G.J (geen roepnaam
bekend) Bernard, Jan Hylkema en Vorkink, van
wiens naam zelfs geen voorletters bekend zijn.
Zie ook het deel over de stamvaders van AFC
hieronder.
In die oprichtingsvergadering moet vooral stevig geboomd zijn over de te voeren clubnaam. Geopperd
werden de namen “De Trappers”, “Minerva” en “Cleopatra”. Maar Gerard Scheepens hakte de knoop
door en kwam met de naam “Amsterdamsche Football Club”, die algemeen werd aanvaard.
Eén ding staat vast -en dat is een hele geruststelling- de datum van de oprichting is historisch juist.
Inderdaad is de Amsterdamsche Football Club opgericht op 18 januari 1895. Dat AFC nooit heeft
behoeven te twijfelen aan haar oprichtingsdatum -heel wat club hebben daarmee moeten smokkelen
om hun jubileum officieel te kunnen vieren-, is te danken aan de moeder van onze stamvader Gerard
Nico (Schaf) Scheepens. Zij zorgde er al vanaf de oprichting voor dat op de 18e januari een vaasje met
bloemen op de ontbijttafel stond. De club van haar zoon was jarig en bij een verjaardag behoren
bloemen.
Er is nog een ander onweerlegbaar bewijs, dat de oprichtingsdatum historisch vaststaat. Op 18 januari
1900 organiseerde Jacques van Ooy een etentje om het vijfjarig bestaan te vieren. Dit “etentje” is een
traditie geworden, eerst in de vorm van het reünistendiner, daarna in de vorm van het jaardiner. Dit
jaardiner wordt heden ten dage nog altijd gehouden op 18 januari, bij de verjaardag van AFC.
Het eerste bestuur was als volgt samengesteld: Jan Hylkema voorzitter, Frits Bernard secretaris,
Vorkink penningmeester, G. J .Bernard commissaris van materiaal en Gerard Scheepens commissaris.
Wat het spelen van wedstrijden betreft dacht niemand er in die tijd nog aan om aan competitie voetbal
mee te doen. Voor “friendly” games waren er tegenstanders genoeg. M.E.O (Muiderpoort en
Omstreken), H.E.O. (Haarlemmerpoort en Omstreken) waren graag geziene tegenstanders en er werd
zelfs een uitwedstrijd in Bussum gespeeld, wat in die tijd een hele bijzonderheid was. Uit het verslag
van de algemene vergadering op 8 oktober 1896 komt het volgende gedeelte over het vaststellen van
het tenue, waarin men zou spelen. Immers in het begin kleedde men zich in vaak nog in uiteenlopende

kleding, maar voornamelijk in zwarte broek en zwart hemd. “Thans werd door den President in
stemming gebracht of men zoals het Bestuur voorstelde een band aan den linker bovenarm als insigne
zou gebruiken, of het voorstel een sjerp, vervolgens werd er gestemd over de kleur van den band. Het
bestuur stelde voor: rood/zwart te gebruiken als zijnde de Amsterdamsche kleuren en dus zeer
geëigend voor de Amsterdamsche Football Club”. Heden ten dage is dat nog altijd het geval.
In die tijd werden in Amsterdam, naast AFC, tientallen clubjes opgericht zoals Volharding, EDO,
A.V.V. en Steeds Voorwaarts, waar AFC de eerste wedstrijden tegen speelde. Helaas bestaan deze
verenigingen al lang niet meer. Later zou blijken dat van al die clubjes, AFC zich als één van enige
wist te handhaven en dat het wist uit te groeien tot de oudste en één van de grootste en populairste
voetbalverenigingen van Amsterdam. Ze zou het zelfs brengen tot de strijd om het (amateur)
kampioenschap van Nederland. Dit alles gebeurde in een periode dat Amsterdam nog geen 300.000
inwoners telde en de nog minderjarige koningin Wilhelmina het staatshoofd was onder het
regentschap van haar moeder, koningin Emma. De radio stond nog in de kinderschoenen en
uitvindingen zoals televisie, fax en computers waren nog volstrekt onbekend. Van de stadswijken
Amsterdam-Noord, Amsterdam Zuid, Oost en Buitenveldert of van de IJ-tunnel had nog nooit iemand
gehoord en de Koninginneweg was de zuidelijke stadsgrens.
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Gerard (Schaf)
Scheepens

Hein Brass

Frits Bernard

G. J. Bernard

Vier van de zes stamvaders (jongens van 15 à 16 jaar) die aanwezig waren bij de
oprichtingsvergadering van de Amsterdamsche Football Club op 18 januari 1895.
Deze foto’s zijn gescand van onderstaande elftalfoto in het seizoen 1896-1897.

Het elftal van A.F.C. in het seizoen 1896-1897
Gefotografeerd op het toenmalige AFC-terrein bij de Schollenbrug te Amsterdam.
Voor zover tot nu toe bekend, is dit de oudste foto van een AFC-elftal.
Staand v.l.n.r.: G. van de Elst, H. Ankersmit, Frits Benard, Wilkens, J. P. Krüseman, Gerard (Schaf)
Scheepens.
Knielend in het midden: links Hein Brass, rechts G. Bernard.
Zittend v.l.n.r.: J. van Dam, Horsting, Te Kolsté en W. van Helsdingen.

