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De sobere Spelen die niet
naar de stad kwamen

De Zomerspelen van 1992
gingen aan de neus van
Amsterdam voorbij. De
campagne om ze binnen te
halen, mislukte faliekant. Of toch
niet? Al snel na de deceptie
overheerste de tevredenheid.
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AMSTERDAM

In oktober 1986 werd de Amster-
damse burgemeester Ed. van
Thijn joggend met zijn chauffeur
gezien in Lausanne, zetel van het
Internationaal Olympisch Comi-
té (IOC). In korte broek, gympen
en een T-shirt met de olympi-
sche ringen, drie andreaskrui-
zen en de tekst ‘Amsterdam 1992’
renden ze langs het Meer van Ge-

nève. Hier sprak een duidelijke wens uit: Am-
sterdam wilde de Olympische Spelen. 

Van Thijn en zijn delegatie stond een bittere
deceptie te wachten. Een paar dagen later koos
het IOC voor Barcelona.

Aan de kandidaatstelling van Amsterdam was
een periode van economische onzekerheid
voorafgegaan. De crisis van 1979 had de stad
hard geraakt. Traditionele industrie als de
scheepsbouw was ernstig in verval, de werk-
loosheid steeg, tussen 1975 en 1986 trokken bij-
na 200.000 inwoners weg. Het gemeentebe-
stuur moest zich gaan bezinnen op wat voor
stad Amsterdam eigenlijk wilde zijn. De kandi-
datuur kon daarbij helpen. 

Tijdens de Olympische Spelen van 1984 in Los
Angeles maakte Amsterdam zijn kandidatuur
aan het grote publiek bekend, kort daarna werd
de Stichting Olympische Spelen Amsterdam ’92
(SOSA) opgericht. De stichting was verantwoor-
delijk voor de kandidatuur en zou, mocht het
sportfestijn worden toegewezen, ook de feitelij-
ke organisatie op zich nemen. In SOSA vonden
het Amsterdamse bestuur en het bedrijfsleven
elkaar. Centraal in de campagne stond het idee
van sobere en compacte Spelen, met een kos-
tendekkende begroting. Zoveel mogelijk facili-
teiten gebruiken die al bestonden of waarvan de
bouw al gepland was; alleen nieuwbouw als het
niet anders kon. De gemeenteraad ging in grote
meerderheid akkoord met de kandidatuur. 

Olympisch dorp
Voor de bouw van het olympisch dorp, waar tus-
sen de 11.700 en 14.400 sporters moesten wor-
den gehuisvest, viel de keuze op het tuindersge-
bied bij Sloten, dat na de Spelen zou worden
omgetoverd tot een nieuwe woonwijk. De keuze
voor een stadion ging tussen Strandvliet en Sta-
dionplein. De uiteindelijke keuze voor de plek
van het oude Olympisch Stadion uit 1928 werd

Kandidaatstelling Antilobby bij IOC maakte Amsterdam zwart


