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Vaer wel 1978
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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1971

Kreymborgnazaat is laaiend

Ondanks bewaking, brand-
werende kleding en een
automatische blusinstal-
latie werd de Reus van

Amsterdam, een gigantische recla-
mepop op de Dam, in de vroege uren
van zondag 16 juli 1978 door brand
geveld. 
De actiegroep Reuze-jammer eiste
de brandstichting op. 
Kort voordat de reus in mei op de
Dam werd geplaatst, was het hoofd al
ontvreemd uit een werkplaats aan de
Hoogte Kadijk en in brand gestoken.
Sindsdien werd het geesteskind van
ontwerper Ton Giesbergen bewaakt.
De bewaker die op het moment van
de brandstichting in het gevaarte een
reparatie aan het uitvoeren was, wist
ternauwernood te ontsnappen aan de
vuurzee. 
De omstreden en geliefde reus,
gemaakt om een stalen frame met
veel kunststof, was het middelpunt
van de actie Amsterdam Reuzestad,
waarmee vier grootwinkelbedrijven
winkelpubliek naar het centrum wil-
den trekken. De reus was tegen
brandschade verzekerd, maar een
nieuw exemplaar kwam er niet.

‘Als u niet naar ons wilt
luisteren, dan zal ik u op
deze manier wakker 
schudden,”

waarschuwt Ilse Kreym-
borg (31) op de jaarver-
gadering van het kwak-
kelende modeconcern
Kreymborg bij het
gooien van een asbak
door de ramen. Als
nazaat van oprichter
Anton Kreymborg en
mede-eigenaar van de fami-
lieaandelen is ze boos op de direc-
tie, nu uitbetaling van het dividend
wederom uitblijft. “Vijf jaar lang pro-

beren wij een oplossing te vinden
voor de moeilijkheden, en al die tijd

is er niks gedaan. Wij willen nou
wel eens geld zien.” Ook ver-
wijt ze de directie vriend-
jespolitiek: “Mijn broers
krijgen geen topfunc-
ties aangeboden, ter-
wijl ze daarvoor wel
zijn opgeleid.” De
directie reageert de vol-
gende dag, 16 juli, met

schorsing van haar broer
Hans als filiaalchef.

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten, maar weet u
waar ze zich bevinden?
Vorige week viel ons oog

op het brugwachtershuisje van de
Omvalbrug uit 1954, het laatste werk
van Amsterdamse Schoolarchitect
Pieter Lodewijk Kramer. Hij tekende
ruim 500 ontwerpen voor Amster-
damse bruggen, waarvan 220 werden
uitgevoerd. Winnaar van het jaar-
abonnement op Ons Amsterdam is
Claire Stolk. Welke historische plek
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12:00 uur naar: 
zoekplaatje@parool.nl

Het protest werd lange tijd niet serieus genomen. Dat veranderde
toen bommen afgingen bij het SOSA-kantoor en een PTT-gebouw

pas in een later stadium gemaakt. Dat pakte on-
gelukkig uit: juist in de Stadionbuurt bestond al
langere tijd bezorgdheid over de plannen van de
gemeente met het oude stadion.
In mei 1984 bleek dat buurtbewoners onder
leiding van Saar Boerlage een actiegroep had-
den opgericht met de alleszeggende naam Ko-
mitee Olympische Spelen Nee. Dat nam het de
gemeente zeer kwalijk dat ze ‘haar eigen burge-
rij’ niet geraadpleegd had. Het waarschuwde
dat het zou gaan protesteren en contact zou op-
nemen met internationale olympische organi-
saties om duidelijk te maken dat Amsterdam-
mers de Spelen niet wilden. Overigens werd de
kritiek niet breed gedeeld: halverwege 1985
bleek 71 procent van de Nederlandse bevolking
vóór de spelen. 

Brieven en bommen
De tegenstand van het Komitee – een kleine,
harde kern van zeven à negen mensen – ver-
hardde. Niet langer was het gebrek aan inspraak
of de vraag waar het nieuwe stadion zou komen
een probleem: er moest koste wat kost verhin-
derd worden dat de Spelen naar Amsterdam
zouden komen. Met harde woorden, kleine ac-
ties en eindeloze brieven aan leden van het IOC
wist het comité de aandacht op zich te vestigen.
Waarbij Amsterdam werd geschetst als een cha-
otische stad met een ongehoorzame bevolking.
Ook foto’s van krakersrellen werden bijgevoegd. 
Het protest werd lange tijd niet serieus geno-
men. Dat veranderde toen in de nacht van 20 op
21 augustus 1986, twee maanden voor de verkie-
zing in Lausanne, bommen afgingen bij het
 SOSA-kantoor in de Bijlmer en het PTT-gebouw
voor telecommunicatie in Sloterdijk. De aansla-
gen werden opgeëist door de nog onbekende
groepering Revolutionaire Cellen, Kommando
ins Blaue hinein. Boerlage ontkende elke be-
trokkenheid, maar vond het wel een geslaagde
actie: “Ik denk zeker dat dit slecht is voor de
kandidatuur van Amsterdam. Daar zijn wij ver-
heugd over en in die zin distantiëren wij ons
niet.” 

Samaranch won de race
SOSA stortte zich vol overgave op de promotie-
campagne, die er vooral op gericht was om de
harten van IOC-leden te stelen. Het Amster-
damse plan bleek aan de meeste eisen voldoen.
IOC-leden die een bezoek brachten aan de stad
beoordeelden Amsterdam dan ook positief.
Maar bij de verkiezing in Lausanne kreeg Am-
sterdam in de eerste ronde slechts vijf stemmen,
en viel de stad als eerste af. Dat het Barcelona
van de Spaanse IOC-voorzitter Juan Antonio Sa-
maranch de race won, kwam niet geheel onver-
wacht. Maar de score van slechts vijf stemmen,
nog minder dan Belgrado, Brisbane en Birming-
ham, was uiterst pijnlijk.
Toen de bittere pil eenmaal geslikt was, bleek
er onder het stadsbestuur toch ook tevreden-
heid te bestaan. Twee weken na het debacle ant-
woordde Van Thijn op de vraag wat er verbeterd
was in Amsterdam sinds de kandidatuur: “De
lijnen naar Den Haag zijn korter geworden en
vooral ook de lijnen naar het bedrijfsleven.”
Meedoen was dus toch belangrijker geweest dan
winnen: de kandidatuur alleen al had een ver-
andering in de bestuurlijke, economische en
planologische situatie van de stad teweeg -
gebracht.

→ De reus die reclame maakte voor
Amsterdam. FOTO STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Ilse Kreymborg, wilde de directie
van Kreymborg tot actie aanzetten.

Na de teleurstellende
stemming ging de ruzie
tussen voor- en tegen-
standers nog even door.
Bij thuiskomst bleef de
sfeer grimmig. Zo was er
een opstootje tussen de
Nederlandse delegatie en
actievoerders. NOC-voor-
zitter Henk Vonhoff zou in

zijn gezicht zijn gespuugd
door een actievoerder en
Van Thijn vertelde de pers
dat demonstranten van
het Komitee in Lausanne
Afrikaanse IOC-leden en
hun vrouwen hadden be-
spuwd en uitgescholden
voor ‘fucking nigger’.
Boerlage ontkende dat

haar comité er iets mee te
maken had: “Er zijn hier
en daar wat ontsporingen
geweest, maar we
hebben goed op elkaar
gelet. Onze acties zijn al-
tijd geweldloos geweest,
hoewel sommigen van
ons heftige karakters
hebben.”

Nasleep

De crisis raakte de stad
hard. De werkloosheid
was gestegen, 200.000
inwoners trokken weg

Met harde woorden,
kleine acties en eindeloze
brieven aan IOC-leden
trok comité de aandacht

71%
→ De kritiek op de komst van de Spelen naar
Amsterdam werd niet breed gedeeld:
halverwege 1985 bleek 71 procent van de
Nederlandse bevolking vóór de spelen.

→ Saar Boerlage van Komité Olympische
Spelen Nee (boven) en burgemeester Ed. 
van Thijn in Lausanne. FOTO’S  HOLLANDSE HOOGTE


