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evenals de twee voorgaande Spelen 
waren de olympische Spelen van 
Londen in 1908 een onderdeel van 
een groots opgezette tentoonstelling. 
Ditmaal van de Franco-British Exhibi-
tion in Shepherds bush. In tegenstel-
ling tot de Spelen van 1900 en 1904 
waren zij een groot succes en een 

voorbeeld voor de komende Spelen. 
In vergelijking met de olympische 
Spelen van St. Louis in 1904, die 
door de ligging meer een nationaal 
sportfestijn etaleerden, was er aan-
zienlijke winst geboekt in het aantal 
deelnemende landen: van 13 naar 22, 
en de wedstrijden werden bezocht 

door vijfmaal zoveel bezoekers als in 
St. Louis.
voor het evenement was in White 
City een speciaal stadion gebouwd: 
The Great Stadium. De eerste paal was 
in 1907 geslagen. het nieuwe stadion 
was multifunctioneel. naast de atle-
tiekbaan was een wielerbaan. op het 
middenterrein voor de hoofdtribune 
met de koninklijke loge aan ‘the west 
side’ lag een 100 m lang zwembassin 
met een diepte van 1,20 tot 3,70 m. 
voor de olympische wedstrijden in 
lacrosse, rugby, hockey en voetbal in 
de maand oktober werd het zwem-
bassin gedicht.

De marathonloop startte op 24 juli 
om half drie op het landgoed van 
‘Windsor Castle’ (1) het official 
report zegt dat de zon die dag ver-
raderlijk sterk was en de atmosfeer 
drukkend warm. De ansichtkaart met 
het tentoonstellingstempel “Lon-
don, Franco-british exhibition, Jy 
24.08”, de datum van de marathon, 
ondersteunt dat. De afzender schrijft 
over het weer: “the weather is grand 
- simply roasting hot” (2). 
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voor de olympische Spelen in Lon-
don zijn geen speciale postzegels 
en stempels uitgegeven. evenals in 
1900 en 1904 zijn de tentoonstel-
lingstempels een goed alternatief 
om in die leemte te voorzien. het 

mag duidelijk zijn dat stempels met 
een olympische wedstrijddatum een 
pre hebben. naast het getoonde 
stempel kennen wij “Shepherd’s-
bush, exhibition. b.o.W.” en 
“ballymaclinton, Shepherds bush. 

exposition”. Dit laatste stempel 
werd gebruikt op het postkantoor 
van de ‘Irish Village’ (3). De datum: 
“24 08”. was de dag van de voet-
balfinale.
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op zegel 4 en foto 5 nadert de mara-
thon zijn climax. In harlesden bij de 
‘Clock tower’, die 17:10 uur aan-
geeft, leidt de Italiaan Dorando Pietri 
met ruim vier minuten voorsprong op 
de amerikaan Johnny hayes. De ver-
moeid ogende Dorando baant zich 
een weg door de straten van har-
lesden, geflankeerd door dikke rijen 
toeschouwers met pal achter hem 
zijn broer op de fiets als verzorger. De 
wedstrijdcommissarissen zitten pon-
tificaal in de fraaie automobiel daar 
weer achter. een kwartier later zwalkt 
Dorando, omringd door begeleiders 
en artsen, het White City Stadium 
binnen (6a en b). hij is aan het eind 
van zijn krachten, valt diverse keren 
om op de sintelbaan, wordt door de 
omstanders evenzo vaak weer op de 
been gezet en weet uiteindelijk, zwaar 
ondersteund door Jack andrew, clerck 
of the course (links) en dr. bulger, chief 
medical officer (rechts) het finishlint te 
doorbreken (7). terwijl de jury be-
raadslaagde over de onreglementair 
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verlopen race, vocht de totaal uitge-
putte Dorando enkele uren voor zijn 
leven. vanwege de hulp door derden 
werd Dorando gediskwalificeerd, en 
hayes tot winnaar uitgeroepen.
voor aanvang van de medaille-uitrei-
king aan de winnaars van de olympi-
sche Spelen, overhandigde koningin 
alexandra de morele winnaar van de 
marathon, Dorando Pietri, een fraaie 
gouden beker als ereprijs (8).
nederland had, een tikkeltje over-
moedig, maar liefst vijf marathon-
lopers ingeschreven. theunisssen 
echter startte niet. De andere vier 
konden geen potten breken en deden 
mee voor de eer onder het motto van 
Pierre de Coubertins spreuk dat deel-
nemen belangrijker is dan winnen. 
braams, büff en vosbergen vielen 
onderweg uit. Wakker werd op meer 
dan een half uur twintigste.
het olympisch stadion in White City 
is in 1985 afgebroken. er is wel een 
straatnaam naar Dorando vernoemd: 
The Dorando Close. <
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