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Emotioneel
afscheid van
Artislieveling 

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1971

Johan Cruijff op de transferlijst

Hij had allerlei ouderdoms-
kwalen, kampte met
vochtophoping in zijn
buik. Artis had wel vaker

moeten beslissen of een ingreep bij
olifant Murugan (50) nog zinvol was,
maar op 4 juni 2003 was er geen zicht
op herstel. Een emotioneel afscheid
van de publiekslieveling volgde; niet
alleen voor de vrouwtjesolifanten
Suseela en Jumbo, ook voor verzor-
gers en vaste bezoekers. Artis dankte
de komst van Murugan in 1954 aan de
Amsterdamse kinderen die de India-
se premier Nehru per brief hadden
gevraagd om een olifantje. Murugan
werd bij zijn aankomst in de haven
door duizenden mensen onthaald,
en maakte geregeld tochtjes door de
stad, tot hij daar te wild voor werd.
Voor nageslacht zorgde hij niet, van
de paring had hij niet veel begrepen.

Na het vastlopen van de
salarisonderhandelingen
laat Johan Cruijff
zich op 5 juni 1971

op de transferlijst van
Ajax plaatsen. Volgens
Het Parool is het ver-
schil tussen het sala-
risbod van de club en
de eisen van de 24-jari-
ge vedette onoverbrug-
baar. Ajax houdt vol dat
de besprekingen binnen-
kort worden voortgezet. Met
Cruijff op de transferlijst, wordt
Ajax gedwongen een transferbedrag
voor hem vast te stellen. Indien hij

niet wordt verkocht, is Ajax verplicht
om 10 procent van het transferbedrag

aan salaris te betalen. Maar
Cruijff zou al in gesprek zijn

met één Nederlandse en
drie buitenlandse clubs.
Volgens de krant wil hij
naar Spanje, naar Bar-
celona in het bijzon-
der. Dus wordt er in

Amsterdam serieus
rekening gehouden met

zijn vertrek.

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?

Vorige week wandelden we op de
Nieuwe Oosterbegraafplaats en ston-
den we even stil bij de graftombe van
G.F. Westerman (1807-1890), een van
de oprichters van Artis, een rijksmo-
nument. Winnaar van het jaarabon-
nement op Ons Amsterdam is
Machiel de Vries. Welke historische
plek zoeken we deze week? Inzendin-
gen voor maandag 12.00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

Het ‘opwerken’ van de dijk met klei en zand leek vlot te gaan, 
maar in oktober 1868 bezweek de kistdam over een lengte van 

25 meter; vier schepen werden de bouwput ingesleurd

→ De 50-jarige olifant Murugan in
januari 2003. FOTO OLAF KRAAK/ANP
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Johan Cruijff in 1971. FOTO ANP

Maurits Insinger
(1825-1891), gemeen-
teraadslid, Tweede
Kamerlid en een
 Amsterdamse insider,
wist het al: “Iedere
 ingenieur die in het IJ
heeft gewerkt, heeft
leergeld moeten be-

talen.” Bij de aanleg
van de dijken in de
19de eeuw is voor de
problemen met het
Oer-IJ ‘met goud be-
taald’, maar sindsdien
wordt er rekening mee
gehouden. Het ont-
werp van IJburg is

 gebaseerd op de loop
van de geul: de eilan -
den zijn precies naast
de loop van de geul
 gedrapeerd. Ook
voor de nieuwbouw op
het Zeeburgereiland
houdt men de ‘fos-
siele’ geul in de gaten.

IJburg

→ De aanleg van
de Oranjesluizen
in 1869. Het
project maakte
deel uit van de
aanleg van het
Noordzeekanaal
(onder), dat in
1876 werd
voltooid.  FOTO
STADSARCHIEF


