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Kauwtjes, raven, eksters en gaaien konden leren praten.
Zeelui namen exotische vogels mee, van kanaries tot papegaaien

Primeur 1905

Eerste natuurbeschermers

→ Eli Heimans (met pijp) tussen collega’s. FOTO D. VAN TIJN-DEVREESE

A

msterdamse onderwijzers
hebben een belangrijke rol
gespeeld bij het natuurbehoud in Nederland. Eli
Heimans (1861-1914) maakte natuurexcursies met zijn leerlingen in het
Sarphatipark en schreef Levende
natuur, handleiding bij het onderwijs.
Dat boekje maakte indruk op collega
Jac. P. Thijsse (1865-1945), hoofd van
de Openbare School op de Passeer-

dersgracht. Toen het Amsterdamse
gemeentebestuur in 1904 het plan
opperde het Naardermeer te kopen
om als afvalstortplaats te gebruiken,
fulmineerden Heimans en Thijsse
tegen het voorstel dat eind dat jaar
sneuvelde. Op 22 april 1905 is op initiatief van Thijsse de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten
opgericht. De eerste aankoop was het
Naardermeer, voor 155.000 gulden.

Amsterdammer 1970

Roel van Duijn ontvoerd

R

aadslid Roel van Duijn
werd op 17 april ontvoerd,
aan de vooravond
van de gemeenteraadsverkiezingen van
1970. In folders die in de
Jordaan waren verspreid, werd 10.000
gulden uitgeloofd voor
‘het lijk’ van de lijsttrekker van de Kabouterpartij. De ontvoerders
dumpten Van Duijn in een
Belgisch weiland, levend.
Hoewel hij het onafhankelijke
raadslid Jeanne Baank-Meijer van
betrokkenheid verdacht, deed hij

geen aangifte. In 2005 bleek dat niet
Jeanne, maar haar man Joop de ontvoering had gepleegd, uit naam
van de ultrarechtse Groep 7.
Na zijn bekentenis in tvprogramma Andere
Tijden bestookte Baank
de politicus met haatmails. “Hij dreigt met
zogenaamde keiharde
maatregelen als ik politicus blijf,” aldus Van
Duijn, die nu wel aangifte
deed, van smaad.

→ Roel van Duijn, lijsttrekker van de
Kabouterpartij in 1970. FOTO ANP

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden,
ﬁetsen of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed
kennen we de stad? Vorige week stonden we voor het Olympisch Stadion
bij het portiershuisje, gebouwd voor
de Spelen van 1928 als postkantoor.
In 2002 werd het gebouw van sloop
gered door het 40 meter te verplaatsen. Winnaar is Jesper Vegting.
Welke plek met historie zoeken we
deze week? Inzendingen voor maandag 12.00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

