
 

 
 
 
 

Mee in Mokum 
                                            
Nieuwsbrief januari 2020 

 
 

Beste collega rondleiders, 

 

Allereerst wensen wij iedereen een in alle opzichten mooi 

2020 toe! 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

*Let s.v.p. op de vermakelijkhedenretributie 

*Kerstperiode bracht 87 wandelaars 

*Maandaglezingen januari 

*Jan van Delft en Hans Ubbels gestopt met rondleiden 

 

Let s.v.p. op de vermakelijkhedenretributie 

Sinds 1 januari 2020 wordt op onze prijs van € 10,00 per persoon, € 1,50 belasting 

toegevoegd. Voor de (ook contante) afrekening is het bedrag per persoon dus € 11,50.  

Hou daar s.v.p. rekening mee en meldt bij een bankoverschrijving naast ordernummer 

en datum ook het aantal personen dat meeliep. Dat maakt het voor de administratie 

minder bewerkelijk. Zoals bekend draagt Gilde Amsterdam de vermakelijkhedenretributie 

af aan de belastingdienst. 

 

Kerstperiode bracht 87 wandelaars 

Dit was het tweede jaar waar wij ook rond de jaarwisseling aan de wandel waren. Vanuit 

huis koppelden Jan van Veen en Ben de Rijke in deze periode de wandelingen aan de 

rondleiders met een mooi resultaat, 87 wandelaars, die we anders gemist zouden 

hebben. Er waren 25 wandelingen met 24 rondleiders. Zij die hebben rondgeleid en zich 

beschikbaar stelden: veel dank! 

 

Maandaglezingen januari  

13 januari: prof. Dr. Sabine Hiebsch met ‘Lutheranen, 

een zichtbare groep in Amsterdam’ 

Op 31 oktober 1517 publiceerde Maarten Luther zijn  

95 stellingen die als het symbolische begin van het 

protestantisme worden gezien.  

In tegenstelling tot Duitsland en de Scandinavische 

landen zijn de lutheranen in ons land een kleine 

minderheid geweest. Maar dat betekent niet dat zij, 

vooral in Amsterdam, niet van betekenis waren.  

De handelscontacten met de lutherse landen en de 

immigranten die vandaar naar ons kwamen zijn daar natuurlijk niet vreemd aan.  

De invloed van lutheranen in Amsterdam is onmiskenbaar, Sabine Hiebsch vertelt ons 

hier meer over. 

 

 

 



27 januari: Don Remkes: De geschiedenis van exotische dieren in Amsterdam 

In 1597 kwamen de schepen terug van ‘de 

eerste schipvaart’ naar o.a. Bantam.  

Zij brachten ook een exotische vogel mee.  

 

Na de oprichting van de VOC en WIC was het 

hek van de dam. Uit alle werelddelen kwamen 

(zoog)dieren en vogels de stad binnen. Als 

kermisattractie of bezienswaardigheid in 

menagerieën. Daar zijn mooie verhalen over.  

 

De manier waarop mensen met dieren 

omgingen blijkt dan drastisch anders dan 

tegenwoordig. De invloed van Darwin en 

andere wetenschappers komt langs en 

vanzelfsprekend komen we terecht bij onze 

iconische dierentuin ARTIS. 

 

 

De lezingen zijn in het auditorium van het Amsterdam Museum. Aanvang 14.00 uur. 

Over de lezingen in februari en maart volgt nog informatie. 

 

 

Jan van Delft en Hans Ubbels zijn gestopt met rondleiden 

Voor beide collega’s zijn de fysieke omstandigheden niet meer voldoende om langdurige 

wandelingen te maken. Zij hebben onze wandelaars mooie dingen laten zien en 

deskundige verhalen verteld. Elke rondleider die dat niet meer kan is een verlies voor 

MiM, maar ongetwijfeld ook voor henzelf.  

Jan begon zijn carrière eind 1987(!), na 32 jaar neemt hij afscheid. Ook Hans heeft een 

aanzienlijke periode achter de rug, hij startte in 2010.  

Bij elkaar is dat een schat aan ervaring.  

Een ‘informeel’ afscheid van beide collega’s volgt nog. 

Jaguar: “Seer wreedt, vernielende ende starck” 


