
Wereldtijdpad Rijssen-Holten / Rondwandeling Dijkermaten/ Thema: Dat kan niet waar zijn!                                                                1 
 

 

Dat kan niet waar zijn! 
 

Rondwandeling Dijkermaten 
   

• Periode: jaren 1361-1732 

• Startpunt: jaarpaal 1732, hoek Oude 
Deventerweg/Jeurlinksweg, Holten 

• Lengte: 10,7 km 
 
Gebruiksaanwijzing 

• Getallen verwijzen naar de jaartallen op de 
paaltjes. 

• Letters verwijzen naar de zijde van de 
informatiekubus: R = regionale 
gebeurtenissen; N = Nederland; E = Europa; 
W = overige werelddelen.  

• Scan onderweg QR-codes voor filmpjes e.d. 
 

Bewegwijzering 
Wit-paarse bordjes geven de looprichting aan. De 
bordjes zijn vaak bevestigd aan lantaarn- en 
straatnaampalen.  
 

 
 

  Podcast 
Tip! Beluister voor je op pad gaat de podcast bij 
deze rondwandeling. Dan krijg je in het kort te 
horen wat er in deze periode gaande is. Dat 
maakt het gemakkelijker om gebeurtenissen die je 
onderweg tegen komt in die tijd te plaatsen. De 
podcast staat op de website van het 
Wereldtijdpad: zie pagina van deze 
rondwandeling. 
Tijd van rondwandeling Dijkermaten 
 
Intro 
Soms lees of hoor je dingen waarvan je denkt: 
Dat kan toch niet waar zijn! Dat was vroeger niet 
anders. Deze wandeling staat bol van soms 
bizarre zaken die toch echt gebeurd zijn. Een 
prettige wandeling en… verbaas je! 
  

 

 
Tsaar Peter de Grote (1672-1725) 

 

1722-E Haarbelasting 
Snorren zijn toegestaan, maar baarden… 
 

 
Moai op Paaseiland 

 

1722-W Poppenkast 
Aan de andere kant van de wereld gelooft Jacob 
Roggeveen zijn ogen niet. 
 

 
 

1715-N Amsterdamse penose 
In deze tijd weten ze in Amsterdam wel raad met 
zware criminelen.  
 

https://open.spotify.com/episode/343BH634m4Yo4MzfRP0k4o?si=e976b8b48a964bde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Peter_de_Grote.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Ahu_Tongariki.jpg
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Zo zag de complete Nachtwacht van 

Rembrandt  er ooit uit. 
 

Ook met kunst wordt weinig zachtzinnig 
omgesprongen. 
 

 
Dit bleef er van over. 

 

 
 

1696-N De ene z’n dood… 
Dat geldt zeker begrafenisondernemers in 
Amsterdam. 

 
 

Ook in ons land  werd deze belasting lange tijd geheven. 
 

1696-E Raambelasting 
In Engeland zijn er mensen die ramen van hun 
woning dichtmetselen. 
 

 
Anna Maria Schurman (1607-1678) 

 

1678-N Slimme meid 
Je kunt goed leren. Wat is het probleem? 
 

 
 

1678-R Zorgkosten 
Hoe betaal je de dokter als niemand nog van een 
zorgverzekering gehoord heeft? 
 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Nachtwacht-kopie-van-voor-1712.jpg
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1661-N Keigoed  
Hoe de inwoners van Amersfoort aan hun 
geuzennaam ‘keientrekkers’ zijn gekomen. 
 

 
Oliver Cromwell (1599-1658) pleegde een 

staatsgreep en stuurde vervolgens het 
Engelse parlement naar huis. 

 

1661-E Doodstraf 
In 1658 stierf Oliver Cromwell. Vijf jaar bestuurde 
hij Engeland met harde hand. Drie jaar na zijn 
dood wordt hij berecht…  
 

 
 

1653-R Roodkapje is gewaarschuwd! 
Vooral in Overijssel. 

 
1653-N Nep 
Uit China komt tegenwoordig veel namaak. In 
1653 beginnen ze in Delft met de namaak van 
Chinees porselein. 

 

 
 

1634-R Handicap 
Aan zijn schilderijen zie je zijn handicap niet af…. 
 

 
 

1626-W Voor een appel en een ei 
Sindsdien is Nieuw Amsterdam alias New York 
wel wat duurder geworden. 
 

 
Galileo Galileï (1564-1642) 

 

1616-E Idioot? 
In Italië woont een maf persoon die beweert dat 
de aarde om de zon draait. De kerk is het daar 
niet mee eens! 
[Pas in 1992 sprak paus Johannes Paulus II een 
excuus uit waarmee Galileïsch naam werd 
gezuiverd.]  
 

 

http://www.royaldelft.com/nederlands/producten-online-shop/webwinkel/tulpenvaas-h-33-cm.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Avercamp-ijsvermaak.png
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Galileo_by_leoni.jpg
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1609-E Heksenjacht 
Nu de oorlog met die lastige Hollanders even stil 
ligt, kan de Spaanse koning in eigen land orde op 
zaken stellen.  
 

 
 

1583-E Ontspannen bij de bron 
De moeder van alle attractieparken! 
 

 
Simon en Judaskerk in Ootmarsum 

 

1575R Steengoed  
Voor een ‘hoofdpijnpoeder’ naar de kerk. 
 

 
Grafiet 

1564-E Potlood 
De ingrediënten voor het maken van potloden.. 
 

 
 

1555-E Koffiedik kijken 
Niemand heeft kunnen voorspellen dat mensen 
vierhonderdvijftig jaar later zijn voorspellingen nog 
steeds serieus zouden nemen.  
 

 
Anna van Kleef (1515-1566) 

 

1540-E Lelijk 
Op het schilderij leek ze zo mooi… 
 
1519-R Een gok 
Wie loopt het meeste risico: Claes Kruse of zijn 
tafelgenoot? 
 

 
Rotterdam in middeleeuwen 

 

1512-N Glad ijs 
Geen Rotterdammer verwachtte zo’n snelle 
verhoring van de gebeden. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:AnneCleves.jpg
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Aldo Manuzio (1449-1515) 

 

1502-E Diefstal? 
Aldo Manuzio maakt zich druk maar strijdt een 
verloren strijd… 
 

 
 

1480-W Groot licht 
Ooit was het een groot licht dat alom respect 
afdwong: een wereldwonder! 
 

 
 

1480-E Valscherm 
En weer is Leonardo zijn tijd ver vooruit. 
 
1478-N Geen pardon voor asielzoeker  
De Amsterdamse stadsraad breekt met een 
eeuwenoude traditie. 
 

 
Vlad III Dracula (1431-1476) 

 

1476-E Griezel 
Hij heeft echt bestaan!! 
 

 
Christoffel Columbus (1451-1506) 

 

1476-E Schipbreuk 
Als hij de schipbreuk niet had overleefd, was 
Amerika niet in 1492 ontdekt. 
 

 
Porseleinfabriek 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Pharos_of_Alexandria.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Vlad_Tepes_coloured_drawing.png
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Ebauchage_tournassage_porcelaine.jpg
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1460-W Exportartikel 
Made in China.  
 
1459-R Regionale NAVO 
Als de nood hoog genoeg is, weten Twente en 
Salland elkaar wel te vinden. 
 

 
 
1441-N Watjes? 
Het riddertoernooi is niet meer wat het geweest is. 
 

 
 

1432-E Alsof de duvel er mee speelt… 
 Ook zo benieuwd hoe Bernardus daar achter is 
gekomen? 
 

 
Kathedraal Florence 

 

1420-E Waagstuk 
Brunelleschi heeft een koepel ontworpen die 
volgens tijdgenoten onmogelijk gebouwd kan 
worden.  
 

 
Model van het gigantische schip waarmee 
Zheng He zijn ontdekkingsreizen maakte. 

Op de voorgrond het schip waarmee 
Columbus naar Amerika voer. 

 
1408-W Cadeautje 
Zou de Chinese keizer het cadeautje op prijs 
hebben gesteld? Of ging zijn voorkeur toch uit 
naar de kersverse encyclopedie? 
 

 
 
1391-W Toiletpapier 
De Chinese uitvinding is populair tot in de hoogste 
kringen… 
 

 
 

1382-N Schrille tegenstelling 
Op architectonisch gebied bereikt Utrecht een 
hoogtepunt, op rechtsgebied een dieptepunt.  
 
1378-R Verdedigingswal 
De bisschop laat tussen Deventer en Holten een 
soort Chinese muur aanleggen.  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Ming-Schale1.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Toernooi_het_melee_gerestaureerde_middeleeuwse_afbeelding.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Duomo_Firenze.jpg
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1368-R Gouden vangst 
Een bisschop kapen… ’t is weer eens wat anders. 
 

 
 

1368-W Bouwproject 
Die muur van Nanjing… hoeveel mandagen zijn 
daar wel niet in gaan zitten? 
 
1361-N Weight watch 
En ze hadden Reinald III nog zo gewaarschuwd: 
een zittend bestaan zal je slecht bekomen! 
 
Slotvraag 
Alles wat je op deze wandeling tegenkwam, is 
waar gebeurd. Wat vond je het opmerkelijkste 
gebeurtenis?  
 
Einde themawandeling 
 
Terug naar startpunt Jeurlinksweg 
Einde Oosterveldsweg rechtsaf, onder viaduct 
door. 
 

 

 
Leuke wandeling gehad? 

 
U kunt het Wereldtijdpad 

steunen door voor € 5 
donateur te worden via 
www.wereldtijdpad.nl 

 
Hartelijk dank! 

 

Colofon 
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