Herdenkingsjaar 2022
Wat herdenken we dit jaar?




Periode: van nu naar het jaar 1772
Startpunt: ‘Wereldtijdboom’ (sculptuur op het
plein voor station Holten)
Lengte: 10 km

Vooraf
Tijdens de wandeling sta je stil bij gebeurtenissen die
in 2012, 1997, 1972, 1947, 1922, 1872, 1822 en 1772
plaats vonden en leg je een link tussen toen en nu
Bewegwijzering
Wit-paarse bordjes geven de looprichting aan. De
bordjes zijn meestal bevestigd aan lantaarn- en
straatnaampalen.

Wereldtijdboom op het plein voor station Holten
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Jaarkubussen in Wereldtijdboom

2022
De tekst van kubus 2022 wordt in de Maand van de
Geschiedenis (oktober 2023) bekend gemaakt.

Neil Armstrong in 1969 (Wikipedia)

2012 (10 jaar geleden)
Sterfjaar van o.a.
 acteur Piet Römer, 83 (Citroentje met suiker,
Baantje, Stiefbeen en zoon)
 actrice Hetty Blok, 92 (Ja zuster, nee zuster)
 dichter en schrijver Gerrit Komrij, 68
 astronaut Neil Armstrong, 82 (1e mens op de
maan)
 zangeres Whitney Houston, 48
 TV-omroepster Hanny Lips, 88.
In 2012 begon een burgeroorlog.
 Wat merkten wij ervan?
 Hoe lang duurde dIe oorlog?
Welke andere gebeurtenis uit 2012 vind je
gedenkwaardig?
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Diana, prinses van Wales in 1987 (Wikipedia)

1997 (25 jaar geleden)
Sterfjaar van o.a.:
 filmregisseur Bert Haanstra, 81 (Alleman, Glas,
Fanfare)
 prinses Diana Spencer, 36 (Lady Di)
 Chinees staatsman Deng Xiaoping, 92
(hervormer: ‘Het maakt niet uit of de kat wit of
zwart is, als hij maar muizen vangt’.)
 Amerikaans countryzanger John Denver, 53
 Nobelprijswinnaar Moeder Teresa, 87
Geboortejaar van autocoureur Max Verstappen.’
In 1997 krijgt China er een gebied met 236 eilanden
bij.
 Wat is de naam van het gebied?
 De Chinese overheid beloofde: ‘Eén land, twee
systemen’. Wat merken we daar nu van?
In 1997 wordt in Nederland een enorm project
voltooid.
 De plannen daarvoor stammen uit 1953. Wat was
de aanleiding?
 Moet er binnenkort misschien een vervolg op dit
project komen? (Waarom wel/niet?)
Welke andere gebeurtenis uit 1997 vind je
gedenkwaardig?

Bron: Wikipedia

1972 (50 jaar geleden)
Geboortejaar van o.a.
 de acteurs Frank Lammers, Daan Schuurmans en
Barry Atsma
 zanger Guus Meeuwis
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voetballer Jaap Stam en wielrenner Michael
Boogerd
cabaretier Richard Groenendijk.

In 1972 wordt een alarmerend rapport gepubliceerd.
 Wat is er mee gebeurd?
 Waarom zijn veel mensen geneigd weg te kijken
als er groot alarm wordt geslagen?
50 jaar geleden loopt ons land voorop op het gebied
van drugsgebruik.
 Was dat wel verstandig?
 Heeft die keuze in het buitenland navolging
gehad?
Welke andere gebeurtenis uit 1972 vind je
gedenkwaardig?

Johan Cruijff in 1972 (Wikipedia)

1947 (75 jaar geleden)
Geboortejaar van o.a.
 voetbalicoon Johan Cruyff
 komiek André van Duin
 de zangers David Bowie, Elton John en Ben
Cramer
 de journalisten Mart Smeets, Kees Jansma en
Frits Barend
 de politici Job Cohen en Hillary Clinton.
Sterfjaar van o.a.
 autofabrikant Henri Ford, 48
 schilder/oplichter Han van Meegeren, 58
 gangster Al Capone.
Dit jaar komt één van de meest verkochte boeken ter
wereld uit.
 Hoe is het succes te verklaren?
 Wat is de impact ervan op de wereld waarin we
nu leven?
Een belangrijk jaar ook voor de ‘babyboomers’.
 Waarom?
 Is er een verklaring voor de ‘golf’?
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Komt zo’n ‘golf’ vaker voor?

Welke andere gebeurtenis uit 1947 vind je
gedenkwaardig?

Corneille in 1995 (Wikipedia)

1922 (100 jaar geleden)
Geboortejaar van o.a.
 filmster Doris Day
 de schilders Corneille (Cobra) en Jopie Huisman
 hartchirurg Christiaan Barnard (eerste geslaagde
harttransplantatie in 1967)
 generaal en president John Eisenhower
 acteur Wim Meuldijk (Pipo de clown)
 schrijver Jaap ter Haar (Saskia en Jeroen, Lotje)
 voetballer Frans de Munck (‘De Zwarte Panter’).
In 1922 wordt op medisch gebied een ontdekking
gedaan, die ook nu nog van grote betekenis is voor
miljoenen patiënten.
 Om welke ziekte gaat het?
 Weet je nog een paar ontdekkingen uit het
verleden, waar we vandaag de dag veel profijt
van hebben?
Begin 2022 bestormden honderden betogers het
parlementsgebouw in Washington. Ze wilden
president Trump in het zadel houden. Honderd jaar
geleden vond in Italië iets vergelijkbaars plaats.
 Mag je gebeurtenissen uit het verleden
vergelijken met wat er nu plaats vindt?
 Er zijn mensen die vinden dat de
coronamaatregelen lijken op de maatregelen ten
tijde van de Duitse bezetting (1940-1945).
Hebben ze een punt?
Welke andere gebeurtenis uit 1922 vind je
gedenkwaardig?
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Mondriaan: Victory Boogie Woogie (kunstmuseum, Den Haag)

1872 (150 jaar geleden)
Geboortejaar van o.a.
 kunstschilder Piet Mondriaan
 historicus Johan Huizinga (‘Herfsttij der
middeleeuwen’)
 luchtvaartpionier Louis Blériot (de eerste die met
een vliegtuig Het Kanaal over vloog)
Sterfjaar van o.a.
 staatsman Johan Thorbecke (grondwet van
Nederland)
 onderwijzer Johan Hendrik van Dale
(woordenboeksamensteller: ‘De Dikke van Dale’)
 Samuel Morse, uitvinder van de morsecode.
In 1872 komt Jacob Davis, een Amerikaanse
kleermaker, op een idee….
 Komt het idee je bekend voor?
 Wat zou Davis hebben gevonden van de trend
gaten in zijn ontwerp te maken?
De moderne vorm van deze sport wordt bedacht in
Engeland. 150 jaar geleden wordt de eerste interland
gespeeld.
 Werd het een succes?
 Hoe zou dat komen?
Welke andere gebeurtenis uit 1872 vind je
gedenkwaardig?

Paard van Troje (bron: earthlymatter)
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1822 (200 jaar geleden)
Geboortejaar van o.a.
 Frans bioloog en scheikundige Louis Pasteur
(uitvinder van de pasteurisatietechniek en
ontdekker van een vaccin tegen hondsdolheid)
 Oostenrijks geestelijke Gregor Mendel (ontdekker
van erfelijkheidswetten)
 Duits archeoloog Heinrich Schliemann (ontdekker
van het oude Troje).
Tweehonderd jaar geleden kopen de mensen hun
artikelen meestal op de markt. Daar is het assortiment
doorgaans beperkt, de voorraad klein en er is geen
vaste prijs. Een Duits koopman komt op het idee in
Amsterdam het eerste warenhuis van ons land te
openen. Dat gebeurt in 1822.
 Het idee krijgt navolging. Namen van andere
bekende, deels verdwenen warenhuizen?
 In onze tijd komt er een stortvloed aan nieuwe
‘verkoopformules’ op ons af. Welke spreken je het
meest aan?
Welke andere gebeurtenis uit 1822 vind je
gedenkwaardig?

Vlaggen van Polen en Europese Unie (bron: EU)

1772 (250 jaar geleden)
Geboortejaar van de latere koning Willem ! der
Nederlanden.
Polen is binnen de EU een land dat regelmatig dwars
ligt en graag ‘baas in eigen huis’ wil blijven.
 Zou dat verband kunnen houden met wat het land
in 1772 overkomt?
 In ons land zijn er mensen die voor een ‘nexit’
pleiten. Een aantrekkelijk idee?
Welke andere gebeurtenis uit 1722 vind je
gedenkwaardig?

Einde themawandeling.
Terug naar startpunt station Holten:
1. Op viersprong links: Oude Deventerweg.
2. Op rotonde bij keuzepunt L59 van Wandelnetwerk
Twente naar rechts: paarse route volgen naar
centrum Holten.
3. Op volgende rotonde links: Stationsstraat.
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Einde rondwandeling

Je kunt het Wereldtijdpad steunen
door voor €10 donateur te worden
op www.wereldtijdpad.nl
(pagina: Donateur)

Colofon
© 2022 Stichting Wereldtijdpad / Rijssen-Holten
Samenstelling: Floor Looy
Projectmanagement: IKOconsult, Almelo
De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van derden zo goed mogelijk te regelen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot
de uitgever wenden.
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De Stichting Wereldtijdpad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze uitgave. U kunt eventuele
opmerkingen schriftelijk of per mail doorgeven aan de stichting.erkingen schriftelijk of per
mail doorgeven aan de stichting.
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