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Bijzonder wandeljaar
2020 zal de geschiedenis ingaan als het
jaar waarin Covid-19 de dienst leek uit
te maken. Door de pandemie was alles
anders dan anders.
Ook voor het Wereldtijdpad. Jaarlijks
maken in maart leerlingen van de
Rijssense scholengemeenschap
Reggesteyn alle jaarpaaltjes en
informatiepanelen schoon. Dat gebeurt in
het kader van de landelijke vrijwilligersactie NL DOET. Helaas gooide dit jaar
Corona roet in het eten. Ook het maaien
van de bermen langs de WTP-route kwam
daardoor laat op gang. De periodieke
controles, de reparatie en vervanging van
kapotte jaarpalen gingen wel gewoon
door. Alle lof voor onze vrijwilligers die
daarbij op de assistentie van Henrie
Nordkamp van Routenetwerken Twente
konden rekenen.

Boonstra. De route loopt o.a. langs
stuwwallen, ‘bergen’, moerassen en
beken die in een ver verleden zijn
ontstaan.

Marco Polo (Foto: Wikipedia)

Nog altijd beroemd…! is de titel van een
nieuwe themawandeling voor het rondje
Beuseberg (periode 1131-1360). Op deze
wandeling ga je op zoek naar zeven
beroemdheden uit de middeleeuwen die
ook nu nog welbekend zijn.

Nog een nieuw rondje Oosterhof waarin
de vraag centraal staat: Waren onze
voorouders Bataven? Vroeger leerde je
op school: de Batavieren (Bataven) zakten
in boomstammen de Rijn af en kwamen bij
Lobith ons land binnen. Waren de
Bataven immigranten, vluchtelingen,
asielzoekers? Zijn het onze voorouders?
Op de rondwandeling ga je op zoek naar
antwoorden!
Bij de laatste twee themawandelingen
hoort een podcast. Verder is dit jaar voor
alle negen rondwandelingen van het WTP
op de website een podcast gepubliceerd
met een korte introductie op de
betreffende periode.

Sluitstuk Wereldtijdpad
Vanaf 2010 vroegen we elk jaar een
jonge kunstenaar een ontwerp voor
een nieuwe jaarpaal te maken. Dat
resulteerde in een bijzondere reeks
sculpturen in het centrum van Holten
(zie pagina ‘Kunst’ op wereldtijdpad.nl).
Vorig jaar bereikte de ‘Holter
kunstallee’ het kort daarvoor
vernieuwde Stationsplein.
Met het oog op de beschikbare ruimte
hebben we er voor gekozen nog één
sculptuur te plaatsen als (voorlopig)
sluitstuk van het Wereldtijd, waarmee we
tot 2060 vooruit kunnen.

Corona zorgde er ook voor dat meer
mensen in eigen land op vakantie gingen.
Dat was ook te merken aan het aantal
bezoekers op de WTP-website. Meer dan
ooit werden wandelkaartjes en
themawandelingen gedownload.

Nieuwe thema’s
Dit jaar publiceerden we weer nieuwe
themawandelingen (er zijn nu in totaal
40 thema’s) en ook een heel bijzondere
fietstocht .

Titel van de 43 km lange fietstocht: De
ijskoude start van Rijssen-Holten.
Fietsen door een landschap met
200.000 jaar oude sporen. De tocht is
samengesteld door Piet Loogman en Ray

Reconstructie van het hoofd van het meisje
van Yde (Foto: Assens Museum)

Ook nieuw: Het raadsel van het meisje
van Yde. Yde is een dorpje boven Assen.
In 1897 ontdekten een paar turfstekers in
de buurt de restanten van een meisje dat
daar kennelijk al heel lang lag. En dat
klopt. Het ‘meisje van Yde’ leefde rond het
begin van de jaartelling. Wat is er met
haar gebeurd? In welke wereld leefde ze?
Tijdens een rondje Oosterhof (periode 1160) ga je op zoek naar antwoorden op
deze en andere vragen.

Julius Civilis en de stamhoofden van de
Bataven leggen de eed van trouw af
(Rembrandt, Wikipedia)

Model van de Wereldtijdboom

De Wereldtijdboom is ontworpen door
Floor Looy, bedenker van het
Wereldtijdpad en financieel mogelijk
gemaakt door familiebedrijf Müller Fresh
Food Logistics met vestigingen in Holten,
Roelofarendsveen, Nijkerk, Lekkerkerk en
Tsjechië.
De naam van het kunstwerk verwijst naar
de vorm van de sculptuur: een gestileerde
boomstam met opstaande takken. Het is
een link met het uitzichtpunt aan de
achterzijde van het station, dat ook aan
een boomstam doet denken. De
Wereldtijdboom slaat zo een brug tussen
de rij kunstjaarpalen van het
Wereldtijdpad en het zogeheten
‘belevingspad’ dat vanaf het station de
Holterberg oploopt.

Jaardicht 2019
Holtenaar Pim Beukenkamp schreef naar
aanleiding van de gebeurtenissen die op
de kubus van 2019 staan vermeld,
onderstaand gedicht. (Wie het lastig vindt
alle gebeurtenissen te traceren raden we
aan even langs de Wereldtijdboom te
lopen…)

Uitzichtpunt De beuk achter station Holten

WTP-vrijwilligers Kees Wolffenbuttel en
Johan Kwintenberg bezig met het monteren
van de jaarkubussen.

Nieuw verhaal
met zevenmijlslaarzen
loopt het wereldtijdpad door 2019
welke voetafdruk is ons bijgebleven
of zijn het de kuilen, klinkers of kiezels
die een steentje hebben bijgedragen
en op ons pad geschiedenis hebben
geschreven
steeds sneller loopt de wereld
tegen de grenzen van ons bestaan
verstikt en verstoft zoeken we de ruimte
en bereiken voor het eerst
de achterkant van de maan
terwijl op de aarde het klimaat
steeds meer in het zonnetje komt te staan

De Wereldtijdboom werd 27 oktober jl.
op z’n plek getakeld.

spijbelaars staan op voor het klimaat
liever nog dan te leren
stil staan en demonstreren
ook de boeren en bouwers
laten zien waar je voor staat
Een apart groepje kubussen in het verticale
deel van de Wereldtijdboom vertelt de
beknopte geschiedenis van Rijssen-Holten,
sponsor Müller en het Wereldtijdpad.

Jurg Bergsma, eigenaar van Corten Staal
Twente (Hengelo), kreeg opdracht voor de
technische realisatie van het kunstwerk.

De sculptuur is opgebouwd uit vier
cortenstalen platen waar tussen in totaal
51 kubussen zijn aangebracht. De eerste
kubus informeert over gebeurtenissen uit
2019. Op de andere kubussen staat nu
nog alleen een jaartal. De reeks loopt door
tot 2060. Aan het einde van een jaar zal
telkens een keuze worden gemaakt uit
gebeurtenissen die dat jaar hebben plaats
gevonden. Die komen dan op de
betreffende informatiekubus te staan.

machteloos en zonder menselijke maat
woedend als het vuur
dat de Notre Dame verbrandt
waarin de eeuwenoude klok
het laatste uur slaat
ook dichterbij luidt de noodklok
voor paasvuren is het te droog
een traditie gaat in vlammen op
ondertussen brandt de zon
op het eerste zonnepark in de buurt
en bereikt de temperatuur een nieuwe top

Wereldtijdboom op het plein voor station
Holten

Op deze zijde van de sculptuur staat de
tekst ‘Een mens zonder geschiedenis is
als een boom zonder wortels’. Op de
andere zijde is te lezen: ‘Geschiedenis is
het heden gezien door de toekomst’.

een zonnige zomer voorspelt
weer record na record
als het water niet verdampt of bevroren is
gaat de elfstedentocht alleen nog
zwemmend door
de tijd gaat met ons aan de haal
samen maken we de toekomst
tot het nieuwe normaal
zo ontstaat er op ons wereldtijdpad
jaar na jaar een blokje geschiedenis
met steeds een nieuw verhaal

Pim Beukenkamp

Links onder de jaarkubus van 2019
Startpunt Station Holten

De Wereldtijdboom is vanaf nu het nieuwe
startpunt van waar je vanuit het heden de
geschiedenis in kunt lopen. De route loopt
eerst langs alle kunstpalen van het
Wereldtijdpad en vervolgens via
Dorpsstraat en Stationsstraat naar station
Holten. Via het perron loop je vervolgens
de Holterberg op.

Er is ruimte voor jaarkubussen tot 2060
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