Jubilea in 2018
Deze historische feiten vindt u langs het Wereldtijdpad:
10 jaar (2008)
 In de VS breekt een financiële crisis uit: het begin van een wereldwijde crisis.
 Barack Obama wint als eerste zwarte Amerikaan de presidentsverkiezingen.
 Op Spitsbergen worden diep in het ijs zaden van duizenden planten opgeslagen om ze tegen
uitsterven te beschermen.
 Invoering van een rookverbod in cafés, restaurants en winkelcentra in Nederland.
 De Nederlandse staat koopt ABN Amro en Fortis om te voorkomen dat ze ‘omvallen’.
 Officiële ingebruikname van rondwandeling Holterberg van het Wereldtijdpad.
25 jaar (1993)
 Eerste geval van ‘spamming’ bij computers.
 Palestijnen krijgen zelfbestuur in de door Israël bezette gebieden.
 Films: Jurassic Park, Schindler’s List en The Piano.
 Staatsgreep van communisten in Rusland neergeslagen.
 Tsjecho-Slowakije gesplitst in Tsjechië en Slowakije.
 Nieuw: RTL 5, treintaxi.
 Rijssen viert dat het 750 jaar geleden stadsrechten kreeg.
50 jaar (1968)
 Ruimtecapsule Apollo 8 vliegt met drie Amerikaanse astronauten rond de maan.
 Felle protesten tegen de oorlog in Viernam.
 Moord op Martin Luther King en Robert Kennedy.
 Oprichting van de Club van Rome: een groep wetenschappers en ondernemers die zich zorgen
maakt over milieuvervuiling, uitputting van grondstoffen, armoede en bevolkingsgroei.
 Rusland maakt een eind aan de Praagse Lente in Tsjechoslowakije.
 In Parijs proberen studenten en arbeiders de gevestigde orde omver te werpen.
 MULO, MMS en HBS vervangen door mavo, havo en vwo.
 Nieuw: Fabeltjeskrant, metro in Rotterdam.
 Jan Janssen wint de Tour de France.
 Eerste Turkse arbeiders komen naar Rijssen.
75 jaar (1943)
 De VS, Groot-Brittannië en Rusland spreken af dat geallieerde troepen een invasie op de
westkust van Frankrijk gaan uitvoeren.
 Geallieerde troepen landen op Sicilië.
 Groot offensief van Amerikaanse troepen tegen de Japanners in het Zuidzeegebied.
 Het Duitse leger bij Stalingrad geeft zich over.
 Verzetsrijders overvallen het bevolkingsregister in Amsterdam
 Opening van kamp President Steyn met tweehonderd arbeiders in Holten.
100 jaar (1918)
 Eerste verkeerslichten met drie kleuren: rood, oranje en groen (VS).
 De Spaanse griep eist in Europa miljoenen mensenlevens.
 Einde van de Eerste Wereldoorlog. De Duitse keizer krijgt asiel in Nederland.
 Revolutie in Rusland. Tsaar Nicolaas II en zijn gezin worden dood geschoten.
 De socialist Pieter Jelle Troelstra roept op tot revolutie in Nederland.
 Gerrit Rietveld ontwerpt zijn beroemde rood-blauwe stoel.
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In Rijssen worden Volkspark en Parkgebouw officieel in gebruik genomen.

150 jaar (1868)
 In Japan neemt de keizer de macht van de shogun over.
 Eerste fietsen met een fietsketting.
 Verdrag waarin is vastgelegd dat de scheepvaart op de Rijn voortaan vrij is voor alle schepen.
 Op 11 januari slagen zeven Friezen er in op één dag schaatsend elf Friese steden aan te doen.
 Nedelandse bisschoppen dringen er bij gelovigen op aan voor hun kinderen katholieke scholen te
stichten.
 C.T.Stork verplaatst het metaalfabriekje van zijn overleden broer van Borne naar Hengelo.
200 jaar (1818)
 Grafkamer ontdekt in de piramide van Chefren (Egypte).
 Grens tussen de VS en Canada vastgesteld.
 Stamhoofd Tsjaka sticht in Zuid-Afrika een Zoeloerijk.
 In Parijs is de eerste bestuurbare fiets gesignaleerd.
 Nederland en Engeland nemen samen maatregelen tegen de illegale slavenhandel.
 Koning Willem I sticht in Leiden het Rijksmuseum van Oudheden.
 Grootschalige gemeentelijke herindeling in Overijssel.
250 jaar (1768)
 Inwoners van Boston (VS) komen in opstand tegen de belastingen die Engeland hen oplegt.
 James Cook vertrekt uit Engeland voor een eerste ontdekkingsreis.
 Frankrijk koopt Corsica van Genua.
 De oevers van het Haarlemmermeer worden met zware houten balken versterkt om verdere
afkalving te voorkomen.
 Runderpest in Overijssel.
300 jaar (1718)
 Fransen stichten New Orléans in Frans Noord-Amerika.
 In Engeland komen de eerste bankbiljetten in omloop.
 Het Engelse parlement verklaart dat Ierland onderdeel van het Verenigd Koninkrijk is.
 De Staten-Generaal sturen oorlogsschepen naar de Middellandse Zee om Nederlandse
handelsschepen te beschermen tegen kapers.
 Hoewel katholieken in ons land geen echte kerkgebouwen mogen bouwen geeft het
gemeentebestuur van Enschede toestemming voor de bouw van een katholieke kerk.
400 jaar (1618)
 Begin van een 30 jaar durende godsdienstoorlog tussen katholieken en protestanten in het Heilige
Roomse Rijk.
 Strenge calvinisten stellen op de Synode van Dordrecht een orthodoxe geloofsbelijdenis vast en
besluiten een nieuwe Bijbelvertaling te laten maken.
 Willem IJsbrandtsz. Bontekoe vertrekt per schip naar Oost-Indië. Zijn scheepsjournaal wordt
wereldberoemd.
 Michiel de Ruyter gaat naar zee.
 Willem Bartjens wordt hoofd van de Franse school in Zwolle. Hij wordt beroemd om zijn nieuwe
rekenmethode.
500 jaar (1518)
 Koning Karel van Spanje geeft toestemming om acht jaar lang 4000 slaven uit Afrika naar de
‘nieuwe wereld’ te brengen.
 Paus Leo X ontbiedt Luther voor ondervraging in Rome. Om te voorkomen dat Luther onderweg
wordt vermoord, vindt de ondervraging op de Rijksdag in Augsburg plaats.
 In Antwerpen wordt het toneelstuk Marieke van Nimwegen uitgegeven.
 Enschede krijgt recht op het houden van twee jaarmarkten en een wekelijkse markt op dinsdag.
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