Jubilea in 2021
Deze historische feiten vind je (uitgebreider beschreven) langs het Wereldtijdpad:
10 jaar geleden (2011)
 Komiek Harm Agteresch, alias Harm oet Riessen, ‘geet oet de tied’.
 In Utrecht wordt het laatste zelfstandige postkantoor in ons land gesloten.
 Financieel-economische crisis in de Eurozone als gevolg van torenhoge staatsschulden.
 De Zweedse autofabrikant Saab gaat failliet.
 Eén man schiet 69 jongeren dood in een Noors jeugdkamp.
 Machtswisselingen in Tunesië, Libië en Egypte als gevolg van volksopstanden.
 Geboorte van de zeven miljardste aardbewoner.
 Amerikaanse elitetroepen doden Al-Qaidaleider Osama Bin Laden.
25 jaar geleden (1996)
 Fusie van de Twentsche Courant en Tubantia.
 In Nederland wordt de militaire dienstplicht afgeschaft.
 Vliegtuigfabriek Fokker gaat failliet.
 De winkels in Nederland mogen voortaan langer open, ook op zondagen.
 Richard Krajicek wint het tennistoernooi van Wimbledon.
 België in rep en roer na de vondst van twee ontvoerde en seksueel misbruikte meisjes in de
kelder van Marc Dutroux.
 De Arabische nieuwszender Al-Jazeera begint met uitzenden.
 De Taliban nemen de Afghaanse hoofdstad Kabul in.
50 jaar geleden (1971)
 Opstand in Tubbergen tegen de plannen voor ruilverkaveling.
 Grote polio uitbraak in Staphorst.
 Het gebruik van softdrugs is in Nederland niet langer strafbaar.
 De film Turks Fruit, trekt meer dan drie miljoen bezoekers.
 Grenzen aan de groei, rapport van de ‘Club van Rome’, komt uit.
 Palestijnen gijzelen de Israëlische sportploeg tijdens de Olympische Zomerspelen in München.
 In Burundi worden duizenden Hutu’s en Tutsi’s vermoord.
 Inbraak in het hoofdkwartier van de Democratische Partij in Washington (Watergateschandaal).
75 jaar geleden (1946)
 ANWB-wegenwacht van start met zeven geel gespoten motoren met zijspan.
 Minister van Financiën Lieftinck gebruikt voor het eerst een koffertje voor het aanbieden van de
rijksbegroting op Prinsjesdag.
 Nieuw: Partij van de Arbeid, Interpol, radioprogramma Arbeidsvitaminen, Algemeen Dagblad,
bikini, zoomlens voor camera’s en babyvoeding Olvarit.
 In Neurenberg worden nazi-kopstukken ter dood veroordeeld.
 Begin van de koloniale oorlog (‘Politionele acties’) in Nederlands-Indië.
 Het Amerikaanse leger krijgt een computer, de ENIAC, zo groot als een kamer.
100 jaar geleden (1921)
 Eerste busverbinding in Overijssel: tussen Blokzijl en Kuinre.
 Ranja, siroop van geperste sinaasappelen, komt op de markt.
 Opening van het Amsterdamse filmpaleis Tuschinski.
 Na een burgeroorlog van drie jaar wordt het rooms-katholieke zuiden van Ierland onafhankelijk.
 De Amerikaanse student medicijnen John Larson ontwikkelt een leugendetector.
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Mao Zedong richt in China een communistische partij op.
Duitsland neemt de eerste autosnelweg ter wereld in gebruik.

150 jaar geleden (1871)
 Nieuwe politieverordening in Holten: bewoners moeten voortaan ’s zaterdags de straat voor hun
huis schoon vegen.
 Aletta Jacobs is de eerste vrouw die een universitaire opleiding mag gaan volgen.
 In Oss begint Jurgens de eerste margarinefabriek ter wereld.
 Tweeduizend Amsterdammers sterven aan de pokken.
 Duitse eenwording met Berlijn als hoofdstad.
 Opstand in Parijs: tussen de twintig- en dertigduizend doden.
 In de VS sticht Charles Brussel de geloofsbeweging van de Jehova’s getuigen.
 Indianen moeten zich voortaan aan de Amerikaanse wetgeving houden.
200 jaar geleden (1821)
 Koning Willem I geeft de Staten van Overijssel opdracht het wegennet te verharden.
 Kasteel De Grimberg bij Rijssen wordt afgebroken.
 De Duitse arts Hahnemann introduceert de homeopathische geneeswijze.
 De Grieken komen in opstand tegen de Turken en verklaren zich onafhankelijk.
 Peru, Panama, Guatemala en Colombia verklaren zich onafhankelijk van Spanje.
 Napoleon sterft op Sint-Helena.
 Enorme brand in Paramaribo verwoest 400 gebouwen.
250 jaar geleden (1771)
 De eigenaar van huize Twickel geeft opdracht de Twickelervaart van Delden naar Enter te graven
waardoor Enter uitgroeit tot de belangrijkste schippersplaats van Twente.
 In Engeland wordt de eerste op waterkracht draaiende spinnerij in gebruik genomen.
 De Zwitser Deluc ontdekt dat je met een barometer ook de hoogte kunt bepalen.
 Amsterdam wordt eigenaar van twee derde deel van Suriname.
300 jaar geleden (1721)
 Eerste melding van aardappelteelt in Overijssel (Dalfsen).
 Johan Sebastiaan Bach voltooit zijn Brandenburgse concerten.
 De Franse rococoschilder Antoine Watteau overlijdt.
 De gouverneur van Suriname voert de doodstraf in tegen weggelopen slaven.
400 jaar geleden (1621)
 Einde van het Twaalfjarig Bestand tussen Spanje en de Republiek.
 Alle ‘papisten’ worden uit de Staten van Overijssel gezet.
 Oprichting van de West-Indische Compagnie (WIC).
 Jan Pietersz. Coen richt een slachting aan onder bewoners van de Banda-eilanden.
 Hugo de Groot ontsnapt in een boekenkist uit slot Loevestein.
 De tsaar van Rusland verklaart nieuws tot staatsgeheim.
 De Pilgrim Fathers vieren in Amerika voor de eerste keer Thankgivingsday.
500 jaar geleden (1521)
 De Zwollenaren zweren trouw aan hertog Karel van Gelre en krijgen de bijnaam ‘blauwvingers’.
 De Duitse monnik Maarten Luther is voortaan vogelvrij.
 Een Spaans legertje neemt Tenochtitlan, de hoofdstad van de Azteken, in. Op de puinhopen van
deze prachtige stad wordt later Mexico-stad gebouwd.
 Ontdekkingsreiziger Magelhaes ontdekt de naar hem vernoemde zeestraat (Z-Amerika).
600 jaar geleden (1421)
 Duizenden mensen verdrinken tijdens de Sint-Elisabethvloed. De Biesbosch ontstaat.
 Italië voert het patentrecht in.
 De Chinese keizer stuurt een vloot uit om de wereld te verkennen en maakt Beijing de hoofdstad
van zijn rijk.
700 jaar geleden (1321)
 Reven van de Borg, de Heer van Tilligte, rooft met zeven andere ridders vee dat aan de abdij van
Assen toebehoort. De paus fluit de rovers terug.
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Eerste steen gelegd voor de Domtoren in Utrecht.
De Italiaanse schrijver en dichter Dante sterft. Hij is wereldberoemd door zijn boek La divina
comedia (De goddelijke komedie).
Overal in Europa misoogsten en hongersnood.
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