Jubilea in 2020
Deze historische feiten vind je langs het Wereldtijdpad:
10 jaar (2010)
 Noodplan voor Eurolanden die failliet dreigen te gaan.
 Zware aardbeving in Haïti: 230.000 doden.
 Meer dan de helft van de wereldbevolking woont nu in steden, een derde daarvan in
sloppenwijken.
 Wikileaks publiceert kwart miljoen vertrouwelijke telegrammen van Amerikaanse ambassades.
 De paus biedt excuses aan slachtoffers van misbruik door rooms-katholieke geestelijken.
 Amsterdamse grachtengordel geplaatst op de UNESCO-werelderfgoedlijst.
 Eerste tabletcomputer: iPad van Apple.
 FC Twente voor het eerst landskampioen in de Eredivisie.
25 jaar (1995)
 Alle Nederlandse telefoonnummers bestaan voortaan uit tien cijfers.
 In Lelystad wordt een replica van VOC-schip Batavia gedoopt.
 Oostenrijk, Finland en Zweden worden EU-lid.
 De moslimenclave Srebrenica valt. Serviërs vermoorden achtduizend mannen en jongens.
 Nieuw: Wereldhandelsorganisatie WTO, programmeertaal Java, Windows 91, spelcomputer
Playstation.
50 jaar (1970)
 Opening van de nieuwe IJsselbrug bij Zwolle.
 A28 en A1 verbeteren de bereikbaarheid van Overijssel.
 Nieuw in Nederland: ‘bloemkoolwijken’, BTW, Pink popfestival, Toppop met presentator Ad Visser,
Mona-toetje, Haringvlietdam en hippies op de Dam.
 Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de Europa Cup I en de Wereldbeker.
 Rusland lanceert het eerste ruimtestation.
 De Engelse popgroep de Beatles gaat uit elkaar.
 Introductie van de floppy disk voor het opslaan van computergegevens.
75 jaar (1945)
 Duitse militairen schieten tussen Rijssen en Wierden tien Zwollenaren dood.
 Zeventig doden in Nijverdal door geallieerd bombardement.
 Canadese militairen bevrijden Salland.
 Amerikaanse en Engelse bommenwerpers werpen voedselpakketten af boven West-Nederland.
 Russische troepen bevrijden concentratiekamp Auschwitz.
 Britse en Amerikaanse bommenwerpers vernietigen Dresden.
 In hotel De Wereld wordt de capitulatie van Duitse troepen in Nederland getekend.
 Adolf Hitler pleegt zelfmoord.
 Amerikaanse atoombommen verwoesten Hiroshima en Nagasaki. Einde van WO II.
 Soekarno verklaart Nederlands-Indië onafhankelijk.
 Willy Vandersteen publiceert de eerste aflevering van zijn strip Suske en Wiske.
100 jaar (1920)
 In Overijssel worden consultatiebureaus geopend om de schrikbarend hoge kindersterfte tegen te
gaan.
 In Rijssen speelt de ‘abattoirkwestie’: de burgemeester wil dat slagers gebruik gaan maken van
het gemeentelijk abattoir. De slagers weigeren dat.
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‘Tophit’ van Lou Bandy: We gaan naar Zandvoort.
Introductie van bordspel Mens erger je niet.
Opening van nieuw stadhuis op de Coolsingel in Rotterdam.
Bijzondere scholen hebben voortaan evenveel rechten als openbare scholen.
Introductie van de Olympische vlag bij de Olympische Spelen in Antwerpen.
Uitvinding van de pleister.
Mahatma Ghandi begint een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid in Brits-Indië.
Verbod op het maken en verkopen van alcohol in Amerika.

150 jaar (1870)
 In Nederland wordt de doodstraf afgeschaft.
 In Nederlands-Indië wordt het cultuurstelsel afgeschaft.
 Aletta Jacobs mag als toehoorster de lessen op de HBS van Sappemeer bijwonen.
 De paus is voortaan onfeilbaar als hij ex cathedra spreekt.
 Frankrijk verklaart de oorlog aan Pruisen vanwege aanspraken op de Spaanse kroon. Frankrijk
verliest.
 De Duitse archeoloog Heinrich Schliemann ontdekt Troje.
200 jaar (1820)
 Rijssen telt 2000 inwoners.
 De straatweg tussen Utrecht en Amsterdam is klaar.
 Koning Willem I sticht in Leiden het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie (het huidige Naturalis).
 De aanleg van de Nieuwe Waterlinie is in volle gang.
 Pierre Pelletier ontdekt dat kinine tegen malaria helpt.
 Een boer op het eiland Milo bij Griekenland graaft een marmeren beeld op dat rond 130 voor het
begin van onze jaartelling is gemaakt: de Venus van Milo.
250 jaar (1770)
 Hongersnood in Overijssel als gevolg van misoogsten.
 De Engelse chemicus Joseph Priesley vindt het vlakgum uit.
 In Boston (VS) openen Britse soldaten het vuur op burgers die hen treiteren.
 De Engelse ontdekkingsreiziger Cook eist Australië op voor de Engelse kroon.
 De Engelse kolonisten weigeren voedselhulp aan de inwoners van India: tien miljoen Indiërs
sterven de hongerdood.
300 jaar (1720)
 In Hengelo neemt Wolter ten Cate de textielhandel van zijn vader over en leert thuiswevers de
kunst van het bontweven.
 Speculanten drijven de aandelenkoersen in Amsterdam en andere steden op. In Amsterdam is er
een volksoploop als de koersen inzakken. Ook Londen heeft een beurskrach.
 Spaanse troepen veroveren Texas.
400 jaar (1620)
 De Friese stadhouder Willem Lodewijk (‘Us heit’) sterft.
 De Alkmaarse uitvinder Cornelis Drebbel demonstreert in de Theems zijn nieuwe vinding: een
onderwaterboot.
 De Pilgrim Fathers, strenge Engelse protestanten, vertrekken uit Plymouth met de Mayflower om
hun geluk in Amerika te zoeken.
500 jaar (1520)
 Oorlog tussen Kampen en Zwolle, omdat Kampen tol op de Zuiderzee wil heffen. Over en weer
wordt er geroofd en gemoord.
 Veel vee gedood in Friesland door een hagelstorm met hagelstenen zo groot als kippeneieren.
 Karel V, Heer der Nederlanden, beveelt alle Lutherse boeken in de Nederlanden te verbranden.
 Paus Leo X doet Luther in de ban.
 Karel V gekroond tot Duits keizer.
 In Europa wordt de eerste cacao uit Mexico aangevoerd.
 De Spanjaard Cortèz neemt Montecuzoma II, koning van de Azteken, gevangen en vermoordt
edelen en priesters.
 In Kongo wordt voor het eerst een zwarte bisschop benoemd.
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