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De delen 20 t/m 26 zijn een aanvulling op de uitgave, versie 02-01-2017. Deze delen zijn
toegevoegd d.d. 02-04-2018
Blik buiten Boijl.
Het idee van de Vervroegde Uittreding (VUT) werd gelanceerd. Het land kende veel jonge
werklozen en het idee was om oudere werknemers vervroegd te laten uittreden om
jongeren meer ruimte op de arbeidsmarkt te bieden.
De groep ‘Teach In’ won het Eurovisie Songfestival met het liedje “Ding-a-dong”.
Het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft door werd opgericht en de eerste
homecomputer verscheen op de consumentenmarkt.
Na de dood van de Spaanse generaal Franco (1892-1975) en een jarenlange militaire
dictatuur, werd in Spanje de democratie hersteld. Het land kreeg een constitutionele
monarchie met koning Juan Carlos als staatshoofd.
In april 1975 kwam in Cambodja de Rode Khmer aan de macht. De leider Pol Pot (19281998) wilde een communistische stichten naar de leer van de Chinese Mao Zedong.
Stedelingen moesten op het platteland gaan werken. Tegenstanders werden in kampen
geïnterneerd en veelal vermoord. Ongeveer anderhalf miljoen mensen werden vermoord.
25-04-1975 – De laatste aflevering van de populaire televisieserie ‘Swiebertje’ werd
uitgezonden.
30-04-1975 – Einde Vietnamoorlog.
In april werd de Zuid-Vietnamese stad Saigon ingenomen door Noord-Vietnam. De USA
evacueerden hun burgers. Hiermee kwam een eind aan de Vietnamoorlog.
01-06-1975 – In Nederland werd het verplicht om de autogordel te dragen.
17-07-1975 – Voor de eerste keer werd een koppeling in de ruimte tot stand gebracht
tussen een Amerikaanse Apollo en een Russische Soyoez-capsule.
03-10-1975 – Gijzeling van Nederlander in Ierland.
De Nederlander Tiede Herreman, directeur van de AKZO-vestiging in Ierland, werd ontvoerd
door twee IRA terroristen. Na 18 dagen werd zijn verblijfplaats ontdekt en omsingeld. Pas
na enkele weken gaven de terroristen zich over en kwam Herrema vrij.
25-11-1975 – Suriname werd een onafhankelijke republiek.
Henck Arron (1936-2000) werd de eerste premier. Nederland pompte miljoenen
ontwikkelingsgeld in Suriname. Dit leidde niet tot tastbare verbeteringen.
02-12-1975 – Treinkaping bij Wijster.
Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapte een trein met 60 passagiers bij Wijster. De kapers
doodden de machinist en twee passagiers. Een langdurende patstelling volgde. Een paar
dagen later bezetten Zuid-Molukkers het Indonesisch consulaat in Amsterdam. Bij deze
gijzelingsactie viel één dode. Met de acties wilden de Molukkers de Nederlandse regering
dwingen om te bemiddelen bij het realiseren van een vrije Republiek Maluku Selatan (RMS)
in Indonesië. Op 04-12-1975 gaven de Molukkers in Wijster zich over. De resterende
gijzelaars kwamen met de schrik vrij.
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Blik buiten Boijl.
27-03-1977 – Vliegramp Tenerife.
Op Tenerife botsten een KLM-Boeing 747 en een dito Amerikaans toestel. Bij deze grootste
vliegramp kwamen 582 mensen om het leven, slechts 61 mensen overleefden deze ramp.
23-05-1977 – Zuid-Molukkers slaan weer toe.
Een groep Molukkers kaapte een trein bij De Punt. Tegelijkertijd gijzelden andere Molukkers
schoolkinderen en leerkrachten in een lagere school in Bovensmilde. De terroristen eisten o.
a. de vrijlating van 21 Molukse gedetineerden. Beide gijzelingsacties duurden bijna drie
weken. Door verslechterende omstandigheden van de gijzelaars, besloot de regering tot
militair ingrijpen. Bij de bevrijdingsactie van de trein kwamen zes kapers en twee gijzelaars
om het leven. De terroristen in de school van Bovensmilde gaven zich zonder geweld over.
25-05-1977 – Algemene verkiezingen.
In maart viel het Kabinet Den Uyl (1973-1977) vanwege een conflict over de grondpolitiek.
De daarop volgende verkiezingen, overschaduwd door de Molukse gijzelingsacties, leverden
de PvdA een winst op van 10 zetels. Er werd maandenlang onderhandeld tussen PvdA en CDA
over het vormen van een regeringscoalitie. Er kwam geen tweede Kabinet-Den Uyl. Het CDA
was niet afhankelijk van de PvdA en vormde daarna een coalitie met de VVD. In korte tijd
kwam het kabinet Van Agt–Wiegel tot stand.
Nieuwe lijst CDA.
De christelijke partijen KVP, ARP en CHU namen voor de eerste keer deel aan de verkiezingen
met een gezamenlijke lijst CDA. Sinds 1973 was er een federaal samenwerkingsverband
tussen de drie partijen met Piet Steenkamp (1925-2016) als voorzitter. In 1980 werd het CDA
definitief opgericht en verdwenen de KVP, ARP en CHU.
16-08-1977 – Elvis Presley overleden.
Op 42-jarige leeftijd overleed de Rock & Roll ster Elvis Presley (1935 -1977).
05-09-1977 – Hanns Martin Schleyer ontvoerd en vermoord.
Leden van de Rote Armee Fraction (RAF) ontvoerden de Duitse werkgeversvoorzitter
H.M. Schleyer (1915-1977), waarbij vier lijfwachten werden doodgeschoten. De gijzelnemers
eisten geld en de vrijlating van elf RAF-kopstukken. Op 13-10-1977 kaapten 4 Palestijnse
terroristen, die samenwerkten met de RAF, een vliegtuig om de eisen van de RAF kracht bij te
zetten. De Duitse regering besloot om in te grijpen. Bij de bestorming van het vliegtuig op 1710-1977 werden drie kapers gedood. Schleyer werd een dag later vermoord aangetroffen in
de kofferbak van een auto. De gevangen RAF-kopstukken pleegden zelfmoord.
12-09-1977 – Steve Biko overleden.
Steve Biko (1946-1977), voorvechter voor de zwarte gemeenschap in Zuid-Afrika, werd in de
gevangenis van Port Elizabeth gemarteld. Hij overleed aan de gevolgen daarvan, alhoewel
hongerstaking als officiële reden werd genoemd.
19-11-1977 – Anwar Sadat bezocht Jeruzalem.
De Egyptische president Anwar Sadat maakte een historisch bezoek aan de Israëlische
premier Menachem Begin. Hierdoor groeide hoop op een duurzame vrede in het MiddenOosten.
Hoogtepunt van zijn bezoek was zijn rede in de Knesset.
De eerste succesvolle videospelcomputer.
In 1977 verscheen de eerste succesvolle videospelcomputer (Atari) op de consumentenmarkt. Voor de weergave van beeld en geluid moest de spelcomputer op een televisie
worden aangesloten.
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Blik buiten Boijl.
05-03-1978 – Bijlmerbajes geopend.
De nieuwe gevangenis, bijgenaamd ‘De Bijlmerbajes’, werd geopend. Het ontwerp beoogde
een humane gevangenis, gericht op resocialisatie van gedetineerden.
13-03-1978 – Zuid-Molukkers bezetten Provinciehuis in Assen.
Drie Molukse jongeren gijzelden ambtenaren en bestuurders in het Provinciehuis van Assen.
Bij het begin van de gijzeling werd één van die mensen voor het raam doodgeschoten en
naar beneden gegooid. Op dinsdag 14-03-1978 kwam een einde aan de gijzeling door een
actie van een speciale eenheid (BBE).
16-03-1978 – Aldo Moro gekidnapt en vermoord.
De voormalige Italiaanse premier Aldo Moro (1916-1978) werd door de terreurgroep Rode
Brigades gekidnapt en vermoord. De Marxistisch Leninistische Italiaanse groep streefde naar
een linkse revolutie en afscheiding van de NAVO.
06-05-1978 – De Nederlandse acteur Ko van Dijk (1916-1978) overleed.
25-07-1978 – Eerste reageerbuisbaby (IVF) werd geboren in Groot-Brittannië.
06-08-1978 – Pausen volgden elkaar snel op.
Paus Paulus VI (1897-1978) overleed. Zijn opvolger Johannes Paulus I (1912-1978) bezweek al
na 33 dagen aan een hartaanval. Op 16-10-1978 verscheen de Pool Karol Józef Wojtyla
(1920-2005) als Johannes Paulus II, de eerste niet-Italiaanse paus na meer dan 450 jaar.
17-09-1978 – Camp David-akkoorden.
Op Camp David, buitenverblijf van de Amerikaanse president, maakten de Egyptische
president Sadat en de Israëlische premier Begin na langdurig beraad een aantal afspraken.
Deze voorzagen in een vredesverdrag, dat op 26-03-1979 werd gesloten.
07-11-1978 – Affaire Aantjes.
Willem Aantjes (1923-2015), fractievoorzitter van het CDA, legde zijn functie neer, na
publicatie van een rapport van de Rijksdienst voor Oorlogsdocumentatie. Hierin werd hij
beschuldigd in 1944 lid geweest te zijn van de Duitse Waffen SS.
18-11-1978 – Bloedbad door sekteleden.
Ruim 900 leden van de Amerikaanse sekte People’s Temple pleegden onder aanvoering van
hun leider Jim Jones (1931-1978) massaal zelfmoord in de jungle van Guyana.
Voetbal.
Argentinië werd wereldkampioen. Nederland verloor de finale met 3-1.
PSV werd landskampioen en won de UEFA-beker.
Johan Cruijff (1947-2016) speelde zijn afscheidswedstrijd bij Ajax, waar hij op 18-jarige
leeftijd debuteerde. Het werd geen galawedstrijd voor Cruijff, want Ajax verloor met 8-0 van
het Duitse Bayern München.
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27-02-1978 LC

11-01-1978 LC

11-05-1978 LC
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Handlichting is een juridische procedure om
een minderjarige volgens het recht geheel of
gedeeltelijk met een meerderjarige gelijk te
stellen. Het gevolg is dat de minderjarige
handelingsbekwaam wordt.
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26-08-1978 LC

30-11-1978 LC (willekeurige reclame advertentie)

07-09-1978 LC
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In het Nieuwsblad van het Noorden van 11-01-1979 stond het artikel
‘Germaanse mysteriën en inwijdingen’, waarvan nevenstaande foto
met onderschrift deel uitmaakte. In het artikel werd gesteld dat veel
Germaanse symboliek en volksgebruiken bewaard zijn gebleven.
Dit moge waar zijn, maar het volgende wordt opgemerkt:
De tekst van het onderschrift bij de foto hiernaast suggereert dat de
zwanenvorm op het uilenbord is afgeleid van een Odalrune. *)
Deze suggestie is niet logisch. De vroegste toepassing van de Friese
uilenborden dateert van ca. 500 jaar geleden en toen werd het runenschrift al 2.000 jaar lang niet meer toegepast. Waarom zou zo’n oud
schriftteken 15 eeuwen later weer gebruikt worden als basisvorm?
De toepassing van de zwanenvorm lijkt simpel gelegen in de sierlijke
vorm. Daarnaast is deze vorm geschikt om de makelaar op fraaie wijze
constructief te verbinden met het driehoekige bord.
*) De Othalarune (of Odalrune) is het laatste schriftteken van het oude
futhark (lees:‘runen-alfabet’), bestaande uit een reeks van 24 runen.
Elke rune heeft een fonetische klank. De Othalarune heeft
een O-klank en staat symbool voor onder anderen bezit en
familie.
De laatste toepassing van runen dateert van ca. 2.500 jaar
geleden of wellicht nog langer. Verschillende volken hebben
Othalarune
de tekens van de runen-futhark gebruikt in hun beschaving.
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opm.: dit is niet het gehele artikel maar een selectie van tekstfragmenten.
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Blik buiten Boijl
01-04-1979 – Khomeini leider in Iran.
In Teheran werd de islamitische republiek uitgeroepen en ayatollah Khomeini vestigde een
islamitisch regime. Onder het westers georiënteerde regime van de Sjah van Perzië (19191980) leed de meerderheid van de bevolking armoede en een kleine elitaire groep leefde in
rijkdom. Er groeide verzet en toen de opstand te hevig werd, vluchtte de Sjah naar het
buitenland. Op 01-02-1979 keerde Khomeini uit ballingschap terug in Teheran.
11-04-1979 – Amin ontvluchtte Oeganda.
Dictator Idi Amin (1928-2003) werd door Oegandese guerrillastrijders, met militaire hulp van
buurland Tanzania, verjaagd. Hij vluchtte naar Saoedi-Arabië. Vanaf 1971 leidde de dictator
een wreed regime. Meer dan 300.000 slachtoffers werden opgesloten, gemarteld en
geëxecuteerd.
03-05-1979 – Margareth Thatcher.
Margareth Thatcher van de Conservatieve Partij werd premier van Groot-Brittannië.
03-06-1979 – Olievervuiling in de Golf van Mexico.
Een oliebron in de Golf van Mexico raakte in brand. Elke dag stroomden 30.000 vaten olie in
zee en verzaakten een enorme vervuiling, die reikte tot de kusten van Florida en Texas.
1979 – Zeehondenjacht.
Nederlandse milieuactivisten maakten beelden van de gruwelijke jacht op jonge zadelrobben
in Canada. De reportage veroorzaakte een golf van protest in Europa. In 1982 kwam er een
verbod op de import van vellen van jonge zeehonden. De wereldhandel in zeehondenbont
stortte volledig in.
01-07-1979 – De eerste walkman.
Sony introduceerde de eerste draagbare audiocassettespeler (walkman). Muziekcassettes,
die al vanaf 1963 bestonden, konden nu tijdens het lopen, fietsen en reizen worden
beluisterd. De walkman verloor de populariteit, toen in de jaren ‘90 de draagbare Cd-speler
(discman) doorbrak.
16-07-1979 – Saddam Hoessein nieuwe leider in Irak.
Saddam Hoessein (1937-2006) werd de nieuwe machthebber in Irak. Hij was leider van de
Ba’ath-partij, een antiwesterse politieke partij met fascistische kenmerken.
Van 07 tot 10 juni 1979 – Eerste Europese verkiezingen.
In de Europese lidstaten werden de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees
Parlement gehouden.
15-09-1979 – Gifschandaal in Lekkerkerk.
Toen in Lekkerkerk de hoofdwaterleiding sprong, bleek na onderzoek dat chemisch afval in
de bodem de leiding had doen vergaan. Driehonderd gezinnen werden geëvacueerd en 1.600
vaten met chemisch afval opgegraven. Er was sprake van een groot gifschandaal.
27-12-1979 – Staatsgreep in Afghanistan.
Een bloedige staatsgreep met steun van Russische troepen bracht een communistisch regime
in Afghanistan aan de macht. Verzetsgroepen werden actief en tegen de Russen werd
guerrilla gevoerd, gesteund door de Amerikaanse CIA. In 1989 trok het Sovjetleger zich terug
uit Afghanistan.
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