
1964
 Oprichting 
 van de Stichting
 voor Morele 
 Bijstand aan
 Gevangenen

1968
 Diverse 
 humanistische
 jongerengroepen
 fuseren tot de
 Humanistische
 Jongeren HJ 
 als autonome 
 organisatie

1969
 Oprichting van 
 de Fédération 
 des Amis de 
 la Morale Laïque

1969
 In Knokke 
 opent het eerste 
 vrijzinnig 
 ontmoetingscentrum
 haar deuren.

1969-1970
 Ontdubbeling 
 van de Université
 Libre de Bruxelles
 en de Vrije 
 Universiteit 
 Brussel.

1969
 Oprichting 
 van in Franstalig
 België van het 
 Centre d’Action 
 Laïque CAL
 ter vervanging van  
 de Fédération 
 Nationale 
 des Sociétés de 
 Libre Pensée

1966
 Oprichting 
 in Vlaanderen 
 van de Unie van 
 Vrijzinnige 
 Verenigingen 
 UVV

1964
 Eerste feest 
 van de 
 vrijzinnige jeugd / 
 fête de la 
 jeunesse laïque 
 in haar 
 huidige vorm

1970 
 Het 
 Humanistisch 
 Verbond staat 
 mee aan de wieg 
 van de Stichting 
 voor Morele 
 Lekenbijstand.

 Martin Luther 
 King krijgt 
 de Nobelprijs 
 voor de Vrede. 
 Hij wordt in 1968
 vermoord

1964

 In Kaapstad 
 voert 
 dr. Christiaan 
 Barnhard 
 de eerste 
 harttransplantatie
 op een 
 mens uit

1967

 Neil 
 Armstrong 
 is de eerste 
 mens op 
 de maan

1969

1966:  
Unie Vrijzinnige 

Verenigingen UVV
Meerdere vrijzinnige verenigin-

gen en organisaties gingen in 1965-66 
over tot de stichting van een koepelor-

ganisatie, de Unie Vrijzinnige Verenigingen. 
Onder de initiatiefnemers vonden we, naast 
HV, onder meer de Oudstudentenbond van 
de VUB, de OVM, HJB en Humanitas. Vandaag 
telt UVV 37 lidverenigingen. UVV stelt zich tot 
doel de vrijzinnige niet-confessionele gemeen-
schap te vertegenwoordigen. Daarnaast heeft 
zij de opdracht de niet-confessionele dien-
stverlening te coördineren via de Centra 
voor Morele Dienstverlening en de 

HuizenvandeMens. In 2011 heeft 
UVV de roepnaam DeMens.Nu 

aangenomen.  

1964: Stichting voor Morele 
Bijstand aan gevangenen

In 1958 namen zes leden van Humanitas het 
initiatief om het probleem van de vrijzinnige 
bijstand aan gevangen te bestuderen. Vier jaar 
later stemde de minister van Justitie in om, 
bij wijze van experiment, vier moreel consu-
lenten aan te stellen in de gevangenissen van 
Mechelen en Nijvel. In 1963 volgde de oprich-
ting van de Stichting voor Morele Bijstand 
aan Gevangenen vzw, waarvan de statuten in 
april 1964 werden neergelegd. Per Koninklijk 
Besluit van 6 oktober 1964 is de Stichting 
erkend als instelling van openbaar nut. 

De godsidee is 
het enige kwaad 
dat ik de mens 
niet vergeven kan.
‘ ‘

D.A.F. DE SADE

1969:  
Centre d’Action 

Laïque  CAL 
Na de Tweede Wereldoorlog was de Fé-

dération Nationale des Sociétés de Libre Pensée 
in vrije val.  Bij de herdenkingsplechtigheid van de 

meer dan 200 slachtoffers van de brand bij Innovation in 
Brussel in 1967 was er geen officiële vertegenwoordiging 
van de vrijzinnigheid uitgenodigd. In 1969 werd het Centre 
d’Action Laïque opgericht met als doel niet alleen aan Fran-
stalige zijde de vrijzinnigheid te vertegenwoordigen, maar 
ook om de werking van de aangesloten lidverenigin-

gen te coördineren en te ondersteunen. De samen-
stelling van de federatie is complexer dan die 

van haar Vlaamse evenknie UVV. Ze telt 
27 verenigingen en 7 regionale 

federaties. 

1969:  Ontdubbeling 
ULB-VUB

In 1968 wordt de Katholieke Univer-
siteit gesplitst in de Vlaamse KU Leuven 
en de Franstalige van Louvain-la-Neuve. 
Als gevolg hiervan wordt ook de Uni-
versité Libre de Bruxelles, waar al een 
reeks van opleidingen in het Nederlands 
werd gegeven, ontdubbeld. Vanaf het 
academiejaar 1969-1970 gaat de Vrije 
Universiteit Brussel als onafhankelijke 
instelling van hoger onderwijs verder. 
Op een voormalig schietterrein aan de 
rijkswachtkazerne van Etterbeek wordt 
een nieuwe campus gebouwd. 

Het geloof is als 
de liefde: het laat 
zich niet dwingen. 
Daarom is het 
een hachelijke 
onderneming 
om het door 
maatregelen van 
hogerhand te 
willen invoeren 
of handhaven. 

‘

‘
ArTHUr SCHOPENHAUEr

Collectie VSAD Karel Cuypers

Collectie VSAD Karel Cuypers

Martin Luther King
Neil Armstrong

dr. Christiaan Barnhard 

‘ ‘

GOETHE

Het geloof 
is niet het 
begin doch 
het einde 
van alle 
weten. 


