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1971

Zelfs God heeft publiciteit 
nodig: vandaar de klokken. ‘ ‘

AURéLiEN SCHOLL

1972: 
De fakkel

 in 1972 namen alle Bel-
gische vrijzinnig-humanistische 

verenigingen de gestileerde rode 
fakkel als symbool aan. Voordien 

werden er al fakkels in alle mogelijke 
verschijningsvormen gebruikt om de vrij-
zinnigheid te duiden. Het ontwerp kwam 
van Gilbert Deygers, een lid van HV Brug-
ge. De vlam stelt licht, hoop en vooruit-
gang	 voor.	 De	 zes	 zwarte	 figuurtjes	
staan symbool voor de mensheid die 

‘verlicht’ op zoek gaat naar vrij-
heid, verdraagzaamheid, soli-

dariteit, broederschap 
en democratie.

‘ ‘

MONikA SAUWER

Volgens mij is God 
een soort psychiater. 
Die doen ook nooit 
een bek open.

1973:  Dr. Willy Peers 
Met de emancipatie van de seksualiteit in de 
meeste Westerse landen in de jaren ’60 werden  
geboorteregeling en anticonceptie bespreek-
baar. Vele vrouwen vonden dat ze zelf het recht 
hadden om te beslissen over het al dan niet 
uitdragen van een zwangerschap. Abortussen 
werden steeds vaker uitgevoerd, zij het in il-
legale en bedenkelijke medische, psychische 
en sociale omstandigheden. in ’73 kwamen de 
Naamse gynaecoloog Dr. Willy Peers en en-
kele medestanders er openlijk voor uit dat ze 
abortussen uitvoerden. Daarmee overtraden 
ze	 de	 officiële	 richtlijnen	 van	 de	 Orde	 van	
Geneesheren.	Dr.	Willy	Peers	werd	officieel	in	
beschuldiging gesteld en op 18 maart 1978 in 
voorlopige hechtenis genomen. Maar steeds 
meer Belgische ziekenhuizen verhulden de 
uitvoering van abortus niet meer. Een aantal 
landen pasten hun wetgeving aan, Engeland in 
’67	en	Nederland	in	’81.	Maar	in	België	bleef	
abortus tot 1990 in het strafwetboek staan.  
in 1999 ontving het  Dr. Willy Peers Centrum 
de Prijs van het Vrijzinnig Humanisme.

‘ ‘

J.P. ViNCkEN

Het feit dat vele 
conflicten hun oorsprong 
in godsdienst vinden, 
komt de geloofwaardigheid 
van godsdiensten niet 
ten goede.

1975: Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk
in 1975 werd het decreet op het socio-cultureel vormingswerk 
voor volwassenen afgekondigd. Dit had voor HV en OVM recht-
streekse gevolgen. Tot dan toe organiseerden HV en OVM 
groepsactiviteiten en vormingen naast hun andere opdracht. Die 
opdracht bestond voor HV uit de verdediging van de vrijzinnnig-
humanistische levenshouding in het algemeen en voor de OVM uit 
onderwijsgerelateerde materies.  De socio-culturele activiteiten 
werden losgekoppeld en voortaan georganiseerd door een nieu-
we organisatie: het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk HVV. 
HVV werd gekoppeld aan ofwel HV ofwel OVM omdat vorm-
ingen, uitstappen of evenementen voor het doelpubliek van HV 
anders waren dan die van OVM. Zo ontstonden overal regionale 
kernen van HVV/HV en HVV/OVM. Het OVM-Ouderblad ging uit 
financiële	overwegingen	op	in	Het	Vrije	Woord.	

1972:  
Centrale  Vrijzinnige Raad CVR
Sinds 1972 is de Centrale Vrijzinnige Raad/
Conseil Central Laïque actief. UVV en CAL le-
veren telkens vijf vertegenwoordigers, waarbij 
de voorzitters van beide koepels gezamenlijk 
het voorzitterschap van de CVR waarnemen. 
De	CVR	is	het	officiële	orgaan	van	het	vrijzin-
nig	humanisme	in	België.	

Gerard Goudaen

Willy Peers

Willy Brandt


