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1994
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1985

 De Duivelsverzen 
 van Salman Rushdie
 wordt door moslims  
 wereldwijd als 
 beledigend opgevat

1988
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 Tiananmen-plein 
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 Val van 
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1989

 Nelson Mandela   
 wordt op
 11 februari 
 vrijgelaten
 en is in 1994 
 de eerste zwarte   
 president van
 Zuid-Afrika

1990

1988:
 Prijs Vrijzinnig 
Humanisme

De Prijs Vrijzinnig Humanisme werd 
in 1988 in het leven geroepen door het 

Humanistisch Verbond nu HVV. Hij wordt 
om de twee jaar uitgereikt aan een per-

soon of organisatie die getuigt van een con-
sequent volgehouden vrijzinnig humanistische 
levenshouding. Marleen Temmerman,  professor, 
 gynaecologe en oud-senator, heeft de dertiende 
Prijs Vrijzinnig Humanisme gewonnen. Zij krijgt de 
 prijs vanwege haar jarenlange inzet op wereldwijd 
vlak voor rechten, gezondheid en emancipatie 
van vrouwen. De vorige laureaten zijn onder 
anderen Hein Picard, Karel Poma en Etienne 
Vermeersch. De prijs wordt uitgereikt op 

de Internationale Dag van het Huma-
nisme, vrijdag 21 juni 2013, in het 

Paleis voor Schone Kunsten 
te Brussel.

1990: Abortuswet  en Koning 
Boudewijn

De abortusthematiek stond sinds de jaren 
1960 op de agenda van de vrijzinnig-huma-
nistische verenigingen, maar de maatschappe-
lijke doorbraak volgde pas in de jaren 1980. 
In 1986 dienden de senatoren Lucienne 
 Herman-Michielsens PVV en Roger Lallemand 
PS een wetsvoorstel in om abortus uit het Straf-
wetboek te lichten. De wet werd op 6 novem-
ber 1989 door de Senaat goedgekeurd, op 29 
maart 1990 volgde de Kamer van Volksverte-
genwoordigers. Om de nieuwe wet te kunnen 
bekrachtigen was de koninklijke handtekening 
nodig. Omwille van gewetensbezwaren wei-
gerde Boudewijn zijn opdracht als staatshoofd 
uit te voeren. Premier Martens zag zich ge-
noodzaakt om via een grondwetsartikel de 
koning ‘in de onmogelijkheid tot regeren’ te 
verklaren. Gedurende 48 uur werd de koni nk-
lijke functie ingevuld door het geheel van de 
regering. Alle ministers waren toen verplicht 
de abortuswet te ondertekenen. 

In elke godsdienst 
zit wel iets redelijks.
Maar de kleine 
lettertjes deugen niet.
‘ ‘

 FRANK ZAPPA

‘Ik ben emotioneel voor 
de kwesties waar ik achter sta. 
Ik wil mijn leven geven 
voor de strijd voor euthanasie. 
Dat ik een van de vaders ben 
van die wetgeving, zorgt er-
voor dat ik gerust kan sterven.’
ETIENNE VERMEERSCH

1984: Recht op Waardig Sterven
Voorzitter Leon Favys omschreef in 1984 het ont-
staan en de missie van de Vlaamse Vereniging voor 
Recht op Waardig Sterven: ‘Het doel van de vereni-
ging is om de idee van de dood uit de taboesfeer te 
halen en de idee van de vrijwillige, milde dood be-
spreekbaar te maken. Op lange termijn proberen we 
een legalisering te bekomen van euthanasie. Dat is 
wat het doel betreft. De oorsprong is een privaataan-
gelegenheid geweest. Mijn vrouw en ik zijn allebei lid 
van de Franstalige vereniging AMD, die toen de enige 
vereniging ter zake was die in België bestond. Men 
heeft ons gevraagd of we in Vlaanderen een derge-
lijke vereniging wilden oprichten. Hier bestond niets. 
Wij zijn toen toegetreden met de idee, die mensen 
gaan ons helpen, moest er ooit iets gebeuren. Uitein-
delijk is het iets heel anders geworden. We zijn zelf 
begonnen met de mensen proberen te helpen, niet 
daadwerkelijk, maar wel op het vlak van de ideeën, 
de ideologie dus.’

1985: Pauselijk bezoek ondanks 
ontkerkelijking

Paus Johannes Paulus II bracht in 1985 een officieel 
bezoek aan Nederland, Luxemburg en België. In te-
genstelling tot in Nederland bracht hij in België heel 
wat volk op de been, tot grote tevredenheid van de 
bisschoppen. Zo noteerde De Standaard uitdruk-
kingen zoals ‘geestdrift’, ‘overweldiging’ en ‘oprecht 
enthousiasme’ in haar berichtgeving over het paus-
bezoek. Johannes Paulus II bezocht tussen 16 en 21 
mei de Antwerpse kathedraal, de Menenpoort in 
Ieper, vierde zijn verjaardag in Mechelen en werd op 
het kasteel van Laken ontvangen. Met toenemende 
verbazing noteerden opiniemakers zoals Frans Ver-
leyen in Knack dat België, ondanks de ontkerkelijk-
ing, nog steeds een katholiek land was. De vrijzinnige 
humanisten leken een beetje in hun eentje te staan 
wat hun protest tegen de komst van de paus betrof. 

Wat een ramp, dat God zich niet tot het 
schilderen van landschappen heeft beperkt. ‘ ‘

MARGUERITE YOURCENAR

1993: 
Grondwettelijke erkenning 

van de vrijzinnigheid
Op donderdag 22 april 1993 stemde de senaat, met 

uitzondering van 13 tegenstemmen van Vlaams Blok en 
ROSSEM, voor het wetsvoorstel Lallemand ter aan-

vulling van grondwetsartikel 117. Het was de laat-
ste stap naar de erkenning van de niet-

confessionele gemeenschap.  
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1995
 Fusie van HIMM, 
 HUWECO en 
 HVCL tot de 
 Humanistisch 
 Vrijzinnige Dienst
 HVD

Paul Baeteman

Val van de Berlijnse muur


