Alle grote waarheden
beginnen als godslastering.
George Bernard Shaw

Herman Corijn (midden), HV-voorzitter 1970-1972. Collectie VSAD Karel Cuypers

1978: Humanistische
Organisatie voor Ontwikke
lingssamenwerking HOOS
Collectie VSAD Karel Cuypers

Oprichting
van het
Humanistisch
Instituut voor
de Massamedia
HIMM

Het Humanistisch Verbond verzorgde al
enige tijd enkele programma’s op de nationale omroep, zoals de televisie-uitzen
dingen van Het Vrije Woord en het radioprogramma Lekenmoraal en Filosofie. Ter
ondersteuning van deze uitzendingen ontstond in 1975 het Humanistisch Instituut
voor Massamedia HIMM. De inhoud van de
radio- en televisieprogramma’s werd letterlijk weergegeven in het tijdschrift De
Vrije Micro. Daarnaast organiseerde HIMM
ook studiedagen, gaf boeken uit en zette
een documentatiecentrum op. Deze acti
viteiten werden in 1995 overgedragen aan
de nieuwe Humanistisch Vrijzinnige Dienst.
HIMM werd in 2001 ontbonden.

1983:
HV – Vrouwencommissie

Vanuit HVV/HV werd de noodzaak gevoeld
om een nieuwe dochtervereniging in het leven
te roepen, die zich met de Derde Wereld zou
bezighouden. Zo ontstond in 1978 de Huma
nistische Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking HOOS. De doelstelling was te
reflecteren over de oorzaken van sociale ongelijkheid in de wereld en om inkomsten te
verwerven voor de financiering van projecten,
zonder daarbij ter plaatse ontwikkelingshulp
te organiseren. Wel werd indirecte hulp geboden door de verkoop van geïmporteerde
producten, waarmee HOOS eigenlijk op hetzelfde terrein actief was als OXFAM. Door
samenwerking met het Nationaal Centrum
voor Ontwikkelingssamenwerking was HOOS
ook betrokken bij 11.11.11. Verrassend, want
11.11.11. werd in die jaren door de vrijzinnighumanistische gemeenschap eerder kritisch
bekeken. Een echt grote organisatie is HOOS
nooit geworden. Ze werd in 1993 ontbonden.

In 1983 werd binnen HV de werkgroep
Vrouwencommissie opgericht met als
doelstelling een mentaliteitswijziging te verwezenlijken die de geslachtsrollen doorbreekt,
aan elk individu de vrije keuze waarborgt en
aan man en vrouw gelijke rechten verzekert. Zij
steunde de vrouwenbeweging in het algemeen
en publiceerde in ‘Geen Humanisme zonder
Feminisme’ bijdragen over opvoeding, onderwijs, huishoudelijke arbeid, tewerkstelling,
huwelijkswetgeving, alleenstaande vrouwen, seksualiteit, enz. Zij organiseerde
studiedagen, voordrachten en
debatten rond vrouwenemancipatie.
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1975: Humanistisch Instituut
voor Massamedia HIMM

Collectie VSAD Karel Cuypers

De laatste
restanten van
de Fédération
Nationale des
Sociétés de Libre
Pensée worden
opgenomen in
CAL

1978

De Humanistische
Organisatie voor
Ontwikkelingssamenwerking
HOOS wordt
opgericht.

Louise Joy
Brown, de eerste 		
proefbuisbaby
wordt op
25 juli geboren

1980

Vzw
Het Vrije Woord
verzorgt voortaan
de vrijzinnige
radio- en
televisieuitzendingen
Lichtpunt

1980

PRIK vzw
wordt opgericht
en geeft een
gelijknamig
tijdschrift uitgeeft
voor de leerlingen
moraal van
11 tot 15 jaar

1981

Oprichting van
het Humanistisch
Vrijzinnig
Centrum voor
Lectuurbegeleiding
HVCL

1982

De Association
pour le droit
de mourir dans
la dignité
verdedigt het recht
op euthanasie

Islamitische
revolutie
in Iran

1979

1978

Het Vrijzinnig Karel Cuypershuis, Antwerpen

Ayatollah Khomeini

Oprichting
van de Fédération
des Maisons
de la Laïcité.
Op 18 september 		
1982 wordt
het VOC Lange
Leemstraat 57
Antwerpen
geopend

‘

Wervingsfolder, begin jaren 1980.
Collectie VSAD Karel Cuypers

1982

Vanuit HV
ontstaat de
Humanistische
Werkgroep
voor
Conflictstudie
HUWECO

1983

Gierik wordt
opgericht, een
driemaandelijks
tijdschrift dat vrij
onderzoekt

‘

‘

‘

Collectie VSAD Karel Cuypers

Dat de godsdienst een
slecht geweten heeft blijkt
uit het feit dat er zware
straffen worden gegeven
aan wie ermee spot.
Arthur Schopenhauer

