
Zaterdag 28 april 2o18
Deuren vanaf 14:30  15:00
Howest Brugge

FEESTELIJKE UITREIKING  
VAN ACKER PRIJS 2018
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Tentoonstelling

Lieve Blancquaert

Marleen 
Temmerman

Ticketinfo
Inschrijven kan door overschrijving van € 10 
per persoon op het rekeningnummer van de 
Van Acker Stichting BE04 0010 0598 0431 
met vermelding “VAS Prijs 2018”.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij  
secretaris@vanackerstichting.be  
of 0479 78 98 68.

MET DANK AAN ONZE SPONSORS

MET DE STEUN VAN

MET DANK AAN

De uitreiking wordt voorafgegaan 
door de opening van een fototen-
toonstelling van Lieve Blancquaert, 
de vorige laureate van de 
Van Acker Prijs.

Laat het duidelijk zijn dat Lieve 
Blancquaert in haar werk heel wat 
thema’s behandelt die Marleen 
Temmerman nauw aan het hart 
liggen. We denken daarbij aan het 
fotoboek “Insjallah mevrouw” over 
Afghaanse vrouwen, dat ze samen 
met Annemie Struyf opstelde. Of de 
samenwerking met Betty Mellaerts 
die resulteerde in het boek “Vrouw”. 
En wat dan te denken van het 
project “Birth Day - Hoe de Wereld 
zijn Kinderen Verwelkomt”? Of het 
meterschap van Lieve van de ngo 
Memisa die mensen in het Zuiden 
toegang wil geven tot degelijke 
gezondheidszorgen?

Lieve 
Blancquaert



De algemene vergadering van de 
Van Acker Stichting kent haar tweejaarlijkse 
prijs voor 2018 toe aan de gynaecologe 
Marleen Temmerman. 

De Van Acker Stichting kiest als laureaten steevast 
voor persoonlijkheden met een sterk maatschappelijk 
engagement. Prof. dr. Marleen Temmerman is als arts, 
onder zoeker en beleidsmarker hiervan een perfecte 
emanatie. Met tomeloze energie zet ze zich al decennia 
in voor gelijke rechten en solidariteit, ongestoord door 
grenzen aan het denken of aan landen. In de actuele 
duisternis van wansmakelijk populisme en bekrompen 
nationalisme vormen mensen als Marleen Temmerman 
een lichtpunt. Daarom krijgt ze met veel overgave 
de Van Acker Prijs 2018.

De Van Acker Stichting werd opge-
richt ter ere van Achiel Van Acker, 
de gewezen Eerste Minister en kamer-
voorzitter die enkele jaren geleden 
nog werd uitgeroepen tot ‘Bruggeling 
van de twintigste eeuw’, en zijn 
zoon Frank Van Acker, de gewezen 
visionaire en populaire burgemeester 
van Brugge.

De stichting kent om de twee jaar een 
prijs toe aan een sociaal geënga-
geerde persoonlijkheid of een maat-
schappelijk belangrijke vereniging. 
De stichting heeft doorheen de jaren 
verschillende belangrijke kunstenaars 
gehuldigd, waaronder Louis-Paul 
Boon, Hugo Claus, Toots Thielemans, 
Jan Decleir, Daan Stuyven en in 2016 
nog de fotografe Lieve Blancquaert.

Marleen Temmerman publiceerde meer dan 500 artikels 
en boeken, maar enige ivoren toren als wetenschapper is 
haar volstrekt vreemd. Als arts en onderzoeker staat ze niet 
alleen met twee voeten in de maatschappij, al een carrière 
lang gebruikt ze haar intelligentie en talent om deze maat-
schappij te helpen veranderen. Met een open blik, zonder 
dogma’s, over mentale en geografische grenzen heen. En 
met als rode draad de nood aan meer solidariteit en gelijk-
heid in onze wereld.

Bij dit alles speelde ze steeds een voortrekkersrol. Niet 
toevallig was ze de eerste vrouwelijke professor gynaecolo-
gie in de Benelux. Niet toevallig richtte ze de schijnwerpers 
op vrouwenrechten en toegang tot gezondheidszorgen 
in tijden toen het maatschappelijk debat hierover nog op 
gang moest komen, zeker in een internationale context.

Maar wat naast haar pioniersrol misschien nog het meest in 
het oog springt is de omvang van haar carrière die getuigt 
van een buitengewone energie, een niet aflatende inzet in 
denken én doen om haar principes na te streven en haar 
doelstellingen te realiseren. Inzet die naar eigen zeggen 
vertrekt vanuit drie V’s: Verontwaardiging, Verwondering 
en Verantwoordelijkheid.

En die drie V’s houdt Marleen niet beperkt tot haar 
vak gebied. Zoals ze zelf stelt: “Het is de steeds groter 
wordende kloof tussen rijk en arm die mijn ergernis opwekt. 
Een land dat het goed doet, is een land dat zijn midden-
klasse meeneemt in zijn ontwikkeling.” 

Verontwaardiging, Verwondering en Verantwoordelijkheid: 
drie begrippen die Achiel Van Acker en zoon Frank Van 
Acker zeker niet vreemd waren. Integendeel…

Marleen 
Temmerman

“ Het is de steeds groter 
wordende kloof tussen 
rijk en arm die mijn 
ergernis opwekt.  
Een land dat het goed 
doet, is een land dat zijn 
middenklasse meeneemt 
in zijn ontwikkeling.”

Uitreiking op 
zaterdag 28 april 2018
 
De feestelijke uitreiking van de 
Van Acker Prijs 2018 vindt plaats 
op zaterdag 28 april 2018 in de 
neogotische turnzaal van Howest, 
Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge 
(ingang via de Sint-Clarastraat).

Om 15.00 uur: opening foto-
tentoonstelling rond universele 
vrouwen problematiek van de 
 laureaat van de Van Acker Prijs 2016 
Lieve Blancquaert.

Om 16.00 uur volgt dan de officiële 
prijsuitreiking met een boeiende, 
interactieve lezing door Marleen 
Temmerman.

Na de uitreiking kunnen alle 
aanwezigen napraten bij een 
hapje en een drankje.

Mis World is een expressieve aan-
klacht tegen allerlei mishandelingen, 
waar vrouwen vandaag in de wereld 
slachtoffer van zijn.

Op de kartografische huid staan 
feiten, verhalen en citaten van onder 
meer Marleen Timmernan: “Een land 
kun je beoordelen aan de manier 
waarop ze hun vrouwen behandelen”.

Martine Stroef, geboren in Brugge in 
1967, is werkzaam in het onderwijs en 
beoefent daarnaast zowel figuratieve 
als niet-figuratieve kunst.
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In aanwezigheid van Mis World,  
een installatie van Martine Stroef


