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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.
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Yves Roose voorzitter

Alain Petit ondervoorzitter 
en woordvoerder

Anthony Antoine secretaris

Lambert Vincken penningmeester
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Prof. dr. Marleen Temmerman is vooral bekend als gynaecologe die zich 
wereldwijd inzet voor de gezondheid en de rechten van vrouwen en kinderen. 
Ze geniet daarnaast ruime bekendheid als onderzoeker, auteur en beleidsmaker.

Na haar jeugdjaren in Lokeren ging Marleen naar de Universiteit Gent om er 
geneeskunde te studeren, maar haar specialisatie gynaecologie vervolledigde 
ze – na een tussenstop in Nederland – aan de Vrije Universiteit Brussel. Dat was 
begin jaren ’80, toen het maatschappelijk debat omtrent abortus volop woedde.

Na verschillende jaren in Kenia te hebben gewerkt, keerde ze begin jaren 
’90 terug naar België. Aan de Universiteit Gent werd ze gewoon hoogleraar 
verloskunde en in het Universitair Ziekenhuis van Gent werd ze hoofd van de 
dienst Gynaecologie-Verloskunde.

In 1994 richtte Marleen Temmerman het International Centre for Reproductive 
Health (ICRH) op. Het centrum strijdt voor seksuele en reproductieve gezondheid 
als basisrecht voor iedereen, overal in de wereld. En dat mag best letterlijk 
worden genomen: het ICRH heeft samen met zusterorganisaties projecten in 
Afrika, Latijns Amerika, Azië en Europa.

In 2007 werd ze senator voor sp.a. In die hoedanigheid was ze ook 
senaatvoorzitter van de commissie van buitenlandse aangelegenheden en 
defensie. In 2011 werd ze sp.a fractieleider in de senaat, maar een jaar later 
zegde ze de actieve lokale politiek vaarwel om directeur te worden van 
het Departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek van de 
Wereldgezondsheidsorganisatie (WHO) in Genève.

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



Nadat ze eind 2015 de pensioenleeftijd had bereikt bij de WHO ging Marleen 
geenszins op haar lauweren rusten. Integendeel, ze werd hoofd van het 
Departement Gynaecologie en Verloskunde van de Aga Khan University in 
Nairobi.

Het hoeft geen betoog dat de Van Acker Stichting het maatschappelijk 
engagement van haar laureaten centraal stelt, ongeacht de discipline waarin 
ze actief zijn. De keuze voor Marleen Temmerman hoeft dan ook evenmin veel 
betoog, haar levensloop en carrière spreken voor zich.

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 maatschappij 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 gelijkheid 
in onze wereld.

Bij dit alles speelde ze steeds een voortrekkersrol. Niet toevallig was ze de 
eerste vrouwelijke professor gynaecologie 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 vakgebied. Zoals ze zelf 
stelt: “het is de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm die mijn ergernis 
opwekt, terwijl: een land dat het goed doet, is een land dat zijn middenklasse 
meeneemt in zijn ontwikkeling.”

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



“ 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.”
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Interview
Beste Marleen, medio jaren ’90 werd je de eerste vrouwelijke professor 
gynaecologie van de Benelux. Geen geringe prestatie, als je ziet dat 
gynaecologie studeren op zich al heel wat voeten in de aarde had.

Marleen: Inderdaad. In de jaren ’70 was het alles behalve evident om als 
meisje uit onze sociale klasse naar de universiteit te trekken, laat staan 
om voor een artsenopleiding te kiezen en al helemaal niet om dan in 
gynaecologie te willen specialiseren.

Ik studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent, waar ik in 1978 toen 
ik ging aankloppen bij de toenmalige prof, te horen kreeg: “gynaecologie 
is toch niets voor juffrouwkes. Dat is lastig, hard werken en moeilijk 
te combineren met een gezin.” Kortom, alle vooroordelen die je kon 
bedenken.

Na heel wat sollicitaties kreeg ik een opleidingsplaats in een ziekenhuis 
in Breda, waarna ik aan de Vrije Universiteit Brussel mijn opleiding op 
universitair niveau kon vervolledigen. Ik werd er opgenomen in het team 
van professor Jean-Jacques Amy, die heel wat bekendheid verwierf als 
voorvechter voor het recht op abortus.

Maar medio jaren ’80 kreeg ik de kans om in Kenia wetenschappelijk 
onderzoek te verrichten omtrent HIV en zwangerschap, met dank aan 
Peter Piot (de bekende arts die onder meer jarenlang directeur van de 
VN-organisatie UNAIDS was, nvdr). 

Na een verblijf in Kenia keerde ik midden jaren ’90 met echtgenoot 
en zoon terug naar België en werd ik, na het behalen van mijn 
doctoraat, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en diensthoofd 
Gynaecologie-Verloskunde in het UZGent. Daarmee was ik inderdaad de 
eerste vrouwelijke prof gynaecologie van België en Nederland.

Is de voorliefde voor het continent Afrika gegroeid uit jouw functie als arts 
in Kenia?

Marleen: Nee, eerder omgekeerd. Ik wou een beroep waarmee ik de 
wijde wereld kon intrekken en koos daarom voor de artsenopleiding. 
Ik heb altijd willen werken in ontwikkelingslanden, omdat de noden er 
hoog zijn en het aantal artsen laag. Uiteraard zijn er bij ons ook heel 
wat sociale problemen en is er veel ongelijkheid, maar we kunnen niet 
ontkennen dat de uitdagingen in de ontwikkelingslanden nog een heel 
andere dimensie hebben.



Over Afrika gesproken, bij velen in Europa leeft het idee nog altijd van 
het verloren continent, dat ondertussen duchtig wordt leeggeroofd door 
opkomende economieën als China.

Marleen: Tja, vooreerst kan je moeilijk algemene uitspraken doen over 
een gigantisch continent als Afrika met enorme verschillen tussen 
de regio’s. En ja, China is uitdrukkelijk aanwezig en ja, we moeten 
niet naïef zijn, het land heeft een enorme honger naar grondstoffen. 
Maar, China investeert ook veel in Afrika: in ziekenhuizen, onderwijs, 
verkeersinfrastructuur,… Hoe je het draait of keert, China heeft de 
ambitie een leidende rol op zich te nemen op het wereldforum en slaagt 
daar ook steeds meer in, zeker met het huidige vacuüm in mondiaal 
leiderschap onder de Trump-administratie.

Terug naar België. Jouw jaren in de actieve politiek als senator voor de 
socialistische partij: een mooie ervaring of toch eerder ontgoocheld?

Marleen: Ik heb lang getwijfeld over de overstap naar actieve politiek, 
maar je kan niet altijd aan de kant blijven staan en kritiek geven. Voor mij 
was het vooral de combinatie tussen politiek en mijn medische carrière 
die het bijzonder boeiend maakte. Zeker omdat ik voorzitter kon worden 
van de senaatscommissie voor buitenlandse aangelegenheden. Ik kon 
zo heel wat zaken op de agenda plaatsen die mij nauw aan het hart 
liggen, zoals vrouwenrechten, gendergelijkheid, moedersterfte, geweld op 
vrouwen, genitale verminking en andere. 

Toen ik in 2012 de kans kreeg om hoofd te worden van het 
departement voor reproductieve gezondheid en onderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heb ik opnieuw getwijfeld, 
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omdat ik niemand wou teleurstellen die mij in mijn politieke carrière had 
gesteund, maar uiteindelijk is ook een functie bij de WHO aan politiek 
doen, zij het op wereldniveau.

Over dat “wereldniveau” gesproken, erg goed lijkt het niet te lopen met de 
“wereldse” gedachte. We lijken te leven in tijden van hernieuwd protectionisme, 
niet alleen economisch, maar ook sociaal. Hoe sta jij als wereldburger tegenover 
het huidige migratiedebat.

Marleen: Het is natuurlijk een complex debat met veel aspecten, maar 
de kern is simpel: als iemand vlucht om humanitaire redenen, dan moet 
je die helpen. Die mensen komen niet voor hun plezier naar hier. En de 
berichten over het feit dat Europa “overspoeld” wordt door vluchtelingen, 
moet je toch wel nuanceren, als je ziet hoeveel mensen de buurlanden 
van de vluchtgebieden opnemen.

Maar ik zou het debat graag breder voeren. De druk van migratiestromen 
is één van de symptomen van een groter, onderliggend probleem: we 
zijn simpelweg met teveel op deze wereld. Volgens de meest recente 
projecties zullen we tegen 2050 met 9 miljard zijn! In de jaren ’50 
waren we met 2,5 miljard, momenteel met meer dan 7 miljard. De 
gevolgen daarvan zijn oorlog, honger, problemen voor huisvesting, 
klimaatverandering en ook migratiestromen.

Daarom zijn seksuele opvoeding, voorlichting, gelijke rechten en 
gezinsplanning zo verdomd belangrijk. Naar schatting zijn er 225 miljoen 
vrouwen die een zwangerschap willen vermijden, maar geen toegang 
hebben tot voorbehoedsmiddelen, zij het fysiek, zij het door toedoen van 



godsdiensten of door een gebrek aan zelfbeschikking.

En alle godsdiensten zijn in dat bedje ziek, maar bijzonder problematisch 
is toch de invloed van allerlei evangelistische kerken. Wij zijn zelfs al 
geconfronteerd geweest met een campagne tegen vaccinaties in Kenia!

Laten we even overgaan naar de Van Acker Stichting. Wat zegt de figuur 
Achiel Van Acker voor jou?

Marleen: Ik kwam helemaal niet uit een rood nest, maar over Achiel Van 
Acker werd  altijd met respect gesproken. Hij was een rolmodel omdat hij 
zoveel heeft bereikt, ondanks zijn eenvoudige komaf. Ook zijn daadkracht 
spreekt mij aan. Voor hem waren solidariteit en humanisme geen loze 
woorden. Uiteraard is hij bekend als de vader van de sociale zekerheid, 
maar voor mij gaat hij toch altijd als Asiel Sarbon bekend blijven, de wel 
héél daadkrachtige minister van Steenkool.

Als je de lange lijst met laureaten overloopt, wie heeft op jou de meeste 
indruk gemaakt?

Marleen: Laat mij eerst zeggen dat ik in goed gezelschap vertoef, zij het 
een wel héél mannelijk gezelschap. Toen ik de eerste keer de lijst overliep, 
dacht ik bij Lieve Blancquaert “en nu is het aan de vrouwen!” (lacht).

Maar als ik kijk naar de namen: Roger Raveel, Hugo Claus, de gebroeders 
Dardenne, allemaal grote mensen. En toch, als ik één iemand moet kiezen 
voor een privé diner, dan zou ik toch voor Jan Decleir gaan…
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Als je jouw hele carrière overloopt, waarop ben je zelf het meest trots?

Marleen: het eerste moet toch wel de oprichting van het het 
International Centre for Reproductive Health (ICRH) zijn. Prachtig om 
te zien hoe jonge, enthousiaste mensen over verschillende disciplines 
heen samenwerken voor meer seksuele en reproductieve gezondheid. 
Ondertussen zijn we al met een 300 medewerkers over alle continenten! 
Naast Mama Daktari ga ik ook door het leven als Mama ICRH en als 
Mama Bram (onze zoon)... allemaal namen waarop ik trots ben!

Ook op het werk in het ziekenhuis in Mombasa ben ik echt wel fier. We 
hebben een centrum opgericht voor slachtoffers van seksueel geweld, 
opnieuw vanuit een multidisciplinaire invalshoek. We leiden mensen op, 
niet alleen voor het verstrekken van medische zorgen, maar ook voor 
psychologische en juridische bijstand. Ook met de politie werken we 
samen. We hebben daarvoor vorig jaar een erkenning van UNESCO 
gekregen.

En sta mij toe er nog een allerlaatste aan toe te voegen: het UGent Fonds 
Marleen Temmerman, waarmee we broodnodige middelen inzamelen 
voor om alle ambities te verwezenlijken. Ik nodig iedereen dan ook graag 
uit een kijkje te nemen op de website (www.fondsmarleentemmerman.be).

Opgetekend door Alain Petit, woordvoerder Van Acker Stichting
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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





Mis World is geen Miss World maar een 
expressieve aanklacht tegen  mistoestanden, 
waar vrouwen vandaag wereldwijd het 
slachtoffer van zijn. Het is een etalagepop, 
waarvan de cartografische huid hier en daar 
bezaaid is met recente verhalen en feiten 
over verkrachting, vernedering, grensover-
schrijdend gedrag in machtssituaties,… De 
zwarte fijnmazige kousen, die zij draagt, 
brengen verhalen uit het IS-kalifaat, Oost-
Congo en uit onze eigen achtertuin. De 
etalagepop als symbool van “wees mooi en 
hou je mond”.

Op het kale hoofd, ontharing als ontmense-
lijking, staat onder andere een citaat van 
Marleen Temmerman, die de problematiek 
samen vat: “Een land kan je beoordelen aan de 
manier waarop ze hun vrouwen behandelen.”

Toch straalt Mis World, ondanks alles, waar-
digheid en fierheid uit en geeft zij aan de 
wereld het signaal dat de zachte krachten 
uiteindelijk zullen overwinnen: wereldwijd 
komt er meer en meer verzet, moslima’s 
reageren tegen discriminerende dogma’s, is 
er #MeToo en bindt de Vrouwenraad alhier 
eveneens op vele vlakken de strijd aan,…

Mis World is een creatie (2017) van 
Martine Stroef (°Brugge, 1967). Martine 
is werkzaam in het onderwijs en maakt 
daarnaast figuratieve en non-figura-
tieve kunst.

Mis World
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Laureaten
 1971 Frans MASEREEL etsen – houtsneden

 1973 Louis-Paul BOON literatuur

 1975 Raoul SERVAIS film

 1977 François GLORIEUX muziek

 1979 Jaak VISSENAKEN toneel en film

 1981 Olivia GEEROLF ballet en choreografie

 1983 Willem VERMANDERE muziek

 1987 Hugo CLAUS literatuur

 1990 Toots THIELEMANS muziek

 1992 Jan DECLEIR film en toneel

 1993 Walter VANDENBROECK literatuur

 1995 AUSCHWITZ-STICHTING organisatie

 1996 Roger RAVEEL schilderkunst

 1997 AMSAB-Gent  organisatie

 1999 Johan VERMINNEN muziek

 2001 Jan VANRIET schilderkunst

 2003 Alain PLATEL ballet, choreografie, toneel

 2005 Claude COPPENS muziek

  Rik POOT beeldhouwkunst

 2006 WERKERSWELZIJN muziek

 2008 Dirk BROSSE muziek

 2010 Jean-Pierre & Luc DARDENNE film

 2012 David VAN REYBROUCK literatuur

 2014 Daan STUYVEN muziek

 2016 Lieve BLANCQUAERT fotografie

 2018 Marleen TEMMERMAN medische wetenschappen



MET DANK AAN ONZE SPONSORS

MET DE STEUN VAN

MET DANK AAN
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