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Brussel, 27 oktober 2020. 

 

De Ambassade van Spanje in het Koninkrijk België stelt de vierde editie voor van de               
populairwetenschappelijke reeks Spanish Influencers in Science “De menselijke        
essentie ontcijferen: Wie zijn we? Waar komen we vandaan?”. Deze zal           
rechtstreeks uitgezonden worden vanuit het Instituto Cervantes in Brussel op          



donderdag 29 oktober om 18.00u, via de live streaming in het Engels die openstaat              
voor publiek, na inschrijving via deze link: 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-spanish-influencers-the-human-essence-1251983
24559  
 
Op initiatief van de Vereniging van Spaanse Wetenschappers in België (CEBE), in            
samenwerking met het Instituto Cervantes in Brussel, de Afdeling Cultuur en           
Wetenschap van de Ambassade van Spanje in het Koninkrijk België en de Stichting             
Ramón Areces, stellen wij deze nieuwe editie voor van de reeks Spanish Influencers in              
Science, als onderdeel van het Programma van Wetenschappelijke, Technologische         
en Innovatie Diplomatie van Spanje in België 2020. 
 
De activiteit draagt het label #SPreadScience (Spain Spreads Science), gecreëerd          
door CEBE, het Instituto Cervantes in Brussel en de Afdeling Cultuur en Wetenschap             
van de Ambassade van Spanje in het Koninkrijk België met als doel de wetenschap,              
technologie en innovatie te verspreiden onder elk publiek en om meer kennis en             
Spaans-Belgische samenwerkingsrelaties op dit gebied te bevorderen. 
 
De reeks Spanish Influencers in Science is een initiatief van CEBE dat tot doel heeft               
de wetenschap te populariseren aan de hand van vooraanstaande Spaanse          
onderzoekers en wetenschappers in hun respectieve disciplines, in samenwerking met          
Belgische tegenhangers. In deze editie zijn de Spaanse paleoantropoloog Juan Luis           
Arsuaga en de Belgische neurowetenschapper Axel Cleeremans te gast. Zij zullen           
een antwoord geven op de vraagstukken over de menselijke evolutie en het            
zelfbewustzijn en zo de essentie van het menselijk wezen en het verschil met de rest               
van de dieren via verschillende benaderingen ontcijferen. 
 
Juan Luis Arsuaga is professor aan het Departement Paleontologie van de Faculteit            
Geologische Wetenschappen van de Complutense van Madrid en gastprofessor aan          
het Departement Antropologie van de Universiteit Sapienza van Rome. Hij is           
internationaal erkend voor zijn werk op de archeologische site van Atapuerca,           
waarvoor hij in 1997 de Prins van Asturias prijs ontving in de categorie             
“Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek”. Hij is coauteur van verschillende boeken          
en van meer dan 200 gepeerreviewede artikelen.  
 
Axel Cleeremans is Onderzoeksdirecteur van het Nationaal Fonds voor         
Wetenschappelijk Onderzoek (F.R.S.-FNRS), professor Cognitieve Psychologie aan de        
Université Libre de Bruxelles (ULB), waar hij de groep Consciousness, Cognition &            
Computation (CO3) leidt, en voorzitter van het Instituut voor Neurowetenschappen van           
de ULB. Zijn onderzoek is gericht op het inzicht in de mechanismen van het bewustzijn               
en de verschillen tussen de bewuste en onbewuste verwerking. In 2015 ontving hij de              
Ernest-John Solvay prijs in de menselijke wetenschappen van het Nationaal Fonds           
voor Wetenschappelijk Onderzoek van België. Hij is auteur van vele artikelen gewijd            
aan het bewustzijn en hij heeft verschillende boeken uitgegeven, waaronder “Oxford           
Companion to Consciousness”, met Tim Bayne en Patrick Wilken. 
 
De activiteit heeft een financiering ontvangen van de fondsen van Wetenschappelijke,           
Technologische en Innovatie Diplomatie van het Directoraat voor Culturele en          
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Wetenschappelijke Betrekkingen van het Spaanse Agentschap voor Internationale        
Ontwikkelingssamenwerking (AECID), met als missie de internationalisering van de         
wetenschap, technologie en innovatie van Spanje te bevorderen en de netwerken en            
relaties tussen Spanje en België op dit gebied aan te moedigen.  
 

 
Link naar het bericht op de website: 
https://www.spainculture.be/nl/regio/online/spanish-influencers-in-science-4d
e-editie-juan-luis-arsuaga-en-axel-cleeremans/  
 
 

Voor meer informatie: 
 

Afdeling Cultuur en Wetenschap 
Ambassade van Spanje in het Koninkrijk België  
Wetenschapsstraat / Rue de la Science 19 – 1040 BXL 
Tel.  +32 2 235 26 95 
emb.bruselas.ofc@maec.es 
www.spainculture.be 
Facebook 

Instagram 

Youtube 
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