
 

 

 

 

 

 

Juryrapport Reijer Hooykaasprijs 2011 

 

 

In totaal twaalf personen werden genomineerd voor de Reijer Hooykaasprijs; de prijs die is ingesteld door 

ForumC, forum voor geloof, wetenschap en samenleving en die wordt toegekend aan een persoon of organisatie 

die in de afgelopen twee jaar een bijzondere en positieve bijdrage heeft geleverd aan het debat over geloof en 

wetenschap. 

 

De jury kwam snel en eensgezind tot de conclusie dat de Hooikaasprijs 2011 aan één persoon toekomt: prof. dr. 

Cees Dekker.  

 

Cees Dekker heeft zich de afgelopen vijf jaar volop ingezet op het snijvlak van geloof en wetenschap. Ondanks 

een problematische start met de discussie over Intelligent Design heeft hij zich niet uit het veld laten slaan en 

consequent het thema geloof en wetenschap met een grote passie en overtuiging op de kaart gezet binnen én 

buiten christelijk Nederland. Dit kwam tot uitdrukking in verschillende boeken, debatten en publieke optredens.  

Dat hij zich op deze wijze heeft ingezet, naast zijn loopbaan als topwetenschapper is lovenswaardig, omdat het 

imago van een wetenschapper hiermee niet vanzelfsprekend wordt versterkt. .  

 

Naast de meer publieke optredens, werkt Cees Dekker meer op de achtergrond aan bezinning en inspiratie 

rondom de raakvlakken geloof en wetenschap. Zo had hij een leidende rol in Crux, lunchbijeenkomsten op de 

Technische Universiteit Delft voor christenwetenschappers en heeft hij zich onder andere ingezet voor het 

Veritasforum om debatten tussen wetenschappers van diverse levensbeschouwingen over grote levensvragen 

vorm te geven.  

 

Maar het zijn niet alleen de inzet en de activiteiten zelf die de jury bekoren, het gaat ook om de wijze waarop. 

Vrijelijk en ontspannen spreekt Cees Dekker over zijn geloof en over zijn worstelingen in de relatie tussen geloof 

en wetenschap. Deze persoonlijke aanpak klonk ook door in het boek Geleerd en gelovig (2008) waarin 22 

wetenschappers, op uitnodiging van Cees Dekker, hun verhaal vertellen over wat hen drijft en hoe ze aankijken 

tegen geloof, wetenschap en de verbinding daartussen. Deze persoonlijke aanpak werkt naar de mening van de 

jury inspirerend voor studenten en aankomende studenten. 

 

De inzet, de passie, de optredens en de publicaties van Cees Dekker hebben in de afgelopen twee jaar het debat 

over geloof en wetenschap in Nederland gevoed en mede vorm gegeven. Daarom kent de jury de Reijer 

Hooikaasprijs 2011 toe aan Cees Dekker. We wensen hem toe dat hij zich mag blijven inzetten en dat zijn 

inbreng studenten en collega’s, zowel christen als niet-christen aan het denken zet over de relatie tussen geloof 

en wetenschap. 

 

De jury van de Reijer Hooikaasprijs 
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