
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juryrapport Reijer Hooykaasprijs 2013 

 

 

De jury ontving negentien nominaties. Niet alleen was het aantal nominaties voor deze tweede Reijer Hooykaasprijs 

groter dan vorig jaar, ook de toelichtingen bij de nominaties waren uitgebreider. Een teken dat de prijs aan belangstelling 

wint. 

 

De Reijer Hooykaasprijs in ingesteld door ForumC, forum voor geloof, wetenschap en samenleving en 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 eerste Hooykaasprijs werd in 2011 toegekend aan prof. dr. Cees Dekker. 

 

De Hooykaasprijs 2013 wordt toegekend aan prof. dr. René van Woudenberg. 

 

Al jarenlang levert René van Woudenberg een grote inhoudelijke bijdrage aan de discussie over geloof en wetenschap. 

Dit vormt een belangrijk deel van zijn academische werk en hij wordt gezien als een van de weinige echte experts op dit 

terrein. Daarnaast zet hij zich in – zoals blijkt uit de vele artikelen en populair-wetenschappelijke boeken en zijn 

optredens voor studentenverenigingen – om de waarde en grenzen van de wetenschap en de relatie tussen geloof en 

wetenschap onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. In de derde plaats haalde een groep wetenschappers, 

onder leiding van René van Woudenberg, vorig jaar een grote subsidie binnen van de Templeton World Charity 

Foundation voor een project over sciëntisme. Begin 2013 werd mede met dat geld het Abraham Kuyper Center for 

Science and Religion gelanceerd, waarvan Van Woudenberg initiator en eerste directeur is.  

 

De jury is onder de indruk van de vasthoudendheid en intellectuele diepgang waarmee René van Woudenberg geloof en 

wetenschap op de kaart blijft zetten. Daarbij gaat hij gesprekken en debatten met inhoudelijke opponenten niet uit de 

weg, maar probeert hij op rustige en bedachtzame wijze en met begrip voor de positie en argumenten van de ander zijn 

opponenten te overtuigen. De jury vindt het zeer aansprekend dat uit alles blijkt dat het bij René Van Woudenberg gaat 

om een intrinsieke motivatie voor de vragen rondom geloof en wetenschap. Juist die combinatie van passie, diepgang en 

het rustig en stug doorwerken aan dit thema, heeft de jury unaniem doen besluiten de Reijer Hooykaasprijs aan René 

van Woudenberg toe te kennen. We wensen hem daarbij toe dat deze prijs geen afsluiting is van zijn inzet, maar een 

stimulans om door te gaan op de al lang geleden ingeslagen weg. 
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