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Het verbaast Robbert Dijkgraaf, president 
van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW) dat vanuit 
de wetenschap nog steeds niet alles op 
alles wordt gezet om te onderzoeken hoe 
we op een verantwoorde manier met de 
aarde kunnen omgaan. “We hebben er wel 
alles voor over om wapens te ontwikkelen 
of mensen op de maan te zetten. Maar 
we zoeken niet met dezelfde urgentie 
naar fundamentele oplossingen voor 
wereldproblemen rond energie, voeding, 
water en klimaat. Het gaat hierbij niet 
om kortetermijnoplossingen. We hebben 
een lange aanloop nodig en moeten echt 
investeren in diepgaand onderzoek. Dus 
dieper graven voor fundamentele inzichten. 
Dat is een verantwoordelijkheid waar 
instellingen als de TU Delft niet voor weg 
moeten lopen.” 
De Nederlandse wetenschap doet het 
volgens Dijkgraaf nog steeds heel goed. 
“Wereldwijd nemen we zo’n drie procent 
van de totale wetenschappelijke impact 
voor onze rekening. Dat is een significant 
deel en daarmee hebben we een grote 
verantwoordelijkheid. Een land als China 
investeert veel om oplossingen te vinden 
voor problemen die op de wereld drukken. 
Het westen en Nederland kunnen daar meer 
aan doen.” 2012 wordt volgens Dijkgraaf 
een bijzonder jaar, omdat het dan twintig 
jaar geleden is dat de VN-Conferentie over 
Milieu en Ontwikkeling gehouden werd in 
Rio de Janeiro. “Komend jaar kijken we hoe 
ver we zijn gekomen met de antwoorden op 
klimaat-, milieu- en armoedevraagstukken en 
wat de wetenschap eraan heeft gedaan.”

Kruisbestuiving
Dijkgraaf is positief over de wijze waarop 
minister Verhagen van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie omgaat 
met innovatie. De overheid heeft negen 
topsectoren benoemd waarin Nederland 
wereldwijd sterk is. Om die positie verder 
uit te bouwen, maakten ondernemers per 
sector samen met een vertegenwoordiger 
uit de wetenschap en een topambtenaar 
een actieagenda. In juni zijn de plannen 
gepresenteerd aan de minister. “Het is 

goed dat hij vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap 
eerst samen plannen laat maken. Bij de 
presentaties van de topteams gaven de 
wetenschappers uit de verschillende sectoren 
duidelijk aan dat er naast onderzoek met 
praktische en economische waarde voldoende 
ruimte moet zijn voor fundamenteel 
onderzoek. Van de overheid vraagt dat om 
een fijne afstemming. Naast grootschalige 
initiatieven rond innovaties, is het belangrijk 
om een langetermijnvisie te houden. We 
mogen creativiteit en goede ideeën niet 
verwaarlozen. De geschiedenis leert dat 
daaruit de baanbrekende oplossingen komen.”
Dijkgraaf ziet de verschillende gezichtspunten 
van bedrijfsleven, overheid en wetenschap 
niet als een confrontatie, maar eerder als een 
kruisbestuiving. “Als het goed is, ontstaat 
er een chemische reactie. Er moet iets gaan 
borrelen, zodat we elkaar kunnen stimuleren. 
Gezonde wetenschap kan niet zonder de 
stimulans van overheid en bedrijfsleven. We 
kunnen ons werk alleen maar doen als er 
maatschappelijk draagvlak is.”    
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‘Dieper graven voor       

 fundamentele inzichten’
“Technologie is de enige weg om wereldproblemen op het gebied van duurzaamheid, 

energie en grondstoffen op te lossen”, zegt KNAW-voorzitter Robbert Dijkgraaf. “De 

TU Delft is in de positie om een belangrijke bijdrage te leveren.”

‘Wereldwijd nemen we

            zo’n drie procent van de totale 
wetenschappelijke impact     

                    voor onze rekening’

Wie is Robbert Dijkgraaf 
Robbert Dijkgraaf studeerde natuurkunde en wiskunde in Utrecht, onderbrak zijn studie 
voor een jaar aan de Gerrit Rietveld Academie en stortte zich daarna weer volledig op de 
wetenschap. In 1989 promoveerde hij bij Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft. Sinds 1992 
bezet hij de leerstoel mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam. Daar is hij 
vanaf 2005 universiteitshoogleraar. Sinds 2008 is Dijkgraaf president van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Daarnaast doet hij onderzoek op het 
gebied van snaartheorie, quantumzwaartekracht en het grensgebied van wiskunde en 
deeltjesfysica. Voor dit onderzoek kreeg hij in 2003 de NWO Spinozapremie, de hoogste 
wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

Robbert Dijkgraaf:  “We mogen creativiteit en goede 
ideeën niet verwaarlozen.”
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