
‘Creatieve wetensch
moet je vrijheid 
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happers 
geven’

Hĳ is zonder twĳfel de bekendste wetenschapper van Neder-

land, maar niet lang meer. Robbert Dĳkgraaf, president van de 

Koninklĳke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en 

universiteitshoogleraar, vertrekt naar Amerika. ‘Ik heb het idee 

nooit losgelaten dat ik dingen wil doen die van mezelf zĳn.’  

tekst Greta Riemersma / foto’s Joost van den Broek
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Toen de benoeming van Robbert 
Dijkgraaf als directeur van het In-
stitute for Advanced Study (IAS) in 
het Amerikaanse Princeton net rond 

was, liep hij er Freeman Dyson tegen het lijf, de 
wereldberoemde natuurkundige. ‘Heb je nog een 
advies voor me?’ vroeg Dijkgraaf hem. Ja, dat 
had hij wel. Dyson, 87 jaar oud en sinds 1953 
verbonden aan het instituut, zag zeven directeu-
ren komen en gaan. ‘Doe geen kwaad,’ zei hij.
In dat antwoord school de stem van een andere 
illustere wetenschapper wiens naam steevast 
wordt geassocieerd met het instituut: Albert Ein-
stein. Vanaf 1933 werkte hij bij het IAS, dat drie 
jaar daarvoor was opgericht en gehuisvest in een 
landhuis midden in de bossen van Princeton, 
New Jersey. Einstein maakte een profielschets 
voor de directeursfunctie en de strekking was: 
als hij de medewerkers maar met rust laat.
Dijkgraaf weet dus wat hem staat te doen als hij 
vanaf juli volgend jaar het IAS gaat leiden. Hij 
moet ervoor zorgen dat 28 hoogleraren en een 
variërend aantal gastwetenschappers in optimale 
vrijheid hun werk kunnen doen. Verder kan hij 
zich aan zijn eigen onderzoek naar de snaarthe-
orie wijden en de wetenschap promoten. Een 
ideale combinatie, vindt hij, al heeft het hem wat 
maanden gekost om dit te kunnen denken.
Dijkgraaf is sinds 1992 hoogleraar mathematische 
fysica bij de Universiteit van Amsterdam. Sinds 
2008 is hij president van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 
Toen het Amerikaanse onderzoeksinstituut hem 
benaderde om te komen praten over het direc-
teurschap, was zijn eerste reactie: ‘Nul procent 
kans dat ik dit ga doen. Hier heb ik geen zin in.’

Geen zin in? Wat is dat nou voor raars. 
Het is nogal een promotie.
‘Ik was en ben enorm verknocht aan wat ik nu aan 
het doen ben. Alles loopt, bij mijn gezin ook. Mijn 
kinderen zijn 11, 13 en 15, ze zitten net midden in 
hun school. Mijn vrouw en ik hadden zoiets van: 
waarom zouden we dit in godsnaam doen?’

Wat heeft u anders doen beslissen?
‘Ik realiseerde me dat die directeursfunctie 

prachtig is omdat ik een aantal zaken kan com-
bineren. En de board of trustees heeft mij ervan 
overtuigd dat de dingen die ik in Nederland doe 
en waarvan ik veel energie krijg, internationaal 
advies, promotie van de wetenschap, ook dáár 
kan doen. Ik dacht: wacht even, dan is dit een 
van de mooiste instellingen van de wereld.’

Voor hoelang bent u aangesteld?
‘Voor een termijn van vijf jaar en die kan wor-
den verlengd met vijf jaar. En als ik stop, word 
ik automatisch hoogleraar. Ik kan daar dus tot 
mijn 70e aan het werk blijven.’

U komt misschien nooit meer uit de 
Verenigde Staten terug.
‘Er is geen dwingende reden voor, maar als ik 
één ding heb geleerd, is het nooit nooit te zeg-

gen. Ik zie nog voor me hoe ik in mijn kamer 
aan de UvA stond en mijn cv in een kast ging 
opbergen. Ik dacht: die hoef ik nooit meer te 
veranderen, ik blijf hoogleraar aan de UvA. En 
kijk waar het leven me brengt.’

Alles lukt u, hè?
‘Lukken houdt in dat ik iets bewust zou hebben 
geprobeerd, nagestreefd. Dat is niet zo.’

Dan formuleer ik het anders: u hebt een 
droomcarrière, toch?
‘Ik ben bevoorrecht en wat bijzonder is aan deze 
nieuwe baan: het is een hele goede match. In 
het begin zag ik het niet zo, maar intussen denk 
ik: het is mooi dat er plaatsen op de wereld zijn 
waar je op je plek bent. Zeker bij mij is dat niet 
zo voor de hand liggend. Ik heb toch een wat 
apart profiel, omdat ik niet honderd procent on-
derzoeker ben, niet honderd procent bestuurder 
en niet honderd procent populariseerder van de 
wetenschap. Ik vind alledrie leuk.’

Zo’n soort mens als u, is dat iets nieuws 
bĳ het Institute for Advanced Study?
‘Ik moet denken aan dat kinderspeelgoed: 
rondjes, vierkantjes en driehoekjes die je in 
zo’n gefiguurzaagde kubus moet stoppen. Ik 
ben een gek vormpje en blijkbaar is daar een 
gaatje voor.’

En wat vinden uw vrouw en kinderen er 
intussen van?
‘Ze vinden het erg leuk. We zijn een avontuur-
lijk gezin.’ 

Robbert Dijkgraaf (51) zit nu nog in Amster-
dam, in het monumentale Trippenhuis aan de 
Kloveniersburgwal, waar de KNAW resideert. 
In zijn kamer zit hij tussen schilderijen van 
twee van zijn voorgangers: aan de ene kant de 
taalkundige Hendrik Kern, aan de andere kant 
de natuurkundige Hendrik Lorentz. Die laatste 
is Dijkgraafs ‘absolute held’, op Nederlandse 
schaal dan, want op wereldschaal is Einstein 
dat. Al als middelbare scholier doorgrondde hij 
diens relativiteitstheorie.

Hoe is bĳ u die interesse voor 
natuurkunde ontstaan?
‘Ik weet nog dat ik op zolder eindeloos bezig 
was met experimenteren. Met een vriendje 
maakte ik tekenfilms met een oude camera, dan 
zaten we te spelen met lenzen, licht en geluid. 
We hadden ook een autobaan met stoplichten 
en dan maakten we van oude klokken een 
schakeling erin. Het was een soort knutselen, ik 
wilde mijn fantasie kunnen gebruiken.’

Stimuleerden uw ouders die 
experimenteerdrift ook?
‘De natuurwetenschappen waren in ons gezin 
op geen enkele manier aanwezig. Ik was enig 
kind. Mijn vader had een managementfunctie 
in de Rotterdamse haven en dat was wat mij 
betreft niet zo spannend. Hij was wel geïnteres-
seerd in leren, hij had een enorme boekenkast. 
Mijn moeder was creatief, eindeloos zaten we 
met zijn tweeën te schilderen. Maar ik had niet 
door dat er zoiets bestond als het vak natuur-

‘Ik ben een gek vormpje 
en blĳkbaar is daar een 
gaatje voor’
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kunde. Pas op de middelbare school kwam ik 
daarmee in aanraking en toen werd ik er eerlijk 
gezegd niet warm van.’

Dat is wel gek voor een kind dat zo van 
experimenteren houdt.
‘Ik vond natuur- en wiskunde niet bijzonder 
leuk, tot een wiskundedocent mij een oude 
wiskunde-encyclopedie gaf en ik daarin begon 
te lezen. Het was net alsof ik op muziekles zat 
en alleen maar etudes had gespeeld zonder ooit 
muziek te horen. Ineens snapte ik dat ik alleen 
maar oefeningen had gedaan die het begin zijn 
van een héél groot verhaal.’

Hoe oud was u toen?
‘Zestien denk ik.’

Wat begon u precies leuk te vinden? 
Wiskunde? Natuurkunde?
‘Allebei. Ik ben naar de bibliotheek gegaan 
en begon als een idioot te lezen over wis- én 
natuurkunde. En het bijzondere was: ik snapte 
alles. Ik ging voor mezelf collegedictaten 
maken, nauwgezet, met een klein pennetje... Ik 
moet zeggen, als ik nadenk over mijn fascinatie 
voor de wetenschap, dan heb ik die nooit meer 
in zo’n pure vorm beleefd als toen.’

En wat was het verhaal dat u als zes-
tienjarige ontdekte?
‘Dat je hele diepe dingen over de natuur in 
een formule kunt vangen. Ik weet nog dat ik 
prachtige kleurplaten maakte van de elektro-
nenwolken van een atoom, en toen bleek dat 
je die kunt berekenen, zo nauwkeurig als je 
maar wilt. Wat gebeurt er met een deeltje dat 
in een zwart gat valt? Dat zat ik eindeloos uit 
te rekenen. Het is het ultieme weten, het zijn 
dingen die keihard zijn en blijven, waardoor 
ik het gevoel kreeg: ik heb vaste grond onder 
de voeten.’

Ik wil niet flauw zĳn, maar er zĳn ook 
jongens die op hun zestiende de meis-
jes ontdekken.
Dijkgraaf grinnikt. ‘Dat gebeurde bij mij later.’

Eerst de fascinatie voor de wis- en na-
tuurkunde en toen de fascinatie voor de 
vrouw?
‘Ik heb periodes in mijn leven gehad waarin 
ik op mezelf was en periodes waarin ik meer 
outgoing was. En de laatste jaren van het gym-
nasium was ik op mezelf. Dat ging wel wringen, 
want toen ik natuurkunde ging studeren, in 
Utrecht, begon al gauw het studentenleven te 
kriebelen. Op een gegeven moment was ik meer 
op de tennisbaan dan in de collegezaal.’

En u ging uit? Drinken en achter de 
vrouwen aan?
‘Nou, ik leerde gelukkig heel snel mijn vrouw 
kennen [schrijfster Pia de Jong, red.].’

Vaste grond onder de voeten. 
‘Precies, vaste grond. We zijn al heel lang samen.’

Fascinerend: na vier jaar natuurkunde 
bent u naar de Rietveld Academie ge-
gaan. Waarom?
‘Ik verloor compleet mijn fascinatie voor de 
natuurkunde. Ineens moest al die kennis in een 
kader worden geplaatst. Ik moest planeetbanen 
uitrekenen en zei: “Ik zou dat graag volgens 
Einstein willen doen.” Maar Einstein, nee, dat 
was een brug te ver, het moest volgens Newton. 
Er was geen plek voor het speelse, wat voor mij 
altijd belangrijk was geweest. Toen ben ik twee 
jaar gaan schilderen.’

U houdt van atomen en u houdt van 
schilderen. Zĳn er raakvlakken?
‘Ze zijn er wel, maar je moet niet overdrijven. 
Het maakt echt wel uit of je een wiskundesom 
maakt of een portret schildert. Het was voor mij 
ook een grote stap, het voelde helemaal niet als 
een uitstapje uit de natuurkunde. Ik dacht: ik ga 
een leven in de beeldende kunst zoeken. Maar 

de zenuwen gierden door mijn lijf toen ik die 
beslissing nam.’

Kon u goed schilderen?
‘Toen vond men van wel.’

Waarom bent u toch weer bĳ de natuur-
kunde uitgekomen?
‘Het schilderen heeft mij geholpen van mijn 
frustraties af te komen. Ik kon mijn creatieve 
kant even goed water geven en daarna heb ik 
opnieuw gekozen voor de natuurkunde. Maar 
ik wilde het voortaan wel op mijn eigen manier 
doen. Op de Rietveld maakte ik iedere dag wat, 
concrete dingen, dat vond ik verrukkelijk. En 
ik dacht: dat wil ik volhouden, ik ga proberen 
dicht bij mezelf te blijven.’

Wat kun je in de natuurkunde maken dan?
‘Een blad met aantekeningen of je krijgt een 
idee, en later is dat breder geworden: een 
columnpje schrijven of wat dan ook. Ik wilde 
de wereld van de natuurkunde niet meer passief 
benaderen, maar zelf verkennen.’

U bent cum laude afgestudeerd en 
daarna cum laude gepromoveerd.
‘Omdat ik dacht: ik ga lekker zelf onderzoek 
doen. Dat was fantastisch.’

En u hebt volgehouden dat er elke dag 
iets uit uw vingers komt?
‘Nou, soms is dat in mijn huidige functie 
wat lastiger.’

U zit veel te vergaderen, neem ik aan.
‘Dat is niet mijn sterkste punt. Maar ik heb 
het idee nooit meer losgelaten dat ik dingen 
wil doen die van mezelf zijn. Dat is soms 
lastig, maar toch moet je blijven denken: het is 
míjn verhaal.’

Wat kan de wetenschap leren van  
de kunst?
‘Wat ik zelf heb geleerd op de Rietveld Acade-
mie: het onderzoeken. Je zou zeggen dat ik als 
natuurkundige wist wat dat was, maar ik wist 

‘Het schilderen heeft 
mĳ geholpen van mĳn 
frustraties af te komen’
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het niet, want ik had alleen maar tentamens 
gedaan, sommetjes gemaakt. Bij de Rietveld 
kreeg ik te horen: hier heb je materiaal, wat ga 
je ervan maken? Je hebt het gevoel dat er een 
wereld is van allerlei mogelijke vormen, begin 
maar ergens. Je hoeft geen meesterwerk te ma-
ken, ga maar dingen uitproberen.’

De charme is het onderzoeken zelf, niet 
de ontdekking.
‘Ja, en soms heb je dan het enorme genoegen dat 
er iets uitkomt wat je niet had gedacht en boven 
de rest uitsteekt.’

Mist u die houding in de Nederlandse 
wetenschap? Afgelopen september 
betoogde u in Trouw dat er meer moet 

worden gespeeld op het grensvlak van 
wetenschap en kunst.
‘Er is in de wetenschap steeds minder ruimte 
om terreinen te verkennen en fouten te maken. 
Een onderzoeker moet een plan maken: over 

drie jaar ben ik daar, over vijf jaar daar. In de 
kunsten zou dat toch redelijk vreemd zijn; Beet-
hoven wist van te voren echt niet dat hij negen 
symfonieën ging maken. Maar die vrijheid is 
ook in de wetenschap belangrijk.’

Waardoor is die avontuurlĳke geest 
verdwenen? 
‘De middelen voor onderzoek staan al jaren 
onder druk. En ten tweede: wat voor bood-
schap krijgen wetenschappers mee? De 
nadruk ligt op toegepast onderzoek, het moet 
economisch rendabel zijn, het moet nuttig 
en praktisch zijn. Als je dan kijkt naar het 
Institute for Advanced Study, dat is in de jaren 
dertig opgericht onder het motto: het nut van 
nutteloos onderzoek. En een ander credo was: 
geen verplichtingen, alleen maar mogelijk-
heden. Ik zeg niet dat de hele wetenschap zo 
moet zijn, maar creatieve wetenschappers 
moet je wel die vrijheid geven. Dan komen 
ze tot dingen waarvan iedereen uiteindelijk 
versteld kan staan.’

Hoe kan dat in Nederland worden 
georganiseerd? We zitten in een 
economische crisis en het kabinet  
wil alleen maar bezuinigen.
‘Het betekent toch dat de overheid meer in 
de wetenschap zal moeten investeren – iedere 
econoom kan uitrekenen dat zich dat in grote 
cijfers terugbetaalt. In Nederland zien we uni-
versiteiten te veel als kostenpost. De politiek 
focust op de korte termijn, maar zou zich eens 
moeten afvragen: hoe staan we er over tien 
jaar voor? Bedrijven in crisis stoten van alles 
af, maar nooit hun onderzoeksafdeling. Ze 
willen overleven, maar denken tegelijkertijd: 
wat ga ik over vijf jaar verkopen? Daarvoor 
moet iets nieuws worden bedacht.’ 

Hoe kan het dat u totaal niet beant-
woordt aan het clichébeeld van de 
natuurkundige? Uw sociale kant is 
buitengewoon goed ontwikkeld, u zit 
zelfs in De Wereld Draait Door.
Dijkgraaf schiet in de lach. ‘Die DWWD-kant 
is maar één aspect van mij. Ik heb altijd twee 
kanten gehad. Ik kan me enórm verliezen in 
dingen, ik kan dagen in een boek zitten, ik kan 
me helemaal opsluiten in een theorie, maar 
als ik die dan heb begrepen, kan ik helemaal 
losgaan om mensen er alles over te vertellen.’

‘Er is in de wetenschap 
steeds minder ruimte om 
fouten te maken’

Die combinatie is vrĳ uniek toch? Na-
tuurkundigen staan bekend als nerds.
‘Mijn kinderen gaan vaak mee naar conferenties 
van natuurkundigen en dan zeggen ze wel eens: 
“Papa, jij bent de enige normale.” Maar ja, ik 
voel me daar toch enorm thuis. Ik loop niet als 
een vreemde in de natuurkunde rond, het is heel 
erg mijn wereld.’

Mensen zeggen de meest fantastische 
dingen over u. U bent slim, creatief, cha-
rismatisch, representatief... Hebt u ook 
negatieve kanten?
‘Jawel, niet iedereen is enthousiast over mij. In 
de wetenschap kom je soms in controversiële 
werelden, waar je eigenlijk niet kunt winnen. 
Ik heb me voor de VN beziggehouden met het 
klimaatonderzoek, daar zijn hele felle meningen 
over. En het grappige was: toen bekend werd 
dat ik naar Princeton ga, kreeg ik een mailtje 
van een klimaatscepticus. “Heel erg blij dat u 
Nederland gaat verlaten.”’
Dijkgraaf lacht alweer. ‘Ik ben niet iemand die de 
controverse zoekt. Mijn zwakke kant is dat ik niet 
goed ben in slecht nieuws. Ik zou absoluut niet 
geschikt zijn voor de politiek, want dan is de helft 
voor je en de andere helft tegen je. Als politicus 
moet je de plussen tegen de minnen wegstrepen 
en daar ben ik helemaal niet toe in staat. Ik moet 
ook geen leiding geven aan een groot bedrijf 
waar je zo nu en dan mensen moet ontslaan.’

Mensen moeten wel een beetje staan 
juichen voor u?
‘Nee, nee, nee, dat vind ik niet belangrijk. Maar 
ik vind het leuk in een omgeving te verkeren 
waarin het gaat om nieuwe dingen doen en 
begrijpen, nieuwe mensen te verwelkomen, 
waar mensen tegen elkaar zeggen: “Ik heb nou 
iets geleerd, geweldig!” Dat is de wereld van het 
onderzoek en in een heleboel andere delen van 
de maatschappij gaat het niet zo. Daar heb je 
geen win-winsituatie.’

Dat geldt bĳna voor het hele leven, toch?
‘Daar ben ik me van bewust.’

Uw dochtertje heeft leukemie gehad, dat 
lĳkt me wel ongeveer het ergste wat je 
kan overkomen.
‘Ja, absoluut.’

Hoe ging u daarmee om?
‘We kregen het nieuws toen ze één week oud 
was. Dan word je ineens geconfronteerd met het 
gegeven dat je geen grip meer hebt op de dingen, 
je bent overgeleverd aan hele andere krachten. 
Maar we wilden niet opgeven, we hadden zoiets: 
we focussen nu heel erg op ons kind, voor ons is 
nog niet duidelijk dat er geen toekomst is.’

De doktoren hadden het al opgegeven?
‘De overlevingskansen waren heel erg klein. 
Maar de ziekte is spontaan in remissie getreden. 

Dat kan eigenlijk niet, er zijn maar een paar 
gevallen in de hele wereld bekend. Het was een 
medisch wonder.’

Echt waar? De ziekte is spontaan weg-
gegaan?
‘Het was niet in één keer weg, maar langza-
merhand ging het beter en alles bij elkaar heeft 
het een halfjaar geduurd. Dat was een zware 
periode. En je bent niet direct gerustgesteld. Ge-
lukkig gaat het goed, maar nu ik erover begin, 
denk ik alweer: o help.’

Heeft het u anders naar het leven doen 
kĳken?
‘Je leert dat je nergens op kunt rekenen, zelfs 
niet op slecht nieuws.’

Iets heel anders: heeft u het gevoel dat 
u de Nederlandse wetenschap volgend 
jaar in de steek gaat laten?
‘Eerlijk gezegd had ik dat gevoel wel, ja. Ik 
vond die baan in Princeton een mooie gele-

genheid, maar hij kwam een paar jaar te vroeg. 
Ik was graag nog even doorgegaan bij de 
KNAW. Maar intussen ben ik ervan overtuigd 
dat het ook goed is als iemand anders hier lei-
ding gaat geven, ik heb het straks vier jaar ge-
daan. En ik blijf universiteitshoogleraar bij de 
UvA, dus ik denk dat ik vanuit Amerika nog 
wel wat kan betekenen. Iemand waarschuwde 
me al om niet een soort Cruijff te worden die 
vanuit het buitenland de Nederlandse weten-
schap becommentarieert.’

U houdt niet van controverse, dan wordt 
u vast geen Cruĳff.
‘Nee, ik denk het niet, dat past niet bij me. Ik wil 
geen betweter worden. Het is nogal makkelijk 
om vanuit Princeton, op een instituut dat voor 
volledig vrije wetenschap staat, onder ideale 
omstandigheden dus, van alles te gaan roepen 
over Nederland.’

Dat instituut past zo te horen perfect bĳ u.
‘Op een vreemde manier heb ik het gevoel dat 
ik thuiskom. Ik denk wel eens terug aan de 
zestienjarige die ik was, toen ik de wetenschap 
in de meest pure vorm beleefde. Hoe zou die 
jongen het hebben gevonden om deze stap te 
zetten? Ik denk dat hij dolgelukkig zou zijn.’ ���
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