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Wemoetenweer leren
spelen ophet grensvlak
vanwetenschap enkunst
De wetenschappelijke en technolo-
gische mogelijkheden zijn groter
dan ooit, maar de ruimte om daar
creatief mee om te gaan wordt al-
leen maar kleiner. We lijden aan
een collectieve pleinvrees, zei Rob-
bert Dijkgraaf, president van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW), afgelo-
pen zaterdag in deze krant.
De opening van het academisch

jaar, die vandaag plaatsvindt, is de
gelegenheid voor universiteitsbe-
stuurders om hun beklag te doen
over de kloof tussen de eigen ambi-
ties en de geringe middelen die de
overheid beschikbaar stelt.
Dat beklag is terecht. Ook dit kabi-

net heeft in zijn regeerakkoord
staan dat Nederland tot de topvijf
van kenniseconomieën moet beho-
ren. Maar zijn beleid brengt Neder-
land juist weg van die topvijf, naar
de middenmoot. Dijkgraaf en de
KNAW, onderzoeksorganisaties en
universiteiten hebben daar talloze
malen op gewezen, maar ze werden
in Den Haag niet gehoord.
Nu gaat het Dijkgraaf niet alleen

om de financiële middelen, maar
ook om onze wetenschappelijke cul-
tuur. Onderwijs en wetenschap wor-
den geacht te renderen. Overheden
en bedrijven die investeren in on-
derzoek willen garanties op de re-
sultaten. Hetzelfde geldt voor de
kunst; er is steun voor kunst die een

groot publiek kan trekken, ten kos-
te van de experimentele ruimte.
Dat ligt niet alleen aan de over-

heid. Een belangrijke verklaring ligt
in de wetenschap zelf. Het weten-
schappelijke veld is zo groot gewor-
den dat niemand het nog overziet.
Het onderzoek is complex,groot-
schalig en kostbaar, en draait op
specialisten die alles weten van hun
eigen hoekje en beperkt zicht heb-
ben op het hele veld.
En tegelijk komt dat veld steeds

meer open te liggen. Waar voorheen
heggen en muren stonden die de
wetenschappelijke disciplines van
elkaar scheidden, zijn die verdwe-
nen. Disciplines die ver van elkaar
lagen, zijn nu vergroeid. De kennis
van de bouwstenen van dode en le-
vende materie, en de technologi-
sche mogelijkheden die te manipu-
leren, hebben van ons allemaal ont-
werpers gemaakt, zegt Dijkgraaf.
Maar wat gaan we maken?
We moeten weer leren spelen op

het grensvlak van wetenschap en
kunst. Daarvoor moet ruimte wor-
den gemaakt, in het budget van de
overheid, in de laboratoria van be-
drijven, in de curricula van universi-
teiten, en vooral in de hoofden van
jonge onderzoekers en kunstenaars.
De president van de KNAW heeft de
uitdaging op een aanstekelijke ma-
nier verwoord. Laat het een mooi
academisch jaar worden.


