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‘Een treindiemaar één
keer in je levenpasseert’

Van onze verslaggever
Martijn van Calmthout

AMSTERDAM Robbert Dijkgraaf ver-
trekt bij de Koninklijke Nederlandse
Akademie vanWetenschappen
(KNAW) voor wat hij zelf een droom-
baan noemt. Volgend jaar zomer
treedtmathematisch fysicus Dijk-
graaf aan als directeur van het Insti-
tute for Advanced Study in Prince-
ton, als tweede niet-Amerikaan en
als eerste niet-Engelstalige weten-
schapper.

Een abrupte overstap. U had net voor
vier jaar bijgetekend als president
van de KNAW?
‘Dat realiseer ikme,maar natuurlijk
was ik wel aan het nadenken over
wat er op de langere termijn nog
zou kunnen gebeuren. En soms
komt er een trein langs die echt
maar één keer in je leven passeert.
Dan is overstappen onvermijdelijk,
al is hetmet enige pijn en een klop-
pend hart.’

U gaat naar Princeton: het instituut
dat voor Einstein werd gebouwd en
door Oppenheimer werd gerund. Ik
kan me voorstellen dat u toch ook
wat nerveus bent?
‘Hetmooie aan Princeton is dat er
een enorme geschiedenis van we-
tenschap ligt, maar dat die nooit be-
lastend is. Hooguit ga je vol adrena-
line, omdat je weet dat het, wat dat
ook precies is, nu toch echtmoet ge-
beuren.’

U wordt directeur. De baas van regel-
rechte beroemdheden. Lastig?
‘Het is mijn taak om dewetenschap-
pelijke vrijheid die de 28 fantasti-
sche hoogleraren op Princeton ge-

nieten, te faciliteren. Er zijn twee
stafvergaderingen per jaar, die elk
drie kwartier duren. En geenmi-
nuut langer, anders is het crisis. Ie-
dereen wil aan het werk.’

En uw eigen onderzoek?
‘Princeton is de bakermat vanmijn
eigen vakgebied, de snaartheorie.
Het is onvermijdelijk dat ik daar be-
ter aanmijn wetenschappelijke
werk toekom dan de laatste jaren bij
de KNAW. Ik voelde dat touw soms
doormijn handen glippen. Ook al
was ik vastberaden omhet nooit los
te laten.’

Een gevoel van opluchting dus ook?
‘Meer een gevoel van opwinding. Dit
is de baanwaar alles in zit waarvan
ik droom.
‘Enerzijds kom ikmeer toe aan ei-

gen onderzoek, anderzijds is er het
organiseren van andermans weten-
schap en het uitdragen van het be-
lang en de schoonheid ervan naar
buiten. Het verhaal vertellen van de
wetenschap; en anderen die verha-
len laten vertellen.’

Zoals u bij de KNAW ook deed, tot in
De Wereld Draait Door aan toe?
‘Het is niet genoeg is om de ramen
van de wetenschap open te zetten. Je
moet de straat op, ook naar plekken
waarmensen zichmisschien niet zo
bewust zijn van de rol van de weten-
schap.’

Het is geen geheim dat u zich de
laatste jaren grote zorgen maakte
over de positie van de wetenschap in
Nederland. Is het organiseren van
draagvlak eigenlijk wel gelukt?
‘De wetenschap heeft het niet ge-
makkelijk, zeker politiek niet; dat is
een feit. Het punt is vooral dat alles
vraagt om aandacht. Jemoet dus
druk zetten, zelfs als je gewoon over-
eind wilt blijven. Ik denk dat we als
Akademie de wetenschap de laatste
jarenmeer gezicht hebben kunnen
geven en dat als dat niet was ge-
beurd, er veel grotere schade aan de
wetenschap zou zijn aangericht.’

U gaat niet somber weg?
‘Nee, ondanks alles is de kwaliteit
van de Nederlandse wetenschap ver-
bluffend. Dat zie je aan de resultaten
en de posities van Nederlanders el-
ders. Mijn aanstelling is ermis-
schien ook een bewijsstuk van.’

Maar Princeton klinkt toch ook een
beetje als een paradijsje, ver van alle
gewoel?
‘Het is inderdaad een bubbel, een
oog van de storm,maar het is ook
een belangrijk voorbeeld van wat
fundamenteel onderzoek in grote
vrijheid vermag. Mijn taak als direc-
teur zal zijn dat voorbeeld uit te dra-
gen.’

Robbert Dijkgraaf,
het gezicht van de
Nederlandse weten-
schappen vertrekt
voor eenprestigieuze
baan naar Amerika.
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