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Afscheidsbijlage Robbert Dijkgraaf

Onze man in Princeton
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De nationale

Robbert Dijkgraaf: snaartheoreticus, voorzitter van de KNAW, en ook nog eens een zeer geliefde verschijning.
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troetelbèta

Onze Robbert

Nederlands prominentste onderzoeker en ambassadeur van de
wetenschap wordt uitgezonden naar de VS. ‘Hij blijft altijd charmant.’
tekst EVA ROOIJERS foto DANNY SCHWARZ

‘W

e zijn hem
kwijt.” Mathijs
van Nieuwkerk
spreekt de woorden uit met een
onmiskenbaar gevoel voor drama.
Naast hem aan de tafel van De wereld draait door zit een glunderende
Robbert Dijkgraaf. De bekendste en
de meest geliefde wetenschapper
van Nederland.
Het is 14 november 2011. Die dag is
bekend geworden dat Dijkgraaf per
1 juli naar Princeton zal vertrekken
om leiding te geven aan het wereldberoemde Institute for Advanced
Studies (IAS). Dé plek waar wetenschappelijke goden neerstrijken om
in alle vrijheid onderzoek te doen.
Albert Einstein en Robert Oppenheimer, de vader van de atoombom,
zijn slechts twee illustere voorgangers. Het is ook de bakermat van de
snaartheorie, Dijkgraafs onderzoeksgebied.
Wie verliest Nederland met zijn
vertrek naar Amerika? Naast een
briljant wetenschapper toch vooral
een onvermoeibaar ambassadeur
van de wetenschap, een rol die hem
zat als een goed gesneden maatpak.
Dijkgraaf was de afgelopen jaren
overal: van topoverleg in Den Haag
tot volle Lowlandstent, van wetenschapscongres tot schoolklas, van
optredens in De wereld draait door
tot vaste columns in NRC Handelsblad en Folia Magazine. Steeds met
dezelfde boodschap: wetenschap is
leuk, wetenschap is waardevol, wetenschap is noodzaak.
Zijn agenda bijhouden was goochelen en puzzelen, zegt Corina de
Boer, één van zijn twee persoonlijk
assistenten, in Dijkgraafs werkkamer op het Maagdenhuis. Een plek
waar ze hem soms drie of vier weken
niet ziet omdat hij altijd onderweg
is. “Normaal gesproken beheer je
als secretaresse iemands agenda
van een uur of negen tot vijf, misschien zes uur. Die van Robbert van
zeven uur ’s ochtends tot twaalf uur
’s avonds. En die agenda zit altijd
vol. Belafspraken en stukken doorlezen doet hij meestal tussendoor in
de auto.”
Je zou verwachten dat iemand af
en toe geprikkeld of chagrijnig
wordt van zo’n schema. Maar niet
Dijkgraaf. “Hij is eigenlijk altijd
goedgehumeurd,” zegt De Boer.
Ook anderen typeren hem als beminnelijk, sociaal en toegankelijk.
Volgens Jos Engelen, voorzitter van
de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk
Onderzoek
(NWO) is Dijkgraaf een man die weinig weerstand oproept. Om dat te illustreren, vertelt hij een anekdote.
Het inmiddels demissionaire kabinet was net gevormd toen een aantal bestuurlijke kopstukken uit de
wetenschappelijke wereld een brief
schreef aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dat ministerie zou kennisorganisatie TNO onder zijn hoede
krijgen. “Maar wij vonden dat TNO
bij het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap hoorde,”
zegt Engelen. “In de brief stond: als
u TNO wilt overnemen, is dat prima,
maar dan krijgt u ons er ook bij.”

Ons, dat waren onder andere de
NWO en Dijkgraafs club: de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen.
Volgens Engelen was de brief
deels provocatie, deels serieus.
“Uiteindelijk hebben ze toch alleen
TNO genomen, maar het veroorzaakte heel wat storm op de vierkante kilometer in Den Haag.” Ook
op de burelen van de NWO ontstond
gedonder. “Ik kreeg ontzettend op
mijn sodemieter van de andere vier
bestuursleden van de NWO,” zegt
Engelen. Enkele dagen later komt
hij Dijkgraaf tegen. Heb jij ook zo’n
gelazer gehad met jouw bestuur
over die brief, vraagt Engelen hem.
“Maar nee hoor. Robbert had niet op
zijn donder gehad.”
Overigens wordt Dijkgraaf zelf ook
nooit boos. Engelen heeft aan redelijk wat vergadertafels gezeten met
Dijkgraaf. “Ik zit me dan af en toe
vreselijk op te winden. Dat zie ik bij
Robbert nooit gebeuren. Hij blijft altijd charmant.”
Zijn persoonlijk assistent De Boer
vermoedt dat hij niet eens boos kán
worden. “Hij zegt alleen heel af en
toe dat hij iets vervelend vindt. Bijvoorbeeld toen hij te laat dreigde te
komen op een belangrijke afspraak
omdat de taxi niet op kwam dagen.
Maar daarmee is de kous ook af. Hij
heeft het simpelweg te druk om ergens lang bij stil te staan.”
Dat hij energie steekt in zijn talloze nevenfuncties bevestigt Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum, waar Dijkgraaf lid is van de

diair: “Wij snaartheoretici zijn een
soort leeuwen die in de savanne liggen te zonnen. Ineens zien we een
prooi, een idee, en dan gaat het heel
snel. Een heerlijk gevoel.”
“Het meeste plezier haalt hij misschien nog wel uit het enthousiasmeren van jonge kinderen voor de
wetenschap,” zegt De Boer. “Dan
gaan zijn ogen nog net iets meer
twinkelen.” Het wekt dus geen verbazing dat Dijkgraaf óók lid is van
de raad van toezicht van Nemo, het
wetenschapsmuseum voor kinderen. Michiel Buchel, directeur van
Nemo, vergelijkt Dijkgraaf met die
ene superdocent op de middelbare
school die je altijd bijblijft omdat hij
zo prikkelend kon vertellen.
Buchel zag het gebeuren toen hij
in 2003 net begonnen was bij Nemo.
“Robbert hield een lezing voor kleine kinderen met de titel: Tot hoeveel
kan je tellen? Om de kinderen besef
bij te brengen van hoeveelheden
had hij emmertjes met suiker, hagelslag en zand meegenomen. De
kinderen moesten schatten hoeveel
korreltjes in die emmertjes zaten.
Een fantastische manier om kinderen zo’n abstract onderwerp te laten
onderzoeken.”
Zelf was Dijkgraaf als klein jongetje eindeloos aan het ontdekken, experimenteren en knutselen. Op de
zolder van zijn ouderlijk huis in Ridderkerk maakte hij tekenfilms met
een oude camera, bouwde hij zijn
eigen modeltreinbaan of gaf hij een
theatervoorstelling. Echt gegrepen
door de wis- en natuurkunde werd

‘Voor een natuurkundestudent zag
hij er artistiek uit: puntige
schoenen, asymmetrisch kapsel’
raad van toezicht. “Vorig jaar waren
wij tegelijkertijd in China. Het Van
Gogh Museum lanceerde daar een
belangrijke publicatie op de boekenbeurs van Beijing. Het was voor
Robbert vanzelfsprekend dat hij als
lid van de raad van toezicht zijn
drukke programma zo zou inrichten
dat hij ook bij die lancering aanwezig kon zijn. Die steun is hartverwarmend.”
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at Dijkgraaf tot zo’n geliefde verschijning maakt, zijn
niet alleen zijn beminnelijke persoonlijkheid en zijn statuur
als wetenschapper, maar ook zijn
vermogen om enthousiasmerend en
begrijpelijk over wetenschap te vertellen. Een geliefd instrument is de
metafoor. Hij weet altijd een treffende vergelijking te vinden om zijn
verhaal te verhelderen, precies toegespitst op het publiek dat hij probeert te bereiken. Bijvoorbeeld over
de rol van toeval in wetenschappelijke ontdekkingen in De Telegraaf:
“Het is als sport: je weet nooit of je
de kans krijgt om te scoren, maar je
moet de kans wel herkennen en
hem benutten.”
Of over zijn onderzoek in Interme-

hij op zijn zestiende, toen een docent hem een oude wiskunde-encyclopedie gaf. “Ineens snapte ik dat
ik alleen oefeningen had gedaan die
het begin zijn van een héél groot
verhaal,” zei hij in een interview in
Folia Magazine. Vanaf dat moment
verslond hij alles over wis- en natuurkunde waar hij zijn handen op
kon leggen. En: hij snapte alles. Ook
Einsteins relativiteitstheorie.
Tijdens zijn studie natuurkunde in
Utrecht begon Dijkgraaf zich al snel
te vervelen. Na vier jaar week hij uit
naar de Rietveld Academie, waar hij
zijn creativiteit kwijt kon in het
schilderen – om na twee jaar toch
definitief terug te keren naar de natuurkunde. Daar viel Dijkgraaf direct op, herinnert Erik Verlinde
zich. “Hij zag er veel artistieker uit
dan de gemiddelde natuurkundestudent: met een asymmetrisch
kapsel, redelijk strakke en donkere
kleding en puntige schoenen. Volgens mij glommen ze zelfs.”
Maar al snel was het niet meer zijn
uiterlijk dat de aandacht trok, maar
zijn enorme talent voor natuurkunde. Binnen een mum van tijd maakte Dijkgraaf zijn studie af en begon
hij aan zijn promotieonderzoek.

Verlinde, die ook promoveerde op
de snaartheorie, deelde een kamer
met Dijkgraaf. “Eindeloos konden
we discussiëren. Meestal met mijn
tweelingbroer Herman erbij. Vaak
zat iemand een beetje voor zich uit
te staren, verzonken in gedachten.
Terwijl de andere twee druk bezig
waren, één met krijtje in de hand
voor het schoolbord, de ander
ideeën spuiend achter een bureau.”
De rollen wisselden ze steeds af:
een manier van samenwerken die
verschillende gezamenlijke publicaties opleverde en een wiskundige
vergelijking die de naam Dijkgraaf,
Verlinde, Verlinde draagt.
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e vraag rijst of het niet een gemis is dat zo’n briljant natuurkundige de afgelopen jaren nog zo weinig tijd had voor zijn
onderzoek. “Hij is niet helemaal gestopt met onderzoek,” zegt Erik Verlinde. “En aan de mails die ik regelmatig krijg, zie ik dat hij de ontwikkelingen op ons vakgebied scherp
volgt. Maar de hoeveelheid tijd die
je besteedt aan onderzoek heeft natuurlijk wel invloed op wat je aan
ideeën kunt inbrengen. Maar in al
die andere dingen die hij doet, is hij
ook heel goed. Misschien heeft hij
het gevoel dat hij als ambassadeur
van de wetenschap meer kan bereiken.”
“Wat zijn invloed precies was, is
natuurlijk lastig objectief te meten,” zegt Alexander Rinnooy Kan,
scheidend voorzitter van de Sociaal
Economische Raad. “Maar hij had
de wind in elk geval flink tegen. Ik
kan me voorstellen dat hij af en toe
best gefrustreerd was door het gebrek aan waardering voor de wetenschap van het demissionaire kabinet. That makes two of us. Maar als
iemand er alles aan heeft gedaan
om een positief beeld neer te zetten
van de wetenschap, is hij het wel. Ze
noemen hem niet voor niets nationale troetelbèta.”
Ook Engelen ziet vooral winst in
Dijkgraafs publieke activiteiten.
“Robbert heeft bijgedragen aan een
breder draagvlak voor de wetenschap. Om nou te zeggen dat dit tot
ruimhartigere investeringen heeft
geleid in onderzoek zoals bijvoorbeeld in Duitsland of Zwitserland,
nee. Maar misschien beginnen we
nu voorzichtig de vruchten te plukken van dat bredere draagvlak. Tijdens de Catshuisonderhandelingen
en in het Lenteakkoord stond de wetenschap zeker niet vooraan om geschoren te worden.”
Rinnooy Kan vindt het begrijpelijk
dat Dijkgraaf naar Amerika gaat.
“Maar we gaan hem wel missen in
Nederland. Mensen met zijn talenten die zich zo onvermoeibaar inzetten voor de publieke zaak zijn
schaars.”
“Dat hij nu één van de meest prestigieuze functies in de wetenschap
gaat bekleden, straalt ook heel positief op Nederland af,” werpt Axel
Rüger van het Van Gogh Museum tegen. “In dat opzicht denk ik dat Nederland niet alleen verliest maar
ook baat heeft bij zijn vertrek.”
! Pagina 4: de snaartheorie
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n januari van dit jaar ontving hij de Paroolspeld omdat hij wetenschap bij de gewone Amsterdammer populair heeft gemaakt. En sinds
2005 is hij columnist bij Folia
Magazine, waarin hij tweewekelijks een brug slaat tussen onderwerpen uit het studentenleven, wetenschappelijke analyses en – waar mogelijk – de stad
Amsterdam als decor.
Nu gaat Robbert Dijkgraaf
Amsterdam verlaten om directeur te worden van het Institute
for Advanced Study in Princeton. En dat is heel bijzonder.
Dijkgraaf is de eerste Europeaan die aldaar de scepter gaat
zwaaien en hij treedt onder anderen in de voetsporen van misschien wel de grootste wetenschapper ooit: Albert Einstein.
Omdat deze Amsterdamse
UvA-hoogleraar de stad verlaat,
is er op de dag van zijn afscheid
een speciale bijlage aan hem
gewijd. Met daarin aandacht
voor zijn gezin. Achter elke sterke man staat een nog sterker gezin, dus schoven we voor de gelegenheid aan bij Robberts
vrouw Pia de Jong en hun drie
kinderen.
Dankzij zijn optredens in De
wereld draait door is hij van bekend beroemd geworden; Matthijs van Nieuwkerk en Dieuwke Wynia leggen uit wat Robbert voor hen en DWDD heeft
betekend.
We hebben gesproken met
jonge onderzoekers die wellicht
ooit in zijn voetsporen zullen
treden; er is een alternatieve
versie van de rubriek Mijn Amsterdam, waarbij we in New Jersey alvast een Mijn Princeton
hebben gemaakt. Dan rest ons
slechts te zeggen: Robbert, het
ga je goed.

BARBARA VAN BEUKERING
hoofdredacteur Het Parool
JIM JANSEN
hoofdredacteur Folia Magazine

Deze bijlage is een coproductie van Folia
Magazine en Het Parool en verschijnt bij
Het Parool van 5 juni 2012 en Folia Magazine nr 33.
Coördinatie: Jim Jansen
Cover: Moker Ontwerp
Eindredactie: Vera Spaans
Vormgeving: Lucy Prijs
Medewerkers: Femke Awater, Bram
Belloni, Jan van Breda, Bob Bronshoff,
Marieke Buijs, Mirna van Dijk, Maartje
van Hoek, Reid, Geleijnse & Van Tol, Eva
Rooijers, Danny Schwarz, Bob van Toor
en Clara van de Wiel.
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De beginselen
van de
snaartheorie
e snaartheorie is de belangrijkste kandidaat voor een
beschrijving van alle deeltjes en alle krachten in de natuur,
inclusief de allerkleinste en allergrootste structuren in het heelal.
De twee grote natuurkundige theorieën van de twintigste eeuw komen hier samen: de wetten van de
kwantummechanica, die de elementaire deeltjes regeren, en Einsteins relativiteitstheorie, die de
zwaartekracht en de kosmos beschrijft in termen van de kromming
van ruimte en tijd.
Snaartheorie werkt niet met puntvormige deeltjes zoals elektronen
of quarks, maar met een soort minielastiekjes die op allerlei wijzen
kunnen trillen. Alle verschillende
elementaire deeltjes om ons heen
zouden dan ontstaan als de trillingen van één enkele snaar, zoals de
boventonen van een vioolsnaar. Op
deze wijze is het mogelijk ook de
zwaartekracht volgens de wetten
van de kwantummechanica te beschrijven, iets wat volgens de huidige natuurwetten niet mogelijk is.
Met dat uitgangspunt kan snaartheorie bijvoorbeeld extreem zware
én erg kleine objecten beschrijven,
zoals zwarte gaten en het heelal
vlak na de oerknal.
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‘Dat stel hersens,
die rust,
die sportschoenen’

Robbert
Dijkgraaf
Essayprijs
ij het afscheid van Robbert Dijkgraaf als vicevoorzitter van de
Stichting Folia Civitatis is de Robbert Dijkgraaf Essayprijs in het leven
geroepen.
Studenten, oud-studenten en medewerkers van de vier instellingen voor
hoger onderwijs in Amsterdam (UvA,
HvA, VU, Inholland) worden opgeroepen
om een essay te schrijven over het volgende onderwerp:

B

Wetenschap en journalistiek
– een lastig huwelijk of de ideale
combinatie?
Schrijf een essay van maximaal achthonderd woorden en mail het voor 20
september 2012 naar redactie@folia.nl
onder vermelding van Robbert Dijkgraaf Essayprijs. De drie beste stukken
worden gepubliceerd in Folia Magazine
en Het Parool. De schrijver van het beste
essay wint bovendien een kunstwerk
van een veelbelovende student van de
Rietveld Academie.
De prijs wordt op 29 oktober uitgereikt
door Robbert Dijkgraaf.

Matthijs van Nieuwkerk en Dieuwke Wynia: ‘Zo’n man geeft een college van vijftig minuten op jongerennet 3 en er kijken meer dan een miljoen mensen.’

Vanaf zijn komst, zeggen
hoofdredacteur Dieuwke Wynia
en presentator Matthijs
van Nieuwkerk, kreeg De wereld
draait door extra glans.
tekst JIM JANSEN foto JOOST VAN DEN BROEK

Wat is jullie mooiste herinnering aan
Robbert Dijkgraaf?
Wynia: “In de loop der jaren heb ik
een goede band met hem opgebouwd en op cruciale momenten
heeft hij me altijd gesteund. Hij luistert, zet in perspectief en helpt afwegingen te maken. Dat gebeurt
deels op een vriendschappelijke
manier en deels kan hij ook goed
coachen. Hij vond dat ik te hard
werkte en de lat soms te hoog legde.”
“Hij heeft me geadviseerd toen ik
overwoog naar BNN te gaan – en uiteindelijk besloot niet te gaan. Het
leek bijna meant to be dat ik net
voor een persoonlijke belangrijke
beslissing contact met hem had.”
Van Nieuwkerk: “Ik ben niet snel
jaloers en wil bijna nooit met iemand ruilen, maar ik zat vorig jaar
buiten bij café De Zwart op het Spui
in de ochtendzon een kopje koffie te
drinken toen Robbert voorbijliep.
Hij ging op het terras zitten van café
Luxembourg en sloeg The New York
Times open. Onder een grote grijze
joggingbroek piepten twee reusachtige, felgekleurde hardloopschoenen uit.”

‘Hij is een
natuurtalent.
Ook dat nog!’
“Ik stelde me zo voor dat hij net een
rondje in het park had gerend en nu
op de wetenschapspagina een reusachtig ingewikkeld stuk over de
snaartheorie zat te lezen van een
bevriende Amerikaanse collega, die
hij daarna even telefonisch zou
complimenteren met zijn laatste inzichten. Dat stel hersens, die rust,
die sportschoenen; ik wilde op dat
moment even heel graag Robbert
Dijkgraaf zijn.”
Welke uitzending met hem staat jullie het meest bij?
Wynia: “De Oerknaluitzending van
17 mei beschouw ik als één van de
bijzonderste in zeven jaar DWDD. Ik
had hem niet lang erna aan de telefoon, en hij vertelde dat hij de hele
dag werd aangesproken op straat,
met als hoogtepunt twee schoonmakers in de Haarlemmerstraat die
hem toeriepen: ‘Hé professor, mooi
verhaal!’ Zo’n reactie zegt voor mij
alles. Een man geeft een college van
vijftig minuten op het jongerennet
3. En er kijken meer dan een miljoen
mensen! Met deze uitzending heb-

eberhard van der laan
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ben we tv-wetten omvergegooid.”
Van Nieuwkerk: “De eerste keer
dat hij er was. Ik kende hem van een
geweldige uitzending Zomergasten
en van zijn columns en tot dan toe
schaarse tv-optredens.”
“Wij wilden als programma de wetenschap een podium geven voor
een groot publiek. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De materie is vaak zo complex, daar hoort
kristalheldere taal bij. En dan nog
het liefst gezaghebbende heldere
taal. Als je dan merkt dat Robbert
Dijkgraaf er zin in heeft en het wil
proberen, gloei je als programma
van trots. Vanaf dat moment kreeg
DWDD extra glans.”
Waarom doet hij het zo goed op televisie?
Wynia: “Hij is een enorme bèta,
maar hij kan daarnaast extreem
goed communiceren. Dat, gecombineerd met die bètaslimheid, is een
uiterste zeldzaamheid. Met de Oerknaluitzending hadden we meer
dan een miljoen kijkers. Hij berekende na afloop hoe veel colleges
hij zou moeten geven om hetzelfde
aantal mensen te bereiken. Het
kwam volgens mij neer op dertig
jaar lang dagelijks lesgeven aan een
groep van honderd studenten.”
Van Nieuwkerk: “Hij is een natuurtalent. Ook dat nog. En aantrekkelijk, en razend slim, en charmant,
en een leuke vrouw, en mooie kinderen, en een ongekend avontuurlijke toekomst, en dan ook nog een
natural op tv. Onuitstaanbaar hè?”
Wat heeft hij betekend voor het programma?
Wynia: “Robbert is een beetje de
verpersoonlijking van DWDD. Hij
snapt dat je een ingewikkeld wetenschappelijk onderzoek goed kunt
combineren met De tv draait door en
Lucky tv. Mits het op een goede manier gebracht wordt. We wilden
DWDD uitbreiden met op onregelmatige tijden extra uitzendingen
die vanuit onze sfeer en onze mensen worden gemaakt. De aanwezigheid van Robbert in DWDD heeft uiteraard zeer stimulerend gewerkt
op het überhaupt durven nadenken
over zoiets ambitieus als DWDD
University.”
Van Nieuwkerk: “Robbert heeft
ons geïnspireerd en ons programma
glans gegeven. We wonnen vorig
jaar de Nipkowschijf, onder andere
omdat we de wetenschap op een
toegankelijke wijze voor een miljoenenpubliek wisten te presenteren.
Die prijs is dus ook een beetje van
Robbert.”

Vakidioot

e keren dat ik als burgemeester Robbert
Dijkgraaf heb ontmoet, gingen onze gesprekken niet over snaartheorie of quantumzwaartekracht.
(Het is de vraag of onze ontmoetingen in dat geval het karakter van ‘gesprekken’ zouden hebben gehad.)
We spraken trouwens ook
niet over aansprakelijkheidsrecht of verzekeringsrecht.
Daarmee heb ik wel een overeenkomst benoemd: we zijn
allebei vakidioten die op een
zeker moment in een andere
rol zijn gecast. Waarmee ik
mezelf als voormalig advocaat
natuurlijk niet wil meten met
het unieke talent van deze
topwetenschapper. Maar beiden lopen – liepen – we rond
in een wereld die niet helemaal de onze is, wat nadelen
maar misschien ook voordelen heeft. Dijkgraaf is inmiddels door de Amerikaanse onderzoekswereld weer gecast
voor zijn oude rol, wat zijn in-
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ternationale betekenis als mathematisch fysicus onderstreept.
Onze gesprekken gingen
over de toekomst van de
KNAW en haar instituten in
Amsterdam. Over dat onderwerp hadden we weinig woorden nodig om elkaar te vinden.
Robbert Dijkgraaf is een onvermoeibaar pleitbezorger
van de onafhankelijkheid van
het wetenschappelijke onderzoek: van een speeltuin waar
onderzoekers het nut van hun
onderzoek niet elke vijf minuten hoeven te bewijzen aan de
buitenwereld.
Het goede en ook enigszins
paradoxale is dat hij zelf het
nut daarvan overtuigend over
het voetlicht weet te brengen.
Hij benutte zijn rol als relatieve buitenstaander in de wereld buiten de wetenschap
daarmee meer dan uitstekend.
Met bijna 60.000 studenten,
twee universiteiten en twee

hogescholen, vijftien onderzoeksinstituten en een KNAW
is deze stad gezegend met een
enorme rijkdom aan kennis.
Daar is kennis bij die pril en
onderzoekend is, kennis die
tegendraads en weerbarstig
is, én kennis die – steeds beter
– de weg vindt naar de maatschappij, naar bedrijven, en
zo ten gunste komt van de

Beiden lopen we
rond in een wereld
die niet de onze is
stad en haar inwoners.
Met het vertrek van Robbert
Dijkgraaf verliest Amsterdam
iemand die deze hele keten
van kennis overzag en op
waarde schatte. Voor veel vakgebieden overstijgt die waarde bovendien de stadsgrenzen
en zelfs landsgrenzen. Daar
kunnen alle vakidioten én alle
Amsterdammers trots op zijn.
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tekst JIM JANSEN
foto DANNY SCHWARZ
ijna de helft van het jaar bevindt
Robbert Dijkgraaf zich in het
buitenland. Om lezingen te geven, te vergaderen of andere wetenschappers te ontmoeten. Op verzoek
liet hij ons zien wat hij elke reis meeneemt.

B

1 Smartphone. “Hoewel ik weinig
waarde hecht aan spullen, is mijn telefoon erg belangrijk. Natuurlijk om te
bellen maar ook voor internet.”
2 Princetonpas. “Deze zal ik heel veel
gaan gebruiken: om binnen te komen
en om te betalen.”

3 Kabel. “Met de Applekabel kan ik

8 KLM-pas. “Deze pas duidt erop dat

overal mijn laptop opladen, ik heb die
dus ook altijd bij me.”
4 Visitekaartjes. “Ik geef er talloze
per dag weg.”
5 Museumkaart. “Met deze kaart kan
ik gratis in elk museum ter wereld.
Ideaal als ik in het buitenland zit en
tijd over heb.”
6 Vulpen. “Met deze pen onderteken
ik officiële documenten. Gekocht in
het winkeltje vlak bij het Maagdenhuis.”
7 Aantekenboekje. “Ik schrijf altijd
dingen op. De hele dag door. Formules, gedachtes en andere zaken. Ik
lees hier: de wet van Dijkgraaf; meer
van hetzelfde.”

ik ongelooflijk veel vlieg.”
9 Laptop. “Ik probeer zo veel mogelijk
documenten in een cloud te hangen
zodat ik die overal ter wereld kan
zien.”
10 Proefjesansichtkaart. “Deze
strooi ik overal rond waar ik kom, voor
de site proefjes.nl. Het is niet alleen
reclame maar ook een proefje: als je
de kaart op een glas water legt en omkeert, blijft hij hangen.”
11 Kubus. “Deze kubus heb ik ontworpen toen ik een jaar of tien was. Hij
heeft twaalf vlakken met een interessante symmetrie. De kubus is niet ingewikkeld en toch ook wel ingewikkeld.”

6

album

DINSDAG 5 JUNI 2012

Bij de uitreiking van zes grote internationale prijzen op het gebied van kunst en wetenschap, Beurs van
Berlage, oktober 2008. Links van Robbert Dijkgraaf: prins Willem-Alexander.
FOTO RICK NEDERSTIGT/ANP

Met de Paroolspeld, januari 2012,
samen met zijn echtgenote Pia de
Jong.
FOTO CHARLOTTE VAN DRIMMELEN

De uitreiking van de Lorentzmedaille aan vakgenoot
Edward Witten, verbonden aan het Institute for Advanced
Study in Princeton, juni 2010.
FOTO KNAW
Als spreker op de
Innovatieconferentie van de Netherlands Academy of
Technology and Innovation, oktober
FOTO ANP
2011.

Met Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in New York,
FOTO KNAW
maart 2010.

College in de Oudemanhuispoort in Amsterdam, januari 2011, tijdens de 24-urige studiemarathon, een protestactie teFOTO ROBIN UTRECHT/ANP
gen de bezuinigingen in het hoger onderwijs.

De achttienjarige Duitse Lisa Sauermann won de gouden medaille tijdens de InFOTO EVERT ELZINGA/ANP
ternationale Wiskunde Olympiade, juli 2011.

Met prins Carlos de Bourbon de Parme (links) tijdens de opening van ‘het gebouw dat leeft’, van het Nederlands Instituut
voor Ecologie, september 2011. Het nieuwe onderzoekscomplex in Wageningen draait om innovatie geïnspireerd door
de natuur.
FOTO KOEN SUYK/ANP

7

Dit portret stond eerder in het blad
van de MBO Raad. TEKENING SEB JARNOT

Met zijn voorganger, letterkundige Frits van Oostrom, in het Trippenhuis in
Amsterdam, waar de KNAW is gehuisvest.
FOTO HENK THOMAS

Tijdens een veilingavond in de Pieterskerk in Leiden ten behoeve van Museum
Boerhaave, in december 2011. Het museum had nog 100.000 euro nodig om
open te kunnen blijven.
FOTO INGE VAN MILL/ANP

Robbert Dijkgraaf
en vele anderen
En op een zeker moment blijkt dat een groot deel
van je leven kan worden gevat in prijsuitreikingen
en andere fotomomenten.

In het bijzijn van prinses Máxima reikte Robbert Dijkgraaf in november 2009 de
KNAW Merianprijs uit aan professor Naomi Ellemers, voor haar inzet voor gelijke kansen voor vrouwen in de wetenschap.
FOTO’S MARCEL ANTONISSE/ANP

De gong van de Amsterdamse beurs, startsein van de handel, 6 juli 2010.

FOTO ROGER CREMERS

De winnaars van de KNAW Onderwijsprijs 2011.

FOTO HENK THOMAS
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VS krijgt niet één
Dijkgraaf, maar vijf
‘Als één iemand het niet leuk vindt, gaan we niet.’ Het gezin Dijkgraaf is
hecht. Maar gelukkig voor de wetenschap zei iedereen ja.
tekst CLARA VAN DE WIEL foto BRAM BELLONI

H

‘Dit is zo’n huis
waar gewoon
alles kan’

uize Dijkgraaf geurt uitbundig naar cake. In de
hal van het pand aan de
Herengracht staan enkele dozen ingepakt al
klaar. “Maar alleen de spullen die
we toch nooit gebruiken,” zegt
dochter Charlotte. De komende weken zal de stapel flink groeien. In de
zomer verhuist het gezin Dijkgraaf
– Pia, Robbert, Jurriaan (15), Matthijs (13) en Charlotte (11) – samen
met poezen Wollie en Binkie en
hamsters Hammie en Streepie naar
een villa in Princeton. Met moestuin, vertelt Charlotte enthousiast.
Het is vier uur ’s middags: de
school is uit en de thee staat klaar.
Nog ongeveer veertig minuten, dan
mag de cake de oven uit. “Zo gaat
het heus niet elke dag hoor,” zegt
Pia.
Precies twintig jaar hebben ze in
het pand aan de Herengracht gewoond. In 1992 verhuisden schrijfster en columnist Pia de Jong en
Robbert Dijkgraaf uit Amerika terug
naar Amsterdam. Vooral Robbert
wilde graag in een Nederlandse omgeving kinderen opvoeden. Alle
drie werden in de slaapkamer hierboven geboren, vertelt Pia terwijl de
thee wordt ingeschonken aan de
keukentafel.
De keuken bevindt zich in het souterrain. De kamer ernaast is van de
kinderen, met flink wat banken en
spelcomputers. Meestal zit het hier
vol met schoolvriendjes, zegt Pia.
“Het is eigenlijk uitzonderlijk dat ik
er vandaag maar drie heb. Ik heb

vaak het gevoel dat de halve klas
hier mee naartoe komt.” Matthijs:
“Dit is zo’n huis waar gewoon alles
kan. Als er een beker limonade omvalt bijvoorbeeld is dat helemaal
niet erg.” Elke vrijdag houden de
jongens hier met vrienden filmavond. Met chips en cola, maar zonder bier. Dat is taboe, net als roken
en drugs.
“Soms hoor ik kinderen op school
zeggen dat ze bijvoorbeeld niet naar
een film mogen. Maar mijn ouders
vinden bijna alles goed.” Matthijs
lacht: “Je moet het hier sowieso altijd eerst aan mijn vader vragen!”
“Precies,” zegt Jurriaan. “Want
Robbert zegt al helemaal nooit nee.
En het is ook niet zo dat ze ons
schoolrooster kennen en zeggen
hoe laat we moeten gaan slapen.”
Pia knikt. “Ik heb daar wel een
theorie over. Ik geloof dat kinderen
zelf weten wat goed voor ze is. Het
heeft geen zin als ik zeg dat ze hun
huiswerk moeten gaan maken. Misschien halen ze een keer een onvoldoende, maar dan gaan ze het de
volgende keer wél leren.”

E

en mooi huis, leuke vrienden,
fijne ouders. De kinderen zijn
het er roerend over eens: dit
was een fijne plek om op te groeien.
Een stelletje mazzelpikken, zo typeert ook Pia haar kroost. De plek
op de grachtengordel, met een eigen kinderkamer en de basisschool
recht tegenover het huis, lijkt de
perfecte beschermde omgeving om
op te groeien.

Waren jullie soms niet bang dat het
hier allemaal een beetje te beschermd was?
Pia: “Dat is natuurlijk ook hoe je het
bekijkt. Mijn schoonmoeder bijvoorbeeld vindt het hier in ‘de grote
stad’ doodeng. En behoorlijk wat
mensen vinden het niet verantwoord om kinderen op te voeden in
de Amsterdamse binnenstad. Te gevaarlijk. Of zielig, omdat ze geen
tuin hebben. Het is hier inderdaad
niet zo multiculti en er wonen ook
weinig arme mensen. Maar ik heb
niet het gevoel dat onze kinderen
niet op het echte leven voorbereid
zijn.”

D

e opvoeding deden Pia en
Robbert altijd zelf. Nanny’s
heeft het gezin niet gehad.
De kinderen zijn ook nooit naar de
crèche geweest. “Dat wilden ze
niet,” zegt Pia. Na jaren als zelfstandig coach te hebben gewerkt, debuteerde zij in 2008 met haar roman
Lange dagen. Ook heeft ze een wekelijkse column in Het Financieele
Dagblad. “Ik werkte vooral thuis.
En anders was er altijd wel iemand
te vinden die kon oppassen.” Fijn,
vinden ook de kinderen. Charlotte:
“Niet dat je hoefde te bellen als er
iets was. Ik kon gewoon roepen:
mám!”
Robbert was minder vaak thuis. Zagen jullie hem überhaupt nog wel
eens?
Pia: “Toen hij alleen nog natuurkunde deed, was hij vaak een hele
week weg, naar conferenties bijvoorbeeld. Sinds zijn functie bij de
KNAW is het eigenlijk beter geworden. Het fijnste voor ons is toch dat
hij er is met het ontbijt en het avondeten. Hoe laat dat dan precies is,
maakt niet zoveel uit.”
Matthijs: “Soms is hij er pas om
acht uur ’s avonds, maar dan wachten we gewoon met eten. We hebben
hier geen vaste tijden voor dingen.”
Pia: “Het weekend houdt hij altijd
bewust leeg. Als hij dat ook nog zou
laten dichtslibben…”
Charlotte: “Pia en Robbert wandelen altijd in de ochtend; dan halen
ze broodjes en daarna gaan we lekker ontbijten.”
Maar was het niet ook vervelend, een
vader die zo vaak afwezig is?
Charlotte: “Ik vind het soms wel
jammer dat-ie vaak weg is. Nu is hij
even in Amerika en dan mis ik hem
wel. Maar we doen veel dingen samen. Soms zegt hij ineens: Lotje,
wat zullen we samen gaan doen? En
dan gaan we gewoon iets leuks
doen.”
Jurriaan: “Ik kijk voetbal met hem
en we gaan vaak naar de film. En we
rennen samen. Ik heb al twee keer
de Dam tot Damloop met hem gelopen.”
Charlotte: “Hij kan ook goed iets
voorbereiden en ondertussen met je
praten. Als ik hem dan roep, zegt
hij: ‘Ja lieverd?’ Maar ondertussen is

Aan de keukentafel bij de familie

hij dan heel hard bezig.”
Matthijs: “In het weekend doet hij
overdag leuke dingen met ons en
dan gaat hij in de avond nog werk
voorbereiden voor maandag. Hij
doet altijd heel veel ’s avonds. Ik
heb wel eens gehad dat ik om één
uur ’s nachts naar beneden kwam
en dat-ie nog aan het werk was.”
Pia: “Hij kan dat blijkbaar hebben.
Als ik een nacht laat in bed lig, ben
ik de volgende dag niks waard.
Maar daar heeft hij nooit last van.
Hij is ook nooit chagrijnig.”
Schiet hij nooit uit zijn slof?
Pia: “Boos worden past niet bij
hem.”
Charlotte: “Ik had een keer per ongeluk mijn werkstuk gewist. Toen
had hij wel zoiets van: dat meen je
niet! Maar dan wordt hij niet echt
boos. Meer dat hij heel diep moet
zuchten.”
Matthijs: “Hij is heel georganiseerd. Als hij moet vliegen, wordt
hij niet zenuwachtig, doordat hij gewoon twee uur van tevoren al weggaat.”
Pia: “Bij Robbert is het echt: what
you see is what you get. Hij is thuis
niet opeens heel anders.”
Zijn er helemaal geen mensen met
wie hij niet goed kan opschieten?
Jurriaan: “Volgens mij heeft hij nog
nooit ruzie met iemand gehad.”
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Dijkgraaf. Vanaf links Jurriaan, Pia, Charlotte en Matthijs.

Charlotte: “Als ik mijn tanden sta te
poetsen, hoor ik soms dat hij het
verhaal van zijn dag aan mijn moeder vertelt. Dan zegt hij wel eens:
dat was zo’n rare man! Maar niet dat
hij echt ruzie had met iemand.”
Pia: “Robbert is van nature vrolijk.
Alleen als hij heel erg wordt geleefd
en heel veel moet – dan kan hij wel
moe en down worden.”
Hij lijkt ook wel overal te zitten. Soms
denk ik: die man kan gewoon geen
nee zeggen!
Pia: “Corina, zijn persoonlijk assistent, zegt al tegen negentig procent
van de dingen nee. Maar iedereen
wil hem nu eenmaal graag zien en
spreken. Soms denk ik echt: ze bekijken het maar! Robbert is eigenlijk
veel te aardig. Hij is er altijd voor anderen. Daardoor geeft hij wel erg
veel van zichzelf weg.”
Heeft hij geen dingen die hij niet leuk
vindt om te doen?
Matthijs: “Hij is niet zo van feesten.
We vieren zijn verjaardag eigenlijk
ook altijd met ons vijven. En dan is
het dus niet de bedoeling dat al je
vrienden ineens meekomen.”
Pia: “Zij hebben vrienden met ouders die allemaal feesten geven. Dat
doen wij niet en dat vinden ze wel
eens jammer. Als je zo’n leven leidt
als wij – ik heb het ook behoorlijk
druk – kun je niet ook nog een

enorm sociaal leven erbij hebben,
met eindeloos veel vrienden die
hier wijntjes zitten te drinken. Dat
kan nu eenmaal niet.”
e veertig minuten zijn om en
dampend wordt de cake op
tafel gezet. Het is een speciale cake met kleurtjes, die Charlotte
met Pasen ook al bij oma heeft gebakken.
Het gezin Dijkgraaf is hecht en bespreekt veel in eigen kring. Ook de
natuurkunde komt af en toe voorbij.
Niet dat ze daar veel van begrijpen.
“We hebben eigenlijk geen idee wat
Robbert doet,” zegt Jurriaan voor de
grap. “Maar het is wel heel fijn dat je
iets de dag voor een proefwerk kunt
doornemen met je vader. Hij kan
wetenschapsdingen heel goed en
makkelijk uit leggen.”

D

Maar hebben de Dijkgraafjes het wetenschapsgen geërfd?
Pia: “Ik weet niet of onze kinderen
dat heel pure bètagevoel hebben.
Jurriaan vindt geschiedenis nu heel
leuk. Nou, dat is ook een mooi vak.
Robbert kan dan wel heel talentvol
zijn, maar daarom moet je nog geen
verwachtingen op kinderen leggen.
Die moeten hun eigen weg zoeken.”
Wanneer hoorden jullie voor het
eerst over Amerika?
Charlotte: “Tijdens de zomervakan-

tie gingen we het huis al bekijken.
Maar toen zei mijn vader: nou jongens, dat gaat niet gebeuren. Amsterdam is veel te leuk.”
Matthijs: “Maar toen gingen we er
steeds meer over praten. Dat het wel
een grote kans voor hem is. En ook
heel fijn voor ons.”
Charlotte: “Hij zei wel direct: als
één iemand het niet leuk vindt,
gaan we niet.”
Pia: “Dat klopt. Als de kinderen er
geen zin in hadden gehad, was ik er
never nooit aan begonnen.”
Het is ook nogal een overgang. Vinden jullie het niet ontzettend spannend?
Matthijs: “In het begin hadden we
het eindeloos over de min- en de
pluspunten. Maar op een gegeven
moment is het gewoon: boem –
klaar. Dan heb je over alles wel nagedacht en dan is het gewoon niet
meer zo interessant.”
Pia: “Ik vermoed dat er niet zo heel
erg veel gaat veranderen. Zij gaan
gewoon naar school daar. We krijgen alleen een stuk meer natuur.
Dat zal wel wennen zijn voor ons,
stadsmensen. Ik blijf mijn columns
schrijven en ik wil een nieuwe roman maken.”
Charlotte: “En Robbert zal meer
thuis zijn. Dat heeft hij mij beloofd!”
Kijkt hij daar zelf naar uit?

Pia: “Hij leeft wel een beetje op z’n
reserves op dit moment. Hij regelt al
van alles daar en hij heeft het hier
ondertussen ook nog extreem druk.
Al met al is het wel erg veel. Dan
denk ik wel eens: arme schat. Hij
kan zo gelukkig zijn als hij gewoon
ontspannen dingen kan doen.”
Was dat de afgelopen jaren dan niet
zo?
Pia: “Ik ken Robbert vooral als de
onderzoeker. Toen we elkaar tijdens
onze studententijd leerden kennen,
zat-ie het liefst te rekenen. De laatste jaren was dat heel anders. Ik
had nooit verwacht dat Robbert zo
extreem veel dingen erbij zou gaan
doen. Dus ik ben heel blij dat hij nu
weer teruggaat naar die wetenschap. Robbert is echt veel meer
ontspannen als hij gewoon natuurkunde doet.”
Jurriaan: “Als we in de vakanties
in Amerika zaten, was hij altijd al
veel meer relaxed. Hier moet hij bijvoorbeeld ook elke dag een pak aan.
Dat hoeft straks niet meer.”
En voor jullie wordt dat dus ook fijner?
Pia: “Wij zijn al heel erg close als gezinnetje, en dat zullen we daar ook
wel blijven. Veel dingen samen
doen, eropuit trekken. Met elkaar
genieten. Dat gaan we daar vast ook
doen.”

‘Tijdens
vakanties daar
was hij altijd al
meer relaxed’
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Succes en de groeten
Assistent, vakgenoot, uitgever en chauffeur
zwaaien Robbert Dijkgraaf uit.
tekst BOB VAN TOOR en FEMKE AWATER
foto’s DANNY SCHWARZ

Corina de Boer, persoonlijk

Yoeri Albrecht, inhoudelijk

assistent:

directeur De Balie:

obbert krijgt in Princeton zijn
droombaan, ik heb de mijne
de afgelopen drie jaar gehad. Met
Godelieve van Miert houd ik zijn
agenda bij; zij doet de KNAW-kant,
ik zijn andere werkzaamheden –
dat zijn er extreem veel! Ik gun niemand zo’n agenda: niet van negen
tot vijf, meer van zeven uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s nachts. En
we mailen en sms’en in het weekend gewoon door. Het is altijd puzzelen, ik kijk bijvoorbeeld ook of hij
een afspraak kan combineren met
zijn gezin. Soms, als ik de dag met
hem doorneem, is hij heel diep in
gedachten verzonken. Dan is hij
zichtbaar heel ver van de wereld.
Hij is te beleefd om dat te zeggen,
maar ik meld dan alleen het belangrijkste. Ik vind het heel triest dat hij
gaat, ik denk er al maanden aan.”

nze dochters zitten bij elkaar
in de klas. Hij wandelt vaak
mee naar school en is bij elke activiteit of opvoering. Het is ongelooflijk
hoe hij het combineert met al die
bestuursfuncties, en toch nooit een
gehaaste indruk maakt. Toen mijn
neef, die vroeg zijn vader is verloren, niet wist wat hij moest gaan
studeren, zei Robbert: kom eens
praten. Daar heeft hij ook echt de
tijd voor genomen, dat is typisch
Robbert. We kunnen ook lachen,
als we bij één of ander diner hebben gezeten en elkaar wat later op
een straathoek tegenkomen, kan
hij erg geestig zijn over een slechte
speech of een rare verschijning. Hij
heeft daar oog voor, als is hij wat te
Brits om daar op dat moment iets
van te zeggen.”

‘R

‘O

Mai Spijkers, uitgever en eigenaar
Prometheus/Bert Bakker:

Henk van Os, emeritus hoogleraar
kunst- en cultuurgeschiedenis, UvA:

oen we aan elkaar werden
voorgesteld in 2004 kwam hij
over als een charmante, wat bedeesde man – en dan wordt je verteld dat hij één van de grootste natuurkundigen van het moment is.
Sindsdien heb ik Robbert ook leren
kennen als een mannetjesputter:
als voorzitter van de KNAW moet je
een politicus zijn. Speak softly and
carry a big stick. Het bijzonderst vind
ik te zien hoe het echtpaar Dijkgraaf-De Jong nog steeds een frisheid heeft die bij veel mensen in die
positie verdwijnt. Ondanks hun
werk zijn ze levensgenieters, die je
op een feestje tot diep in de nacht
aan kunt treffen.”

ijn eerste indruk van Robbert was die van een opgewekte en intelligente man, door zijn
oogopslag en de manier waarop hij
reageerde op mensen. Hij kan authentiek heel verrast zijn door mensen en situaties. Zo waren we met
een gezelschap bij Kasteel Huis
Bergh en er werd een serenade gegeven. Ze zongen niet speciaal voor
ons, maar Robbert vond dat geweldig. Hij had er een jongensachtige
vreugde over en dat kon je er ook
echt van een afstand aan af zien.
Toen zag ik voor het eerst hoe heftig
die reactie bij hem kon zijn.”

‘T

‘M
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Martijn van Calmthout, chef

Mieke van der Weij, televisie- en

wetenschap bij De Volkskrant:

radiopresentator:

‘I

‘O

k zat bijna in hetzelfde jaar als
Robbert toen we natuurkunde
studeerden in Utrecht, maar ik leerde hem pas kennen toen we de Bètacanon maakten. Ik had hem gevraagd voorzitter te worden van een
commissie die elke week een lemma van die canon in de krant publiceerde. Ik zie hem nog steeds in de
vergaderzaal staan op een wankel
krukje, met een viltstift en een flipover en overal papieren van hoe hij
het wilde hebben. Het mooiste was
wel als je om half één ’s nachts nog
een mailtje stuurde, met het gevoel
dat je echt als laatste nog aan het
werk was, en dan meteen een mailtje terugkreeg van Robbert.”

Bart Sprangers, chauffeur:

p een zaterdagochtend was
hij mijn gast bij het radioprogramma Tros Nieuwsshow, toen
bracht hij zijn gezin mee. Misschien
om zo in het weekend toch bij zijn
gezin te zijn, misschien omdat ze
daarna ergens heen moesten: ik
vond het in elk geval erg grappig.
En zo kwam ik ook Pia nog eens tegen. Bij de opnames van het programma Hoe?Zo! zat hij in het panel van deskundigen, als ik iets
voor de KNAW mocht presenteren
kwam ik hem tegen, en ik ga zo
naar de uitreiking van de Libris Literatuurprijs, waarbij hij juryvoorzitter is. Er is niet aan Robbert Dijkgraaf te ontkomen, hij duikt overal
op! Ik vind het zo leuk dat hij ook
bewust de wereld buiten de academie opzoekt. Zo heeft hij eens met
Pia in de Elegance gestaan. Straks
is dat allemaal voorbij, dat vind ik
eigenlijk heel erg. Maar hij is gul geweest, het zou lullig zijn hem dit
niet te gunnen.”

Pieter Steinz, journalist, directeur
Nederlands Letterenfonds:

‘D

e mensen die ik rijd, zitten
soms meer bij mij in de auto
dan bij hun vrouw, maar de verhouding is toch anders – althans dat
hoop ik! De gesprekken blijven zakelijk, maar hij gedraagt zich niet
als de president van de KNAW, verre van. Toen hij eens terugkwam uit
Amerika reed ik hem naar zijn
schoonouders in Roermond. Een rit
van anderhalf uur is voor mij niet
veel, maar Robbert en Pia nodigden
me meteen uit voor een kop koffie.
Ik heb gezellig bij ze in de tuin gezeten. Meestal voel ik me dan opgelaten, in de privésfeer met iemand die
net van een reis terug is, maar bij
Robbert had ik dat gevoel niet. Wel
is hij een keer na een receptie, als
een verstrooide professor, in de verkeerde zwarte Mercedes gestapt.
Die chauffeur reed weg, toen belde
ik hem: Robbert, kijk eens goed: zit
ik achter het stuur?”

‘B

ij Wintertuin, het Nijmeegse
boekenfestival, modereerde ik
een discussie over Faust tussen
Harry Mulisch en Robbert. Het was
een fascinerend gesprek, waarbij
Robbert een opvallende gelijkenis
met Faust bleek te vertonen. Faust
wil begrijpen wat de wereld im Innersten zusammenhält, en verkoopt
daarvoor zijn ziel aan de duivel –
die rol werd met verve door Mulisch
vervuld. Toen ik Robbert later interviewde voor mijn boek over Faust,
De duivelskunstenaar, draaide hij het
juist om: je verkoopt je ziel als je de
dingen níet wilt weten: de duivel is
dat wat je afleidt van het streven
naar kennis. Robbert is de brede bèta: geïnteresseerd in literatuur én
natuurwetenschappen – een combinatie die je, zeker in de kringen
waarin ik verkeer, niet vaak tegenkomt. En hij deelt dat ook, bijvoorbeeld in zijn columns. Het is jammer dat we daar minder van gaan
zien..”

Victor Halberstadt, hoogleraar

Henk Wesseling, emeritus hoog-

Openbare Financiën, Universiteit
Leiden:

leraar geschiedenis, Universiteit Leiden:

‘W

at opvalt is dat Robbert altijd onderkoeld bescheiden
is. In het begin van de eeuw, na een
diner met enkele veronderstelde
invloedrijken, mailde hij: ‘Wij voelden ons zeer nederig bij zo veel bestuurlijk geweld.’ We kunnen goed
praten over bijvoorbeeld grote economische trends en eigen loopbaankeuzes. Ik zie met verbazing
dat hij na zoveel jaren ervaring toch
niet cynisch is over het openbaar
bestuur. Robbert is een rationele
optimist die tegenslagen tot voorbijgaande teleurstellingen maakt.
Mijn eerste reactie op zijn vraag
over het Princetonaanbod: zonder
enige twijfel, meteen doen, als Pia
het ook wil. Het is een fantastische
plek en past perfect bij enerzijds
zijn grote belangstelling voor de
elegantie van bètawetenschappen
en anderzijds beider ongeremde,
brede nieuwsgierigheid. Kortom:
een grootmeester gaat naar een
meesterlijke plaats.”

‘I

k was fellow aan het Institute
for Advanced Study in Princeton
toen Robbert daar voor het eerst
kwam. Onze kinderen waren toen
even oud als de zijne nu, dus dat
schept een bijzondere band. Toen
hij belde dat hij de baan aangeboden kreeg, vond ik dat geweldig. Ik
voelde een licht chauvinistische
trots dat er daar straks een Nederlander zit: het is toch de belangrijkste baan in de wetenschap. Ik denk
dat hij ook de eigenschappen heeft
om het goed te doen, beter dan enkele van zijn voorgangers. Hij zal
zeker directeurschap en onderzoek
kunnen combineren, en het is godzijdank niet zo dat hij overal heen
moet vliegen en om geld moet bedelen: er zit een board of trustees
die allemaal honderd keer miljonair zijn.”
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In het
spoor
van de
meester
Ionica Smeets: ‘Robbert is braaf, ik ben juist een flapuit.’

FOTO JAN VAN BREDA

Ionica Smeets

Wiskundemeisje en wetenschapsschrijver
fascineert haar publiek met persoonlijke verhalen over wetenschap.
Robbert Dijkgraaf en Smeets kennen elkaar uit het wiskundewereldje.

Robbert Dijkgraaf laat een
leegte achter in de
Nederlandse wetenschap.
Wie zouden die kunnen
vullen? Drie jonge
wetenschappers, door
Dijkgraaf getipt.
MARIEKE BUIJS

‘N

adat ik Robbert in 2007
had gezien bij Zomergasten was ik fan. Tot mijn
vreugde kon ik hem later zelf interviewen, over het populariseren van
wetenschap. Hij zei zulke interessante dingen! Zoals dat je als wetenschapper niet te streng moet zijn
voor de buitenwereld en dat het ook
goed is als je iets kleins aan een
groot publiek kunt duidelijk maken. Hij hamert niet op toepasbaarheid, maar maakt wetenschap fascinerend door die te verbinden aan
alledaagse gebeurtenissen.
Ik deel die visie heel erg. Ik weet
nu niet meer of ik dat ook al deed
voordat ik hem sprak, of dat ik zijn
ideeën heb overgenomen. Misschien ben ik zo geïndoctrineerd
dat zijn visie nu als de mijne voelt.
Na dat interview kwamen we elkaar vaak tegen in het wiskundewereldje, bijvoorbeeld bij een wiskundetoernooi. Daar ontdekte ik
dat hij bloedfanatiek kan zijn. We
namen het op tegen scholieren en
hij was het aan zijn stand verplicht
om te winnen. Daar had hij een geraffineerde strategie voor. Om de

beperkte tijd optimaal te benutten
stelde hij voor elk antwoord eerst te
gokken. Dat leverde ons vijf goede
antwoorden op die nauwelijks tijd
hadden gekost. We hebben het toernooi met een schandalige voorsprong gewonnen. Dat metadenken, over hoe je iets aanpakt, is
typisch Robbert.
Er zijn ook verschillen tussen ons.
Robbert is braaf en springt niet
gauw uit de band. Ik ben een flapuit
en laat me makkelijk kennen. En ik
ben meer bezig met het complete
plaatje, daar heb ik als vrouw ook
de mogelijkheden toe. Vanmiddag
spreek ik scholieren toe, dan trek ik
wel een leuk jurkje aan.
Ik vind het heel leuk voor hem dat
hij naar Princeton gaat. Dat is echt
een übernerdzone, daar kan hij
zich helemaal op de wetenschap
storten. Want hij is ook nog eens
een enorm goede onderzoeker. Dat
hij overal in uitblinkt is angstaanjagend. Je denkt: het is te mooi om
waar te zijn, hij moet ergens in een
donker kamertje stiekem katten
martelen. Maar nee! Hij is gewoon
echt ontzettend slim en aardig.”

Eveline Crone:
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‘Hallo! Ik ben ook hoogleraar!’

FOTO JAN VAN BREDA

Eveline Crone

Lotte Hollands: ‘Het is handiger als je promotor gewoon aan de overkant van de gang zit.’

FOTO BOB BRONSHOFF

Lotte Hollands

Neurowetenschapper
leidt de afdeling
ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Robbert Dijkgraaf en Crone
werkten samen bij de KNAW toen Crone voorzitter was van de Jonge Akademie.

Snaartheoreticus
doet onderzoek aan het
California Institute of Technology. Ze schreef haar scriptie bij Robbert Dijkgraaf en
deed haar promotieonderzoek bij hem.

‘A

et was apart om Robberts
promovendus te zijn. Toen
hij president werd van de
KNAW moest ik ineens via zijn secretaresse afspraken met hem inplannen. Dan liep ik het imposante
pand van de KNAW binnen en werd
ik naar zijn kamer begeleid. Daar
werd thee binnengebracht en zaten
we aan een statig bureau, omgeven
door oude schilderijen waar hij
uren over kon vertellen.
Uiteindelijk gingen we natuurlijk
wel gewoon snaartheorieën, wat
dat betreft was het heel normaal,
maar de setting was toch wat ongewoon. Het is handiger als je promotor gewoon aan de overkant van de
gang zit en je voor elk wissewasje
kunt binnenlopen. Ik moest veel
zelf oplossen, dat vereiste doorzettingsvermogen. Maar daar heb ik
profijt van in mijn verdere onderzoek.
Robbert en ik delen een passie
voor de combinatie van wis- en natuurkunde. Tijdens mijn promotieonderzoek probeerden we een
meetkundig model voor een natuurkundig vraagstuk te vinden.

ls kersverse voorzitter van
de Jonge Akademie van de
KNAW was ik overweldigd
door alles wat er op me afkwam.
Robbert stelde me gerust en zei:
‘Maak je niet druk hoor, dat gevoel
heb ik ook nog steeds, maar het
komt vanzelf wel goed.’ Ik dacht
meteen: wat een aardige man! Hij
stelde zich met die opmerking op
als mijn gelijke, hoewel mijn functie in het niet viel vergeleken met
zijn verantwoordelijkheden als president van de KNAW.
Maar hij is ook echt zo’n aardig
persoon, met ontzettend goede sociale vaardigheden. Dat viel me op
tijdens de vele vergaderingen die
we samen hadden, daarin is hij diplomatiek en toch eerlijk.
Ik ben net voorzitter van de afdeling ontwikkelingspsychologie en
moet nu ook vergaderingen voorzitten. Dat vind ik spannend, maar bij
de eerste vergadering dacht ik: hoe
zou Robbert dit doen? Hij houdt altijd de vaart erin, geeft iedereen het
gevoel gehoord te worden, maakt
zijn eigen beslissing en krijgt toch
iedereen mee. Dat is uniek.

Je zou denken dat hij daar iets mee
moet in de politiek, maar dat is zonde. Ik hou hem liever in de wetenschap.
Ik vind het typisch Robbert dat hij
drie vrouwen noemt als opvolgers.
Daar heeft hij vast over nagedacht.
Hij denkt altijd een stapje verder en
hij vernieuwt. Ieder ander zou hebben gedacht: oké, ik moet zowel
mannen als vrouwen noemen.
Maar Robbert trekt zich daar niets
van aan. Dat is sympathiek, want er
zijn in de wetenschap nog veel stereotypen te beslechten.
Sommige mannen met wie ik samenwerk, zijn geneigd mij met
klusjes op te zadelen waarvan ik
denk: dat is toch typisch werk voor
een onderzoeksassistent! Hallo! Ik
ben ook hoogleraar!
Dat vernieuwende van Robbert
probeer ik ook te ontplooien. Zowel
in mijn onderzoek, als in het uitstippelen van de koers voor mijn instituut. Ik volg mijn gevoel en zet
gewoon de eerste stappen, zodat
mensen geen nee meer kunnen zeggen. Je moet niet te bang zijn en vertrouwen op jezelf.”

‘H

We werkten aan basisprincipes van
de snaartheorie. Robbert houdt van
grote vragen, probeert verschillende stukjes theorie met elkaar te verbinden. Ik wil juist de details invullen.
Gedurende mijn promotieonderzoek kwamen we erachter dat het
originele probleem te moeilijk was
en dat we maar een klein deel ervan
konden uitwerken. Dat was een teleurstelling, maar Robbert bleef positief. Dat bewonder ik – hij is zo
optimistisch en enthousiast. Als je
onderzoek doet, heb je soms het gevoel dat je vastloopt en geen kant
meer op kunt, maar ik heb van Robbert geleerd optimistisch te blijven
en erop te vertrouwen dat ik weer
een stapje verder zal komen.
Robbert en ik hebben wel een ander tempo. Hij is altijd druk. Ik
vraag me af wanneer hij aan slapen
toekomt. Hij zegt nergens nee tegen
en combineert alles met elkaar,
springt van het een in het ander. Ik
heb juist rust en tijd nodig om me
op een onderwerp te bezinnen.”
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Robbert Dijkgraaf en zijn favoriete
Amsterdamse plekken. ‘Pleinwachter Lowie
moppert graag, maar heeft een groot hart.’
tekst JIM JANSEN foto’s DANNY SCHWARZ

1

Brug 1)
“De Melkmeisjesbrug, alleen al om de
naam. De leukste straat is de Langestraat, en onze eigen steeg, de Korsjespoortsteeg. Voorheen ros zowel als kinderrijk. Bij elk pasgeboren kind kwamen
de dames in beroepskleding op kraambezoek met zelfgebreide cadeautjes.
Ooit struikelde Lotje als vijfjarige voor
het tegenovergelegen raam, en voor ik
terug was met een pleister, had Shirley
zich al over haar ontfermd. Daar zat
mijn driejarige, met lolly en een pleister
op de knie. Voor het raam.”

Keizersgracht. Elke ochtend word ik begroet met de typisch Amsterdamse humor van de altijd opgewekte bakker die
al vanaf vier uur ’s ochtends aan het
werk is.”

Boekwinkel 2)
“Island bookstore is onze buurtboekwinkel, en daarnaast ga ik graag naar
Athenaeum en The American Bookstore
op het Spui.”

Standbeeld 7)
“Spinoza bij de Amstel. Hij hoort bij deze
stad.”

Café 5 en 6)
“De Vergulde Gaper, hoek Prinsenstraat-Prinsengracht. Ook voor de snelle avondhap. Daartegenover, op de Prinsengracht: afhaalindonees Pondok Indah. De zoete gehaktballetjes zijn bij
ons thuis favoriet. Altijd lekker: appeltaart bij Winkel op de Noordermarkt.”

8

2
Restaurant
“De Indonesische rijsttafel van Kantjil &
De Tijger op de Spuistraat.”
Evenement
“Mocht het lukken, dan wil ik volgend
jaar graag terugkomen voor het Boekenbal. Net zoals voor het jarige Amsterdamse grachtenfeest. TEDx vind ik
ook heel interessant.”
Museum 3)
“Als er tijd is, loop ik graag binnen bij fotomuseum Foam.”

3

Bakker 4)
“Elke ochtend om zeven uur haal ik een
heel casino bruin bij de bakkerij Lekker
brood en zo op de hoek Prinsenstraat -

Plein 8)
“Het allerleukste plein is de Herenmarkt, waar wij elke dag met de kinderen zaten toen ze klein waren. Daar zit
Lowie, de pleinwachter. Een man die
graag moppert over van alles en nog
wat, maar een groot hart heeft.”
Lunchplekken 9)
“Stout in de Haarlemmerstraat en Baton op de Herengracht.”

9
Gebouw 10)
“Het leukste gebouw is wel het Trippenhuis. Chic en een klein beetje sleets.
Maar het Maagdenhuis, op de Amsterdamse brink, is ook prachtig.”
Lekkerste ijs 11)
“Bij Jordino in de Haarlemmerstraat
kunnen ze er echt wat van.”

10
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6
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5
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mijn princeton

Wat worden straks Dijkgraafs favoriete
plekken in Princeton? Correspondent
Maartje van Hoek geeft een voorzet.
tekst en foto’s MAARTJE VAN HOEK

7
Brug 1)
De brug over Lake Carnegie, met op een
paar meter afstand de steiger waar Albert Einstein zijn bootje te water liet om
te ontspannen, in de jaren dat hij aan
het Institute for Advanced Study was
verbonden. In het voorjaar zijn hier de
roeiwedstrijden tussen de teams van
Princeton University.

1

Huis 2)
Olden Manor heet de achttiende-eeuwse residentie van de familie DijkgraafDe Jong, op loopafstand van het IAS. Een
echt Amerikaans optrekje met een oprijlaan, een driedeursgarage en een
prachtig aangeharkte ‘yard’ (zeg nooit
‘garden’ in de VS). Grote bomen, rododendrons, een schommel en, het allerbeste: een tuinmannenteam van de
zaak.
Boekwinkel 3)
Er is maar één boekwinkel in Princeton,
Labyrinth Books. In de kelder, in een
donker hoekje verstopt achter een
schoolbord, staan rechts achterin drie
kasten die de afdeling ‘wetenschap’ vormen.

2

3

Restaurant 4)
Witherspoon Grill. All American dishes
zoals ‘burgers and fries’, maar ook mosselen en ferme steaks. Bestel gerust één
portie met z’n tweeën, behalve als er
hongerige pubers aanschuiven natuurlijk. Zoals op wel meer plekken in de
Verenigde Staten zijn de borden eten gigantisch.
Museum
Het Princeton University Art Museum
zit sinds 1882 op de prachtig groene
campus van Princeton University in het
centrum van de stad. Onder meer
20.000 foto’s herbergt het museum, van
negenhonderd verschillende fotografen.
Bakker 5)
Terra Momo Bread Company is de bekendste bakker van Princeton. Dan Antony is de man die de beste taartjes produceert, maar ook brood kan maken
waar veel Amerikaanse bakkers nog een
puntje aan kunnen zuigen. Een casino
bruin heeft hij niet in de schappen, wel
smakelijke croissantjes en baguettes.

4

Café 6)
Zes grote tanken bier en de verschraalde bierlucht die hoort bij een café vind
je in Triumph Brewing Company aan
Nassau Street. Je moet door een donker
gangetje om er te komen. Erg Amerikaans, ze hebben ook bier ‘to go’. Bestellen: Rauchbeer, door barman Tom

5

omschreven als een ‘heftig biertje, met
de smaak van rook en een vleugje bacon’.
Koffie
Aan Witherspoon Street in het centrum
van Princeton vind je Small world coffee. Met sandwiches, allerlei soorten
koffie en tientallen studenten met laptops. Op vrijdag en zaterdag verandert
’s avonds de koffiebar in een podium en
krijgen lokale muzikanten de kans hun
muziek te laten horen.
Standbeeld 7)
De metershoge bronzen leeuw, symbool
van Princeton University op Palmer
Square.

8

Plein 8)
Palmer Square, in het hart van de stad.
Met drie schaaktafels en grote groene
bomen in het gras.
Markt
De farmers market, de boerenmarkt
aan Witherspoon Street, is een begrip in
Princeton. Midden in het centrum en elke donderdag. Sappige tomaten, verse
groenten en mierzoete honing.

9
Kaas 9)
Rudie heet hij, en hij komt uit Nederland. Samen met zijn vrouw begon hij
vorig jaar Olsson’s, een delicatessenwinkel aan Palmer Square met koelingen vol kaas. Hij verkoopt kaasschaven
(veertien dollar) en laat dolenthousiast
zijn beste kazen proeven. Proberen:
sandwich The Dutchman. Een volkorenbroodje belegd met Hollandse vlaskaas,
drupjes limoen, blauwe bessen en salami (7,50 dollar).
Gebouw 10)
Fuld Hall op de campus van het IAS aan
Einstein Drive. Het instituut is een oase
van rust. Met brede grasvelden, vijvertjes, fluitende vogels en overal bankjes.
In de grote zaal van Fuld Hall, met uitzicht op de tuin, staan lederen fauteuils
bij een haardvuur en wordt dagelijks
om drie uur ’s middags de thee geserveerd aan alle faculteitsleden.

10

Werkplek 11)
In Fuld Hall wordt de werkkamer van de
huidige directeur klaargemaakt voor de
komst van Robbert Dijkgraaf. Het bureau blijft staan.
Lekkerste ijs 12)
Als het om smaakcombinaties gaat,
doen Amerikanen doorgaans niet flauw.
Vanilla-sea salt-caramel-pistachio zijn
niet vier smaken, maar één. Te koop bij
The Bent Spoon, aan Palmer Square.

11
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Startup Award

FINALE 6 JUNI
Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
aanvang 19:00, toegang gratis

het platform voor hoger opgeleid Amsterdam

