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Robbert Dijkgraaf: snaartheoreticus, voorzitter van de KNAW, en ook nog eens een zeer geliefde verschijning.
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troetelbèta
Nederlands prominentste onderzoeker en ambassadeur van de
wetenschapwordt uitgezonden naar de VS. ‘Hij blijft altijd charmant.’

tekst EVA ROOIJERS foto DANNY SCHWARZ

‘W
e zijn hem
kwijt.” Mathijs
van Nieuwkerk
spreektdewoor-
den uit met een

onmiskenbaar gevoel voor drama.
Naast hem aan de tafel van De we-
reld draait door zit een glunderende
Robbert Dijkgraaf. De bekendste en
de meest geliefde wetenschapper
vanNederland.
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 wereld-
beroemde Institute for Advanced
Studies (IAS). Dé plek waar weten-
schappelijke godenneerstrijken om
in alle vrijheid onderzoek te doen.
Albert Einstein en Robert Oppen-
heimer, de vader vande atoombom,
zijn slechts twee illustere voorgan-
gers. Het is ook de bakermat van de
snaartheorie, Dijkgraafs onder-
zoeksgebied.
Wie verliest Nederland met zijn

vertrek naar Amerika? Naast een
briljant wetenschapper toch vooral
een onvermoeibaar ambassadeur
van dewetenschap, een rol die hem
zat als een goed gesnedenmaatpak.
Dijkgraaf was de afgelopen jaren
overal: van topoverleg in Den Haag
tot volle Lowlandstent, van weten-
schapscongres tot schoolklas, van
optredens in De wereld draait door
tot vaste columns in NRC Handels-
blad en Folia Magazine. Steeds met
dezelfde boodschap: wetenschap is
leuk, wetenschap is waardevol, we-
tenschap is noodzaak.
Zijn agenda bijhouden was goo-

chelen en puzzelen, zegt Corina de
Boer, één van zijn twee persoonlijk
assistenten, in Dijkgraafs werkka-
mer op het Maagdenhuis. Een plek
waar zehemsomsdrieof vierweken
niet ziet omdat hij altijd onderweg
is. “Normaal gesproken beheer je
als secretaresse iemands agenda
van een uur of negen tot vijf, mis-
schien zes uur. Die van Robbert van
zeven uur ’s ochtends tot twaalf uur
’s avonds. En die agenda zit altijd
vol. Belafspraken en stukken door-
lezendoet hijmeestal 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 be-
minnelijk, sociaal en toegankelijk.
Volgens Jos Engelen, voorzitter van
de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) isDijkgraaf eenmandiewei-
nigweerstand oproept. Omdat te il-
lustreren, vertelt hij een anekdote.
Het inmiddelsdemissionaire kabi-

net was net gevormd toen een aan-
tal bestuurlijke kopstukken uit de
wetenschappelijke wereld een brief
schreef aan het ministerie van Eco-
nomische Zaken, Landbouw en In-
novatie. Dat ministerie zou kennis-
organisatie 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
uTNOwilt overnemen, is dat prima,
maar dan krijgt u ons er ook bij.”

Ons, dat waren onder andere de
NWOenDijkgraafs club: deKonink-
lijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen.
Volgens Engelen was de brief

deels provocatie, deels serieus.
“Uiteindelijk hebben ze toch alleen
TNO genomen, maar het veroor-
zaakte heel wat storm op de vier-
kante kilometer in Den Haag.” Ook
opdeburelen vandeNWOontstond
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.
“Maarneehoor.Robberthadniet op
zijn donder gehad.”
OverigenswordtDijkgraaf zelf ook

nooit boos. Engelen heeft aan rede-
lijk 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 al-
tijd 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. Bij-
voorbeeld 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 er-
gens lang bij stil te staan.”
Dat hij energie steekt in zijn tallo-

ze nevenfuncties bevestigt Axel Rü-
ger, directeur van het VanGoghMu-
seum, waar Dijkgraaf lid is van de

raad van toezicht. “Vorig jaarwaren
wij tegelijkertijd in China. Het Van
Gogh Museum lanceerde daar een
belangrijke publicatie op de boe-
kenbeurs van Beijing. Het was voor
Robbert vanzelfsprekend dat hij als
lid van de raad van toezicht zijn
drukkeprogrammazo zou inrichten
dat hij ook bij die lancering aanwe-
zigkonzijn.Die steun ishartverwar-
mend.”

Wat Dijkgraaf tot zo’n gelief-
de verschijningmaakt, zijn
niet alleen zijn beminnelij-

ke persoonlijkheid en zijn statuur
als wetenschapper, maar ook zijn
vermogenomenthousiasmerenden
begrijpelijk over wetenschap te ver-
tellen. Een geliefd instrument is de
metafoor. Hijweet altijd een treffen-
de vergelijking te vinden om zijn
verhaal te verhelderen, precies toe-
gespitst op het publiek dat hij pro-
beert te bereiken. Bijvoorbeeld over
de rol van toeval in wetenschappe-
lijke 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
hembenutten.”
Of over zijn onderzoek in Interme-

diair: “Wij snaartheoretici zijn een
soort leeuwen die in de savanne lig-
gen te zonnen. Ineens zien we een
prooi, een idee, endangaat het heel
snel. Een heerlijk gevoel.”
“Het meeste plezier haalt hij mis-

schien nog wel uit het enthousias-
meren van jonge kinderen voor de
wetenschap,” zegt De Boer. “Dan
gaan zijn ogen nog net iets meer
twinkelen.” Het wekt dus geen ver-
bazing dat Dijkgraaf óók lid is van
de raad van toezicht van Nemo, het
wetenschapsmuseum voor kinde-
ren. 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 begonnenwas bij Nemo.
“Robbert hield een lezing voor klei-
ne kinderenmet de titel:Tot hoeveel
kan je tellen? Om de kinderen besef
bij te brengen van hoeveelheden
had hij emmertjes met suiker, ha-
gelslag en zand meegenomen. De
kinderenmoesten schatten hoeveel
korreltjes in die emmertjes zaten.
Een fantastische manier om kinde-
ren zo’n abstract onderwerp te laten
onderzoeken.”
Zelf was Dijkgraaf als klein jonge-

tje eindeloosaanhetontdekken, ex-
perimenteren en knutselen. Op de
zoldervanzijnouderlijkhuis inRid-
derkerk 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

hij op zijn zestiende, toen een do-
cent hem een oude wiskunde-ency-
clopedie gaf. “Ineens snapte ik dat
ikalleenoefeningenhadgedaandie
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 na-
tuurkunde waar hij zijn handen op
kon leggen. En:hij snapte alles.Ook
Einsteins relativiteitstheorie.
Tijdens zijn studienatuurkunde in

Utrecht begonDijkgraaf zich al snel
te vervelen. Na vier jaar week hij uit
naar deRietveldAcademie,waarhij
zijn creativiteit kwijt kon in het
schilderen – om na twee jaar toch
definitief terug te keren naar de na-
tuurkunde. Daar viel Dijkgraaf di-
rect op, herinnert Erik Verlinde
zich. “Hij zag er veel artistieker uit
dan de gemiddelde natuurkunde-
student: met een asymmetrisch
kapsel, redelijk strakke en donkere
kleding en puntige schoenen. Vol-
gensmij glommen ze zelfs.”
Maar al snel was het nietmeer zijn

uiterlijk dat de aandacht trok, maar
zijn enorme talent voor natuurkun-
de. Binnen eenmum van tijd maak-
te 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 publi-
caties opleverde en een wiskundige
vergelijking die de naam Dijkgraaf,
Verlinde, Verlinde draagt.

De vraag rijst of het niet eenge-
mis is dat zo’n briljant na-
tuurkundige de afgelopen ja-

ren nog zo weinig tijd had voor zijn
onderzoek. “Hij is niet helemaal ge-
stoptmet onderzoek,” zegt ErikVer-
linde. “En aan de mails die ik regel-
matig krijg, zie ik dat hij de ontwik-
kelingen op ons vakgebied scherp
volgt. Maar de hoeveelheid tijd die
je besteedt aan onderzoek heeft na-
tuurlijk 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 berei-
ken.”
“Wat zijn invloed precies was, is

natuurlijk lastig objectief te me-
ten,” 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 ge-
brek aanwaardering voor deweten-
schap van het demissionaire kabi-
net. That makes two of us. Maar als
iemand er alles aan heeft gedaan
om een positief beeld neer te zetten
vandewetenschap, is hij hetwel. Ze
noemen hem niet voor niets natio-
nale troetelbèta.”
Ook Engelen ziet vooral winst in

Dijkgraafs publieke activiteiten.
“Robbert heeft bijgedragen aan een
breder draagvlak voor de weten-
schap. Om nou te zeggen dat dit tot
ruimhartigere investeringen heeft
geleid in onderzoek zoals bijvoor-
beeld in Duitsland of Zwitserland,
nee. Maar misschien beginnen we
nu voorzichtig de vruchten te pluk-
ken van dat bredere draagvlak. Tij-
dens de Catshuisonderhandelingen
en inhetLenteakkoord stonddewe-
tenschap zeker niet vooraan om ge-
schoren teworden.”
RinnooyKanvindt het begrijpelijk

dat Dijkgraaf naar Amerika gaat.
“Maar we gaan hem wel missen in
Nederland. Mensen met zijn talen-
tendie zich zoonvermoeibaar inzet-
ten voor de publieke zaak zijn
schaars.”
“Dat hij nu één van demeest pres-

tigieuze functies in de wetenschap
gaatbekleden, straalt ookheelposi-
tief op Nederland af,” werpt Axel
Rüger vanhetVanGoghMuseumte-
gen. “In dat opzicht denk ik dat Ne-
derland niet alleen verliest maar
ook baat heeft bij zijn vertrek.”

!Pagina4:desnaartheorie

‘Voor een natuurkundestudent zag
hij er artistiek uit: puntige
schoenen, asymmetrisch kapsel’
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Deze bijlage is een coproductie van Folia
Magazine en Het Parool en verschijnt bij
Het Parool van 5 juni 2012 en FoliaMa-
gazine 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 deWiel.

I
n januari van dit jaar ont-
ving hij de Paroolspeld om-
dat hij wetenschap bij de ge-
woneAmsterdammer popu-
lair heeft gemaakt. En sinds

2005 is hij columnist bij Folia
Magazine,waarin hij tweewe-
kelijks een brug slaat tussen on-
derwerpen uit het studentenle-
ven,wetenschappelijke analy-
ses en –waarmogelijk – de stad
Amsterdamals decor.
Nu gaat Robbert Dijkgraaf

Amsterdamverlaten omdirec-
teur teworden vanhet Institute
for Advanced Study in Prince-
ton. En dat is heel bijzonder.
Dijkgraaf is de eerste Europe-
aan die aldaar de scepter gaat
zwaaien en hij treedt onder an-
deren in de voetsporen vanmis-
schienwel de grootsteweten-
schapper ooit: Albert Einstein.
Omdat dezeAmsterdamse

UvA-hoogleraar de stad verlaat,
is er op de dag van zijn afscheid
een speciale bijlage aanhem
gewijd.Met daarin aandacht
voor zijn gezin. Achter elke ster-
keman staat een nog sterker ge-
zin, dus schovenwe voor de ge-
legenheid aan bij Robberts
vrouwPia de Jong enhundrie
kinderen.
Dankzij zijn optredens inDe

wereld draait door is hij van be-
kend beroemdgeworden;Mat-
thijs vanNieuwkerk enDieuw-
keWynia leggen uitwat Rob-
bert voor hen enDWDDheeft
betekend.
Wehebben gesprokenmet

jonge onderzoekers diewellicht
ooit in zijn voetsporen zullen
treden; er is een alternatieve
versie van de rubriekMijn Am-
sterdam,waarbij we inNew Jer-
sey alvast eenMijn Princeton
hebben gemaakt. Dan rest ons
slechts te zeggen: Robbert, het
ga je goed.

BARBARAVANBEUKERING
hoofdredacteur Het Parool
JIM JANSEN
hoofdredacteur FoliaMagazine



‘Dat stel hersens,
die rust,
die sportschoenen’
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Matthijs vanNieuwkerk enDieuwkeWynia: ‘Zo’nman geeft een college van vijftigminuten op jongerennet 3 en er kijkenmeer dan eenmiljoenmensen.’

Robbert
Dijkgraaf
Essayprijs

Bij het afscheid van Robbert Dijk-
graaf als vicevoorzitter van de
Stichting Folia Civitatis is de Rob-

bert Dijkgraaf Essayprijs in het leven
geroepen.
Studenten, oud-studenten enmede-
werkers van de vier instellingen voor
hoger onderwijs in Amsterdam(UvA,
HvA, VU, Inholland)worden opgeroepen
om een essay te schrijven over het vol-
gende onderwerp:

Wetenschap en journalistiek
– een lastig huwelijk of de ideale
combinatie?

Schrijf een essay vanmaximaal acht-
honderdwoorden enmail het voor 20
september 2012 naar redactie@folia.nl
onder vermelding van Robbert Dijk-
graaf Essayprijs. De drie beste stukken
worden gepubliceerd in FoliaMagazine
enHet Parool.De schrijver van het beste
essaywint bovendien een kunstwerk
van een veelbelovende student van de
Rietveld Academie.
De prijs wordt op 29 oktober uitgereikt
door Robbert Dijkgraaf.

Debeginselen
vande
snaartheorie

De snaartheorie is de belang-
rijkste kandidaat voor een
beschrijving van alle deel-

tjes en alle krachten in de natuur,
inclusief de allerkleinste en aller-
grootste structuren in het heelal.
De twee grote natuurkundige theo-
rieën van de twintigste eeuwko-
menhier samen: dewetten van de
kwantummechanica, die de ele-
mentaire deeltjes regeren, en Ein-
steins relativiteitstheorie, die de
zwaartekracht en de kosmos be-
schrijft in termen vande kromming
van ruimte en tijd.
Snaartheoriewerkt nietmet punt-

vormige deeltjes zoals elektronen
of quarks,maarmet een soortmini-
elastiekjes die op allerlei wijzen
kunnen trillen. Alle verschillende
elementaire deeltjes omons heen
zouden dan ontstaan als de trillin-
gen van één enkele snaar, zoals de
boventonen van een vioolsnaar. Op
dezewijze is hetmogelijk ook de
zwaartekracht volgens dewetten
van de kwantummechanica te be-
schrijven, ietswat volgens de huidi-
ge natuurwetten nietmogelijk is.
Met dat uitgangspunt kan snaar-
theorie bijvoorbeeld extreem zware
én erg kleine objecten beschrijven,
zoals zwarte gaten en het heelal
vlak na de oerknal.



Wat is julliemooiste herinnering aan
Robbert Dijkgraaf?
Wynia: “In de loop der jaren heb ik
een goede band met hem opge-
bouwd en op cruciale momenten
heeft hijmealtijd gesteund.Hij luis-
tert, zet in perspectief en helpt af-
wegingen 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 leg-
de.”
“Hij heeft me geadviseerd toen ik

overwoognaarBNNtegaan–enuit-
eindelijk besloot niet te gaan. Het
leek bijna meant to be dat ik net
voor een persoonlijke belangrijke
beslissing contactmet hemhad.”
Van Nieuwkerk: “Ik ben niet snel

jaloers en wil bijna nooit met ie-
mand 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 reusach-
tige, felgekleurde hardloopschoe-
nen uit.”

“Ik steldeme zo voor dat hij net een
rondje in het park had gerend en nu
op dewetenschapspagina een reus-
achtig ingewikkeld stuk over de
snaartheorie zat te lezen van een
bevriendeAmerikaanse collega, die
hij daarna even telefonisch zou
complimenterenmet zijn laatste in-
zichten. Dat stel hersens, die rust,
die sportschoenen; ik wilde op dat
moment even heel graag Robbert
Dijkgraaf zijn.”

Welke uitzending met hem staat jul-
lie hetmeest bij?
Wynia: “De Oerknaluitzending van
17 mei beschouw ik als één van de
bijzonderste in zeven jaarDWDD. Ik
had hem niet lang erna aan de tele-
foon, en hij vertelde dat hij de hele
dag werd aangesproken op straat,
met als hoogtepunt twee schoon-
makers in de Haarlemmerstraat die
hem toeriepen: ‘Hé professor, mooi
verhaal!’ Zo’n reactie zegt voor mij
alles. Eenman geeft een college van
vijftig minuten op het jongerennet
3. En er kijkenmeer dan eenmiljoen
mensen! Met deze uitzending heb-

benwe tv-wetten omvergegooid.”
Van Nieuwkerk: “De eerste keer

dat hij erwas. Ik kendehemvan een
geweldige uitzending Zomergasten
en van zijn columns en tot dan toe
schaarse tv-optredens.”
“Wijwilden als programmadewe-

tenschap een podium geven voor
een groot publiek. Maar dat is mak-
kelijker gezegd dan gedaan. De ma-
terie 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 tele-
visie?
Wynia: “Hij is een enorme bèta,
maar hij kan daarnaast extreem
goed communiceren. Dat, gecombi-
neerd met die bètaslimheid, is een
uiterste zeldzaamheid. Met de Oer-
knaluitzending hadden we meer
dan een miljoen kijkers. Hij bere-
kende 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 vanhonderd studenten.”
Van Nieuwkerk: “Hij is een na-

tuurtalent.Ookdatnog.Enaantrek-
kelijk, en razend slim, en charmant,
en een leuke vrouw, en mooie kin-
deren, en een ongekend avontuur-
lijke toekomst, en dan ook nog een
natural op tv. Onuitstaanbaar hè?”

Wat heeft hij betekend voor het pro-
gramma?
Wynia: “Robbert is een beetje de
verpersoonlijking van DWDD. Hij
snaptdat je een ingewikkeldweten-
schappelijk onderzoek goed kunt
combinerenmetDe tvdraait dooren
Lucky tv. Mits het op een goede ma-
nier gebracht wordt. We wilden
DWDD uitbreiden met op onregel-
matige tijden extra uitzendingen
die vanuit onze sfeer en onze men-
sen worden gemaakt. De aanwezig-
heid van Robbert inDWDD heeft ui-
teraard zeer stimulerend gewerkt
op het überhaupt durven nadenken
over zoiets ambitieus als DWDD
University.”
Van Nieuwkerk: “Robbert heeft

onsgeïnspireerdenonsprogramma
glans gegeven. We wonnen vorig
jaar de Nipkowschijf, onder andere
omdat we de wetenschap op een
toegankelijkewijze voor eenmiljoe-
nenpubliek wisten te presenteren.
Die prijs is dus ook een beetje van
Robbert.”

‘Hij is een
natuurtalent.
Ook dat nog!’
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Vakidioot

De keren dat ik als bur-
gemeester Robbert
Dijkgraaf heb ont-
moet, gingen onze ge-

sprekkenniet over snaartheo-
rie of quantumzwaartekracht.
(Het is de vraag of onze ont-
moetingen in dat geval het ka-
rakter van ‘gesprekken’ zou-
den hebben gehad.)
We spraken trouwens ook

niet over aansprakelijkheids-
recht of verzekeringsrecht.
Daarmee heb ikwel een over-
eenkomst benoemd:we zijn
allebei vakidioten die op een
zekermoment in een andere
rol zijn gecast.Waarmee ik
mezelf als voormalig advocaat
natuurlijk niet wilmetenmet
het unieke talent van deze
topwetenschapper.Maar bei-
den lopen– liepen–we rond
in eenwereld die niet hele-
maal de onze is, wat nadelen
maarmisschien ook voorde-
len heeft. Dijkgraaf is inmid-
dels door deAmerikaanse on-
derzoekswereldweer gecast
voor zijn oude rol, wat zijn in-

ternationale betekenis alsma-
thematisch fysicus onder-
streept.
Onze gesprekken gingen

over de toekomst van de
KNAWenhaar instituten in
Amsterdam.Over dat onder-
werp haddenweweinigwoor-
den nodig omelkaar te vin-
den.
Robbert Dijkgraaf is een on-

vermoeibaar pleitbezorger
van de onafhankelijkheid van
hetwetenschappelijke onder-
zoek: van een speeltuinwaar
onderzoekers het nut van hun
onderzoek niet elke vijfminu-
ten hoeven te bewijzen aan de
buitenwereld.
Het goede en ook enigszins

paradoxale is dat hij zelf het
nut daarvan overtuigend over
het voetlichtweet te brengen.
Hij benutte zijn rol als relatie-
ve buitenstaander in dewe-
reld buiten dewetenschap
daarmeemeer dan uitste-
kend.
Met bijna 60.000 studenten,

twee universiteiten en twee

hogescholen, vijftien onder-
zoeksinstituten en eenKNAW
is deze stad gezegendmet een
enorme rijkdomaan kennis.
Daar is kennis bij die pril en
onderzoekend is, kennis die
tegendraads enweerbarstig
is, én kennis die – steeds beter
– deweg vindt naar demaat-
schappij, naar bedrijven, en
zo ten gunste komt van de

stad en haar inwoners.
Met het vertrek vanRobbert

Dijkgraaf verliest Amsterdam
iemanddie deze hele keten
van kennis overzag en op
waarde schatte. Voor veel vak-
gebieden overstijgt diewaar-
de bovendien de stadsgrenzen
en zelfs landsgrenzen. Daar
kunnen alle vakidioten én alle
Amsterdammers trots op zijn.

Beiden lopenwe
rond in eenwereld
die niet de onze is

tekst JIM JANSEN
fotoDANNYSCHWARZ

Bijnadehelftvanhet jaarbevindt
Robbert Dijkgraaf zich in het
buitenland. Om lezingen te ge-

ven, te vergaderen of andere weten-
schappers te ontmoeten. Op verzoek
liet hij ons zien wat hij elke reis mee-
neemt.

1 Smartphone. “Hoewel ik weinig
waarde hecht aan spullen, ismijn te-
lefoon erg belangrijk. Natuurlijk om te
bellenmaar 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
overalmijn laptop opladen, ik heb die
dus ook altijd bij me.”
4Visitekaartjes. “Ik geef er talloze
per dagweg.”
5Museumkaart. “Met deze kaart kan
ik gratis in elkmuseum terwereld.
Ideaal als ik in het buitenland zit en
tijd over heb.”
6Vulpen. “Met deze pen onderteken
ik officiële documenten. Gekocht in
hetwinkeltje vlak bij hetMaagden-
huis.”
7 Aantekenboekje. “Ik schrijf altijd
dingen op. De hele dag door. Formu-
les, gedachtes en andere zaken. Ik
lees hier: dewet van Dijkgraaf; meer
van hetzelfde.”

8KLM-pas. “Deze pas duidt erop dat
ik ongelooflijk veel vlieg.”
9 Laptop. “Ik probeer zo veelmogelijk
documenten in een cloud te hangen
zodat ik die overal ter wereld kan
zien.”
10 Proefjesansichtkaart. “Deze
strooi ik overal rondwaar ik kom, voor
de site proefjes.nl. Het is niet alleen
reclamemaar ook een proefje: als je
de kaart op een glaswater legt en om-
keert, blijft hij hangen.”
11 Kubus. “Deze kubus heb ik ontwor-
pen toen ik een jaar of tienwas. Hij
heeft twaalf vlakkenmet een interes-
sante symmetrie. De kubus is niet in-
gewikkeld en toch ookwel ingewik-
keld.”

1

Vanaf zijn komst, zeggen
hoofdredacteur DieuwkeWynia
en presentatorMatthijs
vanNieuwkerk, kreeg Dewereld
draait door extra glans.

tekst JIM JANSEN foto JOOST VANDENBROEK

spullen

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
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Bij de uitreiking van zes grote internationale prijzen op het gebied van kunst enwetenschap, Beurs van
Berlage, oktober 2008. Links van Robbert Dijkgraaf: prinsWillem-Alexander. FOTO RICKNEDERSTIGT/ANP

Met de Paroolspeld, januari 2012,
samenmet zijn echtgenote Pia de
Jong. FOTO CHARLOTTE VANDRIMMELEN

Deuitreiking van de Lorentzmedaille aan vakgenoot
EdwardWitten, verbonden aan het Institute for Advanced
Study in Princeton, juni 2010. FOTO KNAW

Als spreker op de
Innovatieconferen-
tie van deNether-
lands Academy of
Technology and In-
novation, oktober
2011. FOTO ANP

MetBanKi-moon, secretaris-generaal van de VerenigdeNaties, in NewYork,
maart 2010. FOTO KNAW

College in deOudemanhuispoort in Amsterdam, januari 2011, tijdens de 24-urige studiemarathon, een protestactie te-
gen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. FOTO ROBINUTRECHT/ANP

De achttienjarige Duitse Lisa Sauermannwon de goudenmedaille tijdens de In-
ternationaleWiskundeOlympiade, juli 2011. FOTO EVERT ELZINGA/ANP

Met prins Carlos de Bourbon de Parme (links) tijdens de opening van ‘het gebouwdat leeft’, van het Nederlands Instituut
voor Ecologie, september 2011. Het nieuwe onderzoekscomplex inWageningen draait om innovatie geïnspireerd door
de natuur. FOTO KOEN SUYK/ANP
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In het bijzijn van prinsesMáxima reikte Robbert Dijkgraaf in november 2009 de
KNAWMerianprijs uit aan professor Naomi Ellemers, voor haar inzet voor gelij-
ke kansen voor vrouwen in dewetenschap. FOTO’SMARCEL ANTONISSE/ANP

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

Met zijn voorganger, letterkundige Frits vanOostrom, in het Trippenhuis in
Amsterdam,waar de KNAW is gehuisvest. FOTOHENK THOMAS

Tijdens een veilingavond in de Pieterskerk in Leiden ten behoeve vanMuseum
Boerhaave, in december 2011. Hetmuseumhad nog 100.000 euro nodig om
open te kunnen blijven. FOTO INGE VANMILL/ANP

Dewinnaars van de KNAWOnderwijsprijs 2011. FOTOHENK THOMAS

Robbert Dijkgraaf
en vele anderen
En op een zekermoment blijkt dat een groot deel
van je leven kanworden gevat in prijsuitreikingen
en andere fotomomenten.

Dit portret stond eerder in het blad
van deMBORaad. TEKENING SEB JARNOT



H
uize Dijkgraaf geurt uit-
bundig naar cake. In de
hal van het pand aan de
Herengracht staan enke-
le dozen ingepakt al

klaar. “Maar alleen de spullen die
we toch nooit gebruiken,” zegt
dochter Charlotte. De komende we-
ken zal de stapel flink groeien. In de
zomer verhuist het gezin Dijkgraaf
– Pia, Robbert, Jurriaan (15), Mat-
thijs (13) en Charlotte (11) – samen
met poezen Wollie en Binkie en
hamsters Hammie en Streepie naar
een villa in Princeton. Met moes-
tuin, 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 ge-
woond. In 1992 verhuisden schrijf-
ster en columnist Pia de Jong en
Robbert Dijkgraaf uit Amerika terug
naar Amsterdam. Vooral Robbert
wilde graag in eenNederlandse om-
geving kinderen opvoeden. Alle
drie werden in de slaapkamer hier-
bovengeboren, verteltPia terwijl de
thee wordt ingeschonken aan de
keukentafel.
De keuken bevindt zich in het sou-

terrain. 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 om-
valt bijvoorbeeld is dat helemaal
niet erg.” Elke vrijdag houden de
jongens hier met vrienden film-
avond.Met chips en cola,maar zon-
der bier. Dat is taboe, net als roken
en drugs.
“Soms hoor ik kinderen op school

zeggendat ze bijvoorbeeldniet naar
een film mogen. Maar mijn ouders
vinden bijna alles goed.” Matthijs
lacht: “Je moet het hier sowieso al-
tijd 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 laatwemoeten 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
huiswerkmoeten gaanmaken. Mis-
schien halen ze een keer een onvol-
doende, maar dan gaan ze het de
volgende keerwél leren.”

Een 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 ty-
peert ook Pia haar kroost. De plek
op de grachtengordel, met een ei-
gen 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 be-
schermdwas?
Pia: “Dat is natuurlijk ookhoe je het
bekijkt. Mijn schoonmoeder bij-
voorbeeld vindt het hier in ‘de grote
stad’ doodeng. En behoorlijk wat
mensen vinden het niet verant-
woord om kinderen op te voeden in
de Amsterdamse binnenstad. Te ge-
vaarlijk. 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.”

De 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 zelfstan-
dig coach te hebben gewerkt, debu-
teerde zij in 2008 met haar roman
Lange dagen. Ook heeft ze een we-
kelijkse 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. Za-
gen jullie hem überhaupt nog wel
eens?
Pia: “Toen hij alleen nog natuur-
kunde deed, was hij vaak een hele
week weg, naar conferenties bij-
voorbeeld. Sinds zijn functie bij de
KNAW is het eigenlijk beter gewor-
den. Het fijnste voor ons is toch dat
hij er ismethetontbijt enhet avond-
eten. Hoe laat dat dan precies is,
maakt niet zoveel uit.”
Matthijs: “Soms is hij er pas om

acht uur ’s avonds, maar dan wach-
tenwegewoonmet eten.Wehebben
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 wande-

len altijd in de ochtend; dan halen
ze broodjes en daarna gaan we lek-
ker ontbijten.”

Maarwas 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 sa-
men. Soms zegt hij ineens: Lotje,
wat zullenwe samengaandoen? En
dan gaan we gewoon iets leuks
doen.”
Jurriaan: “Ik kijk voetbal met hem

enwegaan vaaknaar de film. Enwe
rennen samen. Ik heb al twee keer
de Dam tot Damloop met hem gelo-
pen.”
Charlotte: “Hij kan ook goed iets

voorbereiden enondertussenmet je
praten. Als ik hem dan roep, zegt
hij: ‘Ja lieverd?’Maarondertussen is

hij danheel 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
endat-ie nog aanhetwerkwas.”
Pia: “Hij kandatblijkbaarhebben.

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 on-

geluk 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 georgani-

seerd. Als hij moet vliegen, wordt
hij niet zenuwachtig, doordathij ge-
woon twee uur van tevoren al weg-
gaat.”
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 ruziemet iemand gehad.”

‘Dit is zo’n huis
waar gewoon
alles kan’ Aan de keukentafel bij de familie

VS krijgt niet één
Dijkgraaf,maar vijf
‘Als één iemand het niet leuk vindt, gaanwe niet.’ Het gezin Dijkgraaf is
hecht. Maar gelukkig voor dewetenschap zei iedereen ja.
tekst CLARA VANDEWIEL foto BRAMBELLONI

8 familie DINSDAG 5 JUNI 2012
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Dijkgraaf. Vanaf links Jurriaan, Pia, Charlotte enMatthijs.

Charlotte: “Als ikmijn tanden sta te
poetsen, hoor ik soms dat hij het
verhaal van zijn dag aan mijn moe-
der vertelt. Dan zegt hij wel eens:
datwas zo’n rareman!Maarniet dat
hij echt ruzie hadmet iemand.”
Pia: “Robbert is vannature vrolijk.

Alleen als hij heel erg wordt geleefd
en heel veel moet – dan kan hij wel
moe en downworden.”

Hij lijkt ookwel overal te zitten. Soms
denk ik: die man kan gewoon geen
nee zeggen!
Pia: “Corina, zijn persoonlijk assis-
tent, zegt al tegen negentig procent
van de dingen nee. Maar iedereen
wil hem nu eenmaal graag zien en
spreken. Soms denk ik echt: ze be-
kijkenhetmaar! Robbert is eigenlijk
veel te aardig.Hij is er altijd voor an-
deren. 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 ineensmeekomen.”
Pia: “Zij hebben vrienden met ou-

ders 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
kannu eenmaal niet.”

De veertig minuten zijn om en
dampend wordt de cake op
tafel gezet. Het is een specia-

le cake met kleurtjes, die Charlotte
met Pasen ook al bij oma heeft ge-
bakken.
Het gezin Dijkgraaf is hecht en be-

spreekt veel in eigen kring. Ook de
natuurkundekomt af en toe voorbij.
Niet dat ze daar veel van begrijpen.
“We hebben eigenlijk geen idee wat
Robbert doet,” zegt Jurriaan voor de
grap. “Maarhet iswelheel fijndat je
iets de dag voor een proefwerk kunt
doornemen met je vader. Hij kan
wetenschapsdingen heel goed en
makkelijk uit leggen.”

Maar hebben deDijkgraafjes het we-
tenschapsgen 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 daarommoet je nog geen
verwachtingen op kinderen leggen.
Diemoeten hun eigenweg 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 jon-
gens, dat gaat niet gebeuren. Am-
sterdam is veel te leuk.”
Matthijs: “Maar toen gingen we er

steedsmeer over praten.Dathetwel
een grote kans voor hem is. En ook
heel fijn voor ons.”
Charlotte: “Hij zei wel direct: als

één iemand het niet leuk vindt,
gaanweniet.”
Pia: “Dat klopt. Als de kinderen er

geen zin in hadden gehad, was ik er
nevernooit aan begonnen.”

Het is ook nogal een overgang. Vin-
den jullie het niet ontzettend span-
nend?
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 na-
gedacht en dan is het gewoon niet
meer zo interessant.”
Pia: “Ikvermoeddat erniet zoheel

erg veel gaat veranderen. Zij gaan
gewoon naar school daar. We krij-
gen alleen een stuk meer natuur.
Dat zal wel wennen zijn voor ons,
stadsmensen. Ik blijf mijn columns
schrijven en ik wil een nieuwe ro-
manmaken.”
Charlotte: “En Robbert zal meer

thuis zijn.Datheefthijmij beloofd!”

Kijkt hij daar zelf naar uit?

Pia: “Hij leeft wel een beetje op z’n
reserves opditmoment. 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
ontspannendingen kandoen.”

Was dat de afgelopen jaren dan niet
zo?
Pia: “Ik ken Robbert vooral als de
onderzoeker. Toenweelkaar tijdens
onze studententijd leerden kennen,
zat-ie het liefst te rekenen. De laat-
ste 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 weten-
schap. Robbert is echt veel meer
ontspannen als hij gewoon natuur-
kunde doet.”
Jurriaan: “Als we in de vakanties

in Amerika zaten, was hij altijd al
veel meer relaxed. Hier moet hij bij-
voorbeeldookelkedageenpakaan.
Dat hoeft straks nietmeer.”

En voor jullie wordt dat dus ook fij-
ner?
Pia: “Wij zijn al heel erg close als ge-
zinnetje, en dat zullen we daar ook
wel blijven. Veel dingen samen
doen, eropuit trekken. Met elkaar
genieten. Dat gaanwedaar 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 BOBVANTOOR en FEMKEAWATER
foto’s DANNY SCHWARZ

Corina de Boer, persoonlijk
assistent:

‘Robbert krijgt in Princeton zijn
droombaan, ik heb demijne

de afgelopen drie jaar gehad.Met
Godelieve vanMiert houd ik zijn
agenda bij; zij doet de KNAW-kant,
ik zijn anderewerkzaamheden–
dat zijn er extreemveel! Ik gunnie-
mand zo’n agenda: niet van negen
tot vijf,meer van zeven uur ’s och-
tends tot twaalf uur ’s nachts. En
wemailen en sms’en in hetweek-
end gewoondoor. Het is altijd puz-
zelen, ik kijk bijvoorbeeld ook of hij
een afspraak kan combinerenmet
zijn gezin. Soms, als ik de dagmet
hemdoorneem, is hij heel diep in
gedachten verzonken. Dan is hij
zichtbaar heel ver van dewereld.
Hij is te beleefd omdat te zeggen,
maar ikmeld dan alleen het belang-
rijkste. Ik vind het heel triest dat hij
gaat, ik denk er almaanden aan.”

10 dag

Yoeri Albrecht, inhoudelijk
directeur De Balie:

‘Onze dochters zitten bij elkaar
in de klas. Hij wandelt vaak

mee naar school en is bij elke activi-
teit of opvoering. Het is ongelooflijk
hoe hij het combineertmet al die
bestuursfuncties, en toch nooit een
gehaaste indrukmaakt. Toenmijn
neef, die vroeg zijn vader is verlo-
ren, niet wistwat hijmoest gaan
studeren, zei Robbert: komeens
praten. Daar heeft hij ook echt de
tijd voor genomen, dat is typisch
Robbert.We kunnen ook lachen,
alswe bij één of ander diner heb-
ben gezeten en elkaarwat 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 omdaar op datmoment iets
van te zeggen.”

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

‘Mijn eerste indruk vanRob-
bertwas die van een opge-

wekte en intelligenteman, door zijn
oogopslag en demanierwaarop hij
reageerde opmensen. Hij kan au-
thentiek heel verrast zijn doormen-
sen en situaties. Zowarenwemet
een gezelschap bij Kasteel Huis
Bergh en erwerd een serenade ge-
geven. Ze zongenniet speciaal voor
ons,maar Robbert vond dat gewel-
dig. 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 hemkon zijn.”

Mai Spijkers, uitgever en eigenaar
Prometheus/Bert Bakker:

‘Toenwe aan elkaarwerden
voorgesteld in 2004 kwamhij

over als een charmante,wat be-
deesdeman– en danwordt je ver-
teld dat hij één van de grootste na-
tuurkundigen vanhetmoment is.
Sindsdien heb ik Robbert ook leren
kennen als eenmannetjesputter:
als voorzitter van deKNAWmoet je
een politicus zijn. Speak softlyand
carryabig stick.Het bijzonderst vind
ik te zien hoe het echtpaar Dijk-
graaf-De Jong nog steeds een fris-
heid heeft die bij veelmensen in die
positie verdwijnt. Ondanks hun
werk zijn ze levensgenieters, die je
op een feestje tot diep in de nacht
aan kunt treffen.”
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Martijn van Calmthout, chef
wetenschap bijDe Volkskrant:

‘Ik zat bijna in hetzelfde jaar alsRobbert toenwenatuurkunde
studeerden inUtrecht,maar ik leer-
de hempas kennen toenwedeBè-
tacanonmaakten. Ik hadhemge-
vraagd voorzitter teworden van een
commissie die elkeweek een lem-
ma vandie canon in de krant publi-
ceerde. Ik zie hemnog steeds in de
vergaderzaal staan op eenwankel
krukje,met een viltstift en een flip-
over en overal papieren vanhoe hij
hetwilde hebben.Hetmooistewas
wel als je omhalf één ’s nachts nog
eenmailtje stuurde,met het gevoel
dat je echt als laatste nog aanhet
werkwas, en danmeteen eenmail-
tje terugkreeg vanRobbert.”

Pieter Steinz, journalist, directeur
Nederlands Letterenfonds:

‘BijWintertuin, het Nijmeegse
boekenfestival,modereerde ik

een discussie over Faust tussen
HarryMulisch enRobbert. Hetwas
een fascinerend gesprek,waarbij
Robbert een opvallende gelijkenis
met Faust bleek te vertonen. Faust
wil begrijpenwat dewereld im In-
nersten zusammenhält, en verkoopt
daarvoor zijn ziel aan de duivel –
die rolwerdmet verve doorMulisch
vervuld. Toen ik Robbert later inter-
viewde voormijn boek over Faust,
Deduivelskunstenaar, draaide hij het
juist om: je verkoopt je ziel als je de
dingenníetwilt weten: de duivel is
datwat je afleidt van het streven
naar kennis. Robbert is de brede bè-
ta: geïnteresseerd in literatuur én
natuurwetenschappen– een com-
binatie die je, zeker in de kringen
waarin ik verkeer, niet vaak tegen-
komt. En hij deelt dat ook, bijvoor-
beeld in zijn columns. Het is jam-
mer datwe daarminder van gaan
zien..”

Mieke van derWeij, televisie- en
radiopresentator:

‘Op een zaterdagochtendwas
hijmijn gast bij het radiopro-

grammaTrosNieuwsshow, toen
bracht hij zijn gezinmee.Misschien
omzo in hetweekend toch bij zijn
gezin te zijn,misschien omdat ze
daarna ergens heenmoesten: ik
vondhet in elk geval erg grappig.
En zo kwam ik ook Pia nog eens te-
gen. Bij de opnames vanhet pro-
grammaHoe?Zo! zat hij in het pa-
nel van deskundigen, als ik iets
voor de KNAWmocht presenteren
kwam ik hem tegen, en ik ga zo
naar de uitreiking van de Libris Li-
teratuurprijs, waarbij hij juryvoor-
zitter is. Er is niet aanRobbert Dijk-
graaf te ontkomen, hij duikt overal
op! Ik vind het zo leuk dat hij ook
bewust dewereld buiten de acade-
mie opzoekt. Zo heeft hij eensmet
Pia in de Elegance gestaan. Straks
is dat allemaal voorbij, dat vind ik
eigenlijk heel erg.Maar hij is gul ge-
weest, het zou lullig zijn hemdit
niet te gunnen.”

Victor Halberstadt, hoogleraar
Openbare Financiën, Universiteit
Leiden:

‘Wat opvalt is dat Robbert al-
tijd onderkoeld bescheiden

is. In het begin van de eeuw, na een
dinermet enkele veronderstelde
invloedrijken,mailde hij: ‘Wij voel-
den ons zeer nederig bij zo veel be-
stuurlijk geweld.’We kunnen goed
praten over bijvoorbeeld grote eco-
nomische trends en eigen loop-
baankeuzes. Ik ziemet verbazing
dat hij na zoveel jaren ervaring toch
niet cynisch is over het openbaar
bestuur. Robbert is een rationele
optimist die tegenslagen tot voor-
bijgaande teleurstellingenmaakt.
Mijn eerste reactie op zijn vraag
over het Princetonaanbod: zonder
enige twijfel,meteen doen, als Pia
het ookwil. 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.”

HenkWesseling, emeritus hoog-
leraar geschiedenis, Universiteit Leiden:

‘Ikwas fellow aanhet Institute
for Advanced Study in Princeton

toenRobbert daar voor het eerst
kwam.Onze kinderenwaren toen
even oud als de zijne nu, dus dat
schept een bijzondere band. Toen
hij belde dat hij de baan aangebo-
den kreeg, vond ik dat geweldig. Ik
voelde een licht chauvinistische
trots dat er daar straks eenNeder-
lander zit: het is toch de belangrijk-
ste baan in dewetenschap. Ik denk
dat hij ook de eigenschappenheeft
omhet goed te doen, beter dan en-
kele van zijn voorgangers. Hij zal
zeker directeurschap en onderzoek
kunnen combineren, en het is god-
zijdank niet zo dat hij overal heen
moet vliegen en omgeldmoet be-
delen: er zit een board of trustees
die allemaal honderd keermiljo-
nair zijn.”

Bart Sprangers, chauffeur:

‘Demensen die ik rijd, zitten
somsmeer bijmij in de auto

dan bij hun vrouw,maar de verhou-
ding is toch anders – althans dat
hoop ik! De gesprekken blijven za-
kelijk,maar hij gedraagt zich niet
als de president van deKNAW, ver-
re van. Toenhij eens terugkwamuit
Amerika reed ik hemnaar zijn
schoonouders in Roermond. Een rit
van anderhalf uur is voormij niet
veel,maar Robbert en Pia nodigden
memeteen uit voor een kop koffie.
Ik heb gezellig bij ze in de tuin geze-
ten.Meestal voel ikmedan opgela-
ten, in de privésfeermet iemanddie
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 ver-
keerde zwarteMercedes gestapt.
Die chauffeur reedweg, toen belde
ik hem: Robbert, kijk eens goed: zit
ik achter het stuur?”
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In het
spoor
van de
meester

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

MARIEKE BUIJS

‘Nadat ik Robbert in 2007
had gezien bij Zomergas-
tenwas ik fan. Totmijn

vreugde kon ik hem later zelf inter-
viewen, over het populariseren van
wetenschap. Hij zei zulke interes-
sante dingen! Zoals dat je alswe-
tenschapper niet te strengmoet zijn
voor de buitenwereld en dat het ook
goed is als je iets kleins aan een
groot publiek kunt duidelijkma-
ken. Hij hamert niet op toepasbaar-
heid,maarmaaktwetenschap fas-
cinerend door die te verbinden aan
alledaagse gebeurtenissen.
Ik deel die visie heel erg. Ikweet

nunietmeer of ik dat ook al deed
voordat ik hem sprak, of dat ik zijn
ideeën heb overgenomen.Mis-
schien ben ik zo geïndoctrineerd
dat zijn visie nu als demijne voelt.
Na dat interview kwamenwe el-

kaar vaak tegen in hetwiskunde-
wereldje, bijvoorbeeld bij eenwis-
kundetoernooi. Daar ontdekte ik
dat hij bloedfanatiek kan zijn.We
namenhet op tegen scholieren en
hij was het aan zijn stand verplicht
om tewinnen. Daar had hij een ge-
raffineerde strategie voor. Omde

beperkte tijd optimaal te benutten
stelde hij voor elk antwoord eerst te
gokken. Dat leverde ons vijf goede
antwoorden opdie nauwelijks tijd
hadden gekost.Wehebbenhet toer-
nooimet een schandalige voor-
sprong gewonnen. Datmeta-
denken, over hoe je iets aanpakt, is
typischRobbert.
Er zijn ook verschillen tussen ons.

Robbert is braaf en springt niet
gauwuit de band. Ik ben een flapuit
en laatmemakkelijk kennen. En ik
benmeer bezigmet het complete
plaatje, daar heb ik als vrouwook
demogelijkheden toe. Vanmiddag
spreek ik scholieren toe, dan trek ik
wel een leuk jurkje aan.
Ik vind het heel leuk voor hemdat

hij naar Princeton gaat. Dat is echt
een übernerdzone, daar kanhij
zich helemaal op dewetenschap
storten.Want hij is ook nog eens
een enormgoede onderzoeker. Dat
hij overal in uitblinkt is angstaanja-
gend. Je denkt: het is temooi om
waar te zijn, hijmoet ergens in een
donker kamertje stiekemkatten
martelen.Maar nee! Hij is gewoon
echt ontzettend slim en aardig.”

12 erfgenamen

Wiskundemeisje enwetenschapsschrijverIonica Smeets
fascineert haar publiekmet persoonlijke verhalen overwetenschap.
Robbert Dijkgraaf en Smeets kennen elkaar uit het wiskundewereldje.

Ionica Smeets: ‘Robbert is braaf, ik ben juist een flapuit.’ FOTO JAN VANBREDA Eveline Crone:
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‘Hetwas apart omRobberts
promovendus te zijn. Toen
hij presidentwerd van de

KNAWmoest ik ineens via zijn se-
cretaresse afsprakenmet hem in-
plannen. Dan liep ik het imposante
pand van deKNAWbinnen enwerd
ik naar zijn kamer begeleid. Daar
werd thee binnengebracht en zaten
we aan een statig bureau, omgeven
door oude schilderijenwaar hij
uren over kon vertellen.
Uiteindelijk gingenwenatuurlijk

wel gewoon snaartheorieën,wat
dat betreft was het heel normaal,
maar de settingwas tochwat onge-
woon. Het is handiger als je promo-
tor gewoon aande overkant van de
gang zit en je voor elkwissewasje
kunt binnenlopen. Ikmoest veel
zelf oplossen, dat vereiste doorzet-
tingsvermogen.Maar daar heb ik
profijt van inmijn verdere onder-
zoek.
Robbert en ik delen een passie

voor de combinatie vanwis- en na-
tuurkunde. Tijdensmijn promotie-
onderzoek probeerdenwe een
meetkundigmodel voor een na-
tuurkundig vraagstuk te vinden.

Wewerkten aan basisprincipes van
de snaartheorie. Robbert houdt van
grote vragen, probeert verschillen-
de stukjes theoriemet elkaar te ver-
binden. Ikwil juist de details invul-
len.
Gedurendemijn promotieonder-

zoek kwamenwe erachter dat het
originele probleem temoeilijkwas
en datwemaar een klein deel ervan
kondenuitwerken. Datwas een te-
leurstelling,maar Robbert bleef po-
sitief. Dat bewonder ik – hij is zo
optimistisch en enthousiast. Als je
onderzoek doet, heb je somshet ge-
voel dat je vastloopt en geen kant
meer op kunt,maar ik heb vanRob-
bert geleerd optimistisch te blijven
en erop te vertrouwendat ikweer
een stapje verder zal komen.
Robbert en ik hebbenwel een an-

der tempo.Hij is altijd druk. Ik
vraagme afwanneer hij aan slapen
toekomt. Hij zegt nergens nee tegen
en combineert allesmet elkaar,
springt vanhet een in het ander. Ik
heb juist rust en tijd nodig omme
op een onderwerp te bezinnen.”

‘Als kersverse voorzitter van
de JongeAkademie van de
KNAWwas ik overweldigd

door alleswat er opme afkwam.
Robbert steldeme 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 aardigeman!Hij
stelde zichmet die opmerking op
alsmijn gelijke, hoewelmijn func-
tie in het niet viel vergelekenmet
zijn verantwoordelijkheden als pre-
sident van deKNAW.
Maar hij is ook echt zo’n aardig

persoon,met ontzettend goede so-
ciale vaardigheden. Dat vielme op
tijdens de vele vergaderingen die
we samenhadden, daarin is hij di-
plomatiek en toch eerlijk.
Ik bennet voorzitter van de afde-

ling ontwikkelingspsychologie en
moet nu ook vergaderingen voorzit-
ten. Dat vind ik spannend,maar bij
de eerste vergadering dacht ik: hoe
zouRobbert dit doen?Hij houdt al-
tijd de vaart erin, geeft iedereen het
gevoel gehoord teworden,maakt
zijn eigen beslissing en krijgt toch
iedereenmee. Dat is uniek.

Je zou denken dat hij daar ietsmee
moet in de politiek,maar dat is zon-
de. Ik houhem liever in deweten-
schap.
Ik vind het typischRobbert dat hij

drie vrouwennoemt als opvolgers.
Daar heeft hij vast over nagedacht.
Hij denkt altijd een stapje verder en
hij vernieuwt. Ieder ander zou heb-
ben gedacht: oké, ikmoet zowel
mannen als vrouwennoemen.
Maar Robbert trekt zich daar niets
van aan. Dat is sympathiek,want er
zijn in dewetenschapnog veel ste-
reotypen te beslechten.
Sommigemannenmetwie ik sa-

menwerk, zijn geneigdmijmet
klusjes op te zadelenwaarvan ik
denk: dat is toch typischwerk voor
een onderzoeksassistent! Hallo! Ik
ben ook hoogleraar!
Dat vernieuwende vanRobbert

probeer ik ook te ontplooien. Zowel
inmijn onderzoek, als in het uit-
stippelen van de koers voormijn in-
stituut. Ik volgmijn gevoel en zet
gewoonde eerste stappen, zodat
mensen geenneemeer kunnen zeg-
gen. Jemoet niet te bang zijn en ver-
trouwen op jezelf.”

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

NeurowetenschapperEveline Crone 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.

‘Hallo! Ik ben ook hoogleraar!’ FOTO JAN VANBREDA Lotte Hollands: ‘Het is handiger als je promotor gewoon aan de overkant van de gang zit.’ FOTO BOB BRONSHOFF
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Brug 1)

“DeMelkmeisjesbrug, alleen al om de
naam. De leukste straat is de Lange-
straat, en onze eigen steeg, de Korsjes-
poortsteeg. Voorheen ros zowel als kin-
derrijk. Bij elk pasgeboren kind kwamen
de dames in beroepskleding op kraam-
bezoekmet zelfgebreide cadeautjes.
Ooit struikelde Lotje als vijfjarige voor
het tegenovergelegen raam, en voor ik
terugwasmet een pleister, had Shirley
zich al over haar ontfermd. Daar zat
mijn driejarige,met lolly en een pleister
op de knie. Voor het raam.”

Boekwinkel 2)

“Island bookstore is onze buurtboek-
winkel, en daarnaast ga ik graag naar
Athenaeumen The American Bookstore
op het Spui.”

Restaurant
“De Indonesische rijsttafel van Kantjil &
De Tijger op de Spuistraat.”

Evenement
“Mocht het lukken, danwil ik volgend
jaar graag terugkomen voor het Boe-
kenbal. Net zoals voor het jarige Am-
sterdamse grachtenfeest. TEDx vind ik
ook heel interessant.”

Museum3)

“Als er tijd is, loop ik graag binnen bij fo-
tomuseum Foam.”

Bakker 4)

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

Keizersgracht. Elke ochtendword ik be-
groetmet de typisch Amsterdamse hu-
mor van de altijd opgewekte bakker die
al vanaf vier uur ’s ochtends aan het
werk is.”

Café 5 en 6)

“De Vergulde Gaper, hoek Prinsen-
straat-Prinsengracht. Ook voor de snel-
le avondhap. Daartegenover, op de Prin-
sengracht: afhaalindonees Pondok In-
dah. De zoete gehaktballetjes zijn bij
ons thuis favoriet. Altijd lekker: appel-
taart bijWinkel op deNoordermarkt.”

Standbeeld 7)

“Spinoza bij de Amstel. Hij hoort bij deze
stad.”

Plein 8)

“Het allerleukste plein is de Heren-
markt, waarwij elke dagmet de kinde-
ren zaten toen ze kleinwaren. Daar zit
Lowie, de pleinwachter. Eenman die
graagmoppert over van alles en nog
wat,maar een groot hart heeft.”

Lunchplekken 9)

“Stout in de Haarlemmerstraat en Ba-
ton op de Herengracht.”

Gebouw 10)

“Het leukste gebouw iswel het Trippen-
huis. Chic en een klein beetje sleets.
Maar het Maagdenhuis, op de Amster-
damse brink, is ook prachtig.”

Lekkerste ijs 11)

“Bij Jordino in de Haarlemmerstraat
kunnen ze er echtwat van.”

14 mijnamsterdam

Robbert Dijkgraaf en zijn favoriete
Amsterdamse plekken. ‘Pleinwachter Lowie
moppert graag, maar heeft een groot hart.’

tekst JIM JANSEN foto’s DANNY SCHWARZ
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Brug 1)

De brug over Lake Carnegie, met op een
paarmeter afstand de steigerwaar Al-
bert Einstein zijn bootje tewater liet om
te ontspannen, in de jaren dat hij aan
het Institute for Advanced Studywas
verbonden. In het voorjaar zijn hier de
roeiwedstrijden tussen de teams van
Princeton University.

Huis 2)

OldenManor heet de achttiende-eeuw-
se residentie van de familie Dijkgraaf-
De Jong, op loopafstand van het IAS. Een
echt Amerikaans optrekjemet een oprij-
laan, een driedeursgarage en een
prachtig aangeharkte ‘yard’ (zeg nooit
‘garden’ in de VS). Grote bomen, rodo-
dendrons, een schommel en, het aller-
beste: een tuinmannenteam van de
zaak.

Boekwinkel 3)

Er ismaar 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’ vor-
men.

Restaurant 4)

Witherspoon Grill. All American dishes
zoals ‘burgers and fries’, maar ookmos-
selen en ferme steaks. Bestel gerust één
portiemet z’n tweeën, behalve als er
hongerige pubers aanschuiven natuur-
lijk. Zoals opwelmeer plekken in de
Verenigde Staten zijn de borden eten gi-
gantisch.

Museum
Het Princeton University ArtMuseum
zit sinds 1882 op de prachtig groene
campus van Princeton University in het
centrum van de stad. Ondermeer
20.000 foto’s herbergt hetmuseum, van
negenhonderd verschillende fotogra-
fen.

Bakker 5)

TerraMomoBread Company is de be-
kendste bakker van Princeton. Dan An-
tony is deman die de beste taartjes pro-
duceert, maar ook brood kanmaken
waar veel Amerikaanse bakkers nog een
puntje aan kunnen zuigen. Een casino
bruin heeft hij niet in de schappen, wel
smakelijke croissantjes en baguettes.

Café 6)

Zes grote tanken bier en de verschraal-
de bierlucht die hoort bij een café vind
je in Triumph Brewing Company aan
Nassau Street. Jemoet door een donker
gangetje om er te komen. Erg Ameri-
kaans, ze hebben ook bier ‘to go’. Be-
stellen: Rauchbeer, door barman Tom

omschreven als een ‘heftig biertje, met
de smaak van rook en een vleugje ba-
con’.

Koffie
AanWitherspoon Street in het centrum
van Princeton vind je Small world cof-
fee.Met sandwiches, allerlei soorten
koffie en tientallen studentenmet lap-
tops. Op vrijdag en zaterdag verandert
’s avonds de koffiebar in een podium en
krijgen lokalemuzikanten de kans hun
muziek te laten horen.

Standbeeld 7)

Demetershoge bronzen leeuw, symbool
van Princeton University op Palmer
Square.

Plein 8)

Palmer Square, in het hart van de stad.
Met drie schaaktafels en grote groene
bomen in het gras.

Markt
De farmersmarket, de boerenmarkt
aanWitherspoon Street, is een begrip in
Princeton.Midden in het centrum en el-
ke donderdag. Sappige tomaten, verse
groenten enmierzoete honing.

Kaas 9)

Rudie heet hij, en hij komt uit Neder-
land. Samenmet zijn vrouw begon hij
vorig jaar Olsson’s, een delicatessen-
winkel aan Palmer Squaremet koelin-
gen vol kaas. Hij verkoopt kaasschaven
(veertien dollar) en laat dolenthousiast
zijn beste kazen proeven. Proberen:
sandwich The Dutchman. Een volkoren-
broodje belegdmet Hollandse vlaskaas,
drupjes limoen, blauwe bessen en sala-
mi (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, vijver-
tjes, fluitende vogels en overal bankjes.
In de grote zaal van Fuld Hall, met uit-
zicht op de tuin, staan lederen fauteuils
bij een haardvuur enwordt dagelijks
om drie uur ’smiddags de thee geser-
veerd aan alle faculteitsleden.

Werkplek 11)

In Fuld Hall wordt dewerkkamer van de
huidige directeur klaargemaakt voor de
komst van Robbert Dijkgraaf. Het bu-
reau 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.
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Watworden straks Dijkgraafs favoriete
plekken in Princeton? Correspondent
Maartje van Hoek geeft een voorzet.

tekst en foto’sMAARTJE VANHOEK
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FINALE 6 JUNI
Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam

aanvang 19:00, toegang gratis

het platform voor hoger opgeleid Amsterdam
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