
Natuurlijk kan wetenschap leiden tot onbetwistbare waarheid. Bij 

complexe kwesties komt helaas onvermijdelijk ook een dosis inschat-

tingen kijken. Dan moeten ook wetenschappers zich aan kansbereke-

ning wagen. Bijvoorbeeld over hoe groot de kans is dat de scheurtjes-

reactoren Doel 3 en Tihange 2 het begeven. Voor kennisfilosofen is dat 

een prachtige case: dat de scheurtjes bestaan, is zeker. Niet zeker is of 

ze groter worden. Dat kan ook aan de betere meetapparatuur liggen. 

Ook niet zeker is of ze het reactorvat verzwakken. Ze overschrijden de 

toegelaten degradatiemarge. Maar is die marge niet veel te streng?

Professoren van de KU Leuven redetwisten daarover en plein public,

deze week nog in de Kamercommissie Nucleaire Veiligheid. De topman 

van het SCK steekt zijn hand in het vuur dat de kuipen superveilig 

zijn. Een hoogleraar ingenieurswetenschappen acht ze een onverant-

woord risico. Ze schuiven elkaar ongefundeerde veronderstellingen in 

de schoenen, onredelijke speculaties, dubieuze conclusies. Voor burgers 

en politiek is het ellende. In technische kwesties kunnen we niet zon-

der experts. We moeten blindvaren op

hun inschattingen. Ruzies doen ons

besluiten dat er vast iets aan de hand

moet zijn. Misschien onterecht.

De nieuwe rector, enkele vicerecto-

ren en prominente professoren van de

KULeuven roepen hun collega’s nu tot

de orde in een opmerkelijk streng opi-

niestuk in De Standaard. Dat ze in de

krant collega’s aanmanen om de discussies op een wetenschappelijke 

manier te voeren, via peer review en wetenschappelijke consensus, is 

pittig maar zindelijk. De klimaatwetenschap, waar zoveel inschattingen 

en kansberekeningen aan te pas komen, is er wel bij gevaren om de 

schreeuwers te weren. Als sommige van haar professoren hun bewerin-

gen niet kunnen staven, zoals klimaatontkenners dat uiteindelijk niet 

meer konden, siert het de universiteit en haar zelfkritische zin dat ze 

hen publiek terechtwijst.

Maar deze oproep gaat veel verder. Het is een pleidooi om in het 

cruciale debat over energie uit de publieke arena weg te blijven. Dat is 

verontrustend. Dit prominente gezelschap gaat ervan uit dat zij met 

wetenschappelijke zekerheden (een ‘uitgekristalliseerd resultaat’) de 

complexe kwestie kunnen beslechten of we in de energietransitie nog 

nucleair nodig hebben, en hoe het verder met hernieuwbaar moet. Het 

getuigt ofwel van een naïeve onderschatting van het politieke, ofwel 

van technocratische hoogmoed. Alsof het nucleaire ook onder weten-

schappers al niet decennia een bron van diepe verdeeldheid is. Alsof 

wetenschappers maagden zijn zonder overtuigingen, zonder belangen, 

en dankzij hun methode uiteindelijk onfeilbaar. Vraag het aan de on-

derzoekers van de Niras, die na veertig jaar testen zeker waren dat nu-

cleair afval in de klei mocht. Tot ze vorige maand, na politieke terecht-

wijzing, moesten toegeven dat ze te voortvarend waren geweest.

Dus ja, burgers verwachten van de wetenschap een zo sereen en on-

derbouwd mogelijke inschatting. Maar als er fundamentele onenigheid 

zou blijven, waarom die verbergen? Als wetenschap alleen mag spre-

ken als ze zeker is, zeker over het geheel, kan ze de maatschappij niet 

dienen in tijden van transitie, wanneer alles razendsnel verandert en 

zoveel onzeker is. Dan hebben we ook het buikgevoel van wetenschap-

pers nodig, hun branie, genie, en vooral hun kritiek. Dat is soms mor-

sig, maar de publieke opinie kan veel aan. Misschien ligt daar het kalf 

gebonden. Deze Leuvense wetenschappelijke elite kijkt met achter-

docht, om het niet dedain te noemen, naar het publieke debat: sloga-

nesk, geïsoleerde meningen, buikgevoel, sterke tegenstellingen. Zo is 

het soms, ja. Maar daar kunnen ze niet uit wegblijven.
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