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Wie? Econoom, 

verbonden aan de 

London School of 

Economics.

Wat? De maatschap-

pij stelt middelen ter 

beschikking voor 

wetenschappelijk 

onderzoek. Het is de 

plicht van weten-

schappers om te 

communiceren over 

de stand van zaken.

PAUL DE GRAUWE is het er niet mee eens dat wetenschappers hun
inzichten pas mogen delen als ze een consensus bereikt hebben. 
Dat is niet alleen praktisch onhaalbaar, het is verre van wenselijk.

Waarom experts in 
de media nodig blijven

De perceptie 
ontstaat dat de 
wetenschappers het 
zelf niet weten en 
dat we ze dus niet 
nodig hebben

In een merkwaardig opiniestuk in

deze krant roepen rector Luc Sels en

een tiental professoren van de KU

Leuven op tot een meer sereen debat

over de veiligheid van de kerncentra-

les (DS 30 september). Ze betogen te-

recht dat het debat over dit existenti-

eel probleem vaak te sloganesk en te

ongenuanceerd wordt gevoerd in de

media.

Het probleem dat Luc Sels en de

professoren van de KU Leuven iden-

tificeren is reëel. Ik heb het in een

andere context geobserveerd in

Groot-Brittannië tijdens de debatten

in de aanloop van het Brexit-referen-

dum van juni 2016. Het overgrote

deel van de economische studies

over de kosten en de baten van de

Brexit kwam tot de conclusie dat de

Brexit economisch nadelig zou zijn

voor Groot-Brittannië. Welgeteld één

studie (op het tiental dat ik gezien

heb) kwam tot de omgekeerde con-

clusie. De media houden van contro-

verse, met als gevolg dat die ene stu-

die ongeveer evenveel media-aan-

dacht kreeg als de tien andere. De

perceptie was gecreëerd dat de ex-

perts het niet eens waren en dat het

dus niet nodig was naar hen te luiste-

ren. Let’s get rid of the experts, was de

uitspraak van een van de bekende

brexiteers. De werkelijkheid was dat

er een grote eensgezindheid bestond

onder economen dat de Brexit nade-

lige gevolgen zou hebben voor de

Britse economie.

Onzekerheden ontrafelen
Wat kan je daartegen doen? Ik

moet toegeven dat ik sceptisch sta

ten aanzien van de oproep van Sels

en zijn collega’s ‘om het tegenspreke-

lijk debat niet kort te sluiten met ge-

isoleerde verklaringen in de pers’. De

auteurs hebben zich in zekere mate

ingedekt door de keuze van de woor-

den. Tja, ‘geïsoleerde verklaringen in

de pers’, dat klinkt niet zo leuk en we-

tenschappers die dit doen zijn niet

sympathiek. Maar de indruk die ik

kreeg nadat ik die oproep had gele-

zen, is dat het een pleidooi is om we-

tenschappers eerst onder elkaar tot

een consensus te laten komen en pas

naar de pers te stappen als die is be-

reikt.

Dat lijkt mij geen goed model,

want het is praktisch niet haalbaar.

Er zijn veel zekerheden in de weten-

schappen (bijvoorbeeld: de aarde

draait rond de zon en niet omge-

keerd, of de mens is het resultaat van

evolutie). Maar er bestaan ook veel

onzekerheden. Dat is precies het do-

mein van het wetenschappelijk on-

derzoek. Wetenschappers proberen

de wetenschappers het niet weten en

dat we ze dus niet nodig hebben. In

de media krijgt de man in de straat

dan evenveel spreektijd over de vei-

ligheid van de kerncentrales als de

deskundigen.

Dat risico kan wel enigszins ver-

minderd worden. Dat kan door in het

onderwijs en in de media meer aan-

dacht te schenken aan de mechanis-

men die tot nieuwe wetenschappelij-

ke inzichten leiden en aan de onze-

kerheden die inherent zijn aan dit

proces. Dat leidt tot een maatschap-

pij die beter gewapend is om weten-

schappers te onderscheiden van

charlatans.

Maar het risico zal blijven bestaan

en we zullen er moeten mee leven.

Het is een risico dat inherent is aan

het bestaan van een vrij en concur-

rentieel medialandschap.

on

ti

D

vo

du

w

sy

sy

ge

re

su

ge

sy

m

ab

n

de

gi

in

de

V

on

sp

va

(D

de

O

w

ov

m

ke

de

be

m

ga

te

ti

da

ui

zi

sp

h

be

in

R

N

ru

be

zw

vl

vr

ge

tr

ce

in

di

ko

ge

ra

ge

do

B

st

vo

bu

ti

st

da

die onzekerheden te ontrafelen. Dat

vraagt dikwijls heel veel tijd. Sommi-

ge wetenschappers komen op een be-

paald moment tot nieuwe inzichten

die niet onmiddellijk worden geac-

cepteerd door de anderen. Die we-

tenschappers hebben dikwijls eigen

ego’s en ambities, en zoeken erken-

ning voor hun ideeën. Het zal bijzon-

der moeilijk zijn om hen te dwingen

eerst hun collega’s te overtuigen voor

ze hun inzichten aan een breder pu-

bliek mogen verkondigen. Dat lukt

gewoon niet.

De man in de straat
Daarbij komt dat het model niet

wenselijk is. Het wetenschappelijk

onderzoek is mogelijk omdat de

maatschappij middelen ter beschik-

king stelt aan de wetenschappers.

Die laatste kunnen niet zomaar zeg-

gen: dank u, we zullen u laten weten

wat de resultaten zijn van ons onder-

zoek als daar voldoende consensus

over bestaat. De maatschappij wil te-

recht geïnformeerd blijven over de

stand van zaken van dat onderzoek,

ook al zijn de resultaten onzeker en

is er geen consensus onder weten-

schappers.

Dat laatste creëert het risico waar

Sels en zijn collega’s het over hebben.

De perceptie ontstaat inderdaad dat
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