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“De wetenschappelijke waarheid 
is fragiel. De wetenschap zoekt 
naar waarheden, maar die hebben 
altijd een hypothetisch karakter. 
Dat leerde Karl Popper ons: hij 
zette de kwetsbaarheid van filo-
sofische inzichten over naar het 
domein van het wetenschappelijk 
weten. Wetenschappers wéten 
dat, maar het publiek veel min-
der, en daarom is dat publiek ook 
vatbaar voor charlatans, die waar-
schijnlijkheden als zekerheden 
verkopen. De verleiding loert hier 
om de hoek: wetenschappers ont-
lenen hun autoriteit net aan het 
feit dat ze méér weten dan ande-
ren. Uiteraard bestaat soms de be-
koring om, met hun aureool van 
autoriteit, de wetenschappelijke 
waarheid wat aan te dikken.”

“Bij seismologie gaat het bij uit-
stek om ‘voorspellingen’, het in-
schatten van waarschijnlijkheden. 
Mensen hebben er de grootste 
moeite mee om te gaan met waar-
schijnlijkheden. We lijken dan tilt 
te slaan. Er zit enorm veel irratio-
naliteit in ons handelen, waar zelfs 
wetenschappers niet immuun 
voor zijn: in paniek handelen zelfs 
zij niet volgens de strikte regels 
van de rationele keuze. Breng in 
die omstandigheden maar eens 
een genuanceerde boodschap in 
plaats van een simpel ja-nee-ver-
haal. Zelfs áls je goed communi-
ceert, horen mensen graag wat ze 
willen horen.”

“Mensen willen voor alles een 
schuldige, het is enorm veront-
rustend als die er niet eenduidig 
is. Denk maar aan de busramp in 
Sierre vorig jaar. Ook bij natuur-
rampen zit je vaak met die frustra-
tie, en dan ga je soms op zoek naar 

een zondebok. En dat gebeurt 
vandaag veel meer dan vroeger, 
toen men nog met een tragisch 
bewustzijn leefde: de hemel kon 
elke dag op je hoofd vallen, iedere 
dag kon de laatste zijn. Dat gevoel 
is uit onze samenleving weggeëbd 
door de successen van de weten-
schap. Als er een probleem is, dan 
kijkt men om zich heen en vraagt: 
waar is de expert die dit kan op-
lossen? Slechts af en toe, bij een 
natuurramp bijvoorbeeld, worden 
we aan dat tragisch bewustzijn 
herinnerd. Ik vraag mijn studen-
ten soms: wie van jullie heeft al 
iemand die je dierbaar was ver-
loren? Hooguit een derde steekt 
zijn hand op, de meesten hebben 
hun ouders én hun grootouders 
nog. Technische eisen hebben 
de plaats ingenomen van ons tra-
gisch bewustzijn.”

“Wetenschappers moeten vooral 
moedig zijn. Eén van de meest 
zeldzame kwaliteiten van de mens 
is de moed, Aristoteles zei dat al. 
Je hebt ze als wetenschapper no-
dig om tegen de stroom in te gaan, 
een verhaal helemáál te vertellen, 
en niet toe te geven aan wat het 
publiek graag wil horen.”
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“Als wetenschapper kon je eind 
maart 2009, de dagen vooraf-
gaand aan de aardbeving in 
L’Aquila, alleen zeggen: ‘Wij 
weten het niet’. Je kán namelijk 
geen aardbeving voorspellen, 
en je kan ook niet voorspellen 
dat er géén komt. Het klopt 
niet dat vele kleine bevingen 
de energie van een grote weg-
nemen. Achteraf bleken ze een 
voorbode van een grote schok. 
Toch stelde het hoofd van de 
civiele bescherming de bevol-
king gerust, na bijeenkomst 
van de wetenschapscommissie: 
de kans op een aardbeving was 
klein.”

“Maar het noodlot sloeg 
toe: zes dagen later legde een 
zware aardschok L’Aquila in 
puin. 27 families van slachtof-
fers hebben nadien een proces 
aangespannen tegen de we-
tenschapscommissie wegens 
‘dood door nalatigheid’. Dat 
hebben ze in eerste aanleg ge-
wonnen: de hele commissie, de 
wetenschappers incluis, werd 
veroordeeld tot zes jaar cel. 
De zaak is nu in hoger beroep, 
maar Nature noemde de uit-
spraak onmiddellijk ludicrous, 
belachelijk.”

“In onze tak van de weten-
schap wordt ‘voorspellen’ ver-
keerd geïnterpreteerd, op het 
absurde af, zoals toen de kust-
gemeenten dreigden Frank De-
boosere voor het gerecht te sle-
pen omdat hij – achteraf gezien 
– te slecht weer voorspeld had 
deze zomer. Ik zal geologie of 
meteorologie nooit een exacte 
wetenschap noemen. Wij rei-
ken mogelijke scenario’s aan, 
maar de modellen blijven in 

wezen chaotisch: ons doel is de 
risico’s stukje bij beetje nauw-
keuriger in te schatten.”

“De enige schuld die de we-
tenschappers volgens mij treft, 
is dat ze zich te mak hebben op-
gesteld: toen de civiele bescher-
ming de bevolking geruststelde, 
hadden zij daar tegenin moe-
ten gaan. Maar als je naar het 
ruimere plaatje kijkt, dan zie 
je in Italië een flagrant gebrek 
aan voorbereiding op aardbe-
vingsgevaar bij de overheid en 
de bevolking. Zo’n proces zou 
ondenkbaar zijn in Japan of 
Californië. Daar krijgt de bevol-
king er van kleins af ingelepeld 
wat te doen bij aardbevingen: 
drop, cover & hold on. Niemand 
zou daar een mededeling als in 
L’Aquila – ‘het is veilig’ – gelo-
ven.”

“In die bewustwording spelen 
wetenschappers en overheid 
een centrale rol. Niemand heeft 
er wat aan dat je als weten-
schapper aan de bevolking zegt: 
‘De kans op een aardbeving van 
magnitude 6 is 30 procent’. Wat 
betekent zo’n uitspraak: dat je 
het nooit gaat meemaken, of 
morgen al? De rol van de we-
tenschapper is: ga de boer op, 
loop parochiezaaltjes plat, leg 
uit wat een ‘voorspelling’ bete-
kent, en vertel praktische zaken 
zoals: leg geen zware voorwer-
pen op je kasten, want vallende 
voorwerpen maken de meeste 
slachtoffers.”

“De veroordeling kan op drie 
manieren uitdraaien. Eén: we-
tenschappers zeggen massaal: 
‘Trek je plan, op ons hoef je 
niet meer te rekenen.’ Dat is 
kortzichtig, en maatschappe-
lijk en moreel onaanvaardbaar. 
Twee: je gaat je indekken. Bij 
elk onweer meld je een kans op 
schade – denk aan de weken na 
de Pukkelpopstorm. Maar zo 
maak je de bevolking immuun 
voor echt gevaar. Er zit dus maar 
één ding op: we doen verder 
zoals we bezig zijn, en we pro-
beren zo correct, eerlijk en ge-
nuanceerd mogelijk te commu-
niceren. De wetenschap moet 
daarbij ook meer afgeschermd 
worden door het beleid. Elk 
zijn rol: de wetenschappers le-
veren genuanceerde informa-
tie, maar de overheid is verant-
woordelijk voor de definitieve 
beslissing. Dat is geen lafheid. 
Beleidsmensen naar de mond 
praten, dát zou lafheid zijn.”

FRANK VERBRUGGEN
INSTITUUT VOOR STRAFRECHT
“Kan je een wetenschapper daad-
werkelijk naar de gevangenis stu-
ren voor een wetenschappelijk ad-
vies? Kan élke fout strafrechtelijk 
worden vervolgd? In Italië is dat 
niet zo, maar in L’Aquila vond de 
rechter het blijkbaar een zware 
professionele fout. De speciaal be-
noemde wetenschappers bleven 
passief toen een niet-seismoloog 
hen met hun medeweten bewerin-
gen in de mond legde die weten-
schappelijk niet klopten, bewerin-
gen die geuit zouden zijn op een 
vergadering met de wetenschap-
pers die er nooit echt is geweest. 
De man zei tegen de wetenschap-
pers dat het de uitdrukkelijke be-
doeling was om de bevolking te 
sussen. De seismologen distan-
tieerden zich ook niet van de pu-
blieke communicatie daarover. De 
rechter verwijt de wetenschappers 
dus niet hun wetenschappelijke 
overmoed, maar integendeel hun 
lafheid om de wetenschappelijke 

waarheid niet te verdedigen tegen 
politiek gemotiveerde verdraai-
ing.”

“In België is het systeem stren-
ger: hier kan de rechter je ook voor 
de kleinste fout aansprakelijk stel-
len: burgerlijk – dan betaal je een 
schadevergoeding –, maar ook 
strafrechtelijk – dan kan je in de 
cel belanden. Dus kan ook een we-
tenschapper in principe een cel-
straf krijgen als hij een fout maakt 
die tot een dodelijk incident leidt. 
Dat je altijd strafrechtelijk kan ver-
volgen, heeft zijn voordelen: het is 
‘slachtoffervriendelijk’. Bij een bur-
gerrechtelijke procedure moet het 
slachtoffer zelf de kosten van een 

eventueel onderzoek voorschie-
ten, en dat wordt bij een natuur-
ramp dan vaak onbetaalbaar. Bij 
een strafprocedure moet dat niet, 
en zijn huiszoekingen en verhoren 
mogelijk. Straffen kanaliseren ook 
de woede: de samenleving ziet dat 
de overheid wie fouten maakt op 
de vingers tikt. En een verantwoor-
delijke kan zich niet vooraf tegen 
een straf ‘indekken’ door een ver-
zekering af te sluiten.”

“Toch lijkt straffen bij foutief 
wetenschappelijk advies niet al-
tijd de juiste keuze: ik pleit ervoor 
enkel grove fouten als ‘strafwaar-
dig’ te beschouwen, voor het ove-
rige zou men hooguit burgerlijk 
aansprakelijk moeten worden ge-
steld. De kans bestaat inderdaad 
dat wetenschappelijke adviseurs 
op veilig gaan spelen als ze door 
wat ze zeggen in de cel kunnen 
belanden. Dat ze soms zondebok 
kunnen worden om de aandacht 
af te leiden van anderen – in Italië 
bijvoorbeeld de politici die tekort-
schoten – lijkt ook een terechte 
vrees. Maar een soort strafrech-
telijke ‘immuniteit voor weten-
schappers’ gaat mij te ver. Als ze 
zich bewust laten misbruiken om 
pseudo- of non-wetenschappelijk 
advies geloofwaardig te maken, 
gaan ze wel degelijk in de fout.”

“Immuniteit op burgerlijk vlak 
is iets anders: meestal is het goed 
dat je niet persoonlijk aansprake-
lijk bent, maar je werkgever of je 
opdrachtgever. Beroepsmensen 
ruïneren omdat ze een menselijke 
fout maken, vind ik zinloos. De 
opdrachtgever heeft doorgaans 
ook ‘deep pockets’: meer financië-
le armslag en een verzekering. De 
kans dat een slachtoffer ook echt 
geld ziet, is dan groter dan wan-
neer de wetenschapper zou moe-
ten betalen.”

Wetenschap op 
het strafbankje
Een schokgolf ging door de wetenschappelijke wereld. Het tijd-
schrift Nature noemde ze ronduit ‘belachelijk’, de veroordeling 
van zes seismologen in Italië. Zij gaven advies in de dagen voor-
afgaand aan de vernietigende aardbeving in L’Aquila. Kan dat 
zomaar, de cel in voor wetenschappelijk advies? Is de relatie 
tussen maatschappij en wetenschap blijvend getroebleerd?

WOUTER VERBEYLEN

“MENSEN WILLEN 
EEN SCHULDIGE”

“IMMUNITEIT IS 
STAP TE VER”

“GEOLOGIE IS 
GEEN EXACTE 
WETENSCHAP”
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