
De berichtgeving dat kustgemeenten dreigen weerdien-

sten voor het gerecht te dagen vanwege ‘weersvoorspellin-

gen’ die hen niet uitkomen (‘Kust dreigt met proces tegen

weermannen’, DS Online 7 juli) is een voorbeeld van hoe

‘weersvoorspellingen’ totaal fout begrepen worden. En er

zijn precedenten. Denk maar terug aan het tragische on-

weer boven Pukkelpop vorig jaar en hoe snel nadien onze

weermannen en -vrouwen beschuldigd werden van nala-

tigheid. Hadden zij dit dodelijke onweer niet kunnen voor-

spellen? En het meest verontrustende voorbeeld is de lo-

pende rechtszaak in L’Aquila (Italië), waar een aantal we-

tenschappers terechtstaan voor onvrijwillige doodslag,

omdat zij volgens de bewoners van L’Aquila een fout beeld

gegeven hebben van het aardbevingsrisico vlak voor de

aardbeving die op 6 april 2009 het leven kostte aan 308

inwoners. Hadden zij die aardbeving niet zien aankomen?

Er is voorspellen en er is ‘voorspellen’. In het Engels is het

verschil duidelijker: predicting en forecasting. Madame

Soleil doet voorspellingen (predictions), gebaseerd op ta-

rotkaarten, de beweging van hemellichamen of handle-

zen. Bijvoorbeeld: zeggen dat François Englert de Nobel-

prijs fysica zal winnen (zie ‘Moment van de waarheid voor

Higgs’, DS 3 juli), is een voorspelling à la Madame Soleil. Er

is immers geen enkel wetenschappelijk argument om deze

voorspelling te ondersteunen. De ‘voorspelling’ van Fran-

çois Englert, meer dan 40 jaar geleden over het bestaan

van het Higgs-boson, daarentegen, is volledig wetenschap-

pelijk onderbouwd en valt dan ook onder de tweede cate-

gorie ( forecasting).

Weersvoorspellingen zijn ‘voorspellingen’ van de tweede

categorie. In het Engels spreekt men dan ook van weather

forecasting en niet over weather predicting. Onder deze

categorie vallen, bijvoorbeeld, ook de klimaatsvoorspel-

lingen voor het einde van de eeuw (zoals in de IPCC-rap-

porten) of aardbevingsvoorspellingen. Eigenlijk zijn dit

geen voorspellingen, maar toekomstscenario’s. Op basis

van wetenschappelijke modellen en theorieën, in combi-

natie met uitgebreide gegevensbestanden over het verle-

den, wordt een scenario berekend van wat er zich kan

voordoen in de toekomst, of het nu gaat over het weer van

morgen, het zeeniveau in 2050, of een nakende aardbe-

vingscatastrofe.

Zo zijn ‘weersvoorspellingen’ ook niets meer dan weten-

schappelijk gefundeerde scenario’s van wat er zich in de

toekomst – dagen, weken, maanden – kan voordoen. Deze

scenario’s vertalen zich in eenvoudige bewoordingen zoals

‘wisselvallig met kans op regen’. Eigenlijk wil dit weten-

schappelijk zeggen dat, bijvoorbeeld, in Oostende de ko-

mende 24 uur de kans op neerslag 30 procent is. Maar dan

is het nog altijd mogelijk dat er geen druppel regen valt. Of

– al is de kans heel klein – dat het de hele dag regent.

Wat leren we uit dit voorval en zijn precedenten? Ener-

zijds dat wetenschappers nog duidelijker moeten commu-

niceren over de onzekerheden die inherent zijn aan fore-

casting. Misschien moet de graad van (on)zekerheid van

de weersvoorspelling in elk weerbericht geëxpliciteerd

worden? Anderzijds maakt dit voorval ook en vooral dui-

delijk hoe onze maatschappij elke flexibiliteit en weer-

baarheid tegen het onvoorziene verloren heeft. En net

flexibiliteit en weerbaarheid zullen we nodig hebben om

de onvermijdelijke milieuveranderingen die op ons afko-

men te doorstaan. Met rechtszaken ga je

die niet tegenhouden.

Voorspellen en voorspellen is twee
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