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De aardbevingskakofonie
Op Twitter leeft veel wan-
trouwen over het weten-
schappelijke onderzoek naar
de aardbevingen. De Belgi-
sche hoogleraar geologie
Manuel Sintubin (KU Leu-
ven) baalt ervan. ,,Dit moet
dringend veranderen.”

MAAIKE WIND

Wat is er aan de hand?Wat is er aan de hand?
,,Veel Groningers wantrouwen het
wetenschappelijke onderzoek naar
de aardbevingen. Dat maakt me
kwaad. Het wordt tijd dat er een
streep onder het verleden wordt ge-
zet. Ja, er zijn fouten gemaakt, maar
ook wetenschappers zijn mensen.
Die maken soms fouten. De aardbe-
vingswetenschap is heel complex.
Het is en blijft spelen met onzeker-
heden. Velen willen dat niet inzien.
Maar door te blijven schieten op we-
tenschappers, schieten Groningers
in hun eigen voet. Wie van mijn col-

lega’s wil straks nog uitleg
komen geven?’’

De kritiek op het onder-
zoek is niet terecht?zoek is niet terecht?
,,Er is niets mis met het we-
tenschappelijke onder-
zoek naar de aardbevings-
problematiek in Gronin-
gen. Wat vaak fout gaat is
de communicatie. Neem die
gen. Wat vaak fout gaat is
de communicatie. Neem die nieuwe
risicokaart van het KNMI. Zo’n droge
mededeling dat de seismische drei-
ging kleiner is dan gedacht, werkt als
een rode lap. Dus ja, hier valt kritiek
te uiten op het KNMI als instituut.
Maar niet op de wetenschappers die
het onderzoek uitvoerden. Daar-
naast bezondigen amateurdeskun-
digen en politici zich massaal aan
cherry picking.’’

Cherry picking?
,,Het selectief gebruik maken van de,,Het selectief gebruik maken van de
wetenschap om je eigen gelijk te be-
wijzen. Zo wordt een loopje met de
wetenschap genomen. Onderzoeks-

resultaten moeten worden
aanvaard, door iedereen,
of ze nu in je kraam passen
of niet. Bewust of onbe-
wust wordt nu veel twijfel
gezaaid. Dat versterkt de
antiwetenschappelijke
stemming onder de Gro-
ningers. En dat moet drin-
gend veranderen.’’gend veranderen.’’

Wat moeten we dan doen?Wat moeten we dan doen?
,,Wetenschappers moeten eerlijk
zeggen wat ze wel en niet weten. De
onderzoeksresultaten en onzeker-
heden moeten worden geduid. Dat
kan alleen door deskundigen. Gro-
ningen heeft dringend behoefte aan
onafhankelijke aardbevingsexperts,
dus zonder banden met de NAM,
TNO of KNMI, bij wie iedereen te-
recht kan voor objectieve analyses.
Dat is een essentiële stap op weg
naar enig herstel van vertrouwen.
Alleen zo kan er een einde komen
aan de kakofonie die nu heel het
aardbevingsdossier vertroebelt.’’
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