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Nog een voorbeeld van ongelofelijke stupiditeit 
 

Stel je het volgende voor:  

 

Professor Pels is een wetenschapper in hart en nieren. Hij is er serieus voor naar school geweest 

en heeft twintig jaar van zijn leven aan studie en onderzoek gewijd. Hij is onderdeel van de 

wetenschappelijke gemeenschap en bedrijft wetenschap op basis van de wetenschappelijke 

methode.  

 

Professor Pels is één van de honderden wetenschappers die hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van de IPCC-klimaatrapporten. Dat zijn duizenden zorgvuldig onderbouwde 

klimaatanalyses door een scala aan verschillende wetenschappelijke disciplines. Het is een 

enorme berg werk om dit soort rapporten en analyses op te leveren. Je moet écht beslagen ten 

ijs komen als je iets beweert over het causale verband tussen menselijke gedrag en 

klimaatverandering (mondiale opwarming, global warming).  

 

En dan komt daar ineens meneer Luis tussendoor. Want die heeft het niet zo op met de 

wetenschap. Zodra de discussie een beetje moeilijk wordt, of iemand zijn beweringen 

wetenschappelijk weerlegt, zegt hij ‘ach, wetenschap is ook maar een mening’. Zodra iemand 

met steekhoudende argumenten komt dat het niet klopt wat meneer Luis zegt, antwoordt hij 

met een variatie op één van de volgende discussiedooddoeners:  

 

— ‘Vind jij, vind ik niet’ 

— ‘Dat is dan jóuw mening’  

— ‘Let’s agree to disagree’  

— ‘Wetenschappers weten ook niet alles, hè?’ 

— ‘Ik zeg het gewoon, het ís gewoon zo!’ 

— ‘Ben jij er zo een?  

— ‘Praat jij altijd zo?’ 

— ‘Ach, de waarheid zal wel in het midden liggen’  

 

Stel je nou een heleboel professioneel geschoolde wetenschappers als professor Pels voor en 

een heleboel niet-wetenschappers en onderbuikvoelers als meneer Luis. De groep 

wetenschappers presenteert hun werk, zorgvuldig samengesteld, gepeerreviewd en 

gefalsifieerd. Het is eindeloos doorgerekend en de conclusies zijn eenduidig ‘across de board’:  

 



— Klimaatverandering wordt ontegenzeggelijk door mensen veroorzaakt.  

— Het laat geen plek op aarde onberoerd.  

— Het proces als geheel is aan het versnellen.  

 

De groep van meneer Luis luistert er ongeduldig naar en dan steekt er ineens iemand zijn 

vinger op en zegt: ‘Zullen we erover stemmen?’ — ‘Ja, dat is een goed idee!’ roepen de anderen 

in koor, tot de verbijstering van de wetenschappers. Er vindt een stemming plaats en omdat de 

groep van meneer Luis in de meerderheid is (omdat ze op het laatste moment nog een groep 

argeloze voorbijgangers van de straat hebben geplukt) is de conclusie als volgt:  

 

‘Wij hoeven al die rapporten niet te lezen want wetenschap is ook maar een mening. Onze 

onderbuikgevoelens vertellen ons dat het niet waar is, als volgt: 

 

— Klimaatverandering is van alle tijden. 

— Het wordt niet door mensen veroorzaakt, want die zijn veel te onbetekenend om invloed te 

hebben op onze enorme planeet. 

— In 1976 was het óók heel erg warm. 

 

Het is dus níet waar en oh ja, wetenschap is ook maar een mening’.  

 

Klinkt dit bekend?  

 

Meer weten?  
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