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Wetenschap 

Naar men zegt en naar datgene wij daarvan kunnen vermoeden is er vooral in 
de laatste twee decennia, in de laatste twintig jaren, volgens wetenschappers 
veel vordering gemaakt op velerlei onderzoeksterreinen. Het betreft vordering 
over meer inzicht bij openstaande twijfels van vermoeden van 
wetenschappelijke onderzoeken. De kennis en gebruik van DNA neemt veel 
twijfels weg. 
Het is een verbazing wekkende gewaarwording, na enig zoeken, goed lezen of 
goed kijken, hoe vaak en ongenuanceerd het woord wetenschappelijk over 
onze communicatieve toonbank, vergadertafel, nieuwslezing televisie waar en 
hoe dan ook, ten berde wordt gebracht. Wie of wat is een wetenschapper. 
[beroep] iemand die de wetenschap beoefent. Het kan ook een : 

1) Econoom 2) Geleerde 3) Hersenwerker 4) Hoogleraar 5) Man van de wetenschap 6) 

Wetenschapsbeoefenaar 7) Wetenschapsmens. Zijn. 

Als iets wetenschappelijk onderzocht is dan wordt het onderzoek geregistreerd 

met datum ,naam van de wetenschapper, eventuele discipline van waar de bron. 

 

Een wetenschappelijk onderzoek blijft  altijd in de belang stelling  om het 

onderzoek eventueel te herzien.  

Bij wetenschappelijke onderzoeken blijven veel onbekende variabelen 

onbesproken. Het kan zijn dat nieuwe variabelen in beeld komen. 

Het kan ook zijn dat nauwkeuriger meet methoden ontwikkeld werden of bewust 

ontwikkeld worden, om de nauwkeurigheid te vergroten. 

Ook komt het voor dat wetenschappers tussen uitkomsten van variabelen moeten 

interpreteren. Daar kunnen  fouten door ontstaan die later gezocht of bij toeval 

aan het licht komen. 

Het heeft terdege zin gebruik te maken van het wetenschappelijk onderzoek bij 

het intand houden van ons produceren der gebruiks goederen. 

De wetenschappers zijn zich vaak bewust van de houdbaarheid van het bewezen 

onderwerp, derhalve kritisch blijven op hun eigen conclusies. 

 

Het is absoluut zinloos om bij verkoop van huishoudelijke artikelen, de kreet, 

“Wetenschappelijk bewezen”, te gebruiken, om schijnbaar betere kwaliteit te 

doen veronderstellen. Weg met deze kretologie. 

Mogen wij dit jaar 2020 starten zonder de wetenschappelijk bewezen  

onderzoeken van de grootgrutters en alle op ons geld bewuste winkelketens. 

Gebruik uw eigen ervaring en kennis bij het uitgeven van uw geld. 
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