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Voorbeelden van “toeval” (fenomenologie)
•

Ontmoeting met latere geliefde op veerboot

•

Mutaties van DNA als drijfveer van de evolutie

•

Gezond (levend) persoon krijgt darmkanker

•

Uitkomst gokspelen (roulette, dobbelen, “kop of munt”)

•

Weerkaatsing of doorlating licht door glas

•

64932074444983894622966640195832953872398772 …

•

Fijnafstemming natuurwetten- en constanten voor leven

Toeval is altijd negatief (als tegenpool) gedefinieerd
Verschillende betekenissen van toeval kunnen uit elkaar worden gehouden door
steeds de tegenpool te benoemen (Palmerino—Lüthy, 2016):
•

Toevallige ontmoeting is onbedoeld ⬍ doelgerichte ontmoeting (Aristoteles, Parship)

•

Darwinistische mutaties zijn ongericht ⬍ gerichte (verbeterende) mutaties (Lamarck)

•

Kanker door kopieerfouten DNA ⬍ door ongezond leven (long- of huidkanker etc.)

•

Uitkomst dobbelen etc.: bepaald maar onvoorspelbaar ⬍ dice are loaded

•

Absorptie licht: onbepaald, indeterministisch ⬍ uitkomst vooraf bepaald

•

64932074..: niet comprimeerbaar ⬍ 31415926.. of 12345678.. comprimeerbaar

•

Fijnafstemming natuurwetten: niet geschapen/niet uniek/onverklaarbaar ⬍ …

Botsing van protonen in Large Hadron Collider (CERN, 2012)
Toevallig in de zin van: niet de uitkomst van deterministisch proces

Toeval als familie-gelijkenis (à la Wittgenstein)
Deze en alle voorbeelden suggereren dat het woord “toeval” niet naar één begrip verwijst:
Het idee dat men, om duidelijkheid te krijgen over de betekenis van een algemene term, het
gemeenschappelijke element in al zijn toepassingen moet vinden, heeft filosofisch
onderzoek geketend; want dit heeft niet alleen tot geen enkel resultaat geleid, maar heeft er
ook voor gezorgd dat de filosoof de concrete gevallen die hem juist hadden kunnen helpen om
het gebruik van de algemene term te begrijpen, als irrelevant van de hand heeft gewezen.
(Wittgenstein, Das Blaue Buch, §§ 19–20)
De verschijnselen [die door hetzelfde woord worden aangeduid] hebben niet één ding gemeen
waardoor we voor elk hetzelfde woord gebruiken, maar houden op veel verschillende manieren
verband met elkaar. En het is vanwege deze verbanden dat we ze allemaal met hetzelfde
woord aanduiden (…) We zien een complex netwerk van overeenkomsten die elkaar
overlappen en kriskras doorkruisen: soms zijn dat algemene overeenkomsten, soms
overeenkomsten in detail. Ik kan geen betere uitdrukking bedenken om deze overeenkomsten
te karakteriseren dan ‘familie-gelijkenissen’; net als bij de overeenkomsten tussen leden van
een familie: lichaamsbouw, gezichtskenmerken, kleur van de ogen, tred, temperament, enz.
(Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, §§ 65–67)

De familie-gelijkenissen van het begrip toeval
•

“Toeval” heeft dus geen gemeenschappelijk kern-betekenis
(die in alle toepassingen voorkomt) maar een familie van deels
overlappende betekenissen die bovenin allemaal negatief
gedefinieerd zijn (d.w.z. door tegenpolen):
“Toeval is, strikt genomen, slechts een negatief woord, en
verwijst niet naar een werkelijke macht die ergens in de natuur
aanwezig is.” (David Hume, 1748)

•

Deze betekenissen zijn de tegenpolen van (bijvoorbeeld):
doelgericht, zeer waarschijnlijk, algoritmisch bepaald/
berekenbaar, voorspelbaar (in een deterministische wereld),
deterministisch/veroorzaakt (open) wereld), comprimeerbaar, ..

Drie verre verwanten
•

Toeval als niet doelgericht (samenloop van
omstandigheden, vaak niettemin “zinvol verbonden”)

•

Toeval als niet veroorzaakt (kwantummechanica,
tenminste als Bohr maar niet Einstein gelijk had!)

•

Toeval als niet comprimeerbaar (configuraties):
een configuratie (getallen of verfstroken of muzieknoten ..)
is toevallig als de kortste beschrijving ervan (binnen een
bepaalde klasse, bijvoorbeeld computerprogramma dat de
gegeven configuratie als output geeft) de configuratie zelf is

Toeval in natuurwetenschap
•

Moderne natuurwetenschap (met name natuurkunde en biologie) omarmt het toeval: met
name in kwantummechanica (ondermijnt determinisme) en evolutie (ondermijnt
doelgerichtheid), in mindere mate ook chaos en onvoorspelbaarheid. Dit ondermijnt het
voor de mensheid bepalende begrip zin:
“Wie—behalve enige grote kinderen, die je nu juist in de natuurwetenschap aantreft—
gelooft vandaag de dag nog dat inzichten uit de astronomie of de biologie of de
natuurkunde of de scheikunde ons iets over de zin van de wereld zouden kunnen leren, al
was het maar een klein beetje, namelijk hoe men een dergelijke ‘zin’—als die bestaat—
tenminste op het spoor zou kunnen komen? Als de natuurwetenschap überhaupt ergens
toe dient, dan is dat wel om het geloof dat er zo iets als zin in de wereld bestaat in de
wortel af te kappen.” (Max Weber, 1922)
“Hoe begrijpelijker het universum blijkt te zijn, hoe zinlozer het ons tevens voorkomt. Maar
al brengen de vruchten van ons onderzoek ons dan geen troost, het onderzoek zelf is
tenminste nog enigszins opbeurend (…) Deze poging om het universum te doorgronden is
een van de zeer weinige zaken die het menselijk leven een tikje boven het niveau van een
farce optilt en het iets van de grandeur van een tragedie geeft” (Steven Weinberg, 1977)

Toeval: een ander wereldbeeld
“Als de zinvolle coïncidentie oftewel het ‘dwarsverband’ van gebeurtenissen
niet causaal kan worden verklaard, dan is het verbindende element de ‘zin’.
We denken zoveel van de psyche te weten dat we haar geen tovermacht
kunnen toekennen, en het bewustzijn al helemaal niet. Als we dus de
aanname overwegen dat een en dezelfde (transcendente) zin zich zou
kunnen openbaren in zowel de menselijke psyche als in de gelijktijdige
configuratie van externe en onafhankelijke gebeurtenissen, dan raken we in
conflict met de huidige natuurwetenschappelijke en kentheoretische
inzichten.” (C.G. Jung, 1952)
•
•

Was de ontmoeting op de veerboot een match made in heaven?
Mist de wetenschap inderdaad een essentieel ingrediënt van het (menselijk) bestaan?

Jackson Pollock
(1912 - 1956)
Pollock Painting (1951)
Film van Hans Namuth
(te vinden op YouTube)
“I can control the flow of the
paint. There is no accident.”
(Pollock)
“Pollock gave his utmost
attention to the selection of tools
and material, their textures,
viscosity and fluidity.” (voice-over)
“Toevallig” schilderij zou zijn: no
control the flow of the paint, no
attention to the selection of tools
and material, etc.

Kop of munt
geblokte gebieden: uitkomst = kop
witte gebieden: uitkomst = munt
Uitkomst is niet toevallig want volledig
bepaald door begincondities:
• verticale beginsnelheid v ∼ t
• “mate van rotatie” ω (draai-impuls)
• beginpositie munt (zeg: kop)
en (deterministische) wetten v. Newton
Schijnbaar toeval in uitkomst worp
gevolg van “deterministische chaos”:
uiterst gevoelige afhankelijkheid van
begincondities voor grote v en ω

Keller (1986)
Diaconis, Holmes, Montgomery (2007)

Coïncidenties
Definitie: “Een coïncidentie is
een verrassende samenloop
van omstandigheden,
opgevat als zinvol verbonden,
ogenschijnlijk zonder causale
samenhang.”
(Diaconis & Mosteller, 1989)
Stephen Hawking werd
geboren op 8 januari 1942,
300 jaar na sterfdag Galileo
Galilei, en overleed op 14
maart 2018, de geboortedag
van Albert Einstein (1879), …
en dat is nog niet alles!

Toeval in evolutiebiologie: Darwin versus Lamarck
•

Darwin (1859): bron van evolutie zijn ‘toevallige’ variaties in erfelijke
eigenschappen (gevolgd door overerving en natuurlijke selectie)

•

De Vries (1903): erfelijke variaties = mutaties in genen (stukken DNA)

•

“Mutaties zijn toevallige veranderingen omdat hun optreden
onafhankelijk is van hun effect (goed of schadelijk).” (Th.Dobzhansky)

•

Tegenpool van toevallige mutaties à la Darwin zijn dus mutaties à la
Lamarck: deze vinden plaats omdat ze het organisme verbeteren

•

Mutaties komen voornamelijk door fouten in DNA-replicatie bij
celdeling en deze fouten zijn toevallig verdeeld over het genoom

Oorsprong van kanker: toevallige mutaties
•

1979 - 2014: kanker is genetische ziekte, veroorzaakt door mutaties in
(typisch) 2-8 van 137 relevante genen (ofwel tumor suppressie genen die
celdeling onderdrukken ofwel oncogenen die celdeling juist in gang zetten)

•

Typische duur van tumorigenesis: 20-30 jaar (Johan Cruyff)

•

Traditionele beeld: meeste mutaties en daarmee tumoren worden
veroorzaakt door schadelijke omgevingsfactoren: tabaksrook, UV, alcohol

•

2014 - 2017 (Tomasetti & Vogelstein, Clevers): 2/3 van alle tumoren (met
name maag- en darmkanker) worden veroorzaakt door toevallige mutaties
tijdens DNA replicatie (van stamcellen) die zich tijdens het leven opstapelen

•

Iemand krijgt kanker toevallig als tegenpool tot: door ongezond leven

•

Toevallige mutaties zorgden er ook voor dat COVID-19 op mens oversloeg

