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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).

Botsing van protonen in Large Hadron Collider (CERN)

Twee reeksen cijfers

•

64932074444983894622966640195832953872398772

•

82148481114428845648724587892533057074469833

Twee reeksen cijfers
•

64932074444983894622966640195832953872398772
is afkomstig van een kwantum-mechanische random generator: toevallig

•

82148481114428845648724587892533057074469833
is een deel van de decimale expansie van het getal π: niet toevallig
Definitie: een reeks cijfers is toevallig als deze niet kan worden gegenereerd door
een algoritme (i.e. computerprogramma) dat korter is dan het gegeven getal
(minder subtiel voorbeeld dan π: de reeks bestaande uit een miljoen enen volgt uit
het korte algoritme: “print een miljoen enen” en is dus inderdaad niet toevallig)
Of een reeks toevallig is kan niet (algoritmisch) worden vastgesteld uit de reeks zelf!
Beide reeksen (verlengd tot een paar miljoen cijfers) doorstaan bijvoorbeeld alle
mogelijke statistische tests op randomness (alle cijfers komen ongeveer even vaak
voor, alle volgordes van cijfers ongeveer even vaak, enzovoort):
zonder voorkennis is het “meestal” onmogelijk om te zien of een reeks toevallig is

Persoonlijke anekdotes
•

Traditionele katholieke begrafenis van tante (96). Priester:
“Ik ben er voor jou. Jij kunt niet buiten mijn liefde vallen”
Precies op dat moment gaat mijn telefoon af (in trilstad),
bovendien in borstzak jasje op mijn hart. Het was mijn
geliefde (maand na breuk)

•

Mijn neef Nico Landsman
heeft zijn hart rechts (zeer
zeldzaam). Op wintersport
trof hij de enige andere
(medisch bekende)
Nederlander die dat ook
had (zo vertelde hij na de
begrafenis van onze tante!)

“Toeval” is geen eenduidig begrip!
•

Coïncidentie = opvallende toevallige samenloop van omstandigheden:

“A coincidence is a surprising concurrence of events, perceived as meaningfully related,
with no apparent causal connection” (Diaconis & Mosteller, 1989).
Twee (of meer) min of meer gelijktijdige gebeurtenissen die ieder op zich wel
“veroorzaakt/verklaarbaar/bepaald/voorspelbaar” zijn (en vaak “zinloos”), maar waarvan
het samenvallen niet veroorzaakt (etc.) en tenminste opvallend is (“betekenisvol”?)
Er zijn “causale mechanismen” voor ieder van de twee, maar die lijken onafhankelijk
N.B. Ieder van de begrippen “veroorzaakt, verklaarbaar, bepaald, voorspelbaar” is
moeizaam (laat staan “betekenisvol”!), maar samen geven ze een denkrichting aan
• Synchroniciteit (Jung) “besteht aus zwei Faktoren: 1. Ein unbewußtes Bild kommt
direkt (d.h. wörtlich) oder indirekt (symbolisiert oder angedeutet) zum Bewußtsein als
Traum, Einfall oder Ahnung. 2. Mit diesem Inhalt koinzidiert ein objektiver Tatbestand.”
• Random event = toevallige individuele gebeurtenis (al dan niet “betekenisvol”):
Gebeurtenis die zelf niet veroorzaakt/voorspelbaar (etc.) lijkt, ook niet met volledige
kennis van alle omstandigheden, plannen, natuurwetten, optimale rekenkracht, e.d.

De ultieme coïncidentie: Fine-Tuning for Life
•

Beryllium Bottleneck (koolstofproductie in sterren)

•

Massaverschil proton-neutron (u-d quark)

•

Dichtheid materie (energie) in heelal (Ω ≃ Ωc)

•

Inhomogeniteit (“ripples”) in vroeg heelal (Q ≃ 0.00001)

•

(Afstand aarde-zon: had niet veel groter of kleiner mogen zijn)
Speling rond 1%: anders geen leven in dit heelal (op aarde)
Is ons leven een “Schitterend Ongeluk”?

Random event: reflectie of doorlating van licht door glas

Bestaat toeval?
Deze vraag valt dus in (minstens) twee delen uiteen:
•

Zijn coïncidenties ook echt “toevallig”? En ons leven dus ook?
Of hebben ze (soms? altijd?) een “diepere” betekenis?
Vraag is niet helemaal helder: want wanneer is iets “betekenisvol”? (bijv. leven?)

•

Zijn random events ook echt toevallig?
M.a.w.: bestaan gebeurtenissen die in principe niet voorspeld/verklaard (etc.)
kunnen worden? Of is toeval altijd een gevolg van onwetendheid?
Vraag is helder maar lijkt lastig te beantwoorden: we kennen de natuurwetten
(nu) immers slechts onvolledig, terwijl het hier om een principekwestie gaat

• Officiële (mainstream) wetenschap beantwoord beide vragen met JA
• Veel mensen (incl. Jung) beantwoorden de eerste vraag niettemin met NEE
(en zijn vreemd genoeg een stuk minder geïnteresseerd in de tweede vraag!)
• Jung gebruikt positief antwoord op tweede vraag als reden om synchroniciteiten
als “acausaal” te kunnen opvatten en maakt zo ruimte voor “Sinn” als verklaring

Zijn coïncidenties ook echt toevallig?
•

Common Cause: in Noorwegen was die dag mooi weer voorspeld, beroemd fjord …
Kans dat je op een feestje “toevallig” je latere partner ontmoet is allerminst klein, …

•

The Improbability Principle (Hand) = The Law of truly large numbers (Diaconis & Mosteller):
“Events rare per person occur with high frequency in the presence of large numbers of
people; therefore, even larger numbers of interactions occur between groups of people (…)
Voorbeeld: kans dat Ms Adams twee keer achter elkaar de New Jersey lottery wint is zeer
klein, maar kans dat iemand ooit een loterij twee keer achter elkaar wint is groot

•

Kansen vaak groter dan intuïtie suggereert (bij 23 mensen 50% kans op zelfde verjaardag)

•

Hardy & Harvy experimenten (The Challenge of Chance, 1973, met Arthur Koestler):
Geen bewijs voor telepathie/extrasensory perception/synchroniciteit

•

Psychologie: coïncidenties vallen ons op, we negeren de talloze normale gevallen
Toeval als verklaring (!) coïncidenties: als je maar vaak genoeg dobbelt vallen ooit wel 10
zessen achter elkaar (ieder stuk van Shakespeare zit in iedere oneindige toevalsreeks)

Bestaat Fine-Tuning for Life?
Zeer fijne (1%) afstemming van vele “toevallige” waarden van natuurconstanten en condities
Verklaringen: Design (+ God) of Multiverse (+ Antropisch Principe)
•

Circulariteit Design-Argument: het leven wordt bij voorbaat al als iets bijzonders wordt gezien

•

Waarom zou God geen robuuste en optimale condities voor ontstaan leven scheppen?

•

Circulariteit Multiverse: ziet fine-tuning als herhaald pijltjes gooien op kosmologisch dartboard

•

Kansrekening afhankelijk van de “juiste” analogie (herenmodezaak)
Sterke afhankelijkheid van precieze manier van hypothese-toetsing:

• Design-hypothese maakt (voorwaardelijke) “kans op bestaan God” zelfs kleiner dan zonder fine-tuning
• Multiverse maakt “kans op huidig heelal” eveneens kleiner omdat andere waarden mogelijk blijken
Valt er eigenlijk wel iets te verklaren? Zijn natuurconstanten etc. wel steekproeven uit een grote
populatie mogelijkheden? (Misschien is fysisch slechts 1 heelal mogelijk). Zo ja, waarom hebben de
huidige waarden een kleine kans? Analogie met coïncidenties is hoogst dubieus!
Fine-Tuning is een feit maar ondersteunt Design noch Multiverse (Blind Toeval of Noodzaak?)

Zijn random events ook echt toevallig?
Random event = toevallige individuele gebeurtenis Gebeurtenis die zelf niet
veroorzaakt/voorspelbaar (etc.) lijkt, ook niet met volledige kennis van alle
omstandigheden, plannen, natuurwetten, optimale rekenkracht, e.d.
Het traditionele meerderheidsstandpunt is dat random events NIET bestaan:
•

Democritus: “Alles dat gebeurt, gebeurt noodzakelijk”

•

Omar Khayyam:‘De eerste dag van de schepping schreef, wat de dag des oordeel zal lezen’

•

Spinoza: ‘Wat wij toeval noemen is het toevluchtsoord der onwetendheid’

•

Einstein: Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum näher.
Jedenfalls bin ich überzeugt, daß er nicht würfelt.”(“God dobbelt niet”)
Minderheidsstandpunt (Epicurus) werd echter meerderheidsstandpunt (Bohr):
Random events bestaan WEL; moderne discussie loopt via kwantumfysica

n

Niels Bohr
(1885-1962)

Albert Einstein
(1879-1955)

Einsteins analogie met dobbelen was niet handig!
Eenvoudiger: munt opgooien
Uitkomst volledig bepaald door:
• verticale beginsnelheid v ∼ t
• “mate van rotatie” ω (draai-impuls)
• beginpositie munt (zeg: kop)
geblokte gebieden: uitkomst = kop
witte gebieden: uitkomst = munt
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)

Zuiver toeval in kwantumfysica
‘Kwantummechanica geeft een zo volledig mogelijk beeld van de effecten
van een botsing, waarbij het echter geen causale relaties beschrijft.
Max Born
De theorie geeft geen antwoord op de vraag: “wat is de toestand na de
(1882-1970)
botsing?” maar alleen op de vraag: “hoe waarschijnlijk is een bepaalde
toestand na de botsing?”. Dit brengt het hele probleem van determinisme ter sprake.
Vanuit het standpunt van de kwantummechanica is er geen enkele grootheid die de
precieze uitkomst van een botsing causaal vastlegt; we hebben tot nu toe echter totaal
geen zicht — ook niet experimenteel — op mogelijke interne eigenschappen van het
atoom die de uitkomst wel zouden bepalen. Zouden we moeten hopen dat dergelijke
eigenschappen bestaan? Of zouden we moeten geloven dat zowel de
overeenstemming tussen theorie en experiment [die de kwantummechanica biedt]
alsmede ons onvermogen om de causale evolutie te bepalen in harmonie zijn met het
feit dat zulke eigenschappen ook niet bestaan? Persoonlijk ben ik geneigd het
determinisme in de wereld van atomen af te zweren.’
(Max Born, Quantenmechanik der Stossvorgänge, Zeitschrift für Physik 38, 803-827 (1926)

EPR-COÏNCIDENTIE-EXPERIMENT
α

Alice’s polaroid glas

•

foton

foton

Atoom

β

Bob’s polaroid glas

Alice meet of haar foton wordt doorgelaten onder hoek α (tussen
polarisatieas en z-as) en Bob meet hetzelfde onder hoek β
2

•

Experiment (én theorie QM) geven kans: P(A=B|α, β) = cos (α-β)

•

α = β: perfecte correlatie (Alice en Bob zien altijd dezelfde uitkomst)
Bell (1964): deze kansen zijn niet te reproduceren door een
deterministische theorie (i.e. theorie zonder random events)
tenzij deze theorie niet-lokaal is in de zin dat de meetuitkomsten van
Alice af kunnen hangen van de meetinstellingen bij Bob en v.v.

Samenvatting
•

Voor veel mensen is “toeval” coïncidentie: toevallige samenloop van omstandigheden
Ultieme coïncidentie: fine-tuning for life

•

Vaak zoekt men toch naar een (hogere?) verklaring, die er volgens mainstream
wetenschap echter (in het algemeen) niet is—de “verklaring” is: “toeval”!
Bij fine-tuning for life is het de vraag of er wel iets te verklaren valt

•

In de natuurwetenschap betekent (zuiver) toeval meestal: individuele gebeurtenis die
niet veroorzaakt/voorspelbaar (etc.) lijkt, ook niet met volledige kennis van alle
omstandigheden, plannen, natuurwetten, optimale rekenkracht, e.d. (maar het
bestaan daarvan wordt verwarrenderwijs aangetoond via coïncidentie-metingen!)

•

Kwantumfysica bracht kentering in lange traditie dat dergelijk toeval niet bestaat.
Mainstream natuurkunde (Bohr contra Einstein): toeval bestaat (maar serieus te
nemen minderheid hangt niet-lokale deterministische theorieën aan!)

•

Wetenschap is dus huiverig t.o.v. “betekenis” en “hogere” verklaringen:
zowel coïncidenties als random events worden i.h.a. toegeschreven aan “toeval”

Toeval: Twee wereldbeelden
•

“The more the universe appears comprehensible, the more it also appears pointless. But if there is
no solace in the fruits of our research, there is at least some consolation in the research itself. Men
and women are not content to comfort themselves with tales of gods and giants, or to confine their
thoughts to the daily affairs of life; they also build telescopes and satellites and accelerators, and sit
at their desks for endless hours working out the meaning of the data they gather. The effort to
understand the universe is one of the very few things that lifts human life a little above the level of
farce, and gives it some of the grace of tragedy” (S. Weinberg, The First Three Minutes, 1977)

•

“Wenn, wie es allen Anschein hat, die sinngemäße Koinzidenz oder ‘Querverbindung’ von
Ereignissen kausal nicht erklärt werden kann, so liegt das Verbindende in der Gleichsinnigkeit der
Parallelereignisse, d.h. ihr tertium comparationis ist der Sinn. Wir sind gewohnt, unter ‘Sinn’ einen
Psychischen Vorgang oder Inhalt zu verstehen, von dem wir nicht ohne weiteres annehmen, daß er
auch außerhalb unserer Psyche existieren könnte. Wir glauben wenigstens so viel von der Psyche
zu wissen, daß wir ihr keine Zaubermacht zutrauten dürfen, und noch viel weniger dem
Bewußtsein. Wenn wir also die Annahme in Betracht ziehen, daß ein und derselbe
(transzendentale) Sinn sich in der menschlichen Psyche und zugleich in der Anordnung eines
gleichzeitigen äußeren und unabhängigen Ereignisses offenbaren könne, so geraten wir mit unseren
hergebrachten naturwissenschaftlichen und erkenntnistheoretischen Ansichten in
Widerstreit.” (C.G. Jung, Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge, 1952)

