Toeval: een “family resemblance”
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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, 2012)

Kop of munt
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)

Fysische tegenpool van toeval: determinisme
•

Democritus (~400 v.Chr.): “Alles dat gebeurt, gebeurt noodzakelijk”

•

Omar Khayyam (~1100): ‘De eerste dag van de schepping schreef, wat de dag des oordeel zal lezen’

•

Leibniz (~1700): “Men ziet dat alle gebeurtenissen in de hele wijde wereld zich wiskundig afspelen, zodat
iemand die voldoende inzicht heeft in de werking der dingen, en bovendien over voldoende geheugenkracht en
intelligentie beschikt om alle omstandigheden in aanmerking te nemen, een profeet zou zijn die de toekomst
vanuit het heden zou zien, alsof hij in een spiegel kijkt.”

•

Laplace (~1800): “Voor een intelligent wezen dat op een bepaald moment zowel alle krachten in de natuur
kent als de toestand van alle deeltjes, zouden zowel de toekomst als het verleden bekend zijn”

•

(Earman, ~2000): De wereld W is deterministisch als voor iedere fysisch [i.e. volgens de natuurwetten]
mogelijke wereld W’ geldt: als W en W’ op een bepaalde tijd samenvallen, dan vallen ze op alle tijden samen.

•

Determinisme: de uitkomst is in principe bepaald door de begincondities en de natuurwetten
Ahum! Wat zijn natuurwetten? Volgen de verschijnselen de wetten (Newton) of omgekeerd (Hume)?

Fysische betekenis van (zuiver) toeval
•

In een deterministische wereld is toeval een illusie, altijd veroorzaakt door onwetendheid:

“Wat wij toeval noemen is het toevluchtsoord der onwetendheid” (Spinoza, ~1650)
•

Voorbeeld van toeval door onwetendheid: bij extreme gevoeligheid van de begincondities is de
uitkomst in de praktijk niet voorspelbaar! (deterministische chaos: het weer, roulette, munt, dobbelen)

•

Klassieke fysica (Newtons mechanica t/m Einsteins Algemene Relativiteitstheorie) is deterministisch
Ahum! “grove” begincondities, inwendige van roterende zwarte gaten zijn niet deterministisch!

•

Statistische fysica (19e eeuw - onderbouwing van thermodynamica) introduceerde toeval in
natuurkunde: als gevolg van zelfgekozen onwetendheid door uitmiddeling over talloze vrijheidsgraden

•

Kwantumfysica (theorie van elementaire deeltjes, atomen, moleculen, …) is (tenminste volgens
meerderheid der natuurkundigen) indeterministisch en biedt dus ruimte voor (zuiver) toeval
Ahum! Is de Schrödinger-vergelijking niet deterministisch? Het indeterminisme van de kwantumfysica
komt voor zover bekend volledig voort uit het onbegrepen meetproces (Schrödingers Kat)

Geboorte van zuiver toeval (1926)
‘Kwantummechanica geeft een zo volledig mogelijk beeld van de eﬀecten van een botsing,
waarbij het echter geen causale relaties beschrijft. De theorie geeft geen antwoord op de
vraag: “wat is de toestand na de 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 wél 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, 1926)

Reflectie of doorlating van licht door glas is toevallig

Albert Einstein (in brief uit
1926 aan Max Born, die als
eerste voorstelde dat
botsingen (zoals die op CERN
zojuist vertoond) volgens de
kwantummechanica een
toevallige uitkomst hebben):
“De kwantummechanica is zeer
ontzagwekkend. Maar een
innerlijke stem zegt mij dat het
nog niet de ware Jacob is. De
theorie levert veel op, maar
brengt ons nauwelijks dichter bij
het geheim van De Oude. Ik ben
er in ieder geval van overtuigd
dat Hij niet dobbelt.”

n

Niels Bohr
(1885-1962)

Albert Einstein
(1879-1955)

Voorlopige oplossing Bohr-Einstein debat
•

Het is niet mogelijk om zonder verdere aannamen te bewijzen dat de kwantummechanica
indeterministisch is (tegenvoorbeeld: Bohm, 1952, beslissende inspiratie voor Bell, 1964)

•

Het bewijs dat “mogelijke interne eigenschappen van het atoom die de uitkomst wél
zouden bepalen” (Born) niet kunnen bestaan berust op de volgende twee aannamen:
1. Lokaliteit: de volgorde van metingen aan ver (“ruimteachtig”) van elkaar verwijderde
(maar niettemin mogelijk gecorreleerde) fysische systemen (waartussen dan geen
subliminale communicatie mogelijk is) maakt niet uit voor de uitkomsten daarvan
(N.B. deze volgorde is volgens Einsteins Speciale Relativiteitstheorie ook onbepaald)
2. “Vrije wil”: de meetinstellingen in een fysisch experiment kunnen “vrij” (in de zin van:
onafhankelijk van het systeem waaraan wordt gemeten) en bovendien “voldoende
toevallig” (afwisselend) worden gekozen (bijv. keuze polarisatie-as van polaroidglas)

•

Mysterie dat het bewijs van zuiver toeval met Speciale Relativiteitstheorie te maken heeft

•

Het bewijs is strict genomen circulair vanwege de eis van random meetinstellingen

•

Verificatie voorspellingen QM in experimenten: 1982 (Aspect) tot Hensen & Hanson (2015)

Drie rijen cijfers van 0 t/m 9 (of drie grote getallen)
•

64932074444983894622966640195832953872398772

•

82148481114428845648724587892533057074469833

•

01234567891011121314151617181920212223242526

Alle drie de rijen evt. verlengd tot miljarden cijfers) doorstaan
alle mogelijke statistische tests op (naïeve) “randomness”:
Alle individuele cijfers komen ongeveer even vaak voor,
evenals alle mogelijke combinaties van 2, 3, 4, …, cijfers
Maar zijn ze ook “echt” toevallig (en zo ja in welke betekenis?)

Drie rijen cijfers (vervolg)
•

64932074444983894622966640195832953872398772 …
is gegenereerd door een kwantum-mechanische random generator: toevallig

•

82148481114428845648724587892533057074469833 …
is een (gevorderd) deel van de decimale expansie van het getal π: niet toevallig

•

01234567891011121314151617181920212223242526 …
(getal van Champernowne) is “uiteraard” niet toevallig (maar waarom niet?)

Het blauwe getal is toevallig in de fysische betekenis: er bestaat (onder bepaalde
aannamen) zelfs geen onbekend deterministisch fysisch proces dat het genereert
De zwarte en rode rij zijn niet toevallig, maar nu in een wiskundige (computationele)
betekenis (Kolmogorov, Chaitin): deze rijen kunnen worden gegenereerd door een
algoritme (= computerprogramma = berekenbaar proces) dat korter is dan de rij zelf

Wiskundige definitie van toevalsrij
Definitie: Een (eindige) rij cijfers heet toevallig als deze niet kan worden
berekend door een computerprogramma of algoritme dat korter is dan de rij
zelf (met andere woorden: er bestaat geen lossless compressie van de rij)
er zit geen enkel patroon in de rij, de rij doorstaat alle statistische tetst
er zijn geen “kansrijke” (berekenbare) voorspellingen mogelijk over de rij
Stelling van Chaitin (1974) formaliseert de ongrijpbaarheid van toeval:
Er bestaat geen algoritme dat bepaalt of een willekeurige rij toevallig is

•

De “overweldigende meerderheid” van alle rijen is toevallig
Van de meeste toevallige rijen kan niet worden bewezen dat ze toevallig zijn

•

Er bestaan dus nauwelijks expliciete voorbeelden van toevalsrijen

•

Technologisch belang van toevalsrijen
Toevalsrijen zijn cruciaal in cryptografie, met name in internet (en PIN) beveiliging:
•

ENIGMA-code Duitse U-boten in WW2 werd iedere dag opnieuw gerandomiseerd ingesteld (en is
door Alan Turing gekraakt d.m.v. systematische patroonherkenning m.b.v. de eerste computer)

•

Secure (SSL, https://, slogin) internet communicatie is versleuteld met uniek eigen sleutelpaar (public
key + private key); sleutel komt uit toevalsrij; iedere patroon maakt sleutel kwetsbaar tegen aanval

•

Random password generatie (soms zelfs stabiel password + per seconde veranderend co-password)

•

Data center security: versleuteling van alle (cloud) data (en niet slechts van de toegang daartoe)

•

Genereren van maskers en randomisatiepatronen tegen side channel attacks (bijv. OPCW hack)

Vreedzame voorbeelden: Monte Carlo integratiemethoden, online gokken, schudden kaarten, …
Pseudo-random number generatoren (PRNG) gebruiken algoritmes: “Anyone who attempts to generate
random numbers by deterministic means is, of course, living in a state of sin” (John von Neumann, 1951)
“Klassieke” fysische RNG gebruiken atmosferische ruis (deterministische chaos, vgl. dobbelende banken)
Gestage (commerciële) opkomst quantum random number generatoren (bijv. IdQuantique)

Toevalsrijen: wiskunde versus natuurkunde
Wiskunde en natuurkunde gebruiken verschillende noties van toevalsrij:
•

Natuurkunde: rij is niet gegenereerd door een deterministisch fysisch
proces (claim: QM kan aldus gedefinieerde toevalsrijen produceren)

•

Wiskunde: toevalsrij is per definitie niet gegenereerd door een algoritme
(stelling: verreweg de meeste rijen zijn toevallig, ofschoon dat voor een
typische gegeven rij niet algoritmisch kan worden bewezen)

•

Het is niet duidelijk of fysische processen (inclusief brein en bewustzijn!)
überhaupt wel berkenbaar zijn in de zin van computerprogramma’s

•

Het verband tussen deze twee noties is dus niet duidelijk: er bestaat
geen bewijs dat QM metingen wiskundige toevalsrijen produceren

Toeval als “family resemblance”
Deze en alle voorbeelden suggereren dat het woord “toeval” niet naar één begrip verwijst:
•

“I am saying that these phenomena have no one thing in common which makes us use
the same word for all, - but that they are related to one another in many different ways.
And it is because of this relationship, or these relationships, that we call them all [by the
same word] (…) We see a complex network of similarities overlapping and crisscrossing: sometimes overall similarities, sometimes similarities of detail. I can think of no
better expression to characterize these similarities than ‘family resemblances’; for the
various resemblances between members of a family: build, features, colour of eyes, gait,
temperament, etc. etc. overlap and criss-cross in the same way.”
(Wittgenstein, Philosophical Investigations, §§ 65–67)

•

“The idea that in order to get clear about the meaning of a general term one had to find
the common element in all its applications has shackled philosophical investigation; for it
has not only led to no result, but also made the philosopher dismiss as irrelevant the
concrete cases, which alone could have helped him to understand the usage of the
general term” (Wittgenstein, Blue Book, §§ 19–20)

Maar wel een bijzondere “family resemblance”!
Alle voorbeelden van toeval suggereren ook iets anders: de verschillende
betekenissen (= gebruikswijzen) van dit woord kunnen uit elkaar worden
gehouden door hun tegenpool te benoemen (Lüthy & Palmerino, 2016):
•

Fysisch proces is toevallig als het niet deterministisch is (d.w.z. is toevallig als de
uitkomst niet is bepaald door de begincondities en de natuurwetten)

•

Rij cijfers is toevallig volgens de wiskunde als deze niet kan worden gegenereerd
door algoritme dat korter is dan de rij zelf (d.w.z. de rij is niet comprimeerbaar)

•

Van Dale: toe·val2 (het, de ∼ (m.)), aanval van epilepsie toe·val1 (het ∼),
gebeurtenis of omstandigheid die vooraf niet te voorzien, niet te berekenen is
De “family resemblance” van toeval kan dus beter direct via de tegenpolen
worden bepaald: wél deterministisch, berekenbaar, te voorzien, etc.

Ontmaskering van toeval
Je kunt dus soms ook aantonen
dat iets géén toeval was door de
tegenpool te bewijzen:
•

Minister Ollongren beweert dat
iets (waar ze politiek voordeel bij
had) een “toevallige samenloop
van omstandigheden” was in de
zin dat A en B (rapport en
referendum) “niets met elkaar te
maken hadden” terwijl deze in
werkelijkheid alles met elkaar te
maken hadden (ze loog dus)

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)

•

“Mutations are random changes because they occur independently
of whether they are beneficial or harmful.” (Dobzhansky, ~1950)

•

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

Coïncidenties
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!
Definitie: “Een coïncidentie is
een verrassende samenloop van
omstandigheden, opgevat als
zinvol verbonden, ogenschijnlijk
zonder causale samenhang.”
(Diaconis & Mosteller, 1989)
Toeval heeft hier als tegenpool:
samenloop van omstandigheden
met causale samenhang

De ultieme coïncidentie: Fine-Tuning (“for Life”)
Fine-tuning (“for life”) is de claim dat als bepaalde parameters
in kosmologie en deeltjesfysica ook maar een iets verschillende
waarde hadden gehad, het resulterende heelal er heel anders
uit zou hebben gezien: in het ergste geval geen stervorming
(wegens gebrek aan samenklontering materie of juist teveel
daarvan, of wegens niet opstarten kernfusie), en daarmee
helemaal geen chemische elementen, en anders de verkeerde
abundantie van elementen, en i.h.b.: geen (herkenbaar) leven
•

massadichtheid ρ en (onafhankelijk) fluctuaties rond ρ

•

proton-neutron massaverschil, fijnstructuurconstante …
Is dit toeval? De tegenpool van toeval is hier: doelgerichtheid

Twee visies op Fine-Tuning for Life
“Theism provides a very neat
explanation for this fine-tuning. Finetuning is an example of the sort of
order we’d expect to find in a universe
created by God. God would have
reason to bring about valuable things,
like a community of embodied moral
agents. We must compare God’s
reasons for creating a fine-tuned
universe with the absence of any
reason for a finely tuned universe
given atheism. Such a complex and
valuable state of affairs is much, much
more likely given theism than chance.”
(Graham Veal, 2014)

“A mild form of satire may be
the appropriate antidote.
Imagine, if you will, the
wonderment of a species of
mud worms who discover that
if the constant of thermometric
conductivity of mud were
different by a small percentage
they would not be able to
survive.” (John Earman, 1987)

Samenvatting
Toeval is geen eenduidig begrip maar een “family resemblance” à la Wittgenstein,
echter gedefinieerd door de tegenpool:
•

Natuurkunde: toevallige uitkomst/proces is niet gedetermineerd

•

Wiskunde: toevalsrij is niet berekenbaar (= niet lossless comprimeerbaar)

•

WK-finale nederlaag tegen Spanje was toevallig want niet verdiend

•

Mutaties (in DNA) zijn toevallig omdat ze niet a priori heilzaam/schadelijk zijn

•

Kanker is (vaak) toevallig omdat het niet door ongezond leven komt

•

Coïncidenties zijn toevallig omdat er geen causale samenhang is

•

Fine-tuning heelal is toevallig omdat (als?) het niet doelgericht is

