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Inleiding  
Etienne Lemmens 
 
 
 
 

Toeval was de mode. Ik klampte me vast aan het verschijnsel synchroniciteit, 
waar de mensen, Carl Gustav Jung ten spijt, nog steeds geen raad mee wisten. 

Geordend toeval …: een strenge, geheime ordening van de wereld der 
gebeurtenissen, ingesteld door een God die niet van dobbelen houdt. 

A.F.Th., De Movo Tapes (2003) 
 
De sterrenkundige Fred Hoyle vergeleek de verklaring van de 
evolutie van leven op aarde op grond van toeval met een or-
kaan die over een autokerkhof raast en een auto geheel in el-
kaar zet.1 Het lijkt vergezocht, dat complexe systemen (in dit 
geval biologische) ontstaan zouden zijn door louter toevallige 
ontwikkelingen. Betekent dat dan ook dat er geen richting of 
doel toegekend kan worden aan de (biologische) evolutie? 
Speelt toeval, in de zin van een reeks onvoorziene ontwikke-
lingen, een prominente rol en zijn deze onvoorzienbaarheden te 
duiden? 
Welke rol speelt toeval in de geschreven geschiedenis? Is het 
heden de uitkomst van de optelsom van oneindig veel kleine 
menselijke keuzen en (gemiste) historische kansen? Of zit er een 
(nar)ratio met een doel in de opeenvolgende gebeurtenissen?  
 
Deze en soortgelijke vragen kwamen aan de orde op het sym-
posium over toeval, dat in het voorjaar van 2001 georganiseerd 
werd door het Bureau Studium Generale van de Universiteit 
Utrecht.  
Deze bundel bevat het verslag van de lezingen, die op dit sym-
posium zijn gehouden. Evenals in de voorgaande bundels Chaos 
en Orde (1999), Tijd en Wetenschap (1999) en De Ruimte (2002), 

 
1 Zie Vroon, P., Wolfsklem (1992). 
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wordt bekeken in hoeverre een vergelijk tussen de opvattingen 
uit verschillende wetenschapsgebieden over het thema  leidt  
tot een betere begripsvorming van het verschijnsel, begrip of  
theorie. 
Vanuit vier disciplines wordt toeval omschreven en gedefi-
nieerd. Dat zijn achtereenvolgens de wiskunde, biologie, na-
tuur- en sterrenkunde en geschiedwetenschap. Helaas is van de 
filosofie, die op het symposium wel vertegenwoordigd werd, 
geen bijdrage aan deze bundel gereed gekomen. 

Toeval 

Het begrip toeval wordt met een groot bereik aan termen gede-
finieerd of geassocieerd. Toeval wordt in verschillende verto-
gen in verband gebracht met onvoorspelbaarheid, onzekerheid, 
indeterminisme, contingentie, non-causaliteit, synchroniciteit 
en geluk. 
In de praktijk wordt toeval het meest beschouwd als een voor-
val, dat een geringe kans heeft zich voor te doen. Bijvoorbeeld, 
tijdens een vakantie in het buitenland kom je een oude bekende 
tegen. Het eerste wat je in zo'n geval roept is: "Goh, wat toeval-
lig dat ik je hier tref." Op de keper beschouwd, is het waar-
schijnlijk heel goed te verklaren dat het voorval plaatsvindt. 
Dat ik op vakantie ben en daar rondloop, is het gevolg van een 
causale keten van beslissingen en daarop gebaseerde hande-
lingen. Dat de oude bekende daar ook op vakantie is en daar 
rondloopt is tevens causaal verklaarbaar. Hoewel de kans klein 
is, is het onherroepelijk dat de twee causale ketens elkaar daar 
zullen treffen. 
Dat het voorval als 'toevallig' wordt afgeschilderd, zou een 
tekort aan kennis van de andere betrokken causale keten kun-
nen betekenen. Doordat ik niets weet van de mogelijke uit-
komst van de causale keten aan de andere kant, is het voor mij 
'stom' toeval dat de ontmoeting plaatsvindt. Sterker, als ik van 
de causale keten had geweten, had ik er wellicht op aange-
stuurd een ontmoeting uit te lokken. Het kennistekort was dan 
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verdwenen, alsmede de neiging het voorgevallene als een toe-
vallige gebeurtenis te duiden. 
 
Het is intrigerend te noemen dat een toevallige gebeurtenis 
betekenis krijgt in het licht van datgene wat niet gebeurt. Het 
feit dat twee of meer causale ketens elkaar treffen en dit als 
toeval wordt gedefinieerd, kan enkel doordat allerlei andere 
mogelijkheden, wellicht met een nog kleinere kans, niet gereali-
seerd worden. Stel je voor dat je de gangen van alle mensen 
vanuit een bovenmenselijk oogpunt zou kunnen aanschouwen 
en wel letterlijk met een gezichtspunt van bovenaf en met ken-
nis van relaties tussen mensen. Je ziet de 'ijzeren' voltrekking 
van twee causale ketens door middel van de vakantieontmoe-
ting van een individu met een oude bekende. Een straat verder 
lopen echter vijf andere bekenden, ook volstrekt causaal ver-
klaarbaar vanuit hun eigen keten van handelingen en beslis-
singen. Ontmoetingen komen hier niet tot stand, terwijl het wel 
mogelijk was, misschien wel tenenkrommend vanuit het ge-
zichtspunt  van bovenaf. De eerste ontmoeting krijgt zijn bete-
kenis, omdat andere voorvallen met een kleine of grote kans 
niet gebeurden. 
 
Het bovenstaande is een studieonderwerp van een tak van de 
geschiedwetenschap: de what-if-history. Door veel historici wor-
den de resultaten hiervan afgedaan als borrelpraat. Toch wil ik 
u de volgende anekdote niet onthouden. Aan het eind van de 
jaren tachtig van de negentiende eeuw reisde Buffalo Bill met 
zijn Wild West Show door Europa. De show trok langs de grote 
Europese hoofdsteden en trok een gemêleerd publiek. In de 
show had Annie Oakley een prominente rol. Van relatief grote 
afstand kon zij de as van een sigaar, die een man in zijn mond 
hield, schieten. Gewoonlijk stelde Oakley aan het publiek de 
vraag of iemand bereid was de sigaar in de mond te nemen. 
Over het algemeen durfde niemand de uitdaging aan en dan 
trad haar man, die in het publiek zat, naar voren als vrijwilliger. 
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De show deed Berlijn aan in november 1889. De jonge keizer 
Wilhelm was zeer nieuwsgierig en wilde de show graag bijwo-
nen. Op de vraag van Annie Oakley om een vrijwilliger uit het 
publiek, stond de jonge keizer op en meldde zich luidkeels. Ook 
al leidde dat tot grote consternatie van de omringende hofhou-
ding, Wilhelm liet zich niet vermurwen. Oakley  nam de uitda-
ging aan en schoot. Tot grote opluchting van het publiek schoot 
Annie trefzeker alleen de as van de sigaar. 
De what-if-historicus stelt zich nu de vraag: wat zou er gebeurd 
zijn wanneer Annie Oakley de keizer dodelijk had geraakt? 
Wellicht was de Eerste Wereldoorlog nooit uitgebroken en zag 
de geschiedenis van de wereld er compleet anders uit. Dat is 
natuurlijk voor een groot deel koffiedikkijken. De werkelijkheid 
is zo complex, dat op dat soort vragen met de huidige stand der 
techniek en wetenschap weinig te zeggen is. Onderzoekers van 
de what-if geschiedenis proberen wel beredeneerde antwoorden 
op dit soort vragen te geven met behulp van econometrische 
modellen. Er kan zonder meer kritiek geleverd worden op het 
gebruik van deze modellen en de aannames die daarin worden 
gemaakt. Het is echter te gemakkelijk om dat af te doen als 
borrelpraat. 
De anekdote van Annie Oakley wordt trouwens nog vervolgd. 
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 
schijnt Annie Oakley de Duitse keizer Wilhelm een brief te heb-
ben geschreven met het verzoek voor een 'second shot'. Of en 
wat de keizer antwoordde, verhaalt de geschiedenis niet.2
 
Een specifieke geval van toeval is serendipiteit, de ongezochte 
vondst, als gevolg van een handeling zonder intentionaliteit. 
Het gaat om het (uit)vinden van iets, zonder daar speciaal naar 
op zoek te zijn of zonder het te willen. Serendipiteit heeft een 
lange en roemrijke geschiedenis, vanaf het Heureka van Archi-

 
2 Zie Claylarge, D., 'Thanks, but no cigar'. In Robert Cowley, What if? 
Military historians Imagine What Might Have Been, London 2000. p. 290-
291. 
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medes tot en met de uitvinding van de magnetron.3 Hier lijkt 
het toeval van de ongezochte vondst het te winnen van het 
doelgericht onderzoek van de wetenschapper, maar de schijn 
bedriegt. Veelal is de wetenschapper niet op zoek naar hetgeen 
hij nog niet kent, maar hij of zij heeft wel de 'mindset' om het-
geen zich voordoet te duiden als iets dat, weliswaar ongezocht, 
volstrekt nieuw en uniek is. Deze interesse of vaardigheid van 
de wetenschapper staat garant voor verdere bestudering of 
uitwerking van wat zich in de kern laat aanzien als een moge-
lijke uitvinding of ontdekking.  
 
Tot zover een aantal definities van toeval. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de artikelen in 
deze bundel. 

De bijdragen 

In zijn bijdrage 'Toeval en kansberekening' beschrijft de wis-
kundige Ronald Meester toeval vanuit de kansberekening. Toe-
vallige gebeurtenissen zijn processen van onzekerheid, be-
grensd door de praktische ervaring. De ervaring leert dat de 
kans dat met een dobbelsteen 6 wordt gegooid 1/6 is. De kans-
berekening verklaart dan ook niet, maar beschrijft. Ook al is de 
kans op een specifieke gebeurtenis heel klein, het kan toch ge-
beuren. Tegelijkertijd wordt er niets verklaard en niets voor-
speld. 
Het is moeilijk, en volgens Meester zelfs onzinnig, een definitie 
te geven van toeval. Het is empirisch onbeslisbaar of iets toe-
vallig of gedetermineerd is. Desondanks wordt toeval als een 
ingrediënt van een beschrijvend model geïncorporeerd. Toeval 
speelt dan een prominente rol bij complexe processen, waarbij 
een exacte beschrijving onmogelijk is. Dan wordt toeval, opge-

 
3 Zie Roberts, R.M., Serendipity. Accidental Discoveries in Science, New 
York 1989; Andel, P. van & B. Andreae, Ongezochte Vondsten. Een ABC 
van Serendipiteit, Groningen 2001. 
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vat als een extreem kleine kans, binnen het model gehaald. 
Maar Meester blijkt nog niet overtuigd van de verklarende 
waarde van het begrip. 
 
Volgens Dennis Dieks wordt in wetenschappelijke theorieën 
geprobeerd natuurprocessen zo nauwkeurig mogelijk te be-
schrijven, te verklaren en te voorspellen, in ieder geval vanaf 
Newton. De klassieke mechanica en de corresponderende wer-
kelijkheid waren dan ook deterministisch, dus voorspelbaar. De 
vraag die Dieks zich stelt, is of er in dat model ruimte is voor 
toeval, of indeterminisme. 
Dieks beantwoordt deze vraag door toeval te verklaren uit in-
formatiegebrek. Stel, een onwaarschijnlijke gebeurtenis vindt 
plaats. In de praktijk zijn we geneigd, wanneer de kans op die 
gebeurtenis heel klein is, dat toeval te noemen. Goed be-
schouwd is een dergelijk toeval het samenkomen van twee of 
meer causale ketens van gebeurtenissen. Elke keten is in zich-
zelf verklaarbaar. Maar de ketens hebben geen informatie over 
de loop van gebeurtenissen in een andere keten. Wanneer de 
causale ketens elkaar treffen, lijkt het door externe toevallige 
omstandigheden te zijn verordonneerd, maar dat komt door 
informatiegebrek. 
Dat gebeurt ook in complexe (chaotische) systemen, waar de 
onzekerheid exponentieel toeneemt. De wetenschapper kent 
bijvoorbeeld niet de beginsituatie of alle krachten die op het 
systeem inwerken. Ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen 
kunnen causaal verklaard worden, maar de informatie is er niet 
om dat als zodanig te duiden. 
De empirische verschijnselen sluiten determinisme noch inde-
terminisme uit. Sterker, we hoeven daarover op dit moment 
niet over te beslissen, volgens Dieks. Toeval, gedefinieerd als 
informatiegebrek, kan even goed in een deterministisch als een 
indeterministisch wereldbeeld passen. 
De ontwikkelingsbioloog Jo van den Biggelaar definieert toeval 
als een toedracht zonder directe of noodzakelijke oorzaak. Bij-
voorbeeld door toedoen van de een of andere externe factor kan 
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een proces vele verschillende wendingen nemen. Met betrek-
king tot de levensloop heeft toeval te maken met vrijheids-
graden en keuzemogelijkheden. Het menselijk individu bestaat 
uit zo'n honderd miljard genetisch identieke cellen. Toch is elke 
cel min of meer uniek. Door een toevallige externe impuls 
wordt de functie van de cel bepaald door een beperkt aantal 
genen in de cel te activeren. 
Voor de nieuwe cel ligt de functie in eerste instantie niet vast. 
Verandering van de lotsbestemming van de individuele cel is 
mogelijk. Er is dus nog een keuzevrijheid. De keuze welke set 
genen wordt geactiveerd en welke functie de cel krijgt, wordt 
bepaald in samenhang met de omgeving en de rest van het 
embryo. Is de keuze bepaald, dan wordt verandering van de 
functie moeilijker en allengs onmogelijk. Van den Biggelaar 
stelt dat keuzevrijheid voor de individuele cel geldt, maar dat 
de keuze sterk beïnvloed wordt door de omgeving. 
 
Volgens Ton Nijhuis speelt het toeval een uitermate belangrijke 
rol in de geschiedenis. Geschiedenis wordt door Nijhuis voor-
gesteld als een open proces, dat wil zeggen met een aantal mo-
gelijke voortzettingen. Dat wil zeggen dat het geschiedverloop 
niet gedetermineerd is, oftewel dat de geschiedenis contingent 
is. De handelingsvrijheid van de individuele mens maakt inte-
graal onderdeel uit van deze visie. De keuze voor een bepaalde 
handeling, uit de alternatieven die ter beschikking staan of mo-
gelijk bedacht kunnen worden, beïnvloedt het verdere verloop 
van de geschiedenis. 
Voor de geschiedenis is deze gedachtegang zelfs constitutief. 
Vanuit het heden beschouwd, is de toekomst nog open, maar 
het verleden is gesloten. Toch zal de historicus de historische 
processen en gebeurtenissen contingent moeten benaderen. Het 
individu heeft keuzevrijheid en handelingsvrijheid, waardoor 
de geschiedenis een specifiek verloop in de context van wat 
allemaal had kunnen gebeuren. 
Dat betekent, voor Nijhuis, dat de historicus de mogelijkheid 
van andere geschiedverlopen open moet houden. Eigenlijk is 
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geschiedenis dan geen narratio over wat er gebeurd is. Histo-
rische handelingen, gebeurtenissen en processen krijgen bete-
kenis door hetgeen niet gebeurd is, maar wel tot de reële moge-
lijkheden behoorde. Dat wil evenwel niet zeggen dat toeval 
constitutief is voor het geschiedverloop. 
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Toeval en de rol van de kansrekening 
Ronald Meester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 

In dit artikel wil ik kijken naar zogenaamd toevallige gebeurte-
nissen en de wiskundige beschrijving hiervan. Kansrekening en 
toeval spreken tot de verbeelding. We spreken dan ook dage-
lijks over kansen. De kans op mooi weer, de kans dat we een 
ongeval krijgen of de kans om een prijs te winnen in een loterij. 
De wiskundige discipline die zich bezighoudt met dit type ver-
schijnselen wordt kansrekening genoemd. 
Maar wat is toeval eigenlijk? En wat is eigenlijk precies een 
kans? Wat betekent het precies wanneer we zeggen dat de kans 
op zes ogen bij een dobbelsteenworp gelijk is aan 1/6? Wat 
doen we precies wanneer we in een wiskundig model een be-
paalde kans uitrekenen? En waarom speelt kansrekening zo'n 
grote rol in ons leven? Dit zijn vragen waar wel het een en an-
der over te zeggen valt. In dit artikel wil ik ingaan op de rol die 
kansrekening speelt, en daarbij komt ook het al dan niet be-
staan van toeval aan de orde. Ik zal een bepaalde invalshoek 
kiezen van waaruit duidelijk zal worden (hoop ik) dat de be-
grippen toeval en kans in de realiteit in nevelen gehuld (moe-
ten) blijven, maar dat, ondanks dat, de kansrekening een pro-
minente rol speelt in ons leven.  



Ronald Meester 
 
 

 14

Wiskundige modellen 

Als kansrekenaar bestudeer ik processen waarbij onzekerheid, 
in wat voor vorm dan ook, in het spel is. Het feit dat ik die pro-
cessen als wiskundige bestudeer, impliceert dat ik niet naar de 
werkelijkheid zelf kijk, maar naar modéllen van deze werke-
lijkheid. Een model is eigenlijk niets anders dan een eenvoudige 
wiskundige beschrijving van de werkelijkheid die hopelijk een 
aantal essentiële kenmerken van deze werkelijkheid in zich 
heeft. In dat model gaat een wiskundige aan het werk, over de 
werkelijkheid maakt hij zich misschien later zorgen, maar vaak 
ook helemaal niet. In dit artikel wil ik echter juist ingaan op de 
betekenis van de wiskunde en de interpretatie van haar resul-
taten voor de realiteit. Ik zal dit doen aan de hand van een 
aantal voorbeelden.  
 
Dobbelstenen gooien 
Stel, ik gooi een dobbelsteen, het archetypische kans-experi-
ment. Vanwege de symmetrie zal het voor iedereen duidelijk 
zijn dat de kans dat er bijvoorbeeld drie ogen bovenkomen 
gelijk zou moeten zijn aan 1/6. Ik kan nu een wiskundig model 
maken voor het gooien van een dobbelsteen, waarbij de kans op 
bijvoorbeeld drie ogen inderdaad 1/6 is. Dat klinkt nogal 
logisch en het zou vreemd zijn als ik het anders zou doen. 
Nogmaals, het model dat ik zojuist beschreef kent kans 1/6 toe 
aan elk van de mogelijke uitkomsten bij het gooien van een 
dobbelsteen. Nu komt een cruciale vraag. Waarom hebben wij 
met zijn allen vertrouwen in dit model? Waarom accepteren we 
het? Waarom vindt iedereen het toch zo logisch dat we dit mo-
del kiezen? Het antwoord op deze vraag is simpel: de erváring 
van vele worpen met de dobbelsteen heeft ons vertrouwen in 
het model gegeven. Als wij met zijn allen vele, vele malen met 
een dobbelsteen zouden gaan gooien, dan zouden we tot de 
ontdekking komen dat we in ongeveer 1/6 van het totaal aantal 
worpen een drie hebben gegooid. Bij vele herhalingen van 
hetzelfde experiment zien we dat in 1/6 van de gevallen een 



Toeval en de rol van de kansrekening 
 
 

 15

drie bovenkomt, en dat komt prachtig overeen met het intuïtie-
ve idee dat de kans op een drie gelijk zou moeten zijn aan 1/6. 
Dáárom accepteren we het model, omdat het in de praktijk 
werkt.  
Je kunt het ook omdraaien en zeggen dat we de dobbelsteen 
willen zien als instrument voor een eerlijk experiment. Als nu 
blijkt dat de dobbelsteen niet goed werkt in de zin dat een be-
paald aantal ogen vaker voorkomt dan een ander, dan kunnen 
we besluiten om de dobbelsteen niet te accepteren. We laten dan 
het (ideale) model intact. 
 
Biggen 
Nu een ander voorbeeld, waaruit blijkt dat je niet altijd de kans 
van tevoren kunt inschatten, zoals bij de dobbelsteen. Misschien 
kent u het spelletje Biggen wel. Het spel bestaat uit twee var-
kentjes die je net als een dobbelsteen een aantal keren moet 
gooien. De varkens kunnen nu op een aantal manieren terecht-
komen. Meestal komen de varkens op hun zij terecht, die worp 
heet Zijtje Spek. Dit levert dan ook slechts 1 punt op. Een zeld-
zame worp is de Dubbele Trogstand, waarbij allebei de varken-
tjes op hun neus terechtkomen. Als je het geluk hebt deze te 
gooien dan levert je dat maar liefst 60 punten op. Hoe komt 
men aan deze puntenverdeling? Hier is slechts één antwoord 
mogelijk: ervaring. Na vele, vele worpen bleek dat de Dubbele 
Trogstand ongeveer 60 maal zo weinig voorkwam als Zijtje 
Spek. De makers hebben daarop het spel Biggen gemodelleerd, 
zodat de kansen op de verschillende uitkomsten worden gespe-
cificeerd. Zolang dit model, deze puntenverdeling dus, de 
werkelijke uitgevoerde spelletjes goed beschrijft, vinden we dit 
prima en accepteren we het model. Als nu blijkt dat diegene die 
op de Dubbele Trogstand wedt altijd wint, dan is dat een sig-
naal om het model aan te passen. We accepteren dus het model 
zolang de realiteit hiertoe aanleiding blijft geven. 
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Terug naar de dobbelsteen   
We keren terug bij ons eerste voorbeeld. Het wordt daar nog 
veel mooier. In het simpele wiskundige model waarin bij elke 
worp de kans op een specifieke uitkomst 1/6 is, en waarin 
verschillende worpen onafhankelijk van elkaar plaatsvinden, in 
dat simpele wiskundig model, kunnen we echt bewijzen, dat de 
fractie van de uitkomsten waar een drie bovenkomt steeds 
dichter bij 1/6 komt te liggen. Hoe vaker je gooit, hoe dichter 
deze fractie bij 1/6 ligt. Dit wiskundig bewijs gaat gepaard met 
formules, redeneringen en logische stappen. Het bewijs laat 
zich helemaal niets gelegen liggen aan de werkelijkheid, het is 
een bewijs in de abstracte wereld van de wiskunde. Dat lijkt 
vreemd, want het feit dat we in ruwweg 1/6 van het aantal 
worpen een drie zien, is toch echt empirisch toetsbaar. Ik zei 
toch net dat ik als wiskundige alleen modellen bestudeer en 
niet de werkelijkheid zelf? Welnu, inderdaad, het feit dat ik in 
het wiskundig model iets kan bewijzen wat we vervolgens in 
de realiteit waarnemen is alléén maar een aanwijzing dat het 
model de werkelijkheid op dit punt goed beschrijft. Het heeft 
geen énkele verklarende waarde. Met andere woorden, het wis-
kundig model voor het herhaald gooien met een dobbelsteen 
voorspelt en beschrijft wat er gebeurt bij het herhaald gooien 
van de dobbelsteen, maar het verklaart niet het ervaringsfeit 
dat het aantal drieën bij herhaald gooien in de buurt van 1/6 
van het aantal worpen komt te liggen. Het is juist precies an-
dersom. Als we een wiskundig bewijs zouden kunnen geven dat 
we in de helft van de worpen een drie zouden gooien, dan con-
cluderen we dat het modél niet klopt, en gaan we op zoek naar 
een beter model. Dus, we kiezen het model dat de werkelijk-
heid goed nabootst, het model heeft dus geen enkele verkla-
rende waarde.  
   
Het verhaal van het kerkkoor 
Ik zal dit principe nog eens toepassen op een minder kunst-
matig voorbeeld dan het gooien met een dobbelsteen of varken. 
Het verhaal is waar gebeurd. Op 1 maart 1950 kwamen alle 



Toeval en de rol van de kansrekening 
 
 

 17

vijftien leden van een kerkkoor ergens in de Verenigde Staten te 
laat op de repetitie. De redenen waren zeer uiteenlopend en 
hadden niets met elkaar te maken. De één slaagde er niet in zijn 
auto te starten, de ander had zich verslapen, nog een ander 
wilde eerst een interessant radioprogamma afluisteren, et 
cetera. Vijf minuten nadat het koor met de repetitie had moeten 
beginnen, werd het kerkgebouw door een gasexplosie volledig 
verwoest. Door een zeer opmerkelijke samenloop van 
omstandigheden was er nu niemand in de kerk aanwezig 
tijdens de explosie. Hoe bijzonder was deze gebeurtenis nu 
eigenlijk? Velen onder u zullen de volgende redenering heel 
overtuigend vinden: de kans op deze specifieke gebeurtenis 
was natuurlijk extreem klein. Maar ja, er zijn zo vreselijk veel 
onwaarschijnlijke dingen die toevallig kunnen gebeuren, het 
moet wel heel gek gaan wil een dergelijke gebeurtenis níet af en 
toe plaatsvinden. Het is eigenlijk net als bij een loterij: de kans 
om te winnen is klein, maar af en toe gebeurt het toch. Dit lijkt 
een goed argument. Je kunt dit argument ook in iets meer wis-
kundige taal vertalen, door bijvoorbeeld aan te nemen dat er 
een bepaalde kans p is dat een specifiek persoon te laat komt, en 
door bovendien aan te nemen dat het feit dat de ene persoon te 
laat komt niets zegt over het eventueel te laat komen van een 
andere persoon, met andere woorden, door een zekere mate 
van onafhankelijkheid te veronderstellen. Binnen zo'n wiskun-
dig model kun je dan gaan rekenen, en dan blijkt dat de kans 
op de genoemde gebeurtenis waarschijnlijk heel klein zal zijn, 
maar niet nul! De kansrekening lijkt dan dus te beweren dat 
dergelijke gebeurtenissen kunnen optreden, en daarmee lijkt de 
kous af. Ik wil u er echter van proberen te overtuigen dat dit  
geen goed argument is. Als je van deze opvallende toevallig-
heden zegt dat zoiets volgens de kansrekening nu eenmaal eens 
in de zoveel tijd zal gebeuren, dan geldt deze conclusie alleen 
maar voor het model, dat op basis van de werkelijke situatie is 
geconstrueerd. Dus eerst constateer je dat er iets opmerkelijks is 
gebeurd. Vervolgens maak je een model waarin die opmerke-
lijke gebeurtenis kan optreden en waarop de kans wellicht zelfs 
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berekend kan worden. Het verbazingwekkende van zo'n 
gebeurtenis lijkt dan onschadelijk gemaakt. Echter, je vergeet 
dan dat die conclusie is gebaseerd op het luchtkasteel dat je zelf 
hebt gebouwd: het wiskundig model. Immers, het feit dat de 
gevraagde kans positief is, heb je er zelf ingestopt. Wanneer je 
rekent met kansen, dan reken je per definitie in een model en 
dat model is niet de werkelijkheid. De conclusie is dus opnieuw 
dat een wiskundig model beschrijft en verheldert maar nooit 
verklaart. 
   
De varkenspestepidemie in Nederland  
Tenslotte nog een recent, maatschappelijk zeer relevant voor-
beeld: de varkenspestepidemie die Nederland enkele jaren ge-
leden teisterde. Een groot probleem aan het begin van de epi-
demie was de vraag welke maatregelen genomen moesten 
worden. De beslissing hierover hing mede af van de inschatting 
van de kans dat de epidemie tot een grote uitbraak zou leiden. 
Het ID-DLO, het instituut voor diergeneeskunde in Lelystad, 
werd gevraagd om een inschatting van deze kans te geven. Het 
ID-DLO deed dit met behulp van een model. Dit model had 
vele tekortkomingen. Zo was bijvoorbeeld een schatting van het 
aantal geïnfecteerde bedrijven dat de komende week ontdekt 
zou worden, uitsluitend gebaseerd op het aantal ontdekte be-
drijven van de huidige week, zonder rekening te houden met 
het verdere verleden. Het ID-DLO erkende deze tekortko-
mingen en ging op zoek naar betere methodes om te epidemie 
te beschrijven. Ik werd daarbij betrokken, en met enkele andere 
wiskundigen/biologen formuleerden we een model voor de 
verspreiding van varkenspest waarbij toeval een belangrijke rol 
vervulde. Zo gingen we er bijvoorbeeld van uit dat er een be-
paalde kans bestaat dat een geïnfecteerd bedrijf een bepaald 
aantal andere bedrijven aansteekt gedurende een week. Dit 
waren allemaal modelaannames. Met behulp van dit model  
kunnen we nu proberen om voorspellingen te doen tijdens een 
epidemie. Het aardige van dit project was dat er nieuwe theo-
retische wiskunde ontwikkeld moest worden om de gevraagde 
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kans überhaupt uit te kunnen rekenen in een redelijke hoeveel-
heid tijd. Voor de echte epidemie in Nederland waren we te 
laat, maar wat we wel konden doen was onderzoeken hoe ons 
model voorspeld zou hebben na bijvoorbeeld twee weken. En 
dit konden we dan vergelijken met wat er in de realiteit is ge-
beurd. Op die manier concludeerden we dat ons model heel 
behoorlijk werkt, ik zal hier verder niet ingaan op de details.  
Voor mijn betoog hier is de belangrijkste boodschap dat wij als 
onderzoekers een bewuste keuze hebben gemaakt om de ver-
spreiding van varkenspest met behulp van toeval te beschrijven 
en te modelleren. Dat was onze  keuze. Het feit dat het model 
heel behoorlijk lijkt te werken zegt nu niets over de drijvende 
krachten achter de epidemie, en nog minder over de vraag of er 
echt toeval, wat dat ook moge zijn, aan het werk zou zijn. Ik 
sluit niet uit dat een model zonder toevalsingrediënt de epide-
mie ook heel goed zou kunnen beschrijven. Door dit voorbeeld 
wordt duidelijk dat toeval dus een model ingrediënt is, en niet 
direct een duidelijke realiteit is of hoeft te zijn.  

Bestaat toeval? 

We zien dus dat er een duidelijk verschil is tussen de natuur 
van zogenaamd toevallige verschijnselen enerzijds en de 
wiskundige modellering daarvan anderzijds. Niemand weet 
wat we met het woord toeval precies bedoelen. Kunnen we dan 
wel de vraag stellen of toeval bestaat? Dit is een vraag waar 
filosofen, wiskundigen, theologen, biologen, natuurkundigen 
en vele anderen zich al heel lang mee bezig houden. In dat licht 
bezien past de nodige bescheidenheid wanneer ik u vertel dat 
naar mijn mening de vraag of toeval bestaat geen zinvolle vraag 
is. Dit moet ik uiteraard toelichten.  
Een wetenschappelijke benadering van de vraag of toeval be-
staat, vereist dat we toeval uiteindelijk werkbaar definiëren. En 
dat kan ik niet. Probeer het maar eens. Wellicht iets als 'twee ge-
beurtenissen die optreden en waartussen geen causaal verband 
bestaat'? Een aardige poging, maar ik zou niet weten hoe je dat 
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zou moeten nagaan, want wanneer is er sprake van causaal 
verband? Met een dergelijke definitie kunnen we nooit beslis-
sen of een bepaalde gebeurtenis toevallig is of niet. Of je nu 
materialist, theïst, atheïst, christen, humanist of wat dan ook 
bent, niemand kan beweren dat hij of zij begrijpt hoe deze 
wereld werkelijk in elkaar steekt. Wat de één blind toeval 
noemt, noemt de ander de hand van God, en waar de één toe-
val ziet als bewijs van een goddeloos universum, ziet een ander 
toevallige gebeurtenissen juist als manifestaties van het 
Goddelijke. Daar komen we niet uit. Dit is trouwens in over-
eenstemming met de moderne kwantummechanica. De kwan-
tummechanica stelt duidelijk dat de vraag of toekomstige 
ontwikkelingen toevallig zijn of al vastliggen, empirisch onbe-
slisbaar is. We komen nu bij een belangrijke conclusie: Elke 
uitspraak die het bestaan van toevallige gebeurtenissen erkent 
of verwerpt is in beginsel een zinledige uitspraak, aangezien we 
niet weten wat toeval is.    
En als toeval niet gedefinieerd kan worden, hoe zit dat dan met 
kansen? Er zijn vele manieren bedacht om kansen op de een of 
andere manier werkbaar te definiëren en allemaal stuiten ze op 
grote problemen. Het is hier niet de plaats om daar heel uitge-
breid op in te gaan, maar ter illustratie van de soort problemen 
die je kunt ondervinden zal ik een voorbeeld geven.  
Meestal denken we over kansen in termen van relatieve fre-
quenties, denk maar aan de dobbelsteen. Maar als we de kans 
op zes ogen willen definiëren als de relatieve frequentie, dan 
moeten we onder ogen zien dat het best mogelijk is om een 
miljoen keer met de dobbelsteen te gooien zonder ook maar één 
keer zes ogen te zien. Het is ook mogelijk om een oneindige rij 
worpen op te schrijven waarin de fractie zessen niet in de buurt 
van 1/6 ligt. De enige manier om die problemen te omzeilen 
lijkt om te laten zien dat dit soort rijtjes bijna niet voorkomen. 
Maar de enige manier om dat netjes te formuleren is in termen 
van kansen: je zou willen zeggen dat dit soort rijtjes kans nul 
hebben, of iets dergelijks. Maar dan is het probleem duidelijk: 
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die kansen  was je nu juist aan het definiëren. Je bijt in je eigen 
staart!   
Binnen het abstracte raamwerk van de wiskunde zijn kansen op 
gebeurtenissen daarentegen wél goed gedefinieerd. Als een 
gebeurtenis met een hele kleine kans toch 'optreedt' in een wis-
kundig model, dan kunnen we met enig recht zeggen dat dit 
toeval is. Elke wiskundige met enige kanstheoretische kennis 
weet precies wat we daar mee bedoelen. Als wiskundige kun je 
dus zeker werken in wiskundige modellen waarin toeval een 
rol speelt. Daarbij vervangen we onze dagelijkse onzekerheden 
door wiskundige kansen. Wanneer wij over toeval praten, dan 
hebben we in feite een wiskundig kader voor ogen. Denk 
bijvoorbeeld maar aan een rad van fortuin. Voor we aan het rad 
draaien hebben we het draaien al gemodelleerd, en de uit-
spraak dat de succeskans bijvoorbeeld 1/100 is, is een uitspraak 
binnen dat model. Hetzelfde gebeurt bij het gooien met een 
dobbelsteen. En als we de gebeurtenis met het kerkkoor niet 
bijzonder noemen, dan doen we dat ook binnen het model dat 
we voor deze gelegenheid in gedachten hebben. In feite is het 
zo dat elke kansuitspraak een uitspraak is binnen een model. 
Daar is helemaal niets mis mee, integendeel, maar het is wel 
belangrijk om je dit te realiseren. Ik hoop dat ik met boven-
staande voorbeelden duidelijk heb kunnen maken dat het niet 
zinvol is om toeval in de realiteit te definiëren, maar dat toeval 
als modelingrediënt heel erg zinvol kan zijn.    

De rol van de kansrekening 

Het begrip toeval blijft dus in nevelen gehuld. Wat is dan nu 
eigenlijk precies de rol van de kansrekening? Gezien mijn pro-
blemen met het begrip toeval in het algemeen kan ik moeilijk 
gaan beweren dat de kansrekening toevallige verschijnselen 
modelleert en die modellen analyseert. Mijn persoonlijke 
antwoord luidt als volgt. Het belang van de kansrekening hangt 
helemaal niet af van de vraag of bepaalde verschijnselen 
werkelijk toevallig zijn of niet, wat dat ook moge betekenen, en 
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ook niet van de vraag of toeval bestaat. De kansrekening heeft 
namelijk een heel andere functie. Kansrekening wordt belang-
rijk als vanwege de grote complexiteit een exacte beschrijving 
niet meer mogelijk is. De kansrekening is in staat het zeer com-
plexe gedrag van systemen samen te vatten in een aantal simpe-
le wetten en kan op die manier een anderszins onoverzichtelijke 
chaos enigszins hanteerbaar maken. Dus met een model kan de 
kansrekening voorspellen dat de fractie drieën bij herhaald 
gooien met een dobbelsteen ongeveer 1/6 zal zijn. Kans-
rekening kan echter niet vertellen waaróm dat zo is. Want 
opnieuw: kansrekening beschrijft, maar verklaart niet. 
Dat klinkt mooi, maar wanneer heb je daar iets aan? Wanneer 
heb je iets aan kansrekening? Een precies antwoord op deze 
vraag is moeilijk te geven, maar het voorgaande maakt wel 
duidelijk in welke richting ik het zal zoeken. Een kanstheore-
tisch model wordt zinvol als het zichzelf kan bewijzen. Dat 
klinkt pragmatisch en dat is het ook. Het is mijn volgende 
conclusie: Kansrekening is zinvol als het werkt. Critici zullen 
nu beweren dat dit niet altijd even makkelijk te verifiëren is. En 
daar hebben ze gelijk in. Als iemand een model voor dijkdoor-
braken maakt en beweert dat er gemiddeld een keer in de 1000 
jaar een dijk zal doorbreken, tja, hoe kan je dat verifiëren. Ik zal 
dan ook altijd uiterst terughoudend zijn bij dergelijke conclu-
sies. Of dit soort modellen zinvol zijn is moeilijk te zeggen. 
Soms is het alles wat we hebben, en moet je er wel mee werken, 
bij gebrek aan beter. Bij ons model voor de varkenspest waren 
we tenminste nog in staat om het model enigszins te toetsen 
aan de hand van afgelopen epidemieën. Daaruit bleek dat het 
model heel aardig werkte, niets minder maar ook vooral niets 
meer.  
We kunnen de pragmatische benadering die ik net voorstelde 
ook op een andere manier bekijken. Om bepaalde processen te 
beschrijven heb je wellicht in sommige gevallen een kansmodel 
nodig, maar in andere gevallen kun je misschien beter een 
deterministisch model gebruiken. Enigszins gechargeerd kun je 
misschien zeggen dat je dat model kiest dat jou op dat moment 
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het beste uitkomt. Als blijkt dat een kanstheoretisch model de 
dingen beter beschrijft dan een model zonder onzekerheid, dan 
kies je voor een model met onzekerheid. Daarmee heb je dan 
dus niet een uitspraak gedaan over de vraag of het proces zelf 
toevallig is of niet. Nogmaals, ik weet niet eens wat dat zou 
betekenen. Zo was ik onlangs betrokken bij een poging om een 
bepaald evenwicht bij biologische processen binnen een cel te 
beschrijven. Wij kozen voor een stochastische benadering, en de 
resultaten daarvan bleken bijna perfect aan te sluiten bij die van 
een ander groep die een geheel deterministische beschrijving 
had gekozen.   

Voorlopige conclusies 

Het is misschien verhelderend om de belangrijkste conclusies 
op een rijtje te zetten. 
 
• Het begrip toeval is een menselijke uitvinding, bedoeld om 

het onnoembare toch een naam te kunnen geven. En dus is 
elke uitspraak die het bestaan van toeval erkent of verwerpt 
in beginsel een zinledige uitspraak. 

• Toeval en kansen zijn modelingrediënten, en kunnen maar 
beter niet als bestaande realiteiten beschouwd worden. 

• De keuze om een wiskundig model met onzekerheid te 
gebruiken zegt niets over de werkende of drijvende 
krachten achter het proces, dat door het model beschreven 
wordt. 

• Als we kansen uitrekenen, dan doen we dat per definitie in 
een wiskundig model. Wat dit met de werkelijkheid te 
maken heeft, moet elke keer weer blijken.  

• Kansrekening beschrijft en verheldert, maar verklaart niet. 
• Kansrekening is zinvol als het op de één of andere manier 

werkt. 
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Wat is verklaren? 

De vraag dringt zich nu op wat het eigenlijk betekent om iets te 
verklaren. Iemand zei ooit: verklaren is genoegen nemen met 
het antwoord.  Dit gaat mij misschien net iets te ver, maar het 
gaat wel in de richting waarin ik het wil zoeken. Mijn persoon-
lijke antwoord op deze vraag luidt als volgt. Verklaren betekent 
niets anders dan terugbrengen tot objecten die vertrouwd zijn. 
Tegelijkertijd moet zo'n verklaring een unificerende rol kunnen 
vervullen. Voor de meeste wetenschappers heeft een verklaring 
alleen zin als er op het oog verschillende fenomenen door 
verklaard kunnen worden. De klassieke mechanica van Newton 
verklaarde de banen van de planeten, maar ook eb en vloed. 
Kansen en toeval passen in dit beeld. Ze verklaren het gedrag 
van een dobbelsteen, maar ook evolutionaire verschijnselen (zie 
straks), en verschijnselen in bijvoorbeeld de statistische 
mechanica, zoals magnetisatie. Vertrouwd betekent niet 
noodzakelijk eenvoudig. Een fysicus die aan snarentheorie 
doet, beweert misschien dat hij veel kan verklaren door zijn 
razend moeilijke en technische snarentheorie. Hij bedoelt 
daarmee te zeggen dat het beeld van snaren voor hem prettig is, 
en dat hij veel verschijnselen weet te vertalen en te herleiden 
binnen zijn snarenmodel. Hij of zij voelt zich thuis bij die 
snaren, hoe moeilijk die ook zijn. Snaren zijn vertrouwd voor 
hem. Als natuurkundigen beweren dat licht tegelijkertijd een 
deeltjesverschijnsel als een golfverschijnsel is, dan zullen de 
meesten onder u zeggen dat ze dat niet kunnen begrijpen. Ik zal 
u gerust stellen. De fysici begrijpen dat ook niet. Alleen, met 
deze dualiteit kunnen ze veel verschijnselen beschrijven. Veel 
verschijnselen zijn inderdaad terug te brengen tot licht dat soms 
golf en soms deeltje is. Dat noemt een fysicus verklaren. 
Nogmaals, begrijpen doet hij of zij het ook niet.  
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Kansrekening en evolutie 

Het is interessant om eens te kijken wat deze invalshoek van de 
kansrekening te bieden heeft in het debat over de evolutie. 
Sinds de revolutionaire en briljante ideeën van Darwin is het 
mechanisme achter de evolutie min of meer bekend en geac-
cepteerd. Soorten evolueren door zeldzame mutaties, waarbij 
alleen die mutaties overleven die de soort een grotere overle-
vingskans bieden. Als op de noordpool in eerste instantie alleen 
bruine beren rondliepen, en om de een of andere reden wordt 
er opeens een witte beer geboren, dan zal deze witte beer van-
wege zijn natuurlijke schutkleur in het voordeel zijn bij de jacht. 
Deze witte beer en zijn nakomelingen prijzen dan uiteindelijk 
de bruine beren uit de markt. Het is makkelijk voorstelbaar dat 
iets dergelijks gebeurd moet zijn. De vraag is hoe je met zo'n 
mogelijk gegeven omgaat, hoe je het interpreteert, en dan met 
name in het licht van het debat tussen wetenschap en religie. 
Dit is een glibberig gebied, met vele gezichtspunten. Het brengt 
ons bij de theologie en de vraag wat een theïst als een verkla-
ring zou accepteren.  
 
Een theïst kan wellicht tevreden zijn met een verklaring waarin 
God centraal staat. Voor een theïst zal de ultieme verklaring 
van de evolutie zijn dat God de mens heeft gewild. Meer is niet 
nodig, en alle bijkomende processen en verschijnselen zijn dan 
alleen maar hulpmiddelen die deze uiteindelijke, ultieme ver-
klaring, ondersteunen. Een atheïst zal dit geen verklaring vin-
den, want hij heeft geen vertrouwen in God, weet niet wat hij 
zich daarbij voor moet stellen en gelooft misschien daarom niet 
in God. Echter, niet geloven in God is zélf al een geloofsuit-
spraak. Ik vraag altijd als eerste aan een atheïst waar hij nu 
precies niet in gelooft. Meestal volgt er dan een godsbeeld waar 
ik zelf ook niet in geloof. Als deze atheïst vervolgens de evolu-
tie met een kansmodel wil verklaren, dan is dat zijn of haar 
goed recht, en dit kan ook heel belangrijk en betekenisvol zijn. 
Maar bedenk wat de atheïst dan in feite zegt. Het enige wat hij 
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daarmee te kennen geeft is dat het toevalsbegrip hem in zekere 
zin vertrouwd voorkomt, en dat hij zich tevreden stelt met een 
verklaring in die termen. Dat is prima, maar niet wezenlijk ver-
schillend van een theïst die vindt, hoopt of gelooft dat God aan 
de touwtjes trekt. Laten we eens naar twee extreme stand-
punten kijken. Het aardige is dat het twee zeer verschillende 
visies zijn die allebei gebruik maken van kanstheoretische ar-
gumenten. 
 
Het standpunt van Richard Dawkins 
Het argument van Richard Dawkins komt er kort gezegd op 
neer dat mutaties ontstaan door blind toeval, en dat sommige 
mutaties overleven in de keiharde strijd op leven en dood. Met 
andere woorden, toeval verklaart het ontstaan van de mens, 
daar is geen God meer voor nodig. Maar laten we dan nu even 
terugdenken aan alle dingen die ik over kansen, toeval en ver-
klaringen heb gezegd. Als Dawkins een uitspraak doet over een 
kans, dan doet hij per definitie een uitspraak binnen een wis-
kundig model dat hij voor de gelegenheid gebruikt. Want 
nogmaals, zodra je kansen kwantificeert, dan praat je per 
definitie in een wiskundig model, en niet in de werkelijkheid. 
Dawkins doet dus een uitspraak binnen een model. Eerst maakt 
hij een model, waarin de kans op de mens als uiteindelijk pro-
duct heel groot is, en daarna roept hij dat hij God niet meer 
nodig heeft omdat zijn model laat zien dat toeval genoeg is. 
Maar ja, dat had hij er zelf ingestopt. Het is net als bij het voor-
beeld van de bijna ontplofte koorrepetitie. Eerst maak je een 
model waarin de kans op de gebeurtenis klein maar niet nul is, 
en vervolgens beweer je dan dat het model laat zien dat er niets 
bijzonders aan de hand is, de kans op de gebeurtenis is immers 
niet nul.  Maar opnieuw, dat had je er zelf ingestopt. 
Richard Dawkins maakt ergens, ik heb de precieze referentie 
niet meer kunnen achterhalen, melding van een computerpro-
gramma waarmee hij evolutionair gedrag wil nabootsen. Dat 
programma lijkt inderdaad een bepaald evolutionair gedrag op 
te leveren als je er bepaalde regels voor mutaties instopt. 
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Realiseer je goed dat ik zeg dat je de regels er zelf instopt. Om 
een computer te kunnen gebruiken, heb je een model nodig. 
Dawkins maakt dus een model waarin de kans op een mutatie 
zo en zo groot is, en waarin de kans om te overleven zo en zo 
groot is. Dan blijkt dat zijn model keurig een mooi evolutie-
patroon laat zien. Ja, zo kan ik het ook. Het komt er kortgezegd 
op neer dat hij simpelweg het evolutionaire karakter al in zijn 
model gestopt heeft, en dan is het geen wonder dat het model 
dat ook laat zien. Natuurlijk kan zijn model verklarende kracht 
hebben, mits verklaren opgevat wordt op de manier zoals ik 
eerder beschreef. Voor Richard Dawkins, en vele anderen, is het 
model inderdaad een verklaring, maar nogmaals, dit is een 
geloofsuitspraak. 
Richard Dawkins schreeuwt hard, en overtuigt daarmee men-
sen. Hij beroept zich ten onrechte op wetenschappelijke argu-
menten. Dawkins begrijpt blijkbaar niet dat elke wetenschapper 
geloofsovertuigingen heeft, en dat zijn conclusies gebaseerd zijn 
op die overtuigingen. Voor hem bestaat God niet. Allemaal 
prima, maar probeer dan niet de indruk te wekken dat de we-
tenschap God overbodig heeft gemaakt.  
De manier waarop de visie van Dawkins bij het grote publiek 
bekend is geworden laat zich prachtig beschrijven door een 
sprookje uit Transsylvanië. Het is een sprookje dat ik vaak 
voorlees aan mijn dochtertjes van drie en vijf jaar. Ze vinden het 
geweldig, en ik ook. Het sprookje heet 'Het bange kippetje'.  Ik 
laat de interpretatie aan de lezer. 
   
Er was eens een kippetje, dat wat rondscharrelde in de wei. 
Toen het onder een boom doorliep, viel er iets op haar staartje. 
Ze zette het op een lopen tot ze een eendje tegenkwam.  
'Waarom loop je zo hard, kippetje?' vroeg het eendje.  
'De hemel valt naar beneden!' 
'Wie heeft dat gezegd kippetje?' 
'Niemand! Maar er is een stukje op mijn staartje gevallen.' 
'O, dan loop ik met je mee', zei het eendje.  
Ze liepen en liepen tot ze een gans tegenkwamen. Die vroeg: 
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'Waarom lopen jullie zo hard?' 
'Nou', zei het eendje, 'de hemel valt naar benden!' 
'Wie heeft dat gezegd, eend?' 
'Dat heeft kippetje gezegd!' 
'Kippetje, wie heeft dat tegen jou gezegd?' 
'Niemand! Maar er is een stukje op mijn staartje gevallen.' 
'O, dan loop ik met jullie mee', zei de gans en ze liepen en 
liepen steeds maar door. Daar kwam een hondje aangelopen en 
vroeg: 
'Waarom lopen jullie zo hard?' 
'Nou', zei de gans, 'de hemel valt naar beneden!'  
'Gans, wie heeft dat gezegd?' 
'Dat heeft eendje gezegd!'  
'Eendje, wie heeft dat tegen jou gezegd?' 
'Kippetje heeft het gezegd!'  
'Kippetje, wie heeft het dan tegen jou gezegd?' 
'Niemand! Maar er is een stukje op mijn staartje gevallen.' 
Toen liep het hondje ook mee en ze liepen en liepen steeds 
maar door. Na een poosje kwamen ze een kalfje tegen. Dat 
vroeg: 
'Waarom lopen jullie zo hard?' 
'Nou, de hemel valt naar beneden', zei de hond.  
'Hond, wie heeft dat gezegd?'  
'Gans heeft het tegen me gezegd!'  
'Gans, wie heeft het tegen jou gezegd?'  
'Eendje heeft het me gezegd!'  
'Eendje, wie heeft het tegen jou gezegd?'  
'Kippetje heeft het me gezegd!'  
'Kippetje, wie heeft het dan tegen jou gezegd?'  
'Niemand! Maar er is een stukje op mijn staartje gevallen.'  
En dus liep het kalfje ook mee en ze liepen en liepen steeds 
maar door. Toen kwamen ze een kleine jongen tegen. Die 
vroeg: 
'Dieren, waarom lopen jullie zo hard?'  
'Nou', riepen ze, 'de hemel valt naar beneden. Er is een stukje 
op het staartje van het kippetje gevallen.'  
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De kleine jongen lachte, liep met de dieren naar de wei en zei: 
'Ga allemaal eens onder de kersenboom staan!'  
Toen schudde hij aan een tak en de kersen vielen naar beneden 
boven op de staartjes van alle dieren.  
'Is dat de hemel?', vroeg de jongen lachend. 'Er is een kers op 
het staartje van kippetje gevallen en die dacht dat de hemel 
naar beneden kwam. Hahaha! En jullie geloofden het allemaal.'  
Toen liepen de dieren stilletjes naar huis en daarmee is het ver-
haaltje uit.      
 
Het standpunt van Keith Ward 
Het is misschien aardig om de zienswijze van Dawkins te ver-
gelijken met die van de Engelse filosoof en theoloog Keith 
Ward. Die twee hebben het regelmatig met elkaar aan de stok. 
Dat is niet zo vreemd, want Keith Ward beschouwt de evolutie 
juist als een aanwijzing dat God wél bestaat. Zijn standpunt is 
gebaseerd op de volgende klassieke wetenschappelijke redene-
ring. 
Stel ik laat een munt zien, en vertel erbij dat er twee mogelijk-
heden zijn. Ofwel de munt is zuiver, of de kans dat kop boven 
komt is 90%. Nu gooi ik een keer met deze munt, en stel dat 
kop boven komt. Op basis van deze ene worp moeten we nu 
zeggen welke mogelijkheid we het meest aannemelijk achten. 
Natuurlijk kiezen we dan voor het tweede alternatief. Immers, 
als de munt niet zuiver is, dan is de kans op de uitkomst van 
ons experiment maximaal. We kiezen dus het alternatief waar-
bij de waargenomen feiten maximale kans hebben. 
Keith Ward past dit principe toe op het bestaan van God. Laten 
we, zo zegt Ward, eerst aannemen dat God niet bestaat. Dan is 
de kans op de achter ons liggende evolutie heel klein. Er zijn zo 
veel gebeurtenissen die dan toevallig plaats hebben moeten 
vinden, het is niet erg aannemelijk dat dit mogelijk zou zijn.  
Als we daarentegen aannemen dat er wél een God bestaat, dan 
wordt de evolutie veel aannemelijker. God kan deze immers 
sturen naar Zijn wil. De conclusie is dat het dus aannemelijker 
is dat God bestaat dan dat Hij niet bestaat. Immers, de 
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waargenomen feiten (de achter ons liggende evolutie) is met 
God veel aannemelijker dan zonder. 
Ikzelf vind deze redenering vooral hoogst amusant; de weten-
schap wordt met haar eigen methodes aangevallen. Mijn be-
zwaar ertegen zal inmiddels bekend zijn. Ward praat over kan-
sen en dus in een model. De realiteit laat zich gelukkig niet 
verlagen tot een model.  Het lijkt mij dat er in dit debat niet echt 
een gelijk te halen is. Het is maar hoe je ertegenaan kijkt.   
 
Is de evolutie interessant voor kansrekening? 
We hebben over de evolutie gesproken vanuit de optiek van 
een bioloog en een theoloog. Kan een wiskúndige zoals ik, een 
kansrekenaar, iets betekenen bij het onderzoek over de evolu-
tie? Ja, ik denk het wel. Maar mijn doel is nogal bescheiden. Het 
enige dat ik kan en wil, is wiskundige structuren aangeven die 
naar mijn mening (en die van anderen uiteraard) iets gemeen 
hebben met evolutionair gedrag. Ik zal zo'n model nooit willen 
en kunnen gebruiken om er een conclusie voor de diepste 
oorzaak van de evolutie aan te verbinden. Hopelijk krijgen we 
door dit soort eenvoudige modellen een beetje gevoel voor 
processen die iets met evolutie te maken hebben, en eerlijk 
gezegd geloof ik niet dat we heel veel meer zouden moeten 
willen weten. Ik denk niet dat het veel zou bijdragen aan mijn 
betoog om vandaag uitgebreid te gaan vertellen over het type 
modellen dat ik als wiskundige bestudeer. Ga er maar vanuit, 
dat de meeste biologen dit type modellen niet erg interessant 
zouden vinden. Is het dan toch zinvol om me met dit soort mo-
dellen bezig te houden? Ik vind van wel, want het is daardoor 
wellicht mogelijk om in ieder geval een aantal verschijnselen 
beter te beschrijven. Overigens werd ik vorig jaar tijdens een 
conferentie in Calcutta verrast door een echte toepassing van 
het model waar ik aan werk. Er schijnt op dit moment een 
nieuw gebied binnen de evolutiebiologie te ontstaan, de zoge-
naamde experimentele evolutiebiologie. Dat is niet zo eng als 
het klinkt. Met bacteriën is het mogelijk om in een tijdsbestek 
van ongeveer vijf jaar, 10.000 generaties te kweken, en door dan 
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verschillende generaties bij elkaar te zetten, kan gekeken wor-
den of de fitness van de generaties inderdaad toeneemt. Nu 
bleek, zoals gezegd tot mijn verrassing, dat de eenvoudige mo-
dellen waar ik aan werk, het verloop van de fitness al heel aar-
dig konden beschrijven. Dit was een bron voor nieuwe motiva-
tie om deze eenvoudige modellen beter te begrijpen.  
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Toeval in de biologie 
Jo van den Biggelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het toeval wil dat ik nu precies tien jaar geleden benaderd werd 
door Felix Janssens, een student van de Academie voor Beel-
dende Kunsten St. Joost in Breda, om in enkele zinnen het be-
grip harmonie in de biologie te karakteriseren. Hetzelfde werd 
door Janssens gevraagd aan de schilder J.C van der Heyden, de 
schrijver J.F Vogelaar, de architect C. Weeber, de filosoof 
Michel, de theoloog P.J.E. Chatelion Counet, de wiskundige 
J.F.A.K. van Benthem, de maatschappijcriticus H. van Arkel, de 
psycholoog P.F.M. Kop, de fysicus L.W. Roeland en de compo-
nist R. Rijnvos. 
 

Het toeval wil dat ik mijn bijdrage als volgt begonnen ben: 
…………. 
vormeloze stof 
en stoffelijke vorm 
huwelijk tussen wet en toeval 
dubbele bron van ordening uit chaos 
………………………………………….. 

En nu dan het begrip toeval, waarover de Nobelprijswinnaar, de 
Duitse fysicus Manfred Eigen, een boek heeft geschreven met 
als titel Naturgesetze steuern den Zufall. 
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Als titel voor mijn bijdrage voor dit symposium heb ik gekozen:  
'Leven: een successie van noodgedwongen toevalligheden'. 
Die titel komt niet toevallig zeer nauw overeen met de titel die 
Jacques Monod heeft gegeven aan zijn boek Le Hasard et la Né-
cessité. Daarin worden zeer veel zinnige dingen gezegd over het 
toeval in nauwe relatie met noodzakelijkheden. En het Arabisch 
woord azzhar, waarvan het Franse woord le hasard is afgeleid, 
betekent dobbelspel. 
 
Het grootste probleem waarmee ik tijdens de voorbereiding 
van dit verhaal heb geworsteld, is het formuleren van de juiste 
omschrijving van het begrip toeval. 
Het begrip hangt nauw samen met het begrip oorzaak. Want het 
komt ons volkomen vanzelfsprekend voor dat, alleen daar waar 
voor een bepaalde toedracht geen directe en noodzakelijke oor-
zaak kan worden aangewezen, toeval in het spel moet zijn ge-
weest. In die situatie kan een onbeduidend voorval, een toeval-
ligheid, het verloop van een gebeurtenis een beslissende 
wending geven. 
 
Ik wil daarom proberen het probleem van het begrip toeval te 
omzeilen door te trachten het begrip oorzaak te definiëren. Maar 
volgens Betrand Russel kom je dan van de regen in de drup. In 
zijn boek Mystiek en Logica zegt hij in het hoofdstuk over het 
begrip oorzaak dit: 

In het volgende opstel (over het begrip oorzaak) wil ik, 
in de eerste plaats verdedigen dat het woord 'oorzaak' 
zo onverbrekelijk verbonden is met misleidende as-
sociaties dat het wenselijk is het volledig te schrappen 
uit het filosofisch vocabulaire;  
in de tweede plaats, onderzoeken welk grondbegin-
sel, als er al een is, in de wetenschap wordt toegepast 
in plaats van het vermeende 'causaliteispricipe' dat 
volgens filosofen wordt toegepast;  
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in de derde plaats, bepaalde verwarringen exposeren, 
met name met betrekking tot teleologie en determi-
nisme, die mijns inziens verbonden zijn met misvat-
tingen over causaliteit. 

Russel zoekt dan vervolgens in Baldwins Dictionary naar defi-
nities van 'oorzaak'. Hij werd ruim beloond, want hij vond er 
zelfs drie, en bovendien alle drie onderling onverenigbaar. 
Ik heb dan maar besloten mijn eigen definitie te geven voor wat 
ik als toeval in de biologie zie: 

Wanneer van de vele wegen waarin een proces zich 
kan vervolgen er één wordt gerealiseerd door toe-
doen van een of andere willekeurige, externe oorza-
kelijke factor. Deze factor hoeft vooraf geen enkele 
relatie met het verloop van het proces te hebben.  

Naast het feit dat voor het verloop van het proces meerdere 
wegen open staan, kan de keuze van het feitelijke verloop door 
een scala aan willekeurige factoren worden afgedwongen. Zo-
wel het specifieke verloop als de factor die dat verloop tenslotte 
bepaalt, kunnen meer of minder toevallig zijn.  
 
Wanneer we het hebben over het toeval in de biologie, moeten 
we het dus hebben over vrijheidsgraden, keuzemogelijkheden 
die een levend wezen worden toegestaan in haar levensloop.  
 
Laat ik beginnen bij het begin van een individu. Elk individu 
leeft gedurende een bepaald interval. Elk individu is het resul-
taat van een geslachtelijke voortplanting en zal zelf door een 
actieve deelname aan het voortplantingsproces het ontstaan 
van andere individuen veroorzaken. Dat is niet meer en niets 
minder dan de voortdurende spiraal van geboorte en dood. 
 
Laat ik als voorbeeld van het voortplantingsproces het huwelijk 
tussen twee mensen nemen. Welke momenten komen daarin 
voor waarin het leven meerdere kanten op kan? In hoeverre zijn 
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die diverse mogelijkheden en beslispunten aan het toeval over-
geleverd? En in hoeverre kunnen de diverse mogelijkheden aan 
het toeval onttrokken zijn of worden?      
Ik begin bij het begin van een individu, dat is de bevruchte 
eicel.  
Vrijheidsgraden en keuzemogelijkheden zijn er met betrekking 
tot de genetische constitutie van de bevruchte eicel. Niet elke 
variatie in de genetische constitutie van een bevruchte eicel is 
mogelijk. Deze wordt beperkt door de genetische constitutie 
van de ouders. Elke ouder is voorzien van een voor de mens 
kenmerkend aantal van 23 gepaarde units genetische informa-
tie, de chromosomen, dus 46 in totaal. Bij de vorming van de 
geslachtscellen krijgen de eicellen van de moeder en de zaad-
cellen van de vader van elk paar chromosomen er een mee. In 
elk paar homologe chromosomen liggen op overeenkomstige 
plaatsen erfelijke factoren die binnen een zekere mate van vrij-
heid het verloop van een kleiner of groter gedeelte van een-
zelfde fase in het latere levensproces kunnen beïnvloeden. 
Daarbij kunnen beide factoren in gelijke mate aan dat proces 
bijdragen, of de ene factor kan de andere domineren. Voor elke 
factor kunnen twee of meer varianten bestaan. 
 
Het is volkomen om het even hoe tijdens de vorming van de 
geslachtscellen, zowel bij de man als bij de vrouw, de chromo-
soomparen over de geslachtscellen worden verdeeld. Zowel de 
chromosomen van de man als van de vrouw zijn weer een sa-
menstel van 23 chromosomen van hun vader en 23 van hun 
moeder. In hun eigen geslachtscellen, de eicellen en de sperma-
cellen, zullen zij opnieuw slechts een stel van 23 chromosomen 
meegeven voor het nageslacht. Zo'n stel chromosomen kan 
theoretisch bestaan uit alle 23 vaderlijke chromosomen en geen 
enkel moederlijk chromosoom, of 22 van de vader en één van 
de moeder, of 21 van de vader en twee van de moeder, enzo-
voorts. Reduceren we de vorm waarin een genetische factor 
voor kan komen tot twee, dan betekent dit dat er in totaal zo'n 
94 miljard combinaties van chromosoomparen van een enkel 
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ouderpaar mogelijk zijn (namelijk 3 tot de macht van het aantal 
chromosoomparen, dat is 323. Als het aan de man zou liggen, 
zouden al die mogelijke combinaties wel kunnen worden ge-
realiseerd, want in een gemiddeld ejaculaat van twee milliliter 
komen 200.000.000 spermacellen voor. Een enigszins viriele 
man heeft voor die 94.109 theoretisch mogelijke chromosoom-
combinaties de benodigde spermacellen voor zijn dertigste al 
lang geproduceerd. Al die mogelijke combinaties die één enkel 
ouderpaar in principe kan vormen, gaat het aantal combinaties 
dat nu op aarde rond loopt verre te boven.  
Dat geldt echter niet voor de vrouw. Daar zijn getallen gevon-
den van maximaal 400.000 eifollikels per ovarium, dus een to-
taal van niet meer dan 800.000 per vrouw, weinig dus in verge-
lijking met de 94 miljard mogelijke chromosoom-combinaties 
die bij de man voor kunnen komen. 
 
Welk een enorme vrijheid voor het toeval om daar de keuze te 
bepalen. Welke combinaties in feite worden gerealiseerd, hangt 
volgens de wetten van Mendel volkomen van het toeval af. 
Maar die wetten zijn geen absolute wetten, die wetten zijn niet 
meer dan statistische uitspraken met betrekking tot een paar 
erfelijke kenmerken. Niemand is in staat om na te gaan of er 
afwijkingen voorkomen in de feitelijke combinaties van de in 
theorie mogelijke combinatiemogelijkheden. En wie kan de 
vraag beantwoorden waarom mannen die minder dan twintig 
miljoen spermacellen per ml produceren over het algemeen 
steriel zijn?  
 
De verdeling van de moederlijke en vaderlijke chromosomen 
over de geslachtscellen en vervolgens de fusie van een speci-
fieke spermacel met een specifieke combinatie van vaderlijke 
chromosomen met een specifieke eicel met een specifieke com-
binatie van moederlijke chromosomen dwingt principieel toe-
vallige keuzes af. Het ontstaan van een individu met een be-
paalde genetische constitutie kan nooit autonoom verlopen en 
moet noodgedwongen van buiten af worden gedetermineerd. 
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Externe, niet genetische factoren zullen noodgedwongen moe-
ten interveniëren. 
 
De genetische constitutie van elk individu  is het resultaat van 
een toevallige combinatie van grootmoederlijke en grootvader-
lijke chromosomen die via de ouders worden doorgegeven. Het 
is niet uitgesloten dat we in de toekomst hier kunnen sturen en 
het toeval beperken. 
 
Eenmaal bevrucht kan de eicel vervolgens uitgroeien uit tot een 
individu, een nieuwe mens die is opgebouwd uit een groot 
aantal cellen,  naar schatting 25 x 1016, ofwel 100.000 miljard 
cellen. Daarbij kan ik er een factor 10 naar boven of naar bene-
den naast zitten. Al die cellen doen iets meer of minder unieks. 
Zij stammen alle uit één enkele eicel en bij elke celdeling wor-
den zij in principe van een stel chromosomen voorzien dat 
identiek is aan het uitgangsstel van de bevruchte eicel. Alle 
cellen zijn dus genetisch gezien in principe gelijk. Zij hebben 
alle hetzelfde aantal chromosoomparen met op elk chromo-
soom van elk paar een identieke set van genen. De experimen-
ten met het schaap Dolly hebben opnieuw duidelijk gemaakt 
dat in principe alle kernen genetisch gelijkwaardig zijn. Dat al 
die cellen toch verschillend zijn, wijst er op dat zij van hun to-
tale genetische informatie ieder slechts dat gedeelte activeren 
dat voor de ontwikkeling van dat celtype is vereist. Uit de grote 
hoeveelheid aanwezige genen wordt dus een beperkt aantal 
genen per type cel geactiveerd. Er moeten dus opnieuw nood-
gedwongen keuzes worden gemaakt welke genen wel en welke 
genen niet gedurende het proces van de celdifferentiatie wor-
den ingeschakeld. Waardoor worden die keuzes bepaald? Het 
toeval? 
 
Dan zou het een wonder zijn dat uit een bevruchte eicel een 
normaal gevormd individu tevoorschijn komt. Er wordt dus 
wat het geheel betreft weinig aan het toeval over gelaten. Het 
geheel laat niets aan het toeval over. 
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Is dat zo wanneer we het per individuele cel bekijken? 
 
De bevruchte eicel staat voor de enorme taak om door celdeling 
die 100.000 miljard cellen waaruit een menselijk lichaam is op-
gebouwd, via celdeling te vormen. Hoe worden die cellen suc-
cessievelijk geïnstrueerd om die ene kleine taak te vervullen in 
het geheel? De ongedeelde eicel 'weet' dat ze nog het gehele 
programma vóór zich heeft en alles alleen moet doen. Na de 
eerste celdeling is dat al niet meer zo. Elk van de twee cellen 
hoeft nog maar de helft te vormen, en na de tweede celdeling 
nog maar een kwart, enzovoorts Maar hoe weet een cel welke 
helft, welk vierde gedeelte zij verder zal moeten gaan ontwik-
kelen terwijl ze genetisch gezien onderling identiek zijn en 
ieder voor zich in principe in staat zijn om een heel embryo te 
vormen? De eeneiige tweeling wijst er duidelijk op dat beide 
cellen nog alles kunnen, maar dat slechts zelden doen. Nog 
duidelijker wordt dat bij bepaalde soorten wespen waarbij het 
verschijnsel poly-embryonie voorkomt. De bevruchte eicel deelt 
zich daarbij eerst in een groot aantal losse cellen die zich ver-
volgens ieder afzonderlijk tot een volledige wesp ontwikkelen. 
Dit verschijnsel van poly-embryonie toont duidelijk aan dat 
kloneren een volkomen natuurlijk proces kan zijn. Wanneer na 
de eerste celdeling de cellen echter bij elkaar blijven en één 
enkel individu zullen gaan vormen, moet het met elkaar in 
contact blijven op zichzelf voldoende instructie genereren om te 
voorkomen dat zij ieder op zich tot een embryo uit gaan 
groeien. De tweevoudigheid creëert automatisch en noodzake-
lijk een beperking van het aantal vrijheidsgraden. Beide cellen 
kunnen in principe alles nog, maar ze zullen nog slechts de 
helft doen. Wie welke helft van het embryo zal vormen, is om 
het even. De eeneiige tweeling laat duidelijk zien dat ze daartoe 
beiden even goed in staat zijn. 
 
Wanneer echter beide cellen bij elkaar blijven en één enkel indi-
vidu vormen, hoe weet de ene helft dan of die de linker of de 
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rechter helft, of het voorste of het achterste gedeelte van het 
embryo moet vormen? Is dat aan het toeval overgelaten? Laten 
we, om daar zicht op te krijgen, eens kijken hoe andere orga-
nismen dan de mens hun cellen instrueren om een bepaald 
gedeelte van hun vorm te ontwikkelen. Als voorbeeld neem ik 
het bruine blaasjeswier Fucus. De eicel van Fucus is een perfect 
bolvormige cel zonder enige vorm van asymmetrie. Zij heeft 
niets wat er op wijst waar het blad en waar de wortel zullen 
ontstaan. Elk vlak door het centrum van de cel kan de eicel in 
volkomen gelijkwaardige helften verdelen. Toch is al bij de 
eerste celdeling bepaald welke cel het blad en welke cel de 
wortel zal vormen. Hoe wordt hier beslist welke van de twee 
cellen welke taak gaat vervullen? 
Is het toeval? Op welke manier moet die asymmetrie worden 
afgedwongen wanneer de eicel niet in staat is om autonoom een 
asymmetrie af te dwingen? In natuurlijke omstandigheden 
blijkt het bij Fucus de toevallige lichtinval te zijn die sturend 
werkt. De cel die toevallig naar het licht is toegekeerd, wordt tot 
blad en de andere cel tot wortel. Wanneer de eicel vóór de eer-
ste deling door twee identieke lichtbronnen vanuit twee dia-
metraal verschillende richtingen wordt beschenen dan vormen 
na de eerste celdeling beide cellen blad. Dek je voor de eerste 
deling een helft van de eicel met een niet lichtdoorlatende folie 
af, richt de celdeling zich zodanig naar het scheidingsveld licht-
donker dat er steeds een cel ontstaat die wel en een die niet 
wordt bestraald. De belichte cel wordt tot blad en de bedekte 
cel tot wortel.  
Conclusie: er is een asymmetriserend en min of meer toevallige 
externe impuls buiten het systeem die de keuze bepaalt welke 
van de twee cellen blad en welke wortel zal worden. Het sys-
teem zelf is niet in staat de keuze te bepalen. Zonder enige ad-
ditionele en asymmetriserende of keuzebepalende prikkel 
groeit de eicel van Fucus uit tot een monstrum. Het systeem 
wordt gepolariseerd door de toevallige asymmetrische relatie 
met de omgeving. 
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Is iets dergelijks ook in het geding op het tweecellig stadium 
van een menselijk embryo? Wordt het door het toeval bepaald 
welke cel welk deel van het embryo zal gaan vormen? Alles 
wijst er op dat dit inderdaad het geval is. Tijdens de eerste drie 
celdelingen vormen de cellen een min of meer losse configura-
tie, daarna echter neemt hun onderlinge adhesiviteit toe en 
vormen zij een compact conglomeraat. Het is er mee als met een 
losse hoop knikkers die tot een enkel bolvormig geheel zo com-
pact mogelijk aaneengekit wordt. In dat geheel kunnen niet alle 
knikkers dezelfde positie innemen. Nu rijst de vraag of de cel-
len, voordat de noodgedwongen positionele verschillen ont-
staan, nog uniform waren of dat ze op grond van vooraf be-
staande verschillen een specifieke positie in dat conglomeraat 
innemen. Kan de toevallige positie van de cellen binnen zo'n 
conglomeraat lotbepalend zijn? Inderdaad blijkt de positie van 
de cellen determinerend te zijn met betrekking tot hun toekom-
stige bijdrage aan de ontwikkeling van het embryo. Alleen de 
centraal gelegen cellen blijken bij te dragen aan de ontwikkeling 
van het embryo, terwijl de perifere cellen zich tot de placenta 
ontwikkelen. 
 
Hier doemt iets zeer principieels op. De bepaling welke cel 
centraal komt te liggen, is op het niveau van de individuele 
cellen een externe impuls, maar voor het embryo als geheel is 
het een interne impuls die noodgedwongen tot stand komt 
doordat de celdeling een meervoudigheid creëert: een toene-
mend aantal cellen. Deze menigvuldigheid doorbreekt noodge-
dwongen de aanvankelijke enkelvoudigheid in ontwikkelings-
vermogen. De menigvuldigheid heft de uniformiteit binnen het 
geheel op. De aard van de oorzaak waardoor de positie van een 
cel wordt bepaald,  is volkomen irrelevant. Elke toevalligheid 
kan daartoe aanleiding geven. Een toevallig verschil in cel-
grootte dat bij de voorafgaande celdelingen is ontstaan, een 
toevallig iets andere chemische samenstelling. Ook een mini-
maal tijdsverschil in celdeling van de vier cellen voorafgaande 
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aan de overgang naar het acht-cellige stadium kan doorslag-
gevend zijn. 
 
Tengevolge van de verschillen in de positie van de cellen, peri-
feer of centraal, verschillen hun milieuomstandigheden, waar-
door in beide typen cellen verschillende genen zullen worden 
geactiveerd. Beide celtypen behouden alle erfelijke factoren en 
blijven genetisch identiek met alle genetische factoren die voor 
de ontwikkeling van zowel het embryo als de placenta nodig 
zijn. Echter, alleen de buitenste cellen activeren dat gedeelte 
van het genoom dat voor de ontwikkeling van de placenta van 
belang is, terwijl het gedeelte van het genoom dat voor de ont-
wikkeling van de embryonale cellen van belang is, daarin ge-
blokkeerd blijft. Het omgekeerde is het geval voor de embryo-
nale cellen, daarin blijven de genen die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van de placenta inactief en worden alleen de ge-
nen die voor de ontwikkeling van het eigenlijke embryo van 
belang zijn, geactiveerd. 
 
Het is van groot belang te constateren dat hier noodgedwongen 
een differentiatie optreedt omdat uniformiteit in een meervou-
dig systeem principieel is uitgesloten. Niet elke component kan 
een zelfde deel van de ruimte beslaan.  
 
Het fenomeen dat je een bepaalde ontwikkelingsrichting krijgt 
toebedeeld, terwijl je in principe nog elke ontwikkelingsrichting 
zou kunnen volgen, blijkt een universeel fenomeen te zijn in de 
loop van de ontwikkeling. Naast de ontwikkeling van het 
zoogdierembryo is het embryo van een amfibie een goed 
tweede voorbeeld. De eicel van een amfibie heeft vóór de be-
vruchting een bepaalde polariteit: er is een lichtere en een 
zwaardere pool. De lichtere pool is donker gepigmenteerd en 
bevat de kern van de eicel. De zwaardere pool is niet gepig-
menteerd en bevat vooral dooier. Voor de verdere rest is die 
eicel symmetrisch rondom de ei-as. Elk willekeurig vlak dat je 
door de ei-as kunt denken, verdeelt de eicel in twee volkomen 
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identieke symmetrische helften met volkomen identieke eigen-
schappen. Toch moet ook hier tijdens de normale ontwikkeling 
een besluit vallen welke helft links en welke helft rechts zal 
worden. Hoe wordt bepaald welk vlak van die oneindig vele 
vlakken van bilaterale symmetrie die je door de ei-as kunt den-
ken tenslotte het embryonale vlak van bilaterale symmetrie zal 
worden? Dat blijkt al zeer vroeg in samenhang met de be-
vruchting van de eicel te worden bepaald. Door het toeval? 
Welk symmetriebrekend proces grijpt hier in het ontwikke-
lingsproces van de eicel in? Zoals elk vlak worden ook de vlak-
ken van bilaterale symmetrie bepaald door een lijn tussen twee 
punten en door een derde punt daarbuiten. Het verloop van die 
lijn ligt vast, dat is de as tussen de pool waar de eikern ligt en 
de pool waar de dooier is opgehoopt. Elk vlak dat je door de 
twee eipolen verbindende lijn en willekeurig welk punt op het 
eioppervlak kunt trekken, kan fungeren als vlak van bilaterale 
symmetrie. Het embryo is echter geen tweedimensionaal, maar 
een driedimensionaal systeem. Om de driedimensionale struc-
tuur van het embryo te creëren is een extra punt vereist buiten 
een van die vele mogelijke symmetrievlakken. Dat keuze bepa-
lende noodzakelijke punt is opnieuw een door toeval bepaald 
punt dat de eicel niet zelf kan genereren, het is een extern be-
paald punt dat noodgedwongen aan de ontwikkeling is gekop-
peld. Het is het toevallige punt waar de eicel en de spermacel 
met elkaar versmelten. Om de ontwikkeling van de eicel te 
initiëren is het noodzakelijk dat de spermacel met de eicel ver-
smelt. Waar die versmelting plaats heeft, is in principe niet 
relevant. Er is in principe een geheel vrije keus waar het sper-
mium de eicel zal binnendringen. Daarin speelt het toeval een 
maximale rol. Elk willekeurig punt op het eioppervlak is voor 
de spermacel geschikt om binnen te komen, maar slechts één 
daarvan zal het feitelijke sperm entrance point worden. Dat 
onafwendbare punt heeft een asymmetriserend effect. Van alle 
mogelijke vlakken van bilaterale symmetrie die vóór de be-
vruchting door de ei-as konden worden getrokken, wordt 
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slechts dat vlak het definitieve vlak van symmetrie dat zowel 
door de ei-as als door het sperm entrance point gaat.  
 
Met de oorspronkelijke polariteit van de eicel en de plaats van 
bevruchting zijn in principe de coördinaten van het latere em-
bryo in de bevruchte eicel vastgelegd. Het ligt voor de hand om 
te veronderstellen dat de symmetriserende werking van de 
bevruchting geen voorbijgaand verschijnsel zal zijn, maar een 
verschijnsel dat progressief het gehele embryo zal doorstralen. 
De verschillende embryonale gebieden zullen progressief tot 
een steeds nauwer omschreven ontwikkelingsrichting worden 
gedetermineerd. Opnieuw door het toeval? 
 
Als voorbeeld van toeval en noodzaak in het verdere verloop van 
de ontwikkeling van een amfibie wil ik demonstreren aan de 
hand van een experiment van Nieuwkoop. Enige tijd na de 
bevruchting doorloopt het embryo een stadium waarin het 
slechts uit een dikke laag cellen rondom een blaasvormige holte 
bestaat. De bovenste cellen zijn donker gepigmenteerd en de 
onderste cellen zijn ongepigmenteerd en wit. De plaats waar 
het spermium is binnengedrongen, is nog steeds herkenbaar als 
een iets lichtere zone in de gepigmenteerde kap. Diametraal 
tegenover dat sperm entrance point veroorzaken verschuivin-
gen van pigment een grijzig gebied in de vorm van een halve 
maan. Het sperm entrance point markeert de voorkant van het 
embryo, die grijze halve maan de achterkant. Een van de gevol-
gen daarvan is dat het gepigmenteerde celmateriaal grenzend 
aan de grijze halve maan in de richting van het sperm entrance 
point later tot centrale zenuwstelsel wordt. Uit transplantatie-
experimenten van Nieuwkoop is echter gebleken dat die lots-
bestemming niet vast ligt. Nieuwkoop heeft de gepigmenteerde 
en niet gepigmenteerde helften van elkaar geïsoleerd en de 
gepigmenteerde bovenste helft 1800 gedraaid en weer op de 
ongepigmenteerde onderste helft geplaatst. Er ontstaat nu een 
normaal embryo waarvan het coördinatenstelsel overeen blijkt 
te komen met het oorspronkelijke coördinatenstelsel van de 
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ongepigmenteerde onderste helft. Dat wil zeggen dat de ge-
pigmenteerde bovenkant haar ontwikkeling heeft aangepast 
aan haar nieuwe positie met betrekking tot die van de onge-
pigmenteerde dooierrijke onderste helft. Dat impliceert dat 
lotsbestemming van die cellen op het moment van de trans-
plantatie nog niet definitief  was vastgelegd. Zij passen zich aan 
de nieuwe situatie aan: met andere woorden, deze cellen staan 
meer ontwikkelingsrichtingen open dan ze in feite in staat zijn 
om te realiseren. Er moeten keuzes worden bepaald en die keu-
zes moeten uiteraard in samenhang met de rest van het embryo 
worden genomen. Die keuzes zijn niet vrij, maar worden positie 
bepaald.  
Toen Nieuwkoop dit rotatie-experiment op een later tijdstip in 
de ontwikkeling herhaalde, ontwikkelde zich de geroteerde 
bovenste helft niet meer conform het ontwikkelingsprogramma 
van de onderste helft, maar conform haar oorspronkelijke posi-
tie voorafgaande aan het experiment. In de loop van de em-
bryogenese heeft zich dus een positionele trouw ontwikkeld. 
Een eenmaal ingeslagen ontwikkelingsrichting wordt niet meer 
losgelaten, hetgeen natuurlijk een conditio sine qua non is voor 
een normaal ontwikkelingsverloop. 
 
Dit hele systeem van niet te omzeilen, positioneel bepaalde, 
discriminerende keuzes die in een multipel systeem moeten 
worden gemaakt, stuurt de gehele ontwikkeling van een indi-
vidu. Voor elke individuele cel ziet haar ontwikkeling er uit als een 
aaneenschakeling van toevalligheden, maar voor het embryo als geheel 
bestaat er geen toeval. Het is als in een dobbelspel. Het aantal ogen dat 
elke afzonderlijke worp wordt gegooid, is toevallig. Zelfs al heb ik 
999 maal achter elkaar zes gegooid, dan nog heb ik de duizend-
ste worp even veel kans een zes te gooien als daarvoor. Het 
aantal keren dat gemiddeld zes wordt gegooid, is echter wel bepaald. 
Ondanks het feit dat de individuele worpen vrij zijn, realiseren zij als 
geheel een vast verdelingspatroon.  
Zo is een tijd lang de bepaling van de ontwikkelingsrichting 
van een cel open en reversibel, om na verloop van een langer 
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tijdsinterval definitief te worden. Het is er mee als met een 
dobbelsteen die zich een voorafgaande worp kan gaan herinne-
ren wanneer niet onmiddellijk opnieuw wordt geworpen, maar 
de worp enige tijd mag beklijven en daarmee een imprinting 
van het geworpen getal teweegbrengt. Daardoor wordt de dob-
belsteen enigszins asymmetrisch en zal een volgende keer het-
zelfde getal gemakkelijker opnieuw worden geworpen. Wan-
neer dit verschijnsel zich herhaalt, blijft de dobbelsteen het 
eenmaal geworpen aantal ogen trouw. Heeft een cel conform 
haar positie haar eerste keuze bepaald, bijvoorbeeld tot hersen-
cel te worden, dan komt het na verloop tijd steeds minder met 
haar identiteit overeen om iets anders te kiezen. Welk deel van 
de hersenen de cel echter zal leveren, is dan opnieuw nog onbe-
slist. Cellen verwerven progressief een eigen identiteit en ont-
wikkelen bepaalde competenties met het verlies van andere. 
Aangezien de keuze van een individuele cel milieu bepaald is, 
valt de vorm en het functioneren van een afzonderlijke cel nooit 
te begrijpen zonder die sturende invloed van de omgeving mee 
te nemen. 
Zou de cel een vrije wil hebben dan zouden we kunnen zeggen 
dat zij geen ontwikkelingsrichting zal kiezen die niet met haar 
competentie overeen komt en nog slechts de wegen zal volgen 
die met haar geschiedenis overeenstemmen. Een cel kan in vrij-
heid niet anders kiezen dan wat met haar voorgeschiedenis 
overeenstemt.  
 
Ik heb me in het voorafgaande expliciet antropomorf uitge-
drukt, omdat ik me in alle ernst afvraag of wij zelf iets anders 
doen. Ook ons eigen menselijk gedrag is grotendeels logisch en 
plausibel en af te leiden uit onze voorgeschiedenis en de positie 
in onze omgeving. In dat opzicht is het zeer leerzaam en tegelijk 
illustratief om te zien wat de historicus Arnold Toynbee in zijn 
boek A Study of History van 1972 heeft gezegd met betrekking 
tot de differentiatie tussen twee bevolkingsgroepen, Spartanen 
en Atheners. Wat geldt in de context van een meercellig indi-
vidu, lijkt op analoge wijze voor individuen in een gemeen-



Leven: successie van noodgedwongen toevalligheden 
 
 

47 
 

schap op te gaan, of het nu een kolonie mieren, hommels of 
bijen is of een humane maatschappij. Zo weten we dat in een 
mierenkolonie een hiërarchie heerst: er zijn verschillende func-
ties, koningin, werker of soldaat. De ontwikkeling van zo'n 
kolonie start met een bevruchte koningin die grotendeels ver-
gelijkbaar is met de ontwikkeling van een bevruchte eicel. Uit 
die ene bevruchte koningin komt de gehele kolonie voort. Zoals 
er ontelbaar vele spermacellen zijn die in principe met de 
maagdelijke eicel zouden kunnen versmelten, maar slechts één 
dat tenslotte door het toeval bepaald, zal doen, zo zijn er ontel-
baar vele mannetjes die een koningin op de bruidsvlucht verge-
zellen, maar met slechts een daarvan zal het, door het toeval 
bepaald, tot een paring komen. Wanneer dan tenslotte de konin-
gin start met een nieuwe kolonie zal opnieuw de ontwikke-
lingsrichting van haar nakomelingen grotendeels door het toe-
val worden bepaald. Echter opnieuw zal het resultaat van al 
haar werken een nieuwe kolonie zijn met een evenwichtige 
verdeling van functies.     
 
Kom ik aldus kijkend met een biologisch oog niet verder dan:  
Hoe toevallig het individuele gedrag ook moge zijn, zolang het zich 
afspeelt binnen een sociale coherentie is een harmonische ontwikkeling 
gegarandeerd.  
Zal het met andere woorden zo zijn: het toeval bestaat voor het 
individu, maar binnen het geheel wordt niets aan het toeval 
overgelaten? 
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Toeval en contingentie 

De bekende Franse negentiende-eeuwse politiek analist Alexis 
de Tocqueville beschrijft in zijn Souvenirs de gebeurtenissen op 
de vijftiende mei van het revolutiejaar 1848, die hij als lid van 
de Assemblée zelf meemaakte: 

Een radicale volksmassa dringt binnen in de zaal 
waar de nieuw gekozen nationale vergadering bijeen 
is. Men eist onmiddellijke overname van de eisen van 
de radicalen door de Assemblée, iets dat op politieke 
zelfmoord van de parlementaire meerderheid zou 
zijn neergekomen. Een algemeen tumult breekt los en 
niemand kan zich nog verstaanbaar maken. Plotse-
ling stort een deel van de publieke tribune onder luid 
geraas in elkaar. Dit incident leidt tot een chaos die 
Tocqueville nog nooit eerder had meegemaakt. In al-
lerijl wordt de nationale garde door middel van 
tromgeroffel opgeroepen, opgetrommeld dus. De 
demonstranten snellen daarop naar het stadhuis om 
zich daar op tegenmaatregelen te beramen. 

Achteraf bleek dit incident een omslagpunt in de politieke crisis 
te zijn. 
De politicoloog Siep Stuurman haalt dit voorbeeld aan om de 
contingentie, dat wil zeggen de niet-noodzakelijkheid van de 
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geschiedenis te illustreren. Zonder het toeval van het instorten 
van de publieke tribune zouden de daaropvolgende gebeurte-
nissen niet hebben plaatsgevonden.1
Stuurman stelt hier contingentie en toeval aan elkaar gelijk. 
Door de onvermijdelijke rol van het toeval in de geschiedenis 
krijgt het historisch proces een principieel onvoorspelbaar ka-
rakter. De geschiedenis moet niet beschouwd worden als een 
gedetermineerde opeenvolging van zaken, maar als een 'open' 
proces, waarin steeds meerdere voortzettingen mogelijk zijn en 
waarin telkens nieuwe paden kunnen worden ingeslagen. De 
belangrijkste Franse naoorlogse politiek analist Raymond Aron 
heeft deze wezenstrek van de geschiedenis als volgt onder 
woorden gebracht: "le fait historique est, par essence, irréduc-
tible à l'ordre: le hasard est le fondement de l'histoire".2
Stuurman staat in zijn toekenning van de centrale betekenis van 
het toeval dus niet alleen. Het is binnen de geschiedwetenschap 
van oudsher gebruikelijk om de 'openheid' van de geschiedenis 
te verklaren door te wijzen op de rol die het toeval speelt. Vaak 
wordt die rol ook aangehaald om het verschil tussen de ge-
schiedwetenschap en de sociale wetenschappen te duiden. Ook 
met dit voorbeeld wordt de onvoorspelbaarheid van sommige 
gebeurtenissen naar voren gehaald om aan te tonen dat het ont-
staan van een revolutie niet volledig vanuit politicologische 
theoretische modellen verklaard kan worden en dat wezenlijke 
elementen ervan slechts 'historisch verhaald' kunnen worden. 
De les die Stuurman zijn lezers uiteindelijk voorhoudt is dat 
slechts "in combinatie van verhaal en analyse … het wezenlijk 
historische en contingente karakter van de politiek tot zijn recht 
(kan) komen".3
Hoewel hier 'historisch' terecht wordt geïdentificeerd met 'con-
tingent' kan het voorbeeld snel tot misverstanden leiden. Van 

 
1 S. Stuurma, 'De politieke wetenschap en de geschiedenis', 
Tijdschrift voor geschiedenis 101 (1988), p. 626-642, i.h.b. 641-642. 
2 R. Aron, Introduction à la philosophie de l'histoire, Paris 194810. p. 20. 
3 S. Stuurman. op.cit. p. 642. 
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het instorten van de tribune kan met goed recht gezegd worden 
dat dit geen contingente gebeurtenis is, maar het effect van een 
natuurwetenschappelijk vrij simpel verklaarbaar krachtenspel. 
Het naar beneden komen van de tribune als zodanig is boven-
dien als zodanig nog geen historische gebeurtenis — als er geen 
reactie op was gevolgd, zou de tribune snel in de vergetelheid 
zijn geraakt en geschiedwetenschappelijk geen waarde bezitten. 
Wat het tot een historisch relevante gebeurtenis maakt, is de 
wijze waarop op deze gebeurtenis is gereageerd. En precies dit 
laatste is contingent.  
 
Zowel het toeval als de contingentie van historische gebeurte-
nissen en menselijk handelen zijn essentieel voor de geschied-
wetenschap, maar ze mogen niet aan elkaar worden gelijkge-
steld, zoals doorgaans wordt gedaan. In het onderstaande 
wordt de functie van beide binnen de geschiedwetenschap 
daarom separaat behandeld en zal duidelijk worden dat hun rol 
een geheel andere is.4

Geschiedenis en toeval 

We mogen het instorten van de tribune op de vijftiende mei in 
de Assemblée met recht een toeval noemen. Toeval in de zin dat 
het voor de betrokkenen volkomen onverwacht kwam. Of we 
iets toeval noemen of niet, hangt af van het perspectief van 
degene die observeert. We kunnen verschillende varianten van 
toeval onderscheiden. Allereerst spreken we van toeval wan-
neer twee van elkaar onafhankelijke gebeurtenisketens elkaar 
kruisen. Wanneer ik tijdens een weekeindje Parijs een goede 
vriend tegenkom, zal ik waarschijnlijk zoiets zeggen als "wat 
een toeval dat ik je hier tegen het lijf loop". Mijn en zijn agenda 
zijn onafhankelijk van elkaar en daarom kan gezegd worden 

 
4 Uitgebreider zie T. Nijhuis, Structuur en contingentie. Over de 
grenzen van het sociaal-wetenschappelijk verklaringsideaal in de Duitse 
geschiedschrijving, Assen 1996. 
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dat onze wegen elkaar per toeval in Parijs kruisen. Dit principe 
heet ook wel het Cournot-effect, genoemd naar de negentiende-
eeuwse Franse wiskundige en wijsgeer Antoine Augustin 
Cournot. Het principe ervan is relatief simpel. Wanneer de po-
litie in vuurgevecht raakt met twee bankovervallers is het niet 
toevallig wanneer één van beiden door politiekogels gewond 
raakt. Beide 'gebeurtenisketens' staan namelijk met elkaar in 
verband. Wanneer echter tijdens hetzelfde vuurgevecht een 
verdwaalde toerist door een verdwaalde kogel wordt getroffen, 
kunnen we wel zeggen dat het een noodlottig toeval is dat hij of 
zij net op dat moment daar moest rondlopen. De gebeurtenis-
keten van de bankoverval en de gebeurtenisketen van een va-
kantietrip kruisen elkaar op een 'ongelukkige' manier.  
Deze vorm van toeval speelt een grote rol in de geschiedenis, 
zoals iedereen vrijwel dagelijks aan den lijve ervaart. Het thema 
is daarom ook een dankbaar gegeven in de literatuur en film. 
Denk slechts aan de film Blind Chance van de Poolse regisseur 
Krisztof Kieslowski.5 In deze film vertelt Kieslowski drie keer 
het verhaal van de student medicijnen Witek die op het punt 
staat om vanuit een kleine provinciestad de trein naar 
Warschau te nemen. Tekens neemt het verhaal een andere 
wending. In het eerste deel haalt hij de trein, komt een oprechte 
oude communist tegen en wordt een partijactivist. In het 
tweede geval stuit hij al rennend naar de trein op bewakings-
personeel van het station. Hij wordt gearresteerd en wordt na 
een ongelukkige aaneenschakeling van gebeurtenissen lid van 
een oppositiegroep. In het derde geval mist hij de trein, gaat 
weer naar huis, maakt zijn opleiding af en wordt dokter. Wan-
neer hij voor een missie wordt uitgezonden, stort zijn vliegtuig 
neer. Dat de levensloop van mensen bepaald wordt door onbe-
nullige zaken als het wel of niet halen van trein, is iets dat de 
meeste mensen intuïtief goed kunnen aanvoelen. Laat iemand 
iets over zijn of haar eigen biografie vertellen en je krijgt vrijwel 

 
5 Vergelijk ook de film Lola rennt van Tom Tykwer uit 1998. 
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zeker een verhaal te horen dat van toevalligheden aan elkaar 
hangt.  
Toeval kan ook betekenen dat de oorzaak van de 'toevallige' 
gebeurtenis, gegeven de kennis waarnaar we streven, buiten de 
sfeer van onze directe belangstelling ligt. De 'toevallige' karak-
tereigenschappen van bijvoorbeeld een staatshoofd kunnen we 
toevallig noemen wanneer we niet geïnteresseerd zijn in de 
persoon als zodanig, maar in de functie die hij of zij bekleedt. 
Diezelfde karaktereigenschappen kunnen echter in een biogra-
fisch werk wel degelijk als in het geheel niet toevallig worden 
gepresenteerd, maar bijvoorbeeld als het resultaat van de speci-
fieke opvoeding die hij of zij heeft genoten. Men kan ook den-
ken aan de 'chemie' tussen staatshoofden of regeringsleiders. 
Hoe goed liggen zij elkaar? De aard van de persoonlijke relaties 
is niet zelden van grote invloed op de betrekkingen tussen sta-
ten en op het succes of falen van internationale onderhande-
lingen. Denk slechts aan de chemie tussen Kohl en Gorbatsjov. 
Of het klikt of niet, wordt doorgaans beschouwd als iets dat 
van het toeval afhangt, maar is vanuit het perspectief van bij-
voorbeeld een psycholoog misschien geheel niet toevallig. 
Op het niveau van de wetenschappelijke beschrijving kan het 
toeval ook worden toegeschreven aan die gebeurtenissen die 
niet in het beschrijvingsapparaat van de theorie verwerkt zijn. 
Gebeurtenissen zoals die van de elfde september 2001 kunnen 
niet al bij voorbaat in algemene economische of andere theo-
rieën verwerkt zijn. Zij scheppen nieuwe feiten en omstandig-
heden, die slechts kunnen worden beschreven en als nieuwe 
informatie in het model kunnen worden ingebracht.  
We spreken eveneens van toeval wanneer we iets niet konden 
voorspellen en er ook geen invloed op hebben uitgeoefend en 
konden uitoefenen, wanneer dat wat gebeurt buiten onze macht 
ligt, bijvoorbeeld dat vlak voor een belangrijke stemming in de 
Kamer twee parlementariërs ziek worden, waardoor de stem-
ming anders uitvalt dan vooraf aangenomen. Politici willen 
zich nog wel eens verschuilen achter zaken waarop zij geen 
invloed hebben en die zich in die zin als toevallige omstandig-
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heden voordoen. Het is niet de schuld van de regering dat de 
werkloosheid stijgt, maar bijvoorbeeld van de plotselinge crisis 
in de wereldeconomie. Gaat het goed dan wordt dat doorgaans 
gezien als primair de eigen verdienste; gaat het slecht dan 
wordt het toegeschreven aan toevallige omstandigheden 
waarop men geen invloed heeft. De oppositie zal vanzelfspre-
kend het omgekeerde verkondigen. 
Vaak kunnen kleine dingen grote gevolgen hebben, zoals een 
vader die, omdat hij net een telefoontje krijgt, vergeet de riem 
van het kinderzitje vast te maken, waardoor zijn dochtertje van 
anderhalf in een ongeluk een kwartier later overlijdt en de va-
der in een diepe depressie geraakt die leidt tot ontslag, et cetera. 
In de geschiedwetenschap wordt vaak de neus van Cleopatra 
— waardoor Antonius hopeloos verliefd op haar werd, met alle 
gevolgen van dien — aangehaald om de rol van deze kleine 
toevallige omstandigheden toe te lichten.  
Er bestaat weliswaar een neiging om voor grote gebeurtenissen 
grote oorzaken te zoeken, maar hier liggen waarschijnlijk eer-
der psychologische factoren aan ten grondslag dan dat er een 
empirisch verband zou bestaan tussen de omvang en impact 
van de gebeurtenis en van de oorzaken ervan. De Leidse histo-
ricus Wesseling brengt dit heel aardig onder woorden in zijn 
kritiek op structuralistische verklaringen van de Eerste Wereld-
oorlog:  

Het is heel begrijpelijk dat we voor een conflict, zo 
geweldig als de Eerste Wereldoorlog, zo noodlottig in 
zijn gevolgen, zijn gaan zoeken naar grote, diepe, 
structurele oorzaken. Dit is immers wat alle verkla-
ringen van 1914 doen, voor zover zij de gebeurtenis-
sen niet als een vergissing en daarmee als onver-
klaarbaar beschouwen. Dat is logisch. Het beant-
woordt aan een behoefte aan symmetrie: grote 
gebeurtenissen moeten grote oorzaken hebben, al-
thans in de geschiedenis. In het dagelijkse leven aan-
vaarden wij wijsheden als 'kleine oorzaken, grote 
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gevolgen' en 'een ongeluk ligt in een klein hoekje'. 
Maar historici houden daar niet van. Ze zien niet 
graag dat de val van het Romeinse Rijk veroorzaakt 
zou zijn door de neus van Cleopatra, of de ondergang 
van Europa door een pistoolschot in Sarajevo. Van-
daar dat zij zoeken naar diepere oorzaken en structu-
rele factoren — en die vinden zij dan ook. Maar mis-
schien moeten we ophouden te zoeken naar steeds 
grotere oorzaken...6  

Wesseling is van mening dat het verloop van de geschiedenis 
vaak door zeer banale factoren wordt bepaald. De moordaan-
slag in Sarajevo gevolgd door een kettingreactie van politieke 
beslissingen die vooral door het aloude principe van het 
machtsevenwicht zijn ingegeven. Juist omdat toevallige en on-
benullige omstandigheden zo vaak het verloop van de geschie-
denis bepalen, is het zo verleidelijk te speculeren over de vraag 
wat er zou zijn gebeurd wanneer de zaken net iets anders ver-
lopen zouden zijn, wanneer Hitler bijvoorbeeld in 1936 zou zijn 
gestorven of wanneer niet Kohl maar de SPD-voorman Oskar 
Lafontaine in 1989/'90 kanselier was geweest en de Duitse 
eenwording gestalte had moeten geven. 
Deze vorm van 'if history' wordt door historici in de vrije tijd 
vaak met plezier besproken, maar niet als een serieuze vorm 
van geschiedbeoefening gezien omdat zij volstrekt oncontro-
leerbaar is. De Engelse historicus Edward Hallett Carr sprak 
met een licht minachtende toon over het spelen van een "par-
lour game with the might-have beens of history".7 Tegelijkertijd 
zegt de alledaagse intuïtie dat de werkelijkheid grilliger is dan 
de wetenschappelijke beschrijvingen willen doen geloven. Door 
de grilligheid van de werkelijkheid toe te schrijven aan het toe-

 
6 H.L. Wesseling, 'De betekenis van 1914', Tijdschrift voor Geschie-
denis 98 (1985). p. 176-191 i.h.b. 182-185. Geciteerd naar Chr. 
Lorenz, De constructie van het verleden, Meppel/Amsterdam 1987. 
p. 179. 
7 E.H. Carr, What is History, New York 1961. p. 127. 
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val kan een 'wetenschappelijk' perspectief op verklaren worden 
gehandhaafd en tegelijkertijd worden verklaard waarom de 
historische werkelijkheid zich toch altijd weer net iets anders 
gedraagt dan onze theorieën en beschrijvingssystemen 'voor-
schrijven'. Het toeval wordt dan de 'onverklaarbare rest' van 
een historische verklaring. Het onttrekt zich aan het verkla-
ringsschema en kan slechts beschrijvend opgevoerd worden en 
in die vorm als input voor de historische verklaring fungeren. 
Het toeval kan in deze vorm zelf als een causale factor in de 
verklaring worden opgenomen, een rol vergelijkbaar met die 
van de fortuna in de middeleeuwse geschiedenis. 

Geschiedenis en contingentie 

Toeval verwijst dus naar het onverwachte moment, naar de 
onvoorspelbare gebeurtenissen die ervoor zorgen dat de ge-
schiedenis telkens weer een andere wending kan nemen. In die 
zin garandeert het toeval de openheid van de geschiedenis. 
Maar zou deze openheid van de geschiedenis slechts op het 
toeval steunen, dan zou dat erg mager zijn, temeer daar het 
toeval slechts een toeval is voor degene die observeert en vanuit 
een ander perspectief absoluut niet toevallig is, zoals we in het 
voorbeeld van de tribune hebben gezien. 
Veel belangrijker voor de openheid van de geschiedenis is de 
contingentie van handelen en historische gebeurtenissen. Con-
tingentie wil zeggen dat datgene wat gebeurt niet noodzakelijk 
moest gebeuren. Het had ook niet kunnen plaatsvinden, of in 
een andere vorm. Daarmee is niet gezegd dat contingente ge-
beurtenissen onverwacht zijn of toevallig. Dat een Amerikaans 
president op de een of andere manier 'moet' reageren op een 
aanslag zoals die van de elfde september is duidelijk, maar hoe 
hij reageert is tot op zekere hoogte open. Zijn beslissing om het 
Taliban-regime in Afghanistan aan te vallen, komt niet onver-
wacht, maar wanneer hij een andere strategie had gekozen, 
hadden we dat ook kunnen begrijpen. Zijn specifieke beslissing 
krijgt welbeschouwd pas betekenis wanneer we een beeld heb-
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ben van de handelingsalternatieven die voorhanden waren. Als 
de reactie gedetermineerd zou zijn, zouden we geen politici 
nodig hebben. Contingentie is dus een essentieel kenmerk van 
menselijk handelen. Handelen veronderstelt namelijk een ze-
kere mate van vrijheid, dit in tegenstelling tot 'gedrag' dat als 
gedetermineerd wordt beschouwd. Maar deze contingentie 
betekent nog niet dat handelen ook toevallig is. Handelen kan 
welbeschouwd niet toevallig zijn, omdat handelingen intentio-
naliteit veronderstellen. Door iets toevallig te noemen, zoals bij 
de uitdrukking 'toevalstreffer', wordt juist bedoeld dat er geen 
intentionaliteit aan ten grondslag lag. 
De openheid van de geschiedenis wordt dus niet zozeer gege-
ven door het toeval, maar doordat in alle situaties mensen een 
zekere handelingvrijheid bezitten, waarbij de specifieke keuze 
van invloed is op het verdere verloop. 
Nu is het vanzelfsprekend om te zeggen dat de toekomst open 
is, maar tegelijkertijd zijn we geneigd het verleden als gesloten 
te zien. Dus daar waar we in het heden altijd het gevoel hebben 
dat meerdere opties open zijn en er verschillende wegen inge-
slagen kunnen worden, zijn we geneigd om het verleden een 
schijn van noodzakelijkheid mee te geven. Wanneer we willen 
verklaren waarom zaken in het verleden zo gelopen zijn zoals 
ze zijn gelopen, dan proberen we de noodzakelijkheid ervan te 
demonstreren of aan te geven dat het toch het meest aanneme-
lijk was. En dat terwijl we tegelijkertijd dagelijks ervaren dat 
het meest waarschijnlijke niet altijd plaatsvindt en dat ook rela-
tief onwaarschijnlijke gebeurtenissen gerealiseerd worden. Een 
goed voorbeeld van hoe achteraf wordt verklaard waarom za-
ken wel moesten lopen zoals ze liepen, vormen de fluwelen 
revoluties van 1989/'90 en het ontstaan van een nieuwe we-
reldordening. De bipolaire ordening ten tijde van de Koude 
Oorlog werd tot aan de val van de Berlijnse Muur bijna gezien 
als een natuurnoodzakelijkheid, als een ordening waarvoor 
geen reëel alternatief bestond. Politicologische modellen die de 
stabiliteit van de Sovjet-Unie en de bipolaire wereldordening 
verklaarden, stonden geen multipolaire ordening toe, laat staan 
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de onoverzichtelijke situatie die na het einde van de Koude 
Oorlog is ontstaan. De Muur was echter nog maar nauwelijks 
gevallen of de eerste publicaties verschenen al waarin de on-
vermijdelijkheid van de instorting van de communistische 
maatschappijordeningen werd aangetoond. Niets zo verander-
lijk als theorieën waarin diepliggende onveranderlijke structu-
ren worden blootgelegd!8

Niet alleen blijken theorieën slecht te zijn uitgerust voor de 
onvoorspelbaarheid van het historisch proces, zij abstraheren in 
hun wens uitspraken van meer algemene aard te doen het liefst 
van tijd, plaats en concrete personen. Hierdoor krijgen ze een 
bedrieglijke graad van algemeenheid. In de praktijk zijn theo-
rieën echter vaak algemene beschrijvingen van de empirisch 
gegeven situatie die dan universele pretenties krijgen toege-
schreven. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld de modernise-
ringstheorieën van Amerikaanse snit, modernisering vooral 
zien als een universeel proces dat leidt tot een politiek en maat-
schappelijk model dat verdacht veel kenmerken gemeen heeft 
met het Amerikaanse systeem. 
Achteraf lijkt veel van wat zich heeft voltrokken zo vanzelf-
sprekend dat we zijn geneigd om met terugwerkende kracht te 
bevestigen dat datgene wat is gebeurd ook eigenlijk wel moest 
gebeuren, zelfs al werd het voordien voor zeer onwaarschijnlijk 
gehouden. Wanneer we bijvoorbeeld nu terugkijken op de 
Duitse eenwording, dan is deze al weer zo vanzelfsprekend dat 
we ons moeilijk meer kunnen voorstellen dat zaken ook geheel 
anders hadden kunnen lopen. En toch was een ander verloop 
toen meer dan waarschijnlijk, bijvoorbeeld dat de demonstra-
ties met geweld zouden zijn beantwoord. De troepen lagen 
klaar. Bovendien waren er talloze andere plannen en scenario's 
voor de eenwording in omloop.  
In zijn beschrijving van het verleden is het daarom ook de taak 
van de historicus het gebeurde van zijn vanzelfsprekendheid te 

 
8 Zie hiervoor o.a. M.C. Brands, The Obsolescence of Almost all 
Theories of International Relations, Wassenaar 1998. 
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bevrijden. De historicus dient het verleden zijn open toekomst 
weer terug te geven. Door het verleden als een soort heden in 
herinnering te roepen, wordt het weer een veld van mogelijk-
heden dat het vroeger ook was. De historicus zouden we kun-
nen vergelijken met een treinreiziger, maar dan niet de trein-
reiziger die de nachttrein heeft genomen en bij aankomst 
terugblikt op de afgelegde route als een aaneengesloten lineair 
traject; hij is iemand die de reis in gedachten wil overdoen, 
nogmaals de wissels en vertakkingen wil passeren. De Duitse 
historicus Thomas Nipperdey heeft dit streven om recht te doen 
aan het contingente karakter van de geschiedenis mooi onder 
woorden gebracht: "Jede Vergangenheit … hatte eine offene 
Zukunft, die wir, die Historiker, ihr zurückgeben müssen. Der 
noble Traum der Historiker bleibt es, eine Vergangenheit aus 
ihren eigenen Möglichkeiten zu begreifen".9
 
Natuurlijk wordt in de geschiedschrijving regelmatig gewag 
gemaakt van causaal gedetermineerde gebeurtenissen, zoals 
natuurrampen, epidemieën, fysische en geografische fenome-
nen en klimatologische en meteorologische omstandigheden. 
Wat de historicus aan deze feiten interesseert, zijn echter niet de 
strikt natuurwetenschappelijke, biologische of geologische as-
pecten, maar de wijze waarop hier door individuen of gemeen-
schappen mee wordt omgegaan. Een aardbeving in de buurt 
van een onbewoond eiland is vanuit een historisch perspectief 
weinig interessant. De historicus is uiteindelijk niet geïnteres-
seerd in natuurprocessen als zodanig, maar in de maatschap-
pelijke omgang en verwerking van deze verschijnselen. Zijn 
belangstelling voor bijvoorbeeld lepra gaat niet uit naar me-
laatsheid als een medisch-biologisch vraagstuk, maar naar de 
effecten van en reacties op deze ziekte in de samenleving. Dat 
individuen en/of samenlevingen doorlopend reageren op ver-
anderingen in de fysisch-materiële wereld zal niemand ontken-

 
9 Th. Nipperdey, 'Kann Geschichte Objektiv sein?' Nachdenken über 
die deutsche Geschichte, München 1986. p. 232. 
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nen, maar dat wil nog niet zeggen dat ook de aard en vorm van 
de reacties hierdoor gedetermineerd zijn — deze beschouwen 
we als historisch contingent. 
De vooronderstelling dat historische gebeurtenissen en proces-
sen contingent zijn, is voor de geschiedwetenschap niet iets 
bijkomstigs, maar constitutief voor haar begrip van wat ge-
schiedenis is. Slechts voor zover we bereid zijn te aanvaarden 
dat de gebeurtenissen in het verleden niet noodzakelijk waren, 
maar telkens gerealiseerde mogelijkheden voorstellen, kan het voor-
bije de werkelijkheid vormen die de historicus ons als geschiede-
nis overhandigt. 
De Duitse geschiedtheoreticus Jörn Rüsen ziet in het zichtbaar 
maken van de contingentie van de historische werkelijkheid 
een essentieel kenmerk van historiciteit en historische theorie-
vorming:  

Das historische Denken öffnet den Blick auf die 
Kontingenz zeitlicher Veränderungen des Menschen 
und seiner Welt und sprengt damit das Schema ihre 
nomologischen Erklärung. Die historische Theorie 
hebt die Kontingenz der mit ihr interpretierten 
Verläufe nicht auf, sondern hebt sie geradezu hervor, 
macht sie sichtbar.10

Contingentie en historisch verklaren  

Maar als al het historische contingent is, dan rijst de vraag hoe 
we hier nog kennis van kunnen hebben, samenhang in kunnen 
aanbrengen. Blijven we dan niet steken in een rapportage van 
wat is voorgevallen?  
We zitten dus met een probleem. Als de geschiedenis onvoor-
spelbaar is en als alles wat is gebeurd contingent is en ook an-
ders had kunnen verlopen of helemaal niet had hoeven te 

 
10 J. Rüsen, Rekonstruktion der Vergangenheit: die Prinzipien der histo-
rischen Forschung, Göttingen 1986. p. 42 en 68-69. 
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gebeuren, dan wordt onduidelijk hoe de historicus historische 
gebeurtenissen en processen nog kan verklaren. Als de geschie-
denis een aaneenschakelijking van contingenties is, krijgen we 
dan geen rapportage van het ene domme feit na het andere, 
zonder dat iemand het verhaal nog kan volgen?11

In het klassieke verklaringsideaal betekent verklaren dat iets 
van zijn toevalligheid wordt ontdaan, dat we de noodzakelijk-
heid, of statistische waarschijnlijkheid ervan tonen. Maar deze 
voorstelling van zaken staat op gespannen voet met de contin-
gentieaanname van de geschiedenis. Een dergelijke verklaring 
tracht namelijk de contingentie zoveel mogelijk op te heffen, 
terwijl de historicus juist wil vasthouden aan de niet-noodza-
kelijkheid van zijn object. 
De klassieke causale verklaringstheorieën doen met andere 
woorden geen recht aan het verklaringsideaal van de historicus. 
Dat geldt voor zowel het hempeliaanse deductief-nomologische 
schema, de inductief-statistische benadering, alsook voor de 
idee van noodzakelijke en voldoende voorwaarden.  
Verklaren betekent in alle genoemde modellen toch min of 
meer dat we uitleggen dat iets zich wel moest voordoen of in 
ieder geval het meest waarschijnlijk was. Op de geschiedenis 
toegepast betekent dit dat we het verleden wanneer we erop 
terugblikken de schijn van noodzakelijkheid meegeven. De 
toekomst is open, maar het verleden gesloten.  
De neiging heerst om uit te gaan van de vanzelfsprekendheid 
van het gegevene. Historische processen en gebeurtenissen 
worden veelal meer gesloten voorgesteld dan ze voor de tijd-
genoten waren. 
Maar wanneer we demonstreren dat alles wel moest lopen zo-
als het liep, hebben we dan een groter historisch inzicht gekre-
gen in wat er is gebeurd? De onwaarschijnlijkheid van wat er 
tijdens de fluwelen revoluties in 1989 en daarna gebeurde en de 
vele andere wegen die ook ingeslagen hadden kunnen worden, 

 
11 Vgl. P. Munz, The Shapes of Time. A New Look at the Philosophy of 
History, Middletown, Conn. 1977, i.h.b. p. 232 en 234. 
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maken namelijk deel uit van de historische betekenis van deze 
omwenteling.  In mijn ogen kan het niet de belangrijkste taak 
van de historicus of politieke wetenschapper zijn post factum de 
noodzakelijkheid of de onvermijdelijkheid van het gebeurde 
aan te tonen.12

Geschiedenis kan niet gereduceerd worden tot wat is gebeurd, 
zij is wat gebeurde in de context van wat had kunnen gebeuren. 
Wat feitelijk gebeurt, zou geen historische betekenis hebben 
zonder een achtergrond van andere mogelijkheden. De Duitse 
historicus Alexander Demandt is hierin zeer expliciet:  

Die Grenzen der Erklärbarkeit von Geschichte sind 
zugleich die Grenzen der Begründbarkeit von 
Alternativen. Wenn wir ungeschehene Möglichkeiten 
nicht konstruieren dürfen, können wir geschichtliche 
Wirklichkeit nicht rekonstruieren. Das Nachdenken 
über Alternativen ist ein unentbehrliches Geschäft 
der Geschichtswissenschaft.13

Neem bijvoorbeeld de mogelijkheid dat er troepen in de DDR 
waren ingezet om de protesten tegen het communistische re-
gime te breken. De kans dat dit zou gebeuren werd door vele 
experts voor zeer waarschijnlijk gehouden. De gebeurtenissen 
op het Plein van de Hemelse Vrede in China lagen nog vers in 
het geheugen en voorspelden niet veel goeds. De mogelijkheid 
van militair geweld blijft deel uitmaken van de historische be-
tekenis van de fluwelen revoluties, ook al is het niet gebeurd. 
Daarom heten ze ook fluwelen revoluties. 
De contingentie van de geschiedenis betekent niet alleen dat de 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden niet noodzakelijk 
waren, het betekent ook dat gebeurtenissen die niet hebben 
plaatsgevonden niet louter en alleen op grond van het feit dat 

 
12 Vgl. ook R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik ge-
schichtlicher Zeite,  Frankfurt/M. 19854. p. 296. 
13 A. Demandt, Ungeschehene Geschichte. Ein Traktakt über die Frage: 
Was wäre geschehen wenn …?, Göttingen 19862. p. 36. 
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ze niet zijn gerealiseerd, als onmogelijk terzijde moeten worden 
geschoven. We blijven ze herinneren als reële mogelijkheden.14 
Juist het besef daarvan, brengt de geschiedenis ook dichterbij. 
Dat de Cuba-crisis in 1962 ook niet met een sisser had kunnen 
aflopen, maar had kunnen escaleren tot een gewapend treffen, 
of zelfs tot een atoomoorlog, blijven we herinneren als een reële 
mogelijkheid. Juist het feit dat een nucleaire oorlog niet on-
denkbaar was, geeft de crisis haar historische betekenis en 
maakt deze meer dan één van de vele incidenten die zich ten 
tijde van de Koude Oorlog hebben voorgedaan. Met andere 
woorden, ook de niet gerealiseerde gebeurtenissen dienen als 
reële historische mogelijkheden te worden behandeld en maken 
in die hoedanigheid deel uit van het domein van de historicus.  
Historisch inzicht is een kennen van het feitelijke in het licht 
van de mogelijkheden die in elke historische situatie besloten 
liggen. Dat wil zeggen inzicht in wat gegeven de historische 
actualiteit aan verdergaande ontwikkelingen mogelijk is. Het 
belang van de aandacht voor niet-gerealiseerde mogelijkheden 
in de geschiedenis wordt wel eens verbeeld door het historisch 
proces als een pad voor te stellen dat door een onbekend land-
schap loopt. Degene die zijn aandacht exclusief richt op het 
feitelijk gebeurde, is dan als een wandelaar die zijn ogen uit-
sluitend richt op het pad voor zijn voeten en weigert om zich 
heen te kijken. Wie om zich heen kijkt en de blik op het geheel 
van historische mogelijkheden openhoudt, kan zich slechts 
verbazen over het misleidende realisme van hen die zich daar-
aan gewoond hebben om de gegeven situatie voor de enig mo-
gelijke te houden, en het specifieke pad dat de historische ont-
wikkeling heeft gevolgd voor de geschiedenis als geheel te zien. 
Juist het contrast tussen wat feitelijk is gebeurd en dat wat in 
dezelfde situatie had kunnen gebeuren is bepalend voor de 
historische betekenis die we aan het gebeurde geven. Of zoals 
de al eerder aangehaalde Demandt het formuleerde: "Das Bild 

 
14 Zie ook T. Nijhuis, Een nieuw Duitsland – een oud geluid?, 
Amsterdam 2000. 
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des Möglichen bestimmt die Gestalt des Wirklichen".15 Wat 
feitelijk is gebeurd, zou geen betekenis hebben zonder een 
evaluatie of besef van wat had kunnen gebeuren. Hoe zouden 
we bijvoorbeeld het beleid van politici moeten inschatten zon-
der ervan uit te gaan dat ook een ander beleid mogelijk zou zijn 
geweest? De beschrijving en beoordeling van regeringspolitiek 
of de besluiten van een president vinden altijd plaats tegen de 
achtergrond van de alternatieven die voorhanden waren. Zon-
der deze achtergrond zouden we het beleid helemaal niet kun-
nen beoordelen. In de praktijk wordt deze achtergrond ge-
vormd door kritische kanttekeningen van de oppositie en 
beschouwingen in de media. Ook in het publieke debat over 
actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken staat de 
inschatting centraal van wat realiter mogelijk of haalbaar is en 
wat niet. Politiek wordt niet voor niets ook wel omschreven als 
de 'kunst van het mogelijke', wat overigens niet wegneemt dat 
politici graag betogen dat er geen echte alternatieven zijn voor 
de door hen voorgestelde maatregelen. 
 
Eigenlijk zit deze betekenisgevende contrasterende achtergrond 
al ingebakken in onze taal. We kunnen bijvoorbeeld slechts dan 
van een heldhaftige daad spreken, wanneer we aannemen dat 
de meeste mensen zich in dezelfde omstandigheden heel wat 
minder heldhaftig zouden hebben gedragen. Heldhaftigheid is 
in die zin eigenlijk niet echt waarschijnlijk. Een heldhaftige 
daad verklaren als een handeling die het meest waarschijnlijk 
was heeft daarom iets absurds. Hetzelfde geldt voor de be-
schrijving van een politicus als een goed strateeg of redenaar. 
Het is ondoenlijk een beschrijving en een beoordeling van een 
handeling of sociale situatie te geven zonder impliciet gebruik 
te maken van een contrasterend folie van andere mogelijk-
heden. Geschiedenis wordt in die zin altijd tegen de achter-
grond van mogelijke geschiedenis geschreven. En hiervoor is de 
contingentieaanname onontbeerlijk.  

 
15 A. Demandt, op.cit. p. 38. 
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Ook historische kritiek is onmogelijk zonder een impliciet of 
expliciet beeld van een ander mogelijk verloop van de geschie-
denis. De historiografische discussie gaat meestal precies over 
het afbakenen van de mogelijkheidshorizon van wat gegeven 
een situatie voor mogelijk werd gehouden. Wat was de hande-
lingsspeelruimte voor politici of staatslieden, welke opties 
stonden open? Wanneer nu bijvoorbeeld door velen in de neue 
Länder wordt gezegd dat de Duitse eenwording, die, zoals be-
kend, meer de vorm heeft aangenomen van een overname, een 
gemiste kans was, dan wordt expliciet verwezen naar andere 
wegen die tijdens het eenwordingsproces ingeslagen hadden 
kunnen worden. En wanneer hierop gereageerd wordt met de 
uitspraak dat er eigenlijk geen reëel alternatief was omdat het 
proces uit de hand dreigde te lopen, dan belanden we daarmee 
precies in een discussie over de vraag van de toen reëel aanwe-
zige mogelijkheden die betekenis geven aan het proces zoals 
zich dat feitelijk heeft voltrokken. 
Zelfs in gevallen waarin graag in termen van noodzaak wordt 
gesproken, zoals bij economische wetmatigheden, is er geen 
sprake van causale wetmatigheid. 
We zeggen wel eens dat ondernemers moeten gehoorzamen 
aan de wetten van de markt. Maar wanneer we historisch on-
derzoeken hoe honderd soortgelijke ondernemingen op een 
economische recessie reageren, dan is er een gerede kans dat de 
uitkomsten per bedrijf zeer uiteenlopend zijn: het ene bedrijf 
gaat snijden, het tweede probeert de productiviteit te vergroten, 
het derde nieuwe markten aan te boren, het vierde te consolide-
ren, et cetera. De economische recessie schrijft niet voor hoe je 
daarop moet reageren. Was dat wel zo geweest dan zou het 
leiden van een onderneming een betrekkelijk eenvoudige aan-
gelegenheid zijn. Er is geen causale relatie tussen depressie en 
bedrijfsvoering. De reactie van de ondernemingen blijft con-
tingent en voor onze beoordeling van het gevoerde beleid creë-
ren we een achtergrond van andere mogelijke manieren om het 
bedrijf door de recessie te loodsen.  
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Deze karakterisering van de historische verklaring als het plaat-
sen van de feitelijke geschiedenis in de context van wat had 
kunnen gebeuren, veronderstelt dat we een afbakening maken 
tussen wat we als historisch reëel mogelijke alternatieven be-
schouwen (ook al hebben deze niet plaatsgevonden) en wat 
buiten het domein van het reëel mogelijke ligt. Er dient een 
grens getrokken te worden tussen reële mogelijkheden en het 
vooralsnog onwaarschijnlijke. Wat reële mogelijkheden zijn en 
wat vooralsnog onwaarschijnlijke, kan met een eenvoudig voor-
beeld worden toegelicht. Stel ik vertel iemand hoe ik in Am-
sterdam op de Marnixstraat vlakbij het Leidseplein word over-
vallen door twee kerels die mij aan mijn schouder vasthouden. 
Ik vervolg mijn verhaal met "wat kon ik doen, niets toch? — ik 
heb mijn geld daarom maar afgegeven". it is voor de toehoorder 
een volkomen acceptabele reactie. Hij of zij zal de laatste 
opmerking waarschijnlijk bevestigen door iets te zeggen in de 
trant van "ja natuurlijk, op zo'n moment heb je geen andere 
keuze". Wanneer ik mijn verhaal zou vervolgen met de opmer-
king "ik rukte me los en liep heel hard weg naar het Leidse-
plein, waar gelukkig nogal veel mensen op straat waren", zou 
dit ook als een acceptabele voorzetting worden gezien, en dus 
passen binnen de horizon van reële mogelijkheden (ook al gaf 
de toehoorder in het eerste geval de reactie dat je op zo'n mo-
ment geen andere keuze hebt). Wanneer ik mijn verhaal ver-
volg met de opmerking "en toen ging ik de veters van mijn 
schoenen strikken", dan zal dit slechts beantwoord worden met 
een verbaasde blik. Deze handeling wordt niet gezien als een 
reëel mogelijk vervolg op de voorafgaande gebeurtenissen. Ik 
kan echter ook deze handeling nog wel weer binnen de horizon 
van reële mogelijkheden brengen, maar dat vergt extra 
informatie, waarmee het onwaarschijnlijke waarschijnlijk kan 
worden gemaakt. In dit geval bijvoorbeeld door te zeggen dat 
dat kwam omdat ik heel erg zenuwachtig was en dat ik in zulke 
omstandigheden altijd vreemde dingen ga doen. Dit soort me-
chanismen worden in de alledaagse praktijk van het verklaren 
van vrijwel onverklaarbaar gedrag doorlopend toegepast. Om 
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aannemelijk te maken waarom bijvoorbeeld iemand zichzelf 
vrijwillig opblaast in een zelfmoordactie, wordt gewezen op het 
religieus fundamentalisme en fanatisme, dat leidt tot een an-
dere beleving van de wereld en tot andere voorstellingen over 
leven en dood. Of we verklaren een persoon die onbegrijpelijke 
dingen doet simpelweg ontoerekeningsvatbaar. Dit laatste is de 
ultieme stoplap voor het verklaren van al het onverklaarbare 
gedrag. 
De gebeurtenissen van de elfde september vormen een goed 
voorbeeld van de verhouding tussen onze verwachtingshorizon 
en zingeving. Toen de vliegtuigen de twee torens van de Twin 
Towers invlogen, was het in eerste instantie buitengewoon 
moeilijk betekenis aan deze gebeurtenis te geven. Het viel zo 
ver buiten wat we binnen ons wereldbeeld konden verwachten 
dat het nauwelijks viel te plaatsen en laat staan dat de betekenis 
vastgesteld kon worden. In de uren en dagen daarop werd in 
allerlei commentaren en discussieprogramma's getracht het 
wereldbeeld zo bij te stellen dat deze aanslag wel als een ge-
beurtenis beschouwd kan worden, die gegeven de frustraties in 
de Arabische wereld min of meer een keer verwacht kon wor-
den en daardoor kreeg de aanslag een specifieke betekenis 
(uiteraard enigszins wisselend per interpretatie). 
 
Het vermogen om een grens te trekken tussen wat in een gege-
ven historische situatie reëel mogelijk is (of … verwacht kan 
worden) en wat niet, vormt de kern van het historisch besef. De 
Britse historicus Isaiah Berlin heeft treffend beschreven dat 
historisch inzicht "consists precisely in the placing of what oc-
curred (…) in the context of what could have happened (…), 
and in the demarcation of this from what could not: and this is 
all… that the sense of history in the end comes to".16 Kenmer-
kend voor verwarrende periodes, zoals onmiddellijk na de 

 
16 I. Berlin, 'Determinism, Relativism, and Historical Judgement', 
geciteerd naar D.H. Porter, The Emergence of the Past. A Theory of 
Historical Explanation, Chicago 1981. p. 83. 
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aanslag in de VS en na de val van de Berlijnse Muur, is dat het 
moeilijk is de grens te trekken tussen wat nog verwacht mag 
worden en wat niet. Deze onzekerheid manifesteert zich door-
gaans in de openbaarheid in een kakofonie van stemmen en 
meningen. 
Hoe vindt deze inschatting van de horizon van mogelijkheden 
die telkens gegeven is, plaats? Allereerst is dit natuurlijk afhan-
kelijk van de historicus zelf. Misschien dat hierin ook wel de 
reden ligt van het feit dat historici pas op veel oudere leeftijd 
'rijp' zijn dan bijvoorbeeld natuurwetenschappers. Aftasten wat 
de context van mogelijkheden is, vergt immers grote belezen-
heid, een geweldige kennis van de context van hetgeen be-
schreven wordt en dat is een ander type kennis dan de syste-
matische kennis van theoretische systeembouw. Binnen de 
geschiedwetenschap wordt de afbakening van de mogelijk-
heidshorizonnen (impliciet) aan de orde gesteld en gecontro-
leerd in de historiografische discussie. Mijn stelling is dat histo-
riografische debatten doorgaans niet zozeer gaan om de causale 
verklaring van gebeurtenissen in de strikte zin van het woord, 
maar om verschillende inschattingen van wat in gegeven histo-
rische contexten als reëel mogelijk wordt ingeschat.17

De beroemde of beruchte historiografische strijd in de jaren 
zeventig en tachtig onder Duitse historici over het Duitse Kei-
zerrijk is wat dat betreft een goed voorbeeld. In pogingen om te 
verklaren hoe het mogelijk was dat Hitler aan de macht kon 
komen, werd door 'kritische' historici verwezen naar de auto-
ritaire en antidemocratische kenmerken van de politieke cul-
tuur van het Keizerrijk. De Bielefelder historicus Hans-Ulrich 
Wehler ging zo ver in het benadrukken van de specifieke 
Duitse Sonderweg die het land in de negentiende eeuw was in-
geslagen dat het erop leek dat vanaf Bismarck en Wilhelm II 
Hitler welhaast onvermijdelijk was geworden. De Duitse ge-

 
17 Welbeschouwd zijn de controlemechanismen min of meer 
dezelfde als die we bij een causale interpretatie van de historische 
verklaring zouden noemen.  
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schiedenis krijgt bij hem het karakter van een fatale eenbaans-
weg. De Münchense historicus Thomas Nipperdey heeft 
Wehlers idee van de Sonderweg scherp gekritiseerd. Hij liet zien 
dat het Keizerrijk niet uitsluitend als autoritair en antidemocra-
tisch bestempeld kan worden, en dat er wel degelijk sprake was 
maatschappelijke en politieke modernisering in de zin van de-
mocratisering. Het Keizerrijk had zich daarom ook tot een ge-
zonde democratie kunnen ontwikkelen. Ook al is dit laatste niet 
gebeurd, deze ontwikkelingsmogelijkheid moeten we voor 
ogen houden om het Keizerrijk in zijn waarde te schatten. We 
mogen het Keizerrijk niet reduceren tot een voorgeschiedenis 
van Hitler. De historiografische strijd over het Duitse Keizerrijk 
die binnen de geschiedwetenschap in de tweede helft van de 
jaren zeventig heeft gewoed, ging dus eigenlijk niet over cau-
sale verklaringen van wat zich tussen 1871 en de Eerste We-
reldoorlog heeft voltrokken, maar over de openheid van de 
toekomsthorizon ervan, dat wil zeggen om de inschatting van 
welke vervolgontwikkelingen er gegeven de realiteit van het 
Keizerrijk reëel mogelijk waren.18  
 
Leidt dit pleidooi voor het plaatsen van de feitelijke geschiede-
nis in een context van reële, maar niet gerealiseerde mogelijk-
heden niet tot een vorm van if history die door historici als on-
controleerbaar wordt verworpen? Toen Nipperdey in zijn 
Deutsche Geschichte in een hoofdstuk over de Vormärz (de pe-
riode voorafgaand aan de maartrevolutie van 1848) tot de con-
clusie kwam dat de revolutie geen noodzakelijk gevolg was van 
de voorafgaande processen en gebeurtenissen, haalde hij zich 
de hoon van zijn eeuwige contrahent Hans-Ulrich Wehler op de 
hals. Wehler hield Nipperdey enigszins schamper voor dat 
deze een volkomen oninteressant gedachte-experiment uit-
voerde toen hij opperde dat de Duitse revolutie van 1848  hele-
maal niet had hoeven uitbreken. Volgens Wehler kan het:  

 
18 Vgl. T. Nijhuis, Structuur en contingentie, i.h.b. p. 175-217. 
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nicht die Aufgabe des Historikers sein, die kontra-
faktische Behauptung, dass diese Revolution 'nicht 
unausweichlich' gewesen sei, ausführlich zu überprü-
fen – das wäre nichts als Zeitverschwendung. Denn 
die Revolution von 1848 selber ist ein unumstößliches 
Faktum, ihre ubiquitäre Realität dementiert die ver-
meintliche Vermeidbarkeit. Und bezeugt nachtvoll 
die Unausweichlichkeit des revolutionären Auf-
bruchs.19  

Had Wehler in zijn kritiek op dit 'zinloze' gedachte-experiment 
van Nipperdey eigenlijk geen gelijk?  
Hier dienen we om te beginnen een misverstand te voorkomen. 
Wanneer de revolutie van 1848 als een niet-noodzakelijke ge-
beurtenis beschreven wordt, dan gebeurt dit niet in de ver-
klaring van die revolutie zelf of wat er daarna gebeurde, maar 
in de interpretatie van de periode voorafgaand aan deze revolu-
tie. 'Mogelijk' zijn de gebeurtenissen van maart 1848 met andere 
woorden niet in de verklaring van hun afloop in 1849. Dit zou 
een vorm van if history zijn: 'wat zou er in 1849 en later zijn 
gebeurd wanneer de revolutie niet had plaatsgevonden, of suc-
cesvol was geweest?'. De revolutie was één van de mogelijkhe-
den binnen de toekomsthorizon van de Vormärz. Door de re-
volutie als niet noodzakelijk te typeren, wordt de 
toekomsthorizon van de Vormärz verbreed en geopend voor 
andere mogelijke, navolgende ontwikkelingen en dit leidt tot 
een breder begrip van de periode voorafgaande aan de revolu-
tie. 
Algemener geformuleerd: in de if history wordt in gedachten 
iets in het historisch proces veranderd om vervolgens na te 
gaan wat hiervan de consequenties zouden zijn: 'wat zou er 
gebeurd zijn wanneer …'. In de hierboven beschreven idee van 
historische verklaring wordt daarentegen uitgegaan van histo-

 
19 H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Zweiter Band: Von 
der Reformära bis zur industriellen und politischen 'Deutschen Dop-
pelrevolution' 1815-1845/49, München 1987. p. 660. 
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rische gebeurtenissen zoals die reëel hebben plaatsgevonden en 
die vervolgens geplaatst worden in de context van wat had 
kunnen gebeuren. 
In de if history kan de afstand in tijd tussen datgene wat we in 
gedachten hebben veranderd en de consequenties daarvan zo 
groot gemaakt worden als we maar willen. Zo kunnen we ons 
afvragen hoe de Westerse beschaving er nu zou hebben voorge-
staan wanneer niet de Grieken maar de Perzen de slag bij 
Marathon zouden hebben gewonnen en de laatsten daardoor de 
beschaving in het Middellandse Zeegebied zouden hebben 
gedomineerd. Dit is inderdaad een aardig gedachtespelletje 
maar niet controleerbaar en ook niet de doelstelling van het 
contingentietheoretisch model van historisch verklaren. 

Conclusie 

Zowel toeval als contingentie spelen een belangrijke rol in de 
geschiedwetenschap spelen. Het toeval verwijst vooral naar de 
onverwachte momenten in het historisch proces, naar gebeur-
tenissen die zich niet laten inpassen in meer algemene theorieën 
of in het gehanteerde interpretatieraamwerk. In zijn onvoor-
spelbaarheid verklaart het de grilligheid van het historisch pro-
ces. We zouden een te beperkt perspectief op de openheid van 
de geschiedenis hebben, wanneer we deze zouden reduceren 
tot de willekeur van het toeval. De geschiedenis is een inherent 
open proces en dat niet vanwege de rol van het toeval maar 
vanwege de contingentie van het menselijk handelen. Contin-
gentie mag niet met toeval worden verward. De contingentie 
van historische gebeurtenissen betekent niet dat ze onverwacht 
of willekeurig zijn. Integendeel. Er is slechts mee gezegd dat ze 
geen noodzakelijk karakter hebben, dat ze zich ook niet of 
anders hadden kunnen voordoen. Causale verklaringsmodellen 
schieten tekort, omdat ze historische gebeurtenissen precies 
hun essentie ontnemen, namelijk het contingente karakter van 
de sociale werkelijkheid.  
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Toeval in de natuurkunde 
Dennis Dieks 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het determinisme van de klassieke fysica 

In de natuurkunde zoals we die nu kennen, gaat het erom pro-
cessen die in de natuur plaatsvinden zo nauwkeurig mogelijk te 
beschrijven, te verklaren en te voorspellen. De nauwkeurigheid 
waarnaar wordt gestreefd, heeft een kwantitatief karakter: na-
tuurkundige voorspellingen zijn uitspraken over de waarden 
die fysische grootheden (zoals druk, temperatuur, de positie 
van een deeltje) zullen aannemen en laten zich vergelijken met 
meetresultaten die daadwerkelijk in experimenten worden 
gevonden. Hoe kleiner de discrepantie tussen de via theore-
tische berekening gevonden waarden en de meetuitkomsten, 
des te nauwkeuriger de theorie. Idealiter zouden de theore-
tische resultaten precies overeen moeten stemmen met wat in 
een meting wordt gevonden; maar doordat er altijd meetfouten 
zijn, kleine verstoringen, afrondingen in berekeningen en der-
gelijke, is niet te verwachten dat dit ideaal ooit volkomen wordt 
bereikt. Maar wel mag men van een geheel adequate theorie 
verwachten dat de voorspellingen die ermee worden gedaan 
steeds dichter bij de werkelijke waarden komen te liggen naar-
mate meer foutenbronnen worden geëlimineerd.  
 
Dit ideaal werd voor het eerst duidelijk geformuleerd tijdens de 
zogenaamde wetenschappelijke revolutie, de omwenteling in 
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het wetenschappelijk denken in de zestiende en zeventiende 
eeuw, die het definitieve afscheid betekende van de overwe-
gend kwalitatief georiënteerde aristotelische wetenschap. Het 
bleef niet bij het formuleren van een ideaal: in zijn Principia 
Mathematica Philosophiae Naturalis (1687) liet Isaac Newton 
(1642-1727) concreet zien hoe het moest. In dit boek ontwik-
kelde hij wat we nu de klassiek mechanica noemen, een van de 
steunpilaren van de klassieke fysica. Het is een in wiskundige 
vorm gegoten theorie over de beweging van objecten, die voor-
spellingen mogelijk maakt over de toekomstige positie van 
zulke objecten op grond van waar ze nu zijn en de krachten die 
op ze worden uitgeoefend. Die voorspellingen komen tot stand 
door gebruik te maken van de 'bewegingswetten', de kern van 
Newtons theorie. De belangrijkste zijn de traagheidswet, die 
zegt dat een lichaam waarop geen krachten werken met con-
stante snelheid ('eenparig') volgens een rechte lijn beweegt; en 
de beroemde wet F=m.a, die zegt dat een kracht van grootte F 
die op een lichaam werkt daarin een versnelling a teweegbrengt 
die gelijk is aan F gedeeld door de massa (hoeveelheid materie) 
m van dat lichaam.  
 
Deze klassieke mechanica beantwoordt volkomen aan het pre-
cisie-ideaal van de wetenschappelijke revolutie. Objecten wor-
den er immers in gekarakteriseerd door getallen voor positie, 
snelheid, versnelling en massa; deze kunnen worden vergele-
ken met meetresultaten en kunnen idealiter volledig overeen-
stemmen met de waarden die de fysische grootheden in kwes-
tie in werkelijkheid bezitten. Bovendien blijkt de theorie 
deterministisch te zijn. Dat wil zeggen dat de begincondities plus 
de grootten van de aanwezige krachten volledig vastleggen wat 
de situatie in de toekomst zal zijn. (Er zijn hier enige technische 
kwalificaties nodig, zie J. Earman A Primer on Determinism, 
maar die spelen voor de toepassingen van de theorie en voor 
het verdere betoog geen rol.)  
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Het basisprincipe van dit determinisme is eenvoudig duidelijk 
te maken. Stel dat een deeltje zich thans op een bepaalde positie 
bevindt en een snelheid v heeft; voor het gemak bekijken we 
een voorbeeld waarin geen krachten op het deeltje werken. 
Volgens de traagheidswet zal het deeltje zich dan eenparig en 
rechtlijnig voortbewegen. Dat betekent dat het na t seconden 
een afstand v.t zal hebben afgelegd. Met andere woorden, de 
theorie legt vast waar het deeltje over t seconden zal zijn, na-
melijk op een afstand v.t van zijn huidige positie (in de richting 
van zijn snelheid). De theorie zegt verder dat de snelheid van 
het deeltje dan nog steeds v zal zijn. Dus door de situatie nu 
worden de plaats en snelheid van het deeltje over t seconden 
geheel bepaald. In ingewikkelder situaties geldt volgens 
Newtons theorie hetzelfde: de wiskundige vergelijkingen die de 
beweging van een fysisch object beschrijven hebben bij gegeven 
begincondities slechts één oplossing voor de situatie t seconden 
later. Als de theorie helemaal klopt, moet deze berekende situ-
atie natuurlijk overeenstemmen met wat in werkelijkheid aan-
wezig is. Als de werkelijkheid volledig en correct beschreven 
zou kunnen worden door een deterministische theorie zoals de 
klassieke mechanica, zouden we kunnen zeggen dat niet alleen 
de theorie, maar ook de fysische realiteit zélf deterministisch is.   
 
De door Newton voorgestelde bewegingstheorie is tot in het 
begin van de twintigste eeuw als juist geaccepteerd. Samen met 
de in de negentiende eeuw geformuleerde leer van elektromag-
netische verschijnselen (inclusief het licht) vormt zij de klas-
sieke fysica. Deze klassieke natuurkunde als geheel is op de-
zelfde wijze als de klassieke mechanica deterministisch. Dit 
determinisme is niet verloren gegaan door de wijzigingen die 
de relativiteitstheorie in het begin van de twintigste eeuw 
noodzakelijk heeft gemaakt; in tegendeel, het determinisme is 
daardoor juist versterkt (zie hiervoor weer het eerder ge-
noemde boek van Earman). Tot het ontstaan van de kwantum-
theorie was het fysische wereldbeeld op deze manier geken-
merkt door een éénduidige, deterministische, evolutie van alle 
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natuurprocessen die slechts één toekomst openlaat als het ver-
leden gegeven is. 

Toeval? 

Als de toekomst vastligt door het verleden, kunnen er dan nog 
dingen toevallig gebeuren? Sterker nog, leidt een deterministisch 
wereldbeeld niet tot het idee dat alles voorbeschikt is en zo tot 
fatalisme? De woorden van Omar Khayyam lijken van toepas-
sing: 

From the beginning was written what shall be; 
unhaltingly the Pen writes, and is heedless of good and bad; 
on the First Day He appointed everything that must be —  
our grief and our efforts are vain. (Ruba'iyat, 31) 

Ondanks een zekere gevoelsmatige plausibiliteit van zo'n ver-
band, is het bij reflectie vrijwel onmiddellijk duidelijk dat fata-
lisme niet werkelijk een consequentie is van determinisme. 
Determinisme zegt immers dat ons handelen en onze overwe-
gingen (mochten die onder een deterministische theorie vallen) 
wel degelijk een effect op de toekomst hebben, namelijk een 
effect dat op unieke wijze volgt uit de huidige situatie waar ons 
handelen en onze overwegingen deel van uitmaken. Het maakt 
dus zeker verschil wat we doen! Het is waar dat het determi-
nisme in dit geval ook zegt dat er factoren in het verleden zijn 
die bepalen wat wij nu denken en doen; maar dat is op geen 
enkele wijze in conflict met de uitspraak dat wat wij denken en 
doen van belang is voor de toekomst. De toekomst zou anders 
zijn als we iets anders deden.  
 
Fatalisme ligt dus niet op de loer. Maar het lijkt niet makkelijk 
om ook een plaats voor toeval te creëren in een door 'ijzeren 
noodzakelijkheid' geregeerde deterministische wereld. Wat kan 
toevallig zijn in een wereld waarin de toekomst volkomen be-
sloten ligt in het verleden en heden? Er kan in zo'n wereld niets 
in zichzelf onzeker of onbepaald zijn, dus 'kans' speelt geen rol.  
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Maar dat is niet het laatste woord. Het is immers helemaal niet 
duidelijk dat, wanneer we over toeval spreken, we daarbij altijd 
een fundamenteel indeterministisch kansproces in gedachten 
hebben. Aristoteles gaf al voorbeelden van toevallige gebeurte-
nissen die geheel deterministisch bepaald zouden kunnen zijn. 
Als iemand bij het graven in zijn tuin bij toeval op een pot met 
goudstukken stuit, impliceert dat niet dat die pot door een in-
deterministisch proces daar is terechtgekomen en evenmin dat 
er geen oorzaken zijn voor de graafonderneming. Het enige dat 
hier bedoeld wordt met 'toevallig' is dat degene die aan het 
graven was geen idee had dat daar goud zou liggen en verrast 
was door zijn vondst; hij groef niet naar goud maar had andere 
beweegredenen. Toevallige gebeurtenissen van deze soort pas-
sen heel goed in een deterministische wereld. Het gaat dan om 
twee of meer processen, causale ketens, die elk in zichzelf vol-
komen bepaald kunnen zijn, maar geen informatie over de an-
dere processen in zich hebben. In het voorbeeld: de causale 
achtergrond van de aanwezigheid van het goud in de grond 
(degene die het begroef, zijn redenen, et cetera) is onafhankelijk 
van de causale achtergrond van het graven in de tuin, zodat 
degene die graaft niets van het goud weet.  
 
Toeval blijft dus mogelijk in een deterministische wereld. Het is 
een soort van toeval die berust op gebrek aan informatie en niet 
op in de natuur aanwezige ('ontologische') onbepaaldheid of 
kans. Er zijn meer situaties dan die van de bovengenoemde 
soort waarin door een gebrek aan informatie ruimte ontstaat 
voor toepassing van het begrip toeval. Om te zien hoe breed dit 
toepassingsgebied is, is het belangrijk te beseffen dat er een 
groot verschil bestaat tussen determinisme en praktische voor-
spelbaarheid. Dat een proces door een deterministische theorie 
wordt beschreven, en dus een vastliggende afloop heeft, wil 
namelijk niet zeggen dat we die afloop ook precies kunnen 
voorspellen. Dat kan eenvoudig geïllustreerd worden aan het 
voorbeeld van het deeltje waarop geen krachten werken en dat 
zich eenparig en rechtlijnig beweegt. Laten we ons ditmaal 
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voorstellen dat die beweging plaatsvindt binnen een doos met 
lengte L; het deeltje beweegt zich met snelheid v in de lengte-
richting en botst elastisch tegen de wanden van de doos, waar-
bij het zijn snelheid omkeert. Als we de positie van het deeltje 
na t seconden willen voorspellen moeten we beginnen zijn po-
sitie en snelheid nu te meten. Maar iedere meting is behept met 
een meetfout, hoe klein die ook mag worden door verbetering 
van onze meettechniek. Die meetfout introduceert een onzeker-
heid in onze kennis van de beginsituatie. Laten we de onzeker-
heid in de beginwaarde van de snelheid aanduiden met δv; dan 
wordt, vanwege het lineair met de tijd aangroeien van de afge-
legde afstand, de onzekerheid in de positie na t seconden gelijk 
aan t.δv. Dat betekent dat na een tijdinterval t=L/δv de onze-
kerheid in de positie van het deeltje even groot is geworden als 
de lengte van de doos. Met andere woorden: we weten totaal 
niet meer waar in de doos het deeltje zich bevindt! Ondanks het 
determinisme van dit proces gaat ons vermogen tot voorspellen 
na zekere tijd geheel verloren — en dit blijft zo, hoe klein de 
meetfout δv ook is (al wordt het tijdinterval waarna totaal ver-
lies van informatie is ingetreden natuurlijk wel langer naarmate 
δv kleiner wordt).  
 
De onzekerheid waar we het hier over hebben, is een gebrek 
aan informatie, bij ons, over de positie van het deeltje en heeft 
niets te maken met een gebrek aan bepaaldheid of kansproces-
sen in het deeltje zelf. In de redenering zijn we er juist van uit-
gegaan dat het deeltje op ieder moment een scherp bepaalde 
positie bezit, waarvan de evolutie bepaald wordt door de de-
terministische newtoniaanse mechanica. 
 
In dit voorbeeld groeide de onzekerheid lineair aan met de tijd. 
In heel veel situaties neemt de onzekerheid echter veel sneller 
toe. Systemen van enige complexiteit blijken vaak 'chaotisch' 
gedrag te vertonen, waarvan een der kenmerken is dat kleine 
verschillen in begincondities exponentieel met de tijd groter 
worden. Vrijwel identieke beginsituaties gaan dan heel snel 
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sterk van elkaar verschillen; kleine oorzaken hebben grote ge-
volgen. Dat leidt ertoe dat voorspelbaarheid al na korte tijd 
verloren gaat, want een geringe onzekerheid over de situatie nu 
wordt heel snel omgezet in grote onzekerheid over toekomstige 
situaties. Het beruchte voorbeeld is het verwaarlozen van de 
vleugelslag van een vlinder in Buenos Aires, bij metingen die 
de atmosferische toestand op aarde op dit moment moeten 
bepalen. De kleine discrepantie tussen de aangenomen en wer-
kelijke toestand die hiervan het gevolg is, kan het verschil uit-
maken tussen wel of niet een heftige storm in Europa een paar 
dagen later. Een ander bekend voorbeeld betreft de micro-
toestand van een gas in een container. Berekeningen laten zien 
dat een onzekerheid omtrent de positie van een atoom op de 
ster Sirius, van de orde van grootte van een centimeter, via de 
hierdoor veroorzaakte onzekerheid over de gravitatiekrachten 
die op de moleculen van ons gas werken, op een tijdschaal van 
microseconden voor totale onzekerheid over de microtoestand 
van het gas zorgt (de microtoestand wordt gespecificeerd door 
alle posities en snelheden van de moleculen in het gas).  
 
Determinisme houdt dus geen praktische voorspelbaarheid in. 
Het gebrek aan voorspelbaarheid kan echter in sommige situa-
ties verzacht worden door naar statistische hulpmiddelen te 
grijpen. Denk bijvoorbeeld aan het gooien met een dobbelsteen. 
Volgens de deterministische mechanica van Newton wordt de 
uitkomst van een worp volledig bepaald door de beginsituatie 
waarin de dobbelsteen verkeert, de manier waarop hij wordt 
geworpen, de atmosferische omstandigheden, luchtstromingen, 
en zo voort. Maar in de praktijk kennen we al deze omstandig-
heden niet precies en kleine verschillen geven aanleiding tot 
geheel verschillende uitkomsten. Bovendien zijn we niet in staat 
bij herhalingen van de worpen steeds volkomen identieke om-
standigheden te creëren, zodat niet steeds dezelfde uitkomsten 
zullen worden gevonden. Dan rest niets anders dan de aan-
dacht te richten op de frequenties waarmee de verschillende 
uitkomsten worden gerealiseerd, in plaats van op de indivi-
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duele worpuitkomsten. Zo komen we ertoe te gaan spreken 
over de kansen van de uitkomsten: de kansen zijn de relatieve 
frequenties waarmee de verschillende uitkomsten worden ge-
realiseerd in lange reeksen van experimenten. Deze kansen 
drukken geen onbepaaldheid uit in het gedrag van de dobbel-
steen, maar zijn een praktisch hulpmiddel dat ons in staat stelt 
om te gaan met onvoorspelbaarheid ten gevolge van het niet 
volledig beheersen en kennen van alle details. 
Binnen het deterministische wereldbeeld van de klassieke na-
tuurkunde blijkt zo wel degelijk ruimte te bestaan voor toeval 
en kans. Het is toeval in de betekenis van ontbreken van be-
doeling en geplandheid, van gebrek aan voorspelbaarheid en 
informatie. De waarschijnlijkheidsrekening kan bij de behande-
ling van zulk toeval goede diensten bewijzen, door de aandacht 
te verplaatsen van het individuele geval naar de frequentie 
waarmee gebeurtenissen zich voordoen. 

De kwantummechanica 

Rond 1925 heeft de kwantummechanica de klassieke mechanica 
vervangen, als eindresultaat van een ontwikkeling die in de 
tweede helft van de negentiende eeuw was begonnen. De pro-
blemen die de klassieke fysica onhoudbaar maakten, hadden 
vooral te maken met de vraag hoe de stabiliteit van de materie 
te begrijpen is: hoe kan het dat al die kleine deeltjes, zoals ato-
men, moleculen en elektronen steeds op dezelfde manier bij 
elkaar blijven, ondanks de deels afstotende krachten die tussen 
ze werken? De nieuwe theorie waarvan Heisenberg en, onaf-
hankelijk van hem, Schrödinger de uiteindelijke vorm vaststel-
den, kon dit verklaren. Een groot succes, dat echter slechts be-
haald kon worden door het theoretisch kader van Newtons 
theorie zeer drastisch te veranderen. Het is zelfs nu, bijna tach-
tig jaar later, nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het wis-
kundige formalisme van de kwantummechanica geïnterpre-
teerd moet worden. De grote meerderheid van de 
kwantumfysici opteert voor een interpretatie volgens welke de 
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kwantumtheorie betrekking heeft op indeterministische proces-
sen, waarin deeltjes geen welbepaalde eigenschappen bezitten 
totdat een interactie met een meetapparaat plaatsvindt. Pas in 
zo'n meting verwerft een deeltje een goed gedefinieerde eigen-
schap, bijvoorbeeld een positie of een snelheid. Maar de theorie 
kan niet voorspellen welke waarde van die positie of snelheid 
gerealiseerd zal worden; in plaats daarvan worden kansen voor 
alle verschillende mogelijkheden gespecificeerd. 
 
De behandeling van het verval van radioactieve atomen illu-
streert goed hoe de kwantummechanica werkt. Een stuk mate-
riaal dat bestaat uit zulke atomen zendt als gevolg van het ver-
val van de individuele atomen straling of deeltjes uit. Het is een 
experimenteel vaststaand feit dat deze activiteit lange tijd kan 
aanhouden en dan langzaam zwakker wordt. Dat betekent dat 
niet ieder atoom op hetzelfde moment vervalt. Volgens de 
kwantummechanica moeten we nu aannemen dat de afzonder-
lijke atomen geen ingebouwde geprogrammeerde klok bezitten 
die aftelt tot het moment waarop het verval plaats moet vinden. 
Integendeel, de standaardinterpretatie zegt dat aanvankelijk 
ieder atoom in precies dezelfde toestand is, zonder een eigen-
schap die correspondeert met een welbepaalde vervalstijd. Pas 
door de meting van die tijd ontstaat volgens deze interpretatie 
voor ieder atoom een precies moment van verval, dat voor 
ieder atoom anders zal zijn. De kwantummechanica geeft een 
kansverdeling voor die vervalstijden. Als we de radioactieve 
activiteit van een zeer groot aantal atomen tegelijk meten (bij-
voorbeeld in het geval van een macroscopisch stuk materiaal), 
vinden we die kansverdeling terug in de totale uitgezonden 
straling als functie van de tijd (die totale straling is immers de 
som van de door de individuele atomen uitgezonden straling 
en dit is bij grote aantallen atomen evenredig met de kans dat 
een atoom na tijd t vervalt).  
 
Aan dit voorbeeld wordt ook duidelijk hoeveel problemen de 
kwantummechanica oplevert voor de intuïtie: het is moeilijk 
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voor te stellen dat de atomen niet zouden vervallen als er geen 
meetinteractie was en dat er niet een of andere oorzaak achter 
het verschil in vervalstijden ligt. Er zijn dan ook heel wat po-
gingen gedaan de theorie aan te vullen met dergelijke oorzaken 
en 'verborgen variabelen', om zo het vertrouwde determinisme 
van grootheden die op ieder moment welbepaald zijn te her-
stellen. Hoewel dat in principe ook mogelijk is, blijken zulke 
verborgen variabelen geen extra voorspellingen op te leveren 
en wel nieuwe theoretische moeilijkheden. Hoewel de discussie 
hierover nog lang niet is afgesloten, zullen we ons hier voorlo-
pig bij het meerderheidsstandpunt aansluiten en aannemen dat 
de kwantummechanische wereld indeterministisch is.  
 
Dat levert een heel nieuwe betekenis van het begrip 'toeval' op. 
In de klassieke fysica veronderstelt het gebruik van 'toeval' 
nooit dat er geen bepalende factoren zijn; het probleem is alleen 
dat we ze niet kennen of niet kunnen beheersen. Maar nu ko-
men we te staan voor een situatie waarin het bestaan zelf van 
zulke oorzaken wordt ontkend. De kansen worden nu funda-
menteel en objectief, verankerd in de natuur zelf, in plaats van 
een maat voor onze onwetendheid. 
 
De kwantummechanica keert het determinisme niet geheel de 
rug toe. Weliswaar worden kansen fundamenteel, zodat de 
individuele uitkomsten van experimenten op microschaal niet 
worden vastgelegd, maar de kansverdelingen zelf voldoen aan 
deterministische vergelijkingen, zoals de Schrödinger-vergelij-
king. De theorie voorspelt kansverdelingen in plaats van indi-
viduele meetresultaten. Zoals we in het voorbeeld van het ra-
dioactieve verval al hebben gezien, kunnen zulke kansen direct 
experimenteel worden getoetst in gevallen waar zeer veel deel-
tjes bij betrokken zijn, zoals bij experimenten aan macrosco-
pische objecten. Het is zoals bij het gooien van heel veel dobbel-
stenen tegelijk: hoewel van iedere dobbelsteen apart niet te 
voorspellen valt hoe hij neer zal komen, is het vrijwel zeker dat 
ongeveer 1/6e  van alle dobbelstenen de uitkomst '6' zal opleve-
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ren. Dus de kans op '6' in een individuele worp wordt vertaald 
in een direct meetbare eigenschap van de grote verzameling 
dobbelsteenworpen. Naarmate het aantal dobbelstenen toe-
neemt, wordt deze correspondentie preciezer. Op deze manier 
is te begrijpen dat het kanskarakter van de kwantumwereld 
meestal niet zichtbaar wordt op macroniveau. Bovendien wordt 
zo begrijpelijk dat op macroniveau grootheden zich determi-
nistisch in de tijd ontwikkelen: de kwantummechanische kans-
verdelingen gehoorzamen immers aan deterministische evolu-
tievergelijkingen. 
 
Het samenspel van indeterminisme en determinisme, kans en 
noodzakelijkheid, is subtiel in de kwantumwereld. Niet alleen 
zijn er deterministische vergelijkingen die de indeterministische 
kansen beheersen, maar een typerende kwantumkarakteristiek 
is ook dat er vaste, deterministische, verbanden kunnen zijn 
tussen meetuitkomsten die zelf alleen door kans worden be-
paald. Het beroemdste voorbeeld hiervan is te vinden in de 
voor het eerst door Einstein, Podolsky en Rosen (EPR) be-
schouwde situatie, waarin twee deeltjes gecorreleerd zijn in 
hun posities en snelheden. Als in die EPR-situatie een positie-
meting aan het ene deeltje de coördinaatwaarde '-a' oplevert, 
dan is het zeker dat meting aan het andere deeltje 'a' zal opleve-
ren. De deeltjes lijken dus van elkaar te weten waar ze zijn. 
Toch zegt de kwantummechanica ook hier dat de deeltjes geen 
welbepaalde positie hebben voordat aan ze wordt gemeten. 
Hoe kan dan de informatie over de strikte correlatie in het 
tweedeeltjessysteem zijn opgeslagen? Normaal is een correlatie 
een verband tussen waarden die grootheden bezitten; maar hier 
wordt gezegd dat de grootheid in kwestie (positie) niet wel-
bepaald is, voorafgaand aan de meting. Door een fundamenteel 
toevalsproces wordt vervolgens in de twee metingen aan de 
afzonderlijke deeltjes voor elk een positie gerealiseerd; en die 
posities blijken dan exact gecorreleerd te zijn! Dit verrassende 
samengaan van kans en determinisme in gevallen van de EPR-
soort volgt op simpele wijze uit het mathematisch formalisme 
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van de kwantummechanica, maar blijft voor de klassieke 
intuïtie uiterst moeilijk te verteren. 
 
Conclusie: toeval in de natuurkunde 

De bespreking hierboven volgde de standaardinterpretatie van 
de kwantummechanica, die zegt dat de theorie een indetermi-
nistische wereld beschrijft waarin interacties met meetappara-
ten pas uitmaken welke grootheden (positie, of snelheid, of …) 
scherp bepaald worden in een fysisch systeem. Het door 
Einstein, Podolsky en Rosen gegeven voorbeeld laat zien dat 
deze interpretatie nogal wat problemen voor de intuïtie ople-
vert: we moeten blijkbaar accepteren dat toevallige, onveroor-
zaakte, gebeurtenissen die op grote afstand van elkaar plaats-
vinden — zodat er geen informatie kan worden uitgewisseld — 
toch een strikt, deterministisch, verband kunnen vertonen. Een 
interpretatie die wel een deterministische achtergrond van de 
kwantumverschijnselen veronderstelt, lijkt een stuk accepta-
beler, in ieder geval voor de common sense. Sowieso lijkt een 
deterministische theorie begrijpelijker dan een indeterminis-
tische; we zijn immers gewend te denken in termen van oor-
zaak en gevolg, en hebben moeite ons voor te stellen dat iets 
gebeurt zonder enige causale achtergrond. Het blijkt inderdaad 
mogelijk deterministische versies van de kwantummechanica 
op te stellen. De bekendste theorie uit deze klasse is in het begin 
van de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkeld door de 
fysicus David Bohm. Bij Bohm hebben deeltjes weer net zoals 
bij Newton altijd een scherp bepaalde positie en snelheid en ze 
bewegen zich onder invloed van krachten volgens de wet 
F=m.A. Door onder andere aan te nemen dat bij herhalingen 
van experimenten nooit precies dezelfde begincondities kunnen 
worden geschapen, slaagt deze theorie erin precies dezelfde 
kansvoorspellingen te doen als de kwantummechanica. Er moet 
op de koop toe worden genomen dat, om dit te bereiken, de 
krachten die tussen de deeltjes werken zich oneindig snel moe-
ten voortplanten; en er zijn nog wat rare eigenschappen van 
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deze theorie, die ervoor hebben gezorgd dat haar populariteit 
onder fysici niet groot is. Maar het is in ieder geval een consis-
tente mogelijkheid die in overeenstemming is met de waarne-
mingen; en het kansbegrip heeft er een heel andere status in 
dan in de indeterministische standaardinterpretatie. 
 
We worden hier geconfronteerd met een standaardprobleem uit 
de wetenschapsfilosofie: waarnemingsresultaten leggen de 
theorie niet eenduidig vast. Bij gegeven experimentele data zijn 
in het algemeen heel veel theorieën mogelijk die met die data in 
overeenstemming zijn; en zulke 'empirisch equivalente' theo-
rieën kunnen heel verschillend zijn in hun structuur. In ons 
geval, de twee versies van de kwantummechanica, hebben we 
te maken met een deterministische en een indeterministische 
theorie, die beide rekenschap kunnen geven van de experi-
mentele verschijnselen. Het is dus niet mogelijk om op grond 
van de verschijnselen te bewijzen dat de wereld deterministisch 
of indeterministisch is; beide mogelijkheden staan open. De 
natuurkunde is niet in staat op dit punt zekerheid te verschaf-
fen. Hoogstens kan worden geargumenteerd dat het indetermi-
nistische schema natuurlijker lijkt dan het deterministische; er 
zijn minder veronderstellingen nodig, er zijn geen vreemde 
niet-lokale krachten, en de indeterministische standaardinter-
pretatie lijkt ook dichter bij het kwantummechanische wiskun-
dige formalisme aan te sluiten dan de 'verborgen-variabelen-
theorie' van Bohm. Maar of zulke overwegingen werkelijk 
goede argumenten opleveren om te besluiten dat de wereld 
deterministisch is of niet, blijft een punt van filosofisch debat. 
 
Wij hoeven echter geen positie te kiezen met betrekking tot de 
waarheidsaanspraken van de verschillende interpretaties. Voor 
de bespreking van de conceptuele status van het begrip 'toeval' 
in de natuurkunde is het voldoende om de openstaande opties 
en hun consequenties met betrekking tot het toeval op een rijtje 
te zetten. Er zijn dan twee mogelijkheden: de wereld is tot op 
zijn diepste fysische niveau deterministisch, of op subatomair 



Dennis Dieks 
 
 

 86

niveau heerst kwantummechanisch indeterminisme. In het 
laatste geval, het meerderheidsstandpunt in de huidige natuur-
kunde, is het determinisme dat we constateren op macroniveau 
een gevolg van de wet van de grote aantallen, op dezelfde wijze 
als het gemiddelde van de uitkomsten van miljoenen dobbel-
steenworpen vrijwel constant blijft als die worpen worden her-
haald.  
 
Als de fysische wereld op alle niveaus deterministisch is, heeft 
'kans' alleen de betekenis van een maat voor onze onwetend-
heid en ons gebrek aan gedetailleerde beheersing van experi-
mentele condities. Als we bijvoorbeeld in staat zouden zijn de 
bewegingen van onze hand, luchtstromingen, atmosferische 
omstandigheden, et cetera, perfect onder controle te houden, 
dan lag volkomen vast hoe de dobbelsteen zou neerkomen en 
zou bij herhaling van de worp dezelfde uitkomst worden ge-
vonden. Maar in de praktijk schieten we niet veel op met deze 
overweging, want er zijn altijd kleine verstoringen die zich aan 
onze invloed onttrekken en de beweging van de dobbelsteen is 
erg gevoelig voor daardoor veroorzaakte kleine verschillen. We 
zijn in de praktijk dus wel gedwongen naar kansbeschouwin-
gen te grijpen en de individuele uitkomst te behandelen als 
toevallig. We hebben al gezien dat de betekenis van het begrip 
'toeval', zoals dat voorkomt in het dagelijkse taalgebruik, daar 
ook ruimte voor laat. Bij heel veel gebeurtenissen die we als 
toevallig kwalificeren, sluiten we bewust absoluut niet uit dat 
er bepalende factoren zijn; we kennen die factoren alleen niet of 
houden er geen rekening mee. Als het balletje in het roulette-
spel op rood uitkomt net als ik daar mijn geld op heb ingezet, is 
dat toeval, al denk ik dat het alles te maken heeft met de begin-
condities van tafel, balletje en mezelf; de mutaties in de evolutie 
theorie van Darwin zijn toevallig, of ze nu te maken hebben met 
kwantumprocessen of niet; enzovoort.   
 
Hoe is de situatie als de wereld op microniveau indeterminis-
tisch is? Er bestaat dan fundamenteel toeval, processen die bij 
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herhaling met precies dezelfde begincondities en in precies 
dezelfde omstandigheden een andere afloop kunnen hebben. 
Dat is op het subatomaire niveau; maar wat betekent dat op het 
niveau van onze macroscopische ervaringswereld, waarin we 
het begrip "toeval" normalerwijs gebruiken? We hebben al ge-
zien dat ondanks subatomair toeval op macroniveau determi-
nistische wetten van toepassing zullen zijn. De wetten van 
Newton worden voor macroscopische systemen dan ook nog 
steeds gebruikt in de fysica, ondanks de aanvaarding van de 
kwantummechanica als fundamentele theorie. Dat betekent dat 
het toeval dat we in het dagelijkse leven tegenkomen nog steeds 
moet worden gezien als uitvloeisel van ons gebrek aan kennis 
en/of technische mogelijkheden. De vraag of de wereld op 
microniveau indeterministisch is lijkt op deze wijze irrelevant 
voor de bespreking van de status van het toeval waarmee we 
direct te maken hebben. Dat is echter niet helemaal waar. Als de 
wereld op microniveau fundamenteel indeterministisch is, be-
staan er principiële grenzen aan onze mogelijkheden om de 
waarden van fysische grootheden te manipuleren. Er zijn dan 
immers zeer kleine onbeheersbare kwantumfluctuaties  in de 
waarden van die grootheden, hoe nauwkeurig onze prepara-
tietechnieken ook zijn. Op grond van de alomtegenwoordig-
heid van chaotisch gedrag zouden we nu kunnen speculeren 
dat zulke submicroscopische kwantumfluctuaties tenslotte ver-
antwoordelijk zijn voor onze onwetendheid over de exacte si-
tuatie en ons onvermogen om die feilloos te reproduceren. Dan 
zou het kwantumkarakter van de wereld indirect een rol spelen 
in de toevallige gebeurtenissen in ons leven. 
 
In veel situaties lijkt deze speculatie echter weinig hout te snij-
den. Verstoringen die geen kwantumbeschrijving nodig hebben 
zijn meestal veel groter dan kwantumfluctuaties, en hebben 
daarom veel meer invloed op het toevallige karakter van ge-
beurtenissen. Het blijkt ook zo te zijn dat wanneer zulke 'ge-
wone' verstoringen voor een groot deel worden geëlimineerd, 
in veel situaties het toeval verdwijnt. Het is bijvoorbeeld best 
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mogelijk een apparaat te bouwen dat dobbelstenen zo werpt 
dat de uitkomst steeds hetzelfde is. De kwantumfluctuaties in 
de toestand van de dobbelsteen hebben in dit geval blijkbaar 
geen invloed op het toeval. Ze zijn er natuurlijk nog steeds wel, 
maar ze zijn te klein om te worden waargenomen in normale 
omstandigheden, en ze zijn niet van belang voor de uitkomst 
van de worp. Hieruit volgt dat 'toeval' in de wereld om ons 
heen indeterminisme, en de kwantummechanica, niet beslist 
nodig heeft. Het is aan de andere kant niet te ontkennen dat in 
sommige toevalsprocessen de kwantummechanica wel degelijk 
een rol speelt: denk aan het eerder besproken radioactieve ver-
val, of aan de mutaties die belangrijk zijn in de evolutietheorie 
(voor zover die te maken hebben met kwantumprocessen).  
 
Per saldo lijkt het veilig te stellen dat toeval in normale situaties 
samengaat met fysisch determinisme. Verder weg van de dage-
lijkse ervaring kan toeval fundamenteel kwantummechanisch 
zijn; maar zelfs daar is niet uit te sluiten dat op een nóg funda-
menteler niveau het determinisme via verborgen variabelen de 
macht weer overneemt. Hoewel toeval zeker bestaat, impliceert 
dit niet dat de wereld indeterministisch is. 
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Hoewel de mensen zich vleien over hun grote daden, zijn deze dikwijls niet het 
gevolg van een grootse opzet, doch van het toeval. 
       La Rochefoucauld-Doudeauville 
 
 
Het grootste genoegen dat ik ken, is in stilte een goede daad te verrichten, die 
door toeval aan het licht wordt gebracht. 
       Charles Lamb 
 
 
Overal heerst het toeval; laat overal uw angel uithangen; waar gij het minst 
vermoedt, zal een vis zijn. 
       Ovidius 
 
 
De meeste mensen hebben, evenals de planten,  verborgen eigenschappen die 
het toeval aan het licht brengt. 
       La Rochefoucauld 
 
 
Wat wij toeval noemen, is het toevluchtsoord der onwetendheid. 
       Baruch de Spinoza 
 
 
Wat is het toeval anders dan de ruwe steen, die tot leven komt onder de hand 
van de beeldhouwer? 
       Johann C.F. Schiller 
 
 
Er is geen toeval. We hebben zo de uitwerking genoemd die we zien van een 
oorzaak die we niet zien. 
       Voltaire 
 
 
Geen enkele overwinnaar gelooft in het toeval. 
       Friedrich Nietzsche 
 
 



Wanneer de mensen succes hebben, wijten zij het aan hun bekwaamheden; 
wanneer zij falen, wijten zij het aan het toeval. 
       Cees Budding’ 
 
 
Het toeval is misschien het pseudoniem van God, wanneer hij zijn naam ergens 
niet onder wil zetten. 
       Anatole France 
 
 
Het toeval is de grootste romanschrijver ter wereld; om een vruchtbaar auteur te 
zijn, hoeft men het slechts te bestuderen. 
       Honore de Balzac 
 
 
Toeval helpt voorbereide geesten. 
       Louis Pasteur 
 
 
Ik keerde mij, en zag onder de zon dat de loop niet is der snellen, noch de strijd 
der helden, noch ook de spijs der wijzen, noch ook de rijkdom der verstandigen, 
noch ook de gunst der welwetenden, maar dat tijd en toeval aan alle dezen 
wedervaart. 
       Prediker 
 
 
Het toeval maakt veel fouten goed, waar het verstand geen raad mee zou weten. 
       La Rochefoucauld 
 
 
 
 
*Bron: Spectrum Citatenboek, 1992 
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