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T o m  m o r T i e r

Gaston moens is een actief lid van 
de sectie onderwijs & 
opleidingen van de KVcV. als 

emeritus van de Vrije universiteit brussel 
geeft hij nog talloze uiteenzettingen over 
wetenschap en filosofie. Zijn lezingen 
zijn altijd de moeite waard. De toehoor-
ders prijzen dan ook steeds zijn enthou-
siasme en belezenheid. als begenadigd 
spreker is hij in staat om het publiek te 
begeesteren en mee te nemen in zijn 
wetenschappelijke denkwereld.

in zijn lezing voor de Humanistisch 
Vrijzinnige Vereniging op 19 januari 
neemt Gaston ons mee in het denken 
over toeval en ontwerp in de kosmos. Hij 
start ludiek door de parabel van Goudlokje 
en de drie beren te vertellen. Goudlokje 
vindt in het huis van de beren een omge-
ving die juist op maat van haar is gesne-
den. Die parabel is door te trekken naar 
onze leefwereld. De centrale vraag die 
Gaston stelt is of wij perfect passen in de 
grote wereld in onze kosmos. 

Toeval
aan de hand van verschillende voorbeel-

den uit de chemie, fysica en biologie zet 
de emeritus uiteen of onze wereld toeval 
kan zijn. Via nucleosynthese is het slechts 
‘toeval’ dat het element koolstof is te vor-
men. Koolstof is het element dat de rug-
gengraat is van het leven zoals wij dit 
kennen. Zo bestaan er twintig standaarda-
minozuren die de bouwstenen vormen 
van eiwitten. Vanuit de fysica weten we 
dat er een aantal fysische constanten 
werkzaam zijn in onze kosmos waarbij we 
ons meteen kunnen afvragen of er andere 
werelden met andere natuurconstanten 
zouden kunnen bestaan. 

Voor één aarde zijn er 
1024 sterren nodig. 
betekent dit dan wer-
kelijk dat we ‘alleen’ 
zijn in het heelal? 
Zo probeert het 
seti-programma op 
aarde te zoeken 
naar signalen uit de 
ruimte die zouden kun-
nen wijzen op buitenaards 

versum een geplande oorzaak en een ge-
pland doel bevatte. in de 17e eeuw be-
wees de wetenschap het bestaan van 
God. in de 18e eeuw trachtte William 
Paley zijn natuurlijke theologie te bewij-
zen aan de hand van de uurwerkanalogie. 
Het leven is namelijk te vergelijken met 
een uurwerk waar een ontwerp moet ach-
ter zitten. in de 19e eeuw komt er een 
scheiding tussen godsdienst en 
wetenschap.

UNIeK?
De laatste vraag die Gaston in zijn boei-

ende lezing stelt, handelt erover waarom 
alles is zoals het is. ook hier zijn er ver-
schillende denkpistes mogelijk. Het zou 
kunnen zijn dat ons universum uniek is, 
maar een andere denkpiste is dat er ver-
schillende universa bestaan. een heden-
daagse interessante hypothese komt van 
nick bostrom die stelt dat we weleens in 
een computersimulatie zouden kunnen 
leven. Kortom, er zijn nog veel vragen 
waar we wellicht nooit het antwoord op 
zullen weten. |
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leven. Wanneer men zoekt naar ‘aardse’ 
planeten is het eerste wat men probeert na 
te gaan of er ‘vloeibaar’ water aanwezig is. 
in de zoektocht naar leven berekende as-
tronoom frank Drake met een wereldbe-

roemde vergelijking dat er ongeveer 106 
bewoonbare planeten zijn in het heelal. 
Hierop aansluitend vond richard feynman 
het heel onwaarschijnlijk dat onze wereld 
een random fluctuatie is. meer recentelijk 
beschreef sean carroll dat de big bang niet 
het begin was en er dus wel degelijk iets 
daarvoor moest zijn.

Vanuit de filosofie en de wetenschappen 
hebben denkers zich steeds beziggehou-
den met de vraag of onze wereld in het 
heelal zou berusten op toeval of een wet-
matigheid of dat er toch een ontwerp zou 
achter zitten. nog steeds worden we beïn-
vloed door de denkwereld van aristoteles 
die vond dat de orde in het u n i 

Ons universum zou 
uniek kunnen zijn


