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Lot en Toeval

P olitici k rijgen
o nv e r wa ch t s e
k ansen als een
leider wegvalt

Op een vrijdag, tegen twaalf
uur, breekt de beroemde rie-

ten hangbrug in Peru, op de weg
tussen Lima en Cuzco, hoog in de
Andes. De vijf mensen, twee vrou-
wen en drie mannen, die op dat
moment op de brug lopen, storten
in de diepte, hun dood tegemoet.
Het is 20 juli 1714. Met deze ge-
beurtenis opent het bekroonde
boek van Thornton Wilder, The
Bridge of San Luis Rey, dat hij als der-
tigjarige in 1927 schreef. Is de
ramp met de brug een ongeluk of
heeft dit een hogere bedoeling? Op
de rand van de kloof, op het punt
de brug te betreden, net gered van
een wisse ondergang, staat de Itali-
aanse broeder Juniper. Hij beseft
dat hij niet zomaar getuige is van
deze gebeurtenis. Zijn opdracht
lijkt nu onmiskenbaar. Middels
wetenschappelijke methoden zal
hij eindelijk de centrale vraag van
het geloof kunnen beantwoorden:
zijn leven en dood toeval of deel
van een goddelijk plan?

Het boek draait vervolgens om
Juniper’s zoektocht naar de recht-
vaardiging van de ogenschijnlijk
toevallige dood van deze vijf men-
sen, waarom juist zij en op dit mo-
ment in hun leven moesten ster-
ven. Alle feiten en getuigenverkla-
ringen verzamelt hij in een om-
vangrijk boekwerk. Hij bouwt
zelfs een wiskundig model van de
karakteristieken die de slachtof-
fers verbinden, in de hoop het lot
van ieder mens te voorspellen.
Maar uiteindelijk blijft twijfelach-
tig of alles weten alles verklaart.
Broeder Juniper eindigt zijn leven
als een afvallige en het enige exem-
plaar van zijn boek wordt ver-
brand – of zou in een stoffige bibli-
otheek toch een tweede exemplaar
bewaard gebleven zijn?

De vraag of ons leven van te vo-
ren vastligt of een samenloop

is van toevallige omstandigheden,
klinkt voor de meeste mensen van-
daag ouderwets. We zijn toch alle-
maal zelf actieve spelers in het gro-
te toneelstuk van het leven, die ons
lot grotendeels in eigen hand heb-
ben? Vroeger was de overtuiging
dat ons leven min of meer vastlag,
het exclusieve terrein van de or-
thodoxe religie. God had alles be-
paald en het lijden dat onredelijk
of wreed leek, had een betekenis,
ook al konden gewone mensen die
zelden bevatten.

Deze religieuze interpretatie is
door bijna iedereen in de Noord-
Europese joods-christelijke cul-
tuur verlaten. In een onverwachte,
wetenschappelijke vorm duiken de
laatste jaren parallelle denkbeel-
den op onder cognitiewetenschap-
pers en neurobiologen. Wij zijn
ons brein en in ons brein ligt alles
vast. In die zin leeft en sterft een
ieder volgens een biologisch en ge-
netisch plan. Dat geldt zelfs voor
de keuze van wie niet verder wil le-
ven.

Als niet alles of zelfs niets vast-
ligt, in de goddelijke wil of in het
brein, dan worden mensen terug-
geworpen op hun eigen verant-
woordelijkheden. De lust tot ro-
ken of de zin in vette boterkoek is
dan niet al in de baarmoeder be-
paald, maar een kwestie van op-

voeding en wilskracht. Daar kun je
als samenleving hoogstens wat
voorlichting en belastingen tegen-
aan gooien, zodat onverstandig ge-
drag ontmoedigd wordt. Maar
zelfs wie verantwoordelijk leeft,
wordt niet gevrijwaard van het
toeval, het noodlot of de domme
pech. De paradox van onze opvat-
ting dat wij vrij zijn, zelfs baas in
eigen brein, is dat we het toeval –
die ultieme dobbelsteen – steeds
minder accepteren.

Toch hangt het leven in hoge
mate van toeval af. Het meest be-
palend zijn het tijdperk en de
plaats van geboorte. Wie driehon-
derd jaar geleden in Nederland
werd geboren, werd meestal niet
ouder dan veertig, net als wie van-
daag in Somalië geboren wordt.
Wie in de achterbuurten van Athe-
ne opgroeit, heeft weinig kansen
op een lucratieve baan. Op je eigen
afkomst heb je als individu geen
enkele invloed.

Maar het zijn niet alleen af-
komst of noodlot die het le-

ven bepalen. Het is ook het geluk
van de juiste persoon op de juiste
plaats zijn. Politici krijgen onver-
wachtse kansen als een andere lei-
der wegvalt en blijven aan de
macht omdat er geen alternatief is
– zie Poetin en vele anderen.

We zijn de afgelopen dagen ge-
confronteerd met het lot van een
prins, een partijleider en een co-
lumnist. Hoe ongelijksoortig ook
de levens van prins Friso, Job Co-
hen en Anil Ramdas zijn verlopen,
in alle drie zit iets van een klassiek
noodlot. Leven en dood, toeval en
pech: net die ene helling, net die
seconde... net niet genoeg doortas-
tendheid... net dat moment van
dodelijke twijfel.

Wie er bij stilstaat, ziet ook in
haar of zijn eigen leven die twee-
sprongen, waarop het net wel goed
ging, door eigen toedoen of door
een gelukkige samenloop van om-
standigheden – of niet. Veel meer
dan ons lief is, hangt ons leven aan
elkaar van toeval.

Erg is dat niet. Zoals Thornston
Wilder ons leert over de toevallige
slachtoffers van The bridge of San
Luis Rey: de herinnering aan die vijf
levens zal uiteindelijk verdwijnen,
maar wat blijft en betekenis geeft
in ieder leven, is de liefde.


