
Hoop doet leven.  
Van hoop veer je op  
en kom je tot iets, of  
dat nu klein of groot is. 
Lees en vind hier 
heel veel inspiratie  
en gedachten van 
bekende en minder 
bekende mensen over 
hoop en toekomst. 
Geniet!
TEKST: ANNA DEEMS

 

 Hopen 
 is durven
‘ Ik zie best veel 
tolerantie en 
mensen die 
onverwacht lief 
zijn voor elkaar’ 
 
Filosoof Marjan Slob 
(1964): “Toen bekend 
werd dat Joe Biden 

de Amerikaanse verkiezingen had  
gewonnen, begon een zwarte commentator 
op CNN te snikken. Je zag hoe hoop iets 
heel lichamelijks is: hij was verstikt, nu 
was er ineens weer ruimte. Over die ruimte 
gaat hoop volgens filosoof Martha Nuss
baum. Hoop en angst zijn allebei reacties 
op onzekerheid. Bij angst trek je je terug en 
beperk je je speelveld, bij hoop open je juist 
en ga je de toekomst tegemoet.
Hoop heeft iets kwetsbaars. Je spreekt niet 
van hoop als iets vermoedelijk toch wel 
gebeurt. Bij hoop durf je onder ogen te zien 
dat wat je aangaat ook kan mislukken. En 
dat doen we, ook al benoemen we het niet 
zo, elke dag weer: als je een kind krijgt, 
verliefd wordt, een bedrijf begint of een 
boek gaat schrijven. Dat is allemaal onze
ker, maar we kunnen ook vertrouwen op de 
levenslust die erin zit. Stel je voor dat je dat 
allemaal niet deed, dan zou het leven totaal 
kleurloos zijn. Alle dingen die mooi zijn, 
gaan gepaard met onzekerheid. Daarin 
kunnen we elkaar bemoedigen en troosten. 
En het elkaar ook niet zo kwalijk nemen als 
iets mislukt.
Om te hopen dat het goed komt wat betreft 
corona is verbeeldingskracht nodig. Maar: 
we hebben er steeds meer grip op en de 
immuniteit bouwt op, hoe je het ook wendt 
of keert. En je kunt inzoomen op mensen 
die elkaar de maat nemen maar ik zie nog 
best veel tolerantie en mensen die onver
wacht lief zijn voor elkaar.”

• “Jane Fonda, Madonna, 
Sharon Stone, Helen Mirren, Jane 
Seymour, Connie Britton, Gillian 
Anderson en Julianne Moore dra-
gen hun leeftijd met trots. Laten 
zich niet wegparkeren in de cou-
lissen van het leven maar pakken 
nog steeds hun podium, geven 

hun ongezouten mening, en laten zich niet definiëren door de vraag of 
mannen hen nog willen neuken of niet. Juist die passie voor hun vak, de 
liefde voor henzelf, de trots op het lichaam dat het nog steeds uitstekend 
doet, de humor en relativering die hoort bij het hebben van decennia aan 
leeftijdservaring, maakt hen onweerstaanbaar sexy. De overgang is 
tegenwoordig geen eindstation van vrouwelijkheid meer, maar ook een 
bevrijding van het juk een vruchtbare schoonheid te moeten zijn.”
Schrijver Saskia Noort (1967) in haar column in LINDA.

• “Er is bij India een staatje 
in de bergen (Bhutan, red.) 
waar ze een minister voor 
Geluk hebben. Het land streeft 
niet naar een zo groot mogelijk 
bruto nationaal product maar 
naar een zo groot mogelijk  
bruto nationaal geluk. Het zou 
zo leuk zijn als deze tijd ons 
wakker schudt en we veel meer 
die kant op gaan denken.”
Oud-politica Hedy d’Ancona 
(1937) in de Volkskrant

• “Hoop is datgene in ons dat, 
ondanks alle bewijzen van het 
tegendeel, volhoudt dat ons iets 
beters te wachten staat als we de 
moed hebben om ernaar uit te  
reiken, om ervoor te werken en om 
ervoor te vechten.”
De Amerikaanse president Barack 
Obama (1961) in zijn overwinnings-
toespraak in 2008

‘ Hoop is geen 
emotie, het is 
een manier 
van denken’
ONDERZOEKER 
BRENÉ BROWN (1965)
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MEER LEZEN?   Fredrike Banninks boek 
Een beter leven. Hoe dan? is een  

leidraad voor meer geluk en welbevinden, 
gebaseerd op de wetenschappelijke  
bevindingen van de positieve psychologie.

‘ Hoop is het beste 
antidepressivum’

Klinisch psycholoog en jurist Fredrike 
Bannink (1952):
“Bij problemen en conflicten is hoop bieden 
een van de belangrijkste dingen die je kunt 
doen. Negatieve emoties zoals angst en  
boosheid hebben we nodig, maar vernauwen 
ook je aandacht. Hoop genereert positieve 
emoties, zoals creativiteit, flexibiliteit en ver
breedt de aandacht. Ik begin een mediation 
of behandeling vaak met de openingsvraag: 
waar hoop je op? Dat nodigt uit om naar de 
gewenste toekomst te kijken, op iets uit het 
verleden kun je niet hopen.

MOEDER TERESA (1910-1997)

‘ Het dal is  
vruchtbaarder 
dan de top’
CABARETIER TOON HERMANS (1916-2000)

• “Ik zie het leven als een toneel-
stuk. In de eerste akte verwonder je 
je over de vreemde wereld waarin je 
leeft. In de tweede probeer je je te 
ontwikkelen. Pas in de derde komt 
alles samen en begrijp je hoe het 
leven in elkaar zit. In die fase van 
reflectie zit ik nu en de meeste  
conclusies stemmen me tevreden.”
Actrice Jane Fonda (1937) vindt het 
“absoluut niet” vervelend om ouder 
te worden, in Nouveau

• “In 38 jaar tijd heb ik nog niet zoveel op m’n 
gat gezeten als de laatste weken. Maar ja, er komt 
een betere tijd aan. Dat weten we. En we genieten 
ook heimelijk wel een beetje van dat zen-gevoel. Ik 
ga de optredens wel inhalen hè, dat komt allemaal 
goed. We maken er het beste van, met elkaar.”
Cabaretière Tineke Schouten (1954) omarmt de 
extra tijd en rust tijdens de lockdown, in NRC

Als je midden op het woeste water
In een lekke roeiboot zit
En een riem is afgebroken
En de schuimkoppen zijn wit
En het is koud en bijna donker
En het wordt zwaar in je gemoed
Dan moet je toch gewoon maar denken:
Het komt allemaal wel weer goed
HET KOMT ALLEMAAL WEL WEER GOED 
VAN BRIGITTE KAANDORP

• “De verbeelding als 
voorportaal van een nieuwe 
werkelijkheid. Daaruit put 
ik veel hoop, ook voor de 
toekomst van Nederland. 
Toegegeven, we worden 
overladen met angstbeel-
den over de ander en dat 
stemt cynisch en angstig. 
Maar als we ons een werke-
lijkheid blijven voorstellen 
waarin we ons niet tegen 
elkaar laten uitspelen, 
brengen we die werkelijk-
heid ook dichterbij.”
Psychiater en schrijver 
Naeem Juliana in het boek 
Hoop. Voor dit boek vroeg 
journalist Joris Luyendijk 
aan 100 wetenschappers, 
ondernemers en kunste-
naars: ‘Hoe houd jij hoop?’

Bij grote problemen of hoog oplopende  
conflicten krijgen mensen snel het idee: het 
is er altijd. Maar alles fluctueert. Niemand is 
twintig jaar lang 24/7 even depressief, er zijn 
altijd betere en slechtere momenten. In de 
positieve en oplossingsgerichte psychologie 
kijk je met name naar die betere momenten. 
Stel dat iemand een rotweek had en zich 
hartstikke depressief voelde, behalve  
woensdag toen ze even met de buurvrouw 
naar de Hema ging. Op die uitzondering ga 
je in: van wie was dat plan? Als het de  
buurvrouw was die het voorstelde: hoe is het 
gelukt om daar ‘ja’ tegen te zeggen, terwijl je 
ook in bed had kunnen blijven liggen?
Hoopvol en veerkrachtig ben je niet, het is 
iets dat je doet. Uit onderzoek blijkt dat  
mensen met veel hoop eerder hulp vragen, 
grote problemen in kleine stapjes opdelen  
en alternatieven bedenken bij blokkades.
Het is belangrijk onderscheid te maken  
tussen dingen waarop je geen invloed hebt 
en dingen waarop je wel invloed hebt. Focus 
niet op wanneer er een coronavaccin is, daar 
heb jij geen invloed op. Wel kun je elke dag 
een frisse neus halen en lekker koken. Ook 
dat gaat over veerkracht en hoop, over je kop 
boven water zien te houden ondanks tegen
slag. En dat hoef je niet altijd supergoed te 
doen. Het gaat erom hoe je ook ten tijde van 
corona er de best mogelijke dag van maakt – 
niet de beste dag.” 

 Het maakt creatief
‘ Hoopvol en veerkrachtig bén je 
niet, het is iets dat je dóet’

• “Hoop staat voor het koesteren 
van dromen, dat ze uitkomen, het 
licht zien aan het eind van de tunnel, 
of dat te willen zien. HOPE staat voor 
een frisse start, de wedergeboorte, 
de sunny side up, maar ook voor: ‘we 
hadden beter moeten weten’.”
Kunstenaar en ontwerper Bas Kosters 
(1977) over zijn collectie Dear Sir/
Madam: HOPE
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• “De toekomst is voor 
iedereen onzeker. We 
weten toch niet hoe het 
loopt, dus het heeft ook 
geen zin om je daar zorgen 
over te maken. Ik ben een 
optimist tot in de kist.”
Zanger Rob de Nijs (1942) 
op Zin.nl

• “Elk bos is een perfect evenwich-
tig sociaal ecosysteem. Als je,  
bijvoorbeeld in Nederland, niets zou 
doen en de bossen hun gang laat 
gaan, zou de temperatuur tot tien gra-
den kunnen zakken. Er zou ook meer 
regen komen. Dat zou dus wonderen 
doen voor de klimaatopwarming.”
Boswachter Peter Wohlleben (1964) in 
Happinez

• “Elk stel, of elk gezin zal 
de barsten in hun relaties 
zien, of ze zullen het licht 
zien dat door die barsten 
heen schijnt.”
Relatietherapeut Esther Perel 
(1958) over relaties in tijden 
van corona, in 73 Questions 
van Vogue

Geef mij nu je angst, ik 
geef je er hoop voor terug
Geef mij nu de nacht, ik 
geef je de morgen terug

Zolang ik je niet verlies, vind ik 
heus wel de weg met jou
GEEF MIJ JE ANGST VAN ANDRÉ HAZES
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Boer doet leven
‘Op hoogtepunten zoemde het 
de hele dag op mijn balkon’

Natuurjournalist Caspar Janssen (1962):
“Eigenlijk ben ik best pessimistisch, of 
misschien wel realistisch over hoe het 
gaat met de natuur en het milieu. Om daar 
niet in te blijven hangen zoek ik voortdu
rend naar manieren om de stemming erin 
te houden.
Zo vroeg ik me af wat ik zelf zou kunnen 
bereiken op het gebied van biodiversiteit. 
Nou heb ik geen groot landgoed om zoveel 
mogelijk dieren en planten op te krijgen, 
maar wel een balkon. Ik had al gemerkt 
dat er best veel hommels, bijen en soms 
ook vlinders afkwamen op de paar planten 
die ik al had. Ik begon met het samen
stellen van een klein legertje van zestig 
plantensoorten. Het was best intensief: 
gesjouw met potaarde, alles bijhouden,  
de halve dag met een fototoestel achter 
beestjes aan op het balkon. Maar het  
lukte: op hoogtepunten zoemde het de 
hele dag. Je bereikt natuurlijk meer als je 
dit in het normale landschap doet, maar 
ik hoorde wel van veel mensen dat ze het 
inspirerend vonden en navolgden.
Over biodiversiteit in de landbouw speelt 
al heel lang een discussie. Ik kon daar wel 
weer een cynisch verhaal over schrijven, 
maar ook op zoek gaan naar boeren die 
het goede voorbeeld geven. Die de bodem 
beter behandelen, geen bestrijdings
middelen gebruiken en zorgen voor  
heggen, hagen en bloemenranden. In het 
boek Boer doet leven komen er twintig aan 
het woord, maar er zijn er nog honderden. 
Als alle boeren zouden boeren zoals zij, 
zouden we een fantastisch land hebben.”

De troost van eten
‘Het is troostrijk om voor elkaar 
te koken’

Kookboekenschrijver en culinair onder-
nemer Nadia Zerouali (1975): “In mijn  
wereldbeeld staat eten centraal, we zijn 
mens omdat we eten. Dat we zelf eten koken 
en verbouwen onderscheidt ons van andere 
dieren. De afgelopen maanden zijn er mooie 
dingen gebeurd rondom eten en drinken. Zo 
waarderen we het meer dat mensen in  
restaurants dag in dag uit staan te koken 
voor ons, en de gastvrijheid die daarbij komt 
kijken. Het was heel normaal geworden dat 
we altijd maar uit eten konden, nu zijn we 
daar dankbaarder voor.
Ook zijn we ons weer bewuster van waar 
eten vandaan komt, denk aan de Support 
Your Localacties. Dat boeren met overschot
ten kampen, roept vragen op: bij mij in de 
polder heeft de boer aardappelen over, waar
om koop ik dan bij de supermarkt Israëlische 
aardappelen? Of neem de voedselbanken die 
de vraag niet aankunnen, in een welvarend 
land waar veel wordt verspild. We beseffen 
dat er aanpassingen moeten komen in ons 
voedselpatroon, zo gaan we het niet redden.
Je ziet nu dat we meer moestuinieren, letter
lijk met je handen in de grond en de aarde. 
En dat we weer zelf brood bakken. Onze  
neiging om dat te doen stemt mij hoopvol. De 
term comfort food bestaat niet voor niets. Het 
is troostrijk om voor elkaar te koken, bijvoor
beeld voor je buurvrouw die slecht ter been 
is, of om eten uit te delen in plaats van 
samen uit eten te gaan. En je ervaart een 
soort troost van zelf tomaten kweken en 
brood kneden. Ik hoop dat de liefde voor zelf 
koken en bakken doorzet. Daardoor realiseer 
je hoeveel tijd en moeite er wordt gestoken in 
het laten groeien en bereiden van ingrediën
ten. En het smaakt ook veel beter als je iets 
zelf hebt gemaakt.”

krijg zin in het nu!
geen tegen- maar 
tussenzin 
dan zul jij eens zien
UIT: 575 HAIKOOTS VAN  

KEES VAN KOOTEN

‘ Mogen je keuzes 
een afspiegeling 
zijn van je hoop, 
niet van je angsten’
NELSON MANDELA (1918-2013)

• “Ik ben erg onder de indruk 
van wat Greta Thunberg heeft 
gerealiseerd, en ik hoop echt dat 
jongere generaties geen afkeer 
ontwikkelen van politiek. […] De 
politiek moet opnieuw uitgevon-
den worden, en daar kunnen jon-
geren zeker toe bijdragen. Het is 
geen strijd tussen jong en oud – 
de herdefiniëring van de politiek 
is het cement tussen generaties.”
Architect Rem Koolhaas (1944) in 
Knack

• “Deze week heb ik een 
nieuw woord geleerd: respair. 
De betekenis is de terugkeer 
van hoop na een periode van 
wanhoop. Het werd als een 
werkwoord en als zelfstandig 
naamwoord gebruikt in de 15de 
eeuw en daarna vergeten. Ik 
denk dat dit een goed moment 
is om het woord ‘respair’ weer 
tot leven te wekken.”
Prinses Mabel van Oranje 
(1968) op Instagram

Iets kan zijn verzonnen 
en daardoor juist bestaan
Dat soms iets niet  
verzonnen is, neemt men 
zomaar aan
Dit lied is ook verzonnen 
en hoor hoe het bestaat
Ik zing het graag omdat 
daarmee de hemel  
opengaat
DAARBOVEN IN DE HEMEL  
VAN HERMAN FINKERS

• “Ik ben dan wel de eerste, maar 
zeker niet de laatste vrouw in deze 
functie.”
Kamala Harris (1964), de eerste  
vrouwelijke, tevens eerste gekleurde 
vicepresident van de VS, in haar  
overwinningstoespraak in 2020

‘ Hoop is een 
passie voor 
datgene dat 
mogelijk is’
FILOSOOF SØREN KIERKEGAARD 
(1813-1855)

‘ Is er nog 
hoop? 
Ja, een hoop 
 ellende’
SCHRIJVER EN DICHTER  
LÉVI WEEMOEDT (1948)
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• “Het 
virus dwingt 
ons te doen 
wat we allang 
weten dat we 
moeten doen: 
minder rei-
zen, minder 
kopen, min-
der weggooi-

en, minder rotzooi toelaten in ons 
bestaan. Minder werken ook, minder 
stress en minder afhankelijkheid 
van geld. […] We krijgen nu de kans 
te kiezen voor een humaan, lang-
zaam en circulair systeem. Voor een 
‘economie van gelukkig-zijn’.”
Trendforecaster Lidewij Edelkoort 
(1950) in Vogue



‘ We moeten eindige  
teleurstelling accepteren, 
maar nooit oneindige 
hoop verliezen’
MARTIN LUTHER KING JR. (1929-1968)

• “De hele wereld vraagt om 
leuk materiaal om mensen op 
te vrolijken. We hebben net 
voor Guatemala iets in elkaar 
gezet dat ze met kerst willen 
uitzenden daar. Dus zo blijven 
we best druk bezig in de stu-
dio. Je ziet dat allemaal langs-
komen en je denkt: wat triest 
dat dat nu niet kan. Maar het 
geeft tegelijk ook hoop, zo van 
‘jongens, zo wordt het weer’.”
Violist André Rieu (1949) op 
NPO Radio 1

Alles is gezegend
Misschien komt alles goed
En alles heeft een reden
Al weet ik vaak niet hoe
Oh oh oh oh oh
Ik weet niet wat we doen
Het lijkt genoeg
ALLES IS GEZEGEND VAN TYPHOON

• “Ik leef vanuit de over-
tuiging dat een mens doet wat 
hij goed kan. Iedereen wordt 
geboren met een talent. Het 
zit in je, het is dat wat je graag 
doet. Het is mooi als je dat 
talent ontdekt en het daarna 
kunt uitbuiten.”
Oud-nieuwslezer Noraly Beyer 
(1946) in ANBO Magazine

• “Ik wil ook weleens een 
deken over m’n hoofd trekken 
en alles vergeten, maar over 
het algemeen veer ik bij tegen-
slag juist op. In mijn carrière 
waren er bijvoorbeeld best wat 

teleurstellingen. Soms dreigde ik mijn baan te 
verliezen of hield iets ineens op. Dan merk ik dat 
ik mijn schouders eronder wil zetten en focus op 
wat ik wel heb.”
Actrice en presentatrice Leonie ter Braak (1980) in 
Avrobode

We’ll make it through  
this long dark night

Darkness fades when  
faced with light

But everything’s gonna 
be alright

When life is good again
WHEN LIFE IS GOOD AGAIN 

VAN DOLLY PARTON

’t was niet het einde 
van de wereld
gewoon een dipje 
tussendoor
waarin je de kunst
van het genieten
heel eventjes verloor
CHARLOTTE MARIE-LOUISE 
RENÉ, CMR-RIJMPJES.NL
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