
“Angst houdt het Westen in zijn greep”, merkt 
Ruard Ganzevoort (Vrije Universiteit Amster-
dam).  “Samen met Frans geopolitiek denker Do-
minique Moïsi relateer ik dat gevoel aan onze ver-
zwakte militaire en economische positie. Andere 
continenten nemen onze leidinggevende positie 
stilaan over en werkkrachten uit Oost-Europa 
doen hun intrede op de lokale arbeidsmarkt. Alle 
onzekerheid die daarmee gepaard gaat, voedt 
vijandbeelden. Een mechanisme dat sinds eeu-
wen cyclisch de kop opsteekt zodra het tegen-
zit. Toch reageert Europa de jongste tijd wel bij-
zonder defensief. Vluchtelingen en moslims blij-
ken hiervan de voornaamste slachtoffers, mede 
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door toedoen van populistische partijen. Die ka-
pitaliseren op de heersende emotie, waardoor 
ze in onze angstcultuur (zie ook blz. 14-15, nvdr) ga-
ren spinnen bij de algemene onrust.”

De hoogleraar praktische theologie is naar eigen 
zeggen optimistisch en distantieert zich daarom 
deels van het sombere maatschappelijke kli-
maat.  “Tegelijk merk ik een pak ontwikkelingen 
die terecht te vrezen geven”, klinkt het genuan-
ceerd.  “Onze wereld kent enkele fundamentele 
structuurproblemen. Zo leiden ernstige spannin-
gen tussen machthebbers en bevolkingsgroepen 
tot de actuele migratiecrisis. Daarnaast beleven 
we de complexe klimaat- en energiecrisis waarop 
zich dra nog een voedselproblematiek ent. Het 
valt me overigens op hoe we de voornaamste uit-
dagingen voor onze generatie doorgaans slecht 
inschatten. Zo ervaren Europeanen de vluchtelin-
gencrisis als ernstiger dan zij is. Enkele miljoenen 
inwijkelingen overstijgen bezwaarlijk de draag-
kracht van ons continent. Dat terwijl velen de kli-
maatproblemen net onderschatten.”

Determinisme of escapisme
“Intussen is de verleiding groot om te vervallen in 
een soort deterministisch defaitisme”, vindt Gan-
zevoort.  “Die strekking neemt onze problemen zo 
ernstig dat ze elk geloof in een positieve uitkomst 
futiel acht. Wie daarentegen louter een ver ide-
aal voor ogen houdt, stort zich in escapisme en 
eindigt gedesillusioneerd. Dankzij de ware hoop 
trappen we niet in dergelijke vallen, door net mid-
den in die contradictie te staan. Binnen het span-
ningsveld tussen wat is en hetgeen hoort te zijn, 
ontstaan een bijzondere energie en de inspiratie 
om ons heden te transformeren. Of meer spiritu-
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eel: hoop betekent anticiperen op een gewenste 
toekomst waardoor we de werkelijkheid mis-
schien niet opheffen, wel transcenderen.”

Eenzelfde vertrouwen dat verandering realiseer-
baar blijft, proeft de Nederlandse hoogleraar in 
het bijzonder bij Jürgen Moltmann.  “Deze Duitse  
‘theoloog van de hoop’  ziet Gods transcendentie 
niet primair ruimtelijk oftewel  ‘in de hemel’. Wel 
situeert hij die volop binnen de tijd en meer be-
paald in een nabije toekomst. Zo raken we voor-
bij het vertrouwde  ‘stil maar, wacht maar’. Als al-
ternatief voor de vlucht naar boven – toch het ul-
tieme escapisme – privilegiëren aanhangers van 
die visie zelf naar voren te trekken.”  

Kritische houding
“Hoe krachtig dat denken ook is, het is evenzeer 
kwetsbaar”, vervolgt Ganzevoort.  “Aangezien bij 
Moltmann een rooskleurig toekomstbeeld onze 
huidige toestand transformeert, blijkt de hoop-
volle houding niet bestand tegen een weerbar-
stige realiteit die zich niet laat omvormen. Indien 
de verwachte betere tijden uitblijven, valt het me-
demensen zwaar te volharden in hun hoop. Een 
oplossing daarvoor vind ik bij theoloog Henning 
Luther (1947-1991, nvdr). Naar zijn mening impliceert 
hoop nooit zonder meer dat een andere wereld be-
staat of op komst blijkt; het is eerst en vooral onze 
huidige werkelijkheid die anders hoort te zijn. Wie 
zich daarvan laat doordringen, raakt niet ontmoe-
digd indien sommige dromen traag of helemaal 
niet gerealiseerd raken. Zijn of haar hoop is immers 
vooral gebaseerd op een kritische houding tegen-
over de wereld. Op die beschouwende afstand 
dienen zich steeds vernieuwde vergezichten aan 
en horen teleurstellingen erbij. Deze dynamiek 
vormt het  ‘perpetuum mobile van de hoop’.”

Ballingschap als metafoor 
Omgekeerd chronologisch blijkt ook Thomas van 
Aquino richtinggevend binnen de christelijke wijs-
heidstraditie over hoop. Dankzij deze scholasti-
cus zien katholieken het cruciale concept als een 
van de theologale deugden, samen met geloof en 
liefde.  “Binnen dat trio is een hoopvolle houding 
misschien stiefmoederlijk bejegend als het kleine 
zusje”, stelt de Nederlander (zie ook kader, nvdr).  

“Op geloof is een enorme nadruk gelegd, niet het 
minst vanuit dogmatische hoek. Terwijl hopen 
net moeilijker blijkt dan geloven. De spanning tus-
sen realiteit en toekomstvisioenen is vaak niet uit 
te houden, waardoor het al geciteerde escapisme 
zich potentieel van gelovigen meester maakt. 
Hunkeren naar de beloofde werkelijkheid verhin-
dert hen dan volop hun weg te zoeken in de actuele 
wereld. Hierover heeft onder meer Jeremia wijze 
inzichten gedebiteerd. Deze profeet roept het volk 
in ballingschap op zich niet af te keren van de stad 
Babel. Een sterk en blijvend actueel beeld. In het 
bestaan blijken wij allen ballingen; de mens is niet 
waar hij ten diepste hoort te zijn. En toch blijkt het 
een opdracht ons voor de duur van de ballingschap 
te integreren waar wij wonen. Of zoals de profeet 
dat verwoordt:  ‘Zoek vrede voor de stad’.”

Dat kleine, buitengewone zusje
Frans dichter, schrijver en essayist Charles Péguy (1873-1914) heeft ruim honderd jaar 
terug een zowel poëtisch treffende als theologisch accurate meditatie rond hoop gehou-
den in L’espérance. De tekst behelst een vergelijking tussen geloof, liefde en hoop, waar-
bij die laatste term beschreven is als een klein meisje naast twee imposantere zussen. Al 
blijkt de schijnbaar kleinste deugd uiteindelijk de grootste. Een sleutelfragment, vertaald 
door wijlen jezuïet Frans Van Bladel:

Geloof en liefde zijn als vrouwen / 
Hoop is een heel klein meisje van niks. /  
Zij stapt op tussen de twee vrouwen / 
en iedereen denkt: die vrouwen houden / 
haar bij de hand, / 
die wijzen de weg. /  
Maar daarvan heb ik meer verstand, /  
zegt God, ik zeg: / 
het is dat kleine meisje hoop / 
dat al wat tussen mensen leeft / 
hun heen en weer geloop / 
licht en richting geeft. / 
Want het is dat kleine meisje hoop / 
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, /  
je denkt soms dat het zo onooglijk is - /  
het is dat kleine meisje hoop / 
dat de mensen zien laat, zien soms even, /  
wat in het leven mogelijk is. /


