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Inhoud  

1. Land of Hope and Glory 

2. Hope: Is That All There Is? 

3. (Wan)hoop 

4. De rode draad  

  

 

 

 



1. Land of Hope and Glory 
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2. Hope: Is That All There Is? 

 

 Hoop is volgens Ernst Bloch het meest wezenlijke aspect 

van de mens omdat: 

 

 hoop inspireert om de gebaande paden te verlaten 

 

 op onderzoek uit te gaan, en 

 

 zichzelf en de samenleving  verder te ontwikkelen  
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Bron: Hermsen, 2009 



2. Heeft hoop een functie?  

 
 

 Hoop is een kracht die in ieder mens 

kan worden gewekt 

 De functie van deze kracht is dat hij 

ons ertoe brengt niet alleen stil te 

staan bij het verleden en het heden, 

maar een verwachtingsvolle houding 

wekt naar de toekomst toe. 
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Bron: Cees Swart, 1998 



2. Heeft hoop een slecht imago?  

 

 Hoop heeft geen bijster goede naam in 

de Westerse cultuur. Het begrip komt 

vaak voor in ‘zweverige’ tegeltjes-

wijsheden: 

 

 “Hoop doet leven” 

 

 “We leven tussen hoop en vrees” 
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2. De drijfveer van Ernst Bloch  

 
  

 De drijfveer achter zijn denken is de 

hoop dat het anders kan 

 Deze vorm van utopisch denken is 

niet zozeer gevaarlijk of bij voorbaat 

een illusie, 

 maar eerder noodzakelijk om tot enige 

verandering te kunnen komen 
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Bron: Hermsen, 2009 



2. You Can’t Change Your Life Until You 

Change Your Thoughts. 

 Why change is difficult for us: 
 You think somewhere between 60,000-70,000 

thoughts in one day, and 90% of those thoughts are 

exactly the same ones we had the day before.  

 

 As a result of this conscious or unconscious 

process, your biology stays the same.  

 

 Neither your brain nor your body changes because 

you’re thinking the same thoughts, performing the 

same actions, and living by the same emotions—

even if you secretly hope your life will change.  
 Source: Joe Dispenza, 2014 



3. (Wan)hoop : Op zoek naar ‘een streepje’ communicatie 

Source: John Stanmeyer World Press Photo 2013  



3. (Wan)Hoop: No Future?  

   In the future, there will be few 

jobs but plenty of work. 

Fons Trompenaars & Peter Woolliams, 2014  



3. No Future…. (Vervolg) 

Sex Pistols you tube filmpje 
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3. Wan (hoop): TRUST: Come As You Are, 

Pay As You Feel 

Bron: Albert Cuypstraat 210, Amsterdam  

http://www.iaminamsterdam.com/wp-content/uploads/2013/10/trust.jpg


4. De rode draad?  


