De kracht van hoop

Introductie
Als de coronacrisis ons iets leert, dan is het wel het besef dat ieder zijn eigen weg moet vinden in het omgaan met
deze crisis. We moeten laveren tussen licht en duister. Column door Marianne Luyer.
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Column
DE KRACHT VAN HOOP
Als de coronacrisis ons iets leert, dan is het wel
het besef dat ieder zjn eigen weg moet vinden in
het omgaan met deze crisis. We moeten laveren
tussen licht en duister. Er is slecht en goed
nieuws. Er zjn failissementen en bedrjfstakken die grote winst maken. Er is een toenemend
protest tegen de sociaal beperkende maatregelen
van de regering en het vertrouwen in de politiek
is gestegen. Er is een grotere sociale segregatie
door de coronacrisis, en het vertrouwen in elkaar
is toegenomen1.
Zoals het bj een crisis betaamt, worden we op
onszelf teruggeworpen. Wie ben ik en hoe
reageer ik op mjn omgeving? Kan ik de crisis
benuten om er sterker uit te komen of word ik
beschadigd en verzwakt als mens? Hoop is
hierin een belangrjke deugd; een die verwjst
naar een innerljke atitude en niet ahankeljk is
van wat er in de wereld gebeurt2.
Niet aleen persoonljk moeten we kunnen
dansen met licht en duisternis, maar ook op
organisatie- en nationaal niveau. Je ziet dageljks
de strjd om die afweging in de media: zoveel
hoofden, zoveel meningen. De tjd
zal leren of de regering juist
gehandeld heet. Dat is ook een
kenmerk van crisis: handelen
terwjl niet ale informatie bekend
is. En dat vraagt om visie en
inzicht vanuit het moreel kompas.
Waardoor kunnen mensen en
organisaties doorgaan en zjn
samenlevingen in staat om
dergeljke crises te overleven? Is
het hoop die ons in beweging
houdt? Volgens Erich Fromm3
leven ‘naties en samenlevingen
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door middel van hoop, geloof en kracht (fortitude). Hoop is de menseljke drjfveer als uiting
van leven. Het is een kwetsbaar plantje, groeiend
in de innerljke scheur tussen beheersingsdenken en kwetsbare onzekerheid, tussen
maakbaarheid en vergankeljkheid, tussen feiten
en verlangen.’
Zonder geloof, hoop en liefde zulen de mens en
de samenleving door gebrek aan vitaliteit een
irrationele destructiviteit ontwikelen, aldus
Erich Fromm. Scharmer4 sluit zich hierbj aan.
Hj beschrjt dat de colectieve afwezigheid, het
gevangen zjn in oude systemen, het niet in
verbinding zjn van samenlevingen, uiteindeljk
zal leiden tot vernietiging van democratische
fundamenten en sociale cohesie. In die spanning
beweegt ons leven.
In die zin is leven vanuit hoop niet vrjbljvend.
We hebben alemaal een rol in het vormgeven
van de wereld van morgen. Laten we dat doen
vanuit ons moreel kompas en de moed die
daarbj hoort om dat uit te dragen. Dat brengt
mj bj het bekende en nog altjd relevante
adagium: ‘Mensch durf te leven’.
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