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Hoop wordt over het algemeen gebruikt als positieve term. In boeken, films, 
theater en politiek wordt het vaak gebruikt als bron van inspiratie, als motivator en als 
aanjager van het plot of verhaal. Toch zien sommige filosofen hoop niet als iets 
positiefs. In mijn proefschrift gebruik ik daar het voorbeeld van de Griekse mythe van 
Pandora voor. In de mythe ontvangt Pandora een vat waar al het kwaad in zit, zoals 
rampen en ziekten. Pandora, hier onwetend over, opent het vat waarop al deze kwaden 
de wereld in ontsnappen. Pandora schrikt en sluit snel het vat weer, waardoor hoop het 
vat niet kan verlaten. Deze mythe kan op twee manieren worden uitgelegd. Vanuit een 
positief perspectief blijft hoop achter zodat mensen hoop nog hebben om aan vast te 
houden, om te kunnen volhouden ondanks het kwaad dat nu in de wereld is. Maar 
Nietzsche (1878) legt dit op een andere manier uit: hoop is een van de kwaden in het 
vat, en het zorgt ervoor dat mensen zich aldoor blijven blootstellen aan de andere 
kwaden.  

Wanneer we ons richten tot de wetenschappelijke psychologische literatuur, 
zien we dat hoop voornamelijk als iets positiefs wordt gezien. Zo wordt het ervaren van 
hoop geassocieerd met het behalen van ‘alledaagse’ doelen, zoals academische prestaties 
en sportprestaties (Snyder et al., 1991; zie ook Curry et al., 1997 en Gallagher et al., 
2017). Maar ook in situaties waar er veel meer op het spel staat, zoals in landen met 
politieke conflicten, heeft hoop een positieve impact. Zo zijn mensen die hoop voor 
vrede ervaren ook meer geneigd om deel te nemen aan collectieve actie voor vrede 
(Leshem & Halperin, 2020). Bovendien wordt het ervaren van hoop ook gerelateerd 
aan een betere gezondheid, zoals minder depressieve klachten, minder angstgevoelens, 
en het beter kunnen omgaan met een scala aan (ernstige) gezondheidsproblemen (bijv. 
Arnau et al., 2007; Gum & Ayalon, 2018; Halama & Dedová, 2007; Leamy et al., 
2011; Visser et al., 2013). Wat deze literatuur over hoop en gezondheid ook laat zien, 
is dat hoop niet altijd een concreet doel zoals het halen van een tentamen of zelfs het 
bereiken van vrede nodig heeft; datgene waar men voor hoopt kan verschuiven terwijl 
het gevoel van hoop blijft bestaan (Eliott & Olver, 2002). In sommige situaties is er 
realistisch gezien geen genezing meer mogelijk, en verschuiven patiënten hun hoop 
voor genezing naar hoop voor een waardige dood. Hoop is in deze dus een bron voor 
welbevinden.  

Hoop wordt in de literatuur vaak gemeten met een schaal die gericht is op die 
‘alledaagse’ doelen (Snyder et al., 1991). Maar zoals we hierboven laten zien, kan hoop 
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veel meer betekenen dan dat, en daarom stellen wij ook dat het van belang is hoop te 
onderzoeken in een context van tegenslag of tegenspoed. Het achterliggende doel van 
dit proefschrift was daarom om meer inzicht te geven in de betekenis en functie van 
hoop, in het bijzonder in de context van langdurige tegenspoed waarin hoop mogelijk 
bedreigd wordt. Dit onderzocht ik met mijn begeleiders in de context van gaswinning 
en aardbevingen in de provincie Groningen. Wij geloven dat de Groningse context een 
geschikte context is om hoop te bestuderen. In 2020 waren er gemiddeld 1000 nieuwe 
schademeldingen per week (Hupkes et al., 2021). Sommige van deze schades hebben 
jaren nodig om te herstellen. Bovendien is vastgesteld dat meer dan 28.000 huizen 
versterking nodig hebben, maar per oktober 2021 is nog maar 8% van deze woningen 
versterkt (Nationaal Coördinator Groningen, 2021). Getroffen inwoners ervoeren 
verminderde gevoelens van fysieke, financiële en emotionele veiligheid (Postmes et al., 
2018). Bovendien zijn stressgerelateerde gezondheidsproblemen ongeveer het dubbele 
in vergelijking met een controlegroep bij wie dit niet het geval was. In 2017 werd 
geschat dat 10.000 inwoners last hebben van stressgerelateerde gezondheidsproblemen 
(Postmes et al., 2017).  

De problemen in Groningen zorgen voor een aantal interessante uitdagingen 
in relatie tot het concept hoop. Ten eerste is het een chronische en zich langzaam 
ontwikkelende ramp die de provincie al jarenlang in haar greep houdt en inwoners 
dwingt ‘geduldig te wachten’ op een wenselijke uitkomst. Dit maakt het een context 
waarin veel inwoners zich machteloos voelen (Perlaviciute et al., 2017; Stroebe et al., 
2021a) en door sommigen als hopeloos ervaren kan worden. Tegelijkertijd worden 
inwoners wisselend aangedaan en blijven sommigen hoopvol, ook al hebben ze 
objectief gezien jarenlang met dezelfde ernstige tegenslag te maken gehad. Deze 
context biedt ons daarom een gevarieerde steekproef van inwoners die met 
verschillende niveaus van tegenspoed te maken hebben, en we verwachten ook 
verschillende niveaus van hoop te vinden.  

Ten tweede zijn de problemen onderhevig aan besluiten en acties van 
nationale en lokale overheden, waardoor inwoners in veel situaties machteloos staan. 
Zelf actie ondernemen lijkt onmogelijk, zeker als inwoners niet de financiële middelen 
hebben om dit te doen. De combinatie van de lange duur en de machteloosheid 
kenmerkt de situatie als uitzichtloos voor een aanzienlijk deel van de getroffenen. 
Samenvattend levert deze context ons niet alleen relevante en prangende 
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maatschappelijke vragen op; het biedt ons ook een veelbelovende context om meer te 
weten te komen over de verschillende vormen van hoop die mensen kunnen ervaren. 

In dit proefschrift onderzoeken we hoop en gezondheid in de context van 
tegenspoed op drie manieren:  

1. Door het bestuderen van de relatie tussen hoop en gezondheid. Voorgaande 
literatuur heeft een cross-sectionele relatie tussen hoop en gezondheid al aangetoond, 
maar wij konden dit longitudinaal onderzoeken en dus aanwijzingen voor causaliteit 
verkennen. Hier hebben we rekening gehouden met verschillende niveaus van 
tegenspoed (Hoofdstuk 2). 

2. Door het bestuderen van de relatie van verschillende typen hoop (hoop in 
het algemeen of specifiek gerelateerd aan tegenspoed) en gezondheid. Welke type hoop 
‘doet het werk’ in de relatie tussen hoop en gezondheid? Is dat algemene hoop, of 
specifieke hoop gericht op tegenspoed (Hoofdstuk 3)?  

3. Door het bestuderen van de manier waarop mensen over hoop spreken, in 
de verhalen die zij over hun ervaringen en belevingen in Groningen vertellen 
(Hoofdstuk 4). Dat taalgebruik is interessant: het bevestigt zowel de positieve indruk 
van hoop zoals we die kennen uit de literatuur en die ook voor een deel in 
Hoofdstukken 2 en 3 terug te vinden is. Maar tijdens het afnemen van interviews 
zagen we ook een negatievere kant van hoop in de verhalen van getroffen inwoners van 
Groningen. Ons doel was daarom om de manieren waarop hoop wordt gebruikt in de 
taal van inwoners te identificeren, en om nieuwe inzichten te verkrijgen die nog niet 
worden weergegeven in de literatuur. 
 

Samenvatting van de bevindingen in de hoofdstukken  
 
Hoofdstuk 2 

In Hoofdstuk 2 analyseren we de relatie tussen hoop en gezondheid over bijna 
twee jaar om zo een beter oordeel te kunnen vellen over causaliteit. Bovendien 
analyseren we deze relatie in een context van tegenspoed. Studies naar hoop en 
gezondheid nemen vaak de kenmerken van de “tegenspoedcontext” die tot wanhoop 
kunnen leiden (en daardoor de relevantie van hoop vergroten) niet mee, waardoor er 
hiaten zijn in ons begrip van hoe tegenspoed en hoop op elkaar inwerken in relatie tot 
gezondheid. 
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We maten hoop en gezondheid (ervaren gezondheid, geestelijke gezondheid 
en stressgerelateerde symptomen) op vier meetmomenten. Met deze panelgegevens 
laten we zien dat een verandering van hoop voorafgaat aan een verandering van scores 
op de verschillende gezondheidsmaten. Met andere woorden: als men meer hoop 
krijgt, heeft men later ook een betere gezondheid. Ook zien we de omgekeerde relatie; 
een betere gezondheid leidt tot meer hoop. Dit bevestigt dat er een bidirectionele 
relatie is tussen hoop en gezondheid. Ten tweede laten we zien dat hoop er voor de 
gezondheid van mensen vooral toe doet als zij met ernstige tegenspoed te maken 
hebben. Dit betekent dat vooral wanneer situaties het moeilijkst zijn, hoopvol blijven 
een rol speelt bij het bufferen van de mate waarin mensen last hebben van negatieve 
gezondheidsresultaten als gevolg van de tegenspoed waarmee ze worden 
geconfronteerd. Omgekeerd zou je kunnen zeggen dat het de barre situaties zijn waarin 
men in wanhoop kan vervallen, waar het vasthouden aan hoop de beste voorspeller is 
van toekomstige gezondheid. 
 
Hoofdstuk 3 

Omdat de resultaten van Hoofdstuk 2 laten zien dat de wisselwerking tussen 
het ervaren van hoop en het ervaren van tegenspoed belangrijk is voor het welzijn, 
wilden we meer leren over hoe mensen hoop ervaren wanneer ze met tegenslag worden 
geconfronteerd: ondermijnt tegenspoed bijvoorbeeld alle hoop, of alleen hoop specifiek 
gericht op tegenspoed? Het doel van Hoofdstuk 3 was daarom in eerste instantie om te 
onderzoeken of mensen onderscheid maken tussen algemene hoop en hoop gericht op 
tegenspoed. In de interviews die we destijds voerden met getroffen inwoners hadden 
we voor dit onderscheid al enkele aanwijzingen gevonden. Soms sprak men over een 
algemeen gevoel van hoop, zoals we dat in Hoofdstuk 2 hebben geoperationaliseerd. 
Maar we zagen ook dat mensen onderscheid maakten tussen aan de ene kant hoop voor 
zichzelf en hun eigen situatie (bijvoorbeeld over de hoop dat er iets in hun persoonlijke 
situatie zou veranderen, zoals aardbevingsschade die eindelijk wordt hersteld), en aan 
de andere kant hoop voor het collectief, anderen en Groningen als geheel (bijvoorbeeld 
over de hoop dat de zwaarst getroffenen het goed zouden maken). Dit vonden we 
interessant; wat kan het betekenen voor welzijn als men hoop voor het collectief zou 
verliezen, maar hoopvol bleef voor de eigen situatie? 
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In dit hoofdstuk meten we of mensen verschillende ‘types’ hoop van elkaar 
onderscheiden. Maar we bestuderen ook in hoeverre die verschillende soorten hoop 
met elkaar samengaan of niet: met andere woorden, of er configuraties van hoop 
voorkomen. We vroegen opnieuw (net als in Hoofdstuk 2) naar een algemeen gevoel 
van hoop, en daarnaast namen we ook een item mee over hoop voor de eigen situatie 
met betrekking tot tegenspoed, en een item over hoop voor het collectief specifiek met 
betrekking tot tegenspoed. Via een latente-profielanalyse toonden we aan dat ongeveer 
de helft van de respondenten in onze steekproef onderscheid maakt tussen algemene 
versus specifieke hoop dan wel tussen hoop voor zichzelf versus voor anderen. Met 
andere woorden, er wordt gedissocieerd tussen de verschillende soorten van hoop. 
Onze resultaten laten tevens zien dat deze dissociaties ook gerelateerd zijn aan 
gezondheid; over het algemeen was de gezondheid van deelnemers die onderscheid 
maakten beter dan die van degenen die matig of laag scoorden op alle soorten hoop. 
Dit hoofdstuk laat dus zien dat onderscheid maken tussen verschillende ‘soorten’ hoop 
voordelig is in een context van tegenspoed. 
 
Hoofdstuk 4 

Toen ik in eerste instantie interviews met getroffen inwoners analyseerde voor 
het project Gronings Perspectief, merkte ik dat veel mensen spraken over hoop, zonder 
dat daar expliciet naar werd gevraagd. Maar wat ze zeiden was niet altijd hoopvol. Zo 
zei een deelnemer: “Ik verwacht hier niet morgen de mega klap, en als het wel gebeurt 
nou ja goed, dan hoop ik maar dat het in één keer zo is dat ik er verder niks meer van 
verneem.”  

Dit soort uitingen van hoop staat in schril contrast staat met het algemene 
teneur in de psychologische literatuur, dat hoop een positieve factor is voor welzijn. In 
plaats daarvan kwamen we regelmatig situaties tegen waarin mensen die hoop uiten 
daarmee in wezen aangeven zeer somber te zijn. Daarom wilden we nauwkeuriger te 
analyseren wat mensen overbrengen als ze praten over “hoop” die zij ervaren. Het 
belangrijkste doel van dit onderzoek was om licht te werpen op hoe mensen een beroep 
doen op hoop wanneer ze spreken over de langdurige tegenspoed waarmee ze te maken 
hebben. Daarnaast waren we geïnteresseerd in hoe deze reflecties over hoop zich 
verhouden tot de huidige psychologische conceptualisaties van hoop. 
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We analyseerden de spontane uitingen over hoop in detail in twee 
coderingsrondes en vonden een voorlopige lijst van vier thema’s. Daarna voerden we 
een tweede ronde interviews uit met veertien van onze deelnemers die spontaan hoop 
hadden genoemd en vroegen hen deze tweede keer ook expliciet naar hoop. We 
analyseerden deze interviews op dezelfde manier en vonden dezelfde vier thema’s. We 
vergeleken de de twee interviews per deelnemer en vonden verwaarloosbare verschillen 
in het gebruik van hoop in taal. Daarom behandelden we de twee rondes aan interviews 
als één corpus en voerden zodanig één laatste coderingsronde uit. In deze ronde werd 
duidelijk dat enkele thema’s aangepast moesten worden. Zo eindigden we met de 
uiteindelijke lijst van vier thema’s van het gebruik van hoop in taal: 1) als uiting van 
verlangen naar een uitkomst die men vaak niet onder controle heeft; 2) in het spreken 
over het vestigen van hoop op anderen; 3) in reflecties over hopen als een wilsdaad; 4) 
in taal over hoop die wordt gebruikt om afstand te nemen van de uitdrukking van 
duistere gedachten over de toekomst. 

De resultaten in dit hoofdstuk zijn deels in lijn is met de bevindingen in de 
andere hoofdstukken van dit proefschrift (die positieve effecten van hoop laten zien), 
maar brengen ook nieuwe inzichten. Uitingen van hoop zijn namelijk niet alleen 
positief, maar vaak ambivalent. Wanneer mensen over hoop praten, geven ze vaak 
tegelijk aan dat hun situatie hopeloos is. Anderzijds zagen we ook dat er een bewuste 
keuze gemaakt kan worden om te hopen en dat hoop daardoor een ‘reddingsvlot’ kan 
zijn voor mensen in de meest wanhopige tijden. Maar in beide gevallen lijkt hoop 
alleen psychologisch relevant te worden in situaties met heel weinig perspectief of 
persoonlijke controle. In sommige gevallen kan iemand spreken over hoop wanneer hij 
anderszins onuitsprekelijke vormen van wanhoop uitdrukt, zoals overpeinzingen van 
suïcide of geweld jegens anderen. Onze conclusie is dat hoewel er veel positieve 
manieren zijn om over hoop te spreken, het naïef zou zijn om aan te nemen dat 
wanneer mensen zeggen dat ze hoopvol zijn, dit betekent dat ze zich goed voelen en 
tevreden en optimistisch zijn. 
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Toekomstig onderzoek 
 

In het licht van de bevindingen in de verschillende hoofdstukken stellen we 
elementen voor waar toekomstig onderzoek of een toekomstige schaal rekening mee 
zou moeten houden:  

1) Het ontwarren van aspecten van de situatie en iemands psychologische 
reactie erop. De psychologische relevantie van hoop kan alleen worden beoordeeld als 
de context ook wordt bevraagd. Wanneer een deelnemer bijvoorbeeld laag scoort op 
een item met de vraag “hoe hoopvol ben je op dit moment”, kunnen mensen weinig 
hoop ervaren omdat hun situatie uitzichtloos is en ze daardoor de hoop verliezen, of 
omdat hun situatie uitstekend is en hoop daardoor eenvoudigweg geen rol in hun leven 
speelt.  

2) Algemene en domeinspecifieke hoop. Dit proefschrift laat zien dat mensen 
een onderscheid maken tussen algemene en specifieke hoop, en dat dit van betekenis 
kan zijn voor hun welbevinden (bijv. het behouden van algemene hoop, ondanks het 
ervaren van lage domeinspecifieke hoop, heeft voorspellende waarde als het gaat om 
welzijn). 

4) Hoop op collectief niveau. Vaak, mogelijk wanneer hoop minder relevant is 
in het eigen leven, ervaren mensen hoop voor anderen. Deze ‘hope by proxy’ is een 
interessante en veelbelovende variabele in copingliteratuur. 

5) Niveaus van wanhoop. Hoop en wanhoop zijn mogelijk niet uitersten op 
dezelfde schaal en kunnen naast elkaar bestaan. Vooral in onderzoek naar gezondheid 
en welzijn is de wisselwerking tussen hoop en wanhoop belangrijk. Mensen die 
wanhopen hebben het grootste risico op negatieve gezondheidseffecten, maar het 
ervaren van hoop kan dit effect bufferen. Omgekeerd kan het begrip van het ervaren 
van hoop veel rijker worden door ook de ervaring van wanhoop te begrijpen. 
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Conclusie 
 

Dit proefschrift richtte zich op hoop als een algemeen concept, en meer 
specifiek op de relatie tussen hoop en gezondheid bij tegenspoed. We benaderen hoop 
enigszins anders dan de literatuur, omdat we hoop beschouwen in een context van 
langdurige tegenspoed en ook overwegen of hoop in deze context negatief kan zijn. Ik 
trek twee overkoepelende conclusies uit de bevindingen beschreven in dit proefschrift: 
1) het behouden van gevoelens van hoop is gunstig voor de gezondheid, vooral voor 
degenen die met tegenspoed te maken hebben, en 2) hoop is desalniettemin geen 
positief signaal, want de aanwezigheid van hoop wijst erop dat de persoon zich 
mogelijk in een uitzichtloze en machteloze situatie bevindt, waardoor deze zich 
overgeleverd voelt aan de goede wil van anderen, toeval of aan het lot. Samen 
betekenen deze conclusies dat wanneer een persoon veel praat over hoop of wanneer 
hoop een belangrijke factor is in het leven van een persoon, dit erop kan wijzen dat een 
persoon psychologische middelen aanwendt om niet tot wanhoop te vervallen. Tegelijk 
is die ervaring van hoop an sich niet problematisch: het is belangrijk om hoop te 
behouden om negatieve gezondheidsuitkomsten te minimaliseren. 
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