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‘When there is sorrow, there is holy ground. Some day 
people will realize what that means.’ Oscar Wilde

Op 1 april 2017 begint de Maand van de Filosofie en denken we na over het thema Rust. 
Joke Hermsen neemt hierin het voortouw met haar essay Melancholie van de onrust. 
Vanaf 1 april verkrijgbaar in boekhandels door heel Nederland en België. 

Melancholie is een gevoel of stemming die mensen door eeuwen en culturen heen met elkaar heeft 
verbonden en tot nieuwe gedachten, werken en handelingen heeft geïnspireerd. De mens is een 
homo melancholicus die weet heeft van verlies en vergankelijkheid en dit besef, als het goed is, 
probeert om te buigen tot hoop en creativiteit. Als in tijden van onrust de angst gaat overheersen, 
kan deze echter ook tot een vorm van nationalisme leiden, die mensen juist van elkaar vervreemdt 
en tegen elkaar opzet. Wat is ervoor nodig om onze melancholie in tijden van onrust niet te laten 
omslaan in depressie en xenofobie?

In Melancholie van de onrust onderzoekt Joke J. Hermsen met denkers als Hannah Arendt, Ernst 
Bloch, Kierkegaard en Lou Andreas-Salomé wanneer de mens nog over voldoende moed, 
daadkracht en hoop beschikt om over het verlies heen te stappen en een nieuwe verhouding tot 
de wereld en zichzelf te zoeken. Ze verkent tevens in hoeverre klassieke begrippen als ataraxia – 
‘vrij van onrust’ -  en eudaimonia – ‘streven naar het goede’ – als morele leidraad hiervoor kunnen 
gelden.

Joke J. Hermsen (1961) is filosoof en auteur van romans als De liefde dus en Blindgangers en de 
succesvolle essaybundels Stil de tijd (bekroond met Jan Hanlo Essayprijs) en Kairos (shortlist 
Socrates Wisselbeker). Op 29 augustus verschijnt ook haar nieuwe roman Rivieren keren nooit 
terug bij Uitgeverij De Arbeiderspers. In april 2017 opent op Kasteel van Gaasbeek de 
internationale tentoonstelling De kunst van het juiste ogenblik, die zij n.a.v. haar boek Kairos 
samenstelde.

Op 2 april, 16.00 uur, opent Joke Hermsen de Maand van de Filosofie in Boekhandel Donner. Ook 
spreekt zij op verschillende plekken tijdens de Maand van de Filosofie. Een overzicht kunt u vinden 
op www.maandvandefilosofie.nl en www.jokehermsen.nl.

Joke Hermsen, Melancholie van de onrust, Uitgave van de Stichting Maand van de Filosofie,  ISBN 
9789047709534, Pb. 155 pagina’s, prijs: € 4,95, verschijnt 1 april.
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Interviewaanvragen via Angela Wind van De Arbeiderspers: 
a.wind@singeluitgeverijen.nl.
Boekhandelsoptredens via Jasper van Merwijk van de SSS: j.v.merwijk@sss.nl 
of 020 6234923.
Informatie over het essay en de Maand van de Filosofie via Eveline Groot: 
info@maandvandefilosofie.nl of 06 13902824.
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