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Het is een handzaam boekje, met zijn amper 
honderd pagina’s past het in de binnenzak. De kans is 
groot dat de Spaanse vertaling binnenkort rondgaat in 
de straten van Chili, Peru of Bolivia, landen waar de 
bevolking de afgelopen maanden storm liep tegen 
doorgeslagen kapitalisme, fraude en onrecht. Een lot 
dat ook het immens populaire Indignez-vous bescho-
ren was, het pamflet uit 2010 van de Franse oud-ver-
zetsstrijder Stéphane Hessel. Ook dat werd een vade-
mecum van een generatie. De generatie van: genoeg! 

Dat Het tij keren zo’n succes werd, verraste Herm-
sen. Maar dat er íéts in de lucht hing, vermoedde ze 
wel al langer. In de herfst van 2018 zat ze in de Bour-
gogne – het is haar vluchtheuvel, een huis dat ze 
samen met een aantal schrijvers en kunstenaars aan-
kocht – verdiept in het werk van Hannah Arendt en 
Rosa Luxemburg, ‘die gaandeweg de 20ste eeuw tot 
een icoon voor de strijd tegen onrecht uitgroeide’. ‘En 
plots hing er in dat anders altijd zo rustige dorpje óók 
sociale strijd in de lucht.’

‘Het is hier in Mechelen zo heerlijk
stil’, fluistert Joke J. Hermsen
wanneer we haar ontmoeten in het
Museum Hof van Busleyden, het

voormalige en in zijn grandeur herstelde Bourgon-
dische stadspaleis. ‘Zoveel stiller dan in Amsterdam.’

In dit paleis passeerde Erasmus en schreef Thomas
More naar verluidt de eerste pagina’s van zijn Utopia. 
Het was omstreeks 1500 een plaats voor vrijdenkers, 
architecten van humanisme en renaissance. Hermsen 
kwam er onlangs praten over stilte en verstilling. ‘Dat is 
nodig,’ zegt ze, ‘om de wereld echt te begrijpen. Tegen 
het dagelijkse lawaai van die wereld in.’ 

Filosofía para comprender el mundo. Zo ook intro-
duceerde de Spaanse krant El País recentelijk deze filo-
sófa holandese. Haar vorig jaar verschenen pamflet, 
Het tij keren, waarin ze met Hannah Arendt in de 
voetsporen van de honderd jaar geleden door nazi’s 
vermoorde Poolse socialiste Rosa Luxemburg treedt, is 
bezig aan een zegetocht. 

JOKE  J .  HERMSEN,  F I LOSOFE  VAN HET  PROTEST

‘Politiek denken begint 
met één woord: nee’

Van Parijs tot Hongkong en van Chili tot Libanon lopen 
mensen storm tegen sociaal en economisch onrecht. Dat het 

zo’n vlucht nam, verraste de Nederlandse filosofe en 
schrijfster Joke J. Hermsen niet echt. Ze voorvoelde het in 

haar pamflet ‘Het tij keren’. ‘Het is uit met de 
onverschilligheid en de machteloosheid.’

Filip Rogiers, foto’s Alexander Meeus
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‘Mensen voelen zich niet meer gezien als mens, hun waardigheid is hun ontnomen. Dat zou iedereen die van 
ver of dichtbij met politiek bezig is, eens goed in de oren moeten knopen.’

‘Als de stress en de onrust te ver worden 
doorgevoerd, komen mensen in verzet. Dat was
honderd jaar geleden zo, dat is vandaag zo’

Serependiteit heet dat. 
‘Precies. We hebben daar heel vriendelijke 
buren. Gepensioneerden, onderwijzers, ver-
plegers. Tot mijn grote verbazing stonden 
die van het ene op het andere moment op 
een rotonde rond een vuurkorf zaterdag na 
zaterdag te demonstreren. Ik las in de tuin 
dat essay van Arendt over Luxemburg in 
Men in dark times en de puzzel viel in 
elkaar. Als de stress en de onrust te ver wor-
den doorgevoerd, komen mensen in verzet. 
Dat was honderd jaar geleden zo, dat is van-
daag opnieuw zo. Anderhalf jaar na het be-
gin van de Franse volksopstand hebben gele 
hesjes het gezelschap gekregen van advoca-
ten, artsen en leraren.’

‘Zélfs in Nederland broeit het. Onlangs
kwam de onderwijswereld, van student tot 
hoogleraar in toga, op straat tegen de door-
geschoten bezuinigingen in de publieke sec-
tor. Ook de zorgsector laat van zich horen. 
Het is blijkbaar uit met de onverschilligheid, 
dat gevoel van machteloosheid – “Ach, ik 
kan er toch niets aan doen, het zal mijn tijd 
wel duren”. In Frankrijk is de actiebereid-
heid vanouds groter, maar in Nederland was 
er een soort algehele murwheid, vermoeid-
heid. Ik ben blij dat het omslaat.’
Er is protest van Chili tot Libanon en 
van Parijs tot Hongkong of Rome: ziet 
u parallellen tussen pakweg gele hesjes 
en Italiaanse sardines?
‘Er zijn net zoveel verschillen als overeen-
komsten. Maar op veel plekken in Europa 
zijn mensen weer politiek verschillig gewor-
den. Ze zeggen: genoeg is genoeg, dit 
kunnen we niet langer aanvaarden, lang 
genoeg gehoorzaam geweest, nu gaan we de 
straat op. Dat is hoopvol.’
Is die hoop gewettigd? Is de 
geschiedenis niet, zoals de inleiders 
van uw boek, Coen Simon en Frank 
Meester, stellen, ‘een eeuwige 
wederkeer van hetzelfde, met telkens 
opnieuw oorlog, onrecht, uitbuiting 
en geweld’? 
‘Ach, de geschiedenis is zo groot, hé. Ik stel 
voor om specifieke historische gebeurte-
nissen tegen het licht te houden en er ook 
de positieve kenteringen in te zien. Cruciaal 
in mijn essay Het tij keren is de politieke 
vrijheid die elke mens heeft. Na bijna een 
eeuw neoliberaal denken leek het alsof de 
meeste mensen vergeten waren dat ze die 
vrijheid hadden, want “er was toch geen al-
ternatief voor de orde der dingen”? Je kleur-
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‘De politieke strijd die in Frankrijk het 
afgelopen jaar woedde, heeft drie begrippen 
opgeleverd: minachting, menselijke 
waardigheid en democratische vernieuwing’

bellion worden zeker in de Nederlandse 
pers al te negatief belicht. Met mépris, mis-
prijzen.’
Waaraan schrijft u dat toe?
‘Onbegrip? Cynisme? Scepsis? Een bepaalde 
groep hoogopgeleiden – (aarzelt) nou ging 
ik zeggen: witte mannen, vijftigplus 
(lacht) – maakt er zich buitensporig schul-
dig aan. “Dat protest? Ach, haalt toch niets 
uit. Die mensen zijn oproerkraaiers.” 
(zucht) Wat velen missen, is wat Hannah 
Arendt een enlarged mentality noemt, na-
denken en oordelen met een verbreed be-
wustzijn. Je zou je eens moeten proberen te 
verplaatsen in een geel hesje en er vandaar-
uit over schrijven. Dan kom je misschien tot 
interessantere berichtgeving.’
Toch nog even over dat geweld. U 
schildert samen met Hannah Arendt 
een zeer pacifistisch portret van Rosa 
Luxemburg, maar ze schuwde als 
revolutionair toch ook het geweld niet? 
‘Geloof me, ik heb alles bestudeerd wat ik 
kon bestuderen over Luxemburg en ze bleef 
consequent pleiten voor geweldloos verzet, 
tot in haar allerlaatste krantenstukken toe, 
kort voor ze vermoord werd. Dat zegt ook 
Heinrich Blücher, de echtgenoot van Han-
nah Arendt, en hij is een levende getuige, 
want hij vocht aan de zijde van Luxemburg 
en Karl Liebknecht bij Spartacus (de in 
1915 opgerichte radicaal-linkse Duitse 
organisatie, verwijzend naar de Romeinse 
slaaf die in opstand kwam, red.).’ 
De Franse filosoof Frédéric Lordon, 
in Parijs mee op de barricaden, 
waarschuwt dat ‘het niet zonder gevaar 
is wanneer razernij de stad inneemt’. 
‘Maar door wie wordt die razernij gevoed? 
Nogmaals, een paar honderd relschoppers, 
die in de Franse banlieues tot een uitzicht-
loos leven veroordeeld zijn en dagelijks met 
racisme te maken hebben, gooien die dure 

winkels op de Champs-Elysées aan gruzele-
menten. Het mag niet, we weten het. Maar 
om nou te zeggen dat dat volksrazernij was?’
Een kernbegrip in uw denken is het 
aan Arendt ontleende amor mundi, de 
liefde en verantwoordelijkheid voor de 
wereld. Het is die kracht die mensen 
‘nee’ doet zeggen tegen gebrek aan 
daadkracht inzake klimaat of tegen 
sociale uitsluiting. Maar zoals de 
recensente van ‘Trouw’ schreef: ‘Bevat 
de kritiek van de gele hesjes wel zoveel 
liefde voor de wereld, of toch vooral 
reële zorgen om het eigen leven?’
‘Het is die gele hesjes niet enkel te doen om 
meer geld. De politieke strijd die in Frank-
rijk het afgelopen jaar woedde, heeft drie 
begrippen opgeleverd. Mépris is er een van. 
De gele hesjes verdenken Macron en zijn re-
gering van minachting voor “lagere” ambte-
naren en arbeiders, de mensen die het hart 
van de beweging uitmaken. Waar het die 
mensen, behalve aan geld op het einde van 
de maand, ook aan ontbreekt, is dignité hu-
maine, waardigheid. Ook dat is een nieuw 
politiek begrip geworden binnen verzets-
bewegingen wereldwijd. Mensen voelen 
zich niet meer gezien als mens, hun waar-
digheid is hun ontnomen. Dat zou iedereen 
die van ver of dichtbij met politiek bezig is, 
eens goed in de oren moeten knopen.’
Ook de aanhang van extreemrechtse 
populisten klaagt over minachting en 
gebrek aan inspraak. Ook Marine Le 
Pen steunt de gele hesjes. 
‘Ach, ze hebben allemaal geprobeerd om het 
protest van de hesjes te kapen: van de radi-
caal-linkse Jean-Luc Mélenchon tot de 
extreemrechtse Marine Le Pen. Maar het is 
ze niet gelukt. Het is waar dat de Franse 
volksopstand niet meer langsheen heldere 
lijnen van links en rechts verloopt. We 
moeten de diverse groeperingen die deel 
uitmaken van het verzet serieus nemen. Als 
we dat niet doen, worden de kansen van 
extreemrechts om op de onrust en het on-
genoegen in te spelen alleen maar groter. In 
haar studie over totalitaire regimes toont 
Hannah Arendt overtuigend aan hoe een 
volk dat zich geminacht en vernederd voelt, 
valt voor de zondeboktheorie.’
Hoe houdt u ze daar weg? 
‘Je kunt maar één ding doen: mensen uit-
nodigen aan tafel, hen een woord laten ge-
ven aan hun ongenoegen, hun onvrede, hun 
pijn. In gesprek raken. Het is onverstandig 

de een keer om de vier of vijf jaar een vakje 
in de stembus en daar stopte het. Maar nu 
niet meer. Wereldwijd worden mensen zich 
bewust van de ruimte om te handelen.’ 

‘Politiek denken begint vaak met één 
woord: nee! Wij, mensen, kunnen nee zeg-
gen, dat vinden we al bij Aristoteles terug. 
Als iedereen maar “ja en amen” knikt, om-
dat je te moe bent, omdat je geen tijd hebt, 
omdat je je machteloos voelt, verandert er 
niets. Ik ben erg blij dat mensen zich weer 
bewust worden van le pouvoir de refus, hun 
vermogen te weigeren.’
U juicht revolte toe, maar maakt het u 
ook soms bang? Protest heeft altijd de 
neiging om te ontaarden in geweld. Het 
ging er in Hongkong hardhandig aan 
toe, ook de gele hesjes braken al eens 
de boel af. 
‘Natuurlijk, maar er is meer geweld gebruikt 
door de Franse politie tegen de gele hesjes 
dan door de hesjes zelf. Zelfs Emmanuel 
Macron heeft dat inmiddels toegegeven, zij 
het pas na een jaar. De hesjes verloren hon-
derden ogen of handen door rubberkogels. 
Zij zijn niet verantwoordelijk voor de 
casseurs die winkelruiten deden sneuvelen. 
Dat gebroken glas is zeker niet representatief 
voor wat die tienduizenden Fransen op 
zeker moment bewoog: nee zeggen tegen 
de groeiende sociale en economische 
ongelijkheid. Al zeker op het platteland. Ik 
zie het met mijn eigen ogen. Sommige 
regio’s lijken helemaal opgegeven.’ 
Het protest kan geweldloos zijn, zoals 
dat van Extinction Rebellion, maar 
burgerlijke ongehoorzaamheid leidt 
wel tot irritatie en conflict.
(sarcastisch) ‘Ze gaan in Amsterdam 7 mi-
nuten op een zebrapad staan en worden dan 
als terroristen weggezet. Het geweld komt 
van bestuurders die dat niet pikken, niet van 
hén. Zowel de gele hesjes als Extinction Re-
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‘Waar het op aankomt, is dat je aan het eind 
van de dag kunt terugblikken en zeggen: we 
hebben geprobeerd om het goed te doen’

om wie dan ook weg te zetten als ridicuul. 
Democratische vernieuwing is het derde, 
centrale begrip van deze tijd. Vanaf de eerste 
dag wordt in Frankrijk de eis voor een réfé-
rendum d’initiative citoyenne (RIC) meege-
dragen op de borden. Het gaat niet alleen 
om bevrijding van lasten, onrust en on-
zekerheid, maar ook om het verwerven van 
meer politieke vrijheid. Arendt stelt dat een 
opstand alleen succesvol zal zijn als hij beide
bepleit. Beperkt hij zich tot het eerste, dan 
zal het systeem, en dus het onrecht, in stand
blijven.’ 
Voor de democratie was ook 2019 een 
zwart jaar, oordeelde onlangs ‘The 
Economist’. ‘Maar populair protest 
toont wel een potentieel voor 
democratische vernieuwing.’ Toch 
botst ook elk pleidooi voor een meer 
participatieve democratie op scepsis. 
‘Behalve scepsis bemerk ik ook enthousias-
me en betrokkenheid op plekken waar er 
daadwerkelijk mee aan de slag wordt ge-
gaan. Hier in Mechelen bijvoorbeeld ont-
stond drie jaar geleden het idee voor een 
project “De Grond der Dingen”. Elke Me-
chelaar mocht een vierkante meter grond 
naar eigen inzicht en voorkeur inrichten. 
De voorstellen werden waar mogelijk met 
elkaar verbonden en het democratische 
resultaat van al die creativiteit is hier in het 
museum te zien.’
Toch blijft de politiek erg weigerachtig 
staan tegenover zulke initiatieven, en 
al zeker tegenover de ook door u 
bepleite burger- of volksraden.
‘Maar waarom? We hebben er in Nederland 
twee uitgeprobeerd, de Burgertop van 
Schiphol en de Friese burgerraad. Beide wa-
ren een succes. Ze kwamen met concrete 
voorstellen waar een meerderheid zich ach-
ter kon scharen. In het geval van Schiphol: 
geen verdere uitbreiding, accijns op kerosi-

ne en een vliegtaks. Dat is al meer dan het 
gepolder van professionele politici heeft op-
geleverd. Ik zeg met Hannah Arendt: geef 
het een kans, zie hoe het uitpakt. Er is im-
mers een grote groep die zich niet meer 
vertegenwoordigd voelt door de democrati-
sche instituties. In Frankrijk steunde ook 
nog na de veertiende zaterdag van blokkades 
en acties 70 procent van de Fransen de gele 
hesjes, tegenover slechts 17 procent van het 
parlement. Er gaapt een kloof tussen bevol-
king en parlement.’
Volksraden creëren weer een nieuwe 
kloof: tussen geïnformeerde, 
geëngageerde burgers en anderen.
‘Daarom geloof ik sterk in wat David Van 
Reybrouck bepleit: loting. Anders krijg je al-
tijd weer dezelfde mensen die erin zitten. 
Het kan best, kijk maar naar het Angelsaksi-
sche rechtssysteem van de assisenjury. Je 
loot burgers, je vergoedt ze voor hun tijd, 
geeft ze vrijaf van hun werk en je maakt dat 
ze een beroep kunnen doen op alle experts 
die nodig zijn om tot een besluit te komen. 
Mensen leren elkaar kennen in die burger-
raden, de imaginaire angst voor de ander zal 
afnemen, ze voelen zich weer gezien en ge-
hoord, ze worden op hun medeverantwoor-
delijkheid voor de wereld aangesproken en 
kunnen hun politieke vrijheid benutten. Dat 
doet hun gevoel van menselijke waardigheid 
toenemen. Dankzij loting garandeer je ook 
pluraliteit en doe je iets aan die monomane 
bubbels waar we nu met z’n allen – ik ook – 
in zitten. Zonder pluraliteit loopt je demo-
cratie gevaar. Kijk eens naar de foto’s van 
regeringsleiders of fractievoorzitters; het is 
altijd dezelfde groep die politiek mag han-
delen en dat past niet in deze tijd.’
Begrijpen politici volgens u de 
urgentie?
‘Ik krijg niet de indruk. Er heerst een inten-
se parlementaire vermoeidheid. Bij de be-

volking, maar steeds vaker ook bij de be-
stuurders zelf. Er is soms lichte paniek, 
maar ook veel dedain en schouderophalen. 
Daar moeten we iets mee. Hoe verhelp je 
een fatigue? Uiteraard eerst door rust te ne-
men en niet de hele tijd op de waan van de 
dag te reageren. Ik pleit voor rust en, zoals 
Rosa Luxemburg en Hannah Arendt, een 
verbreed bewustzijn. Ze tonen ook de weg 
naar een meer participatieve democratie. 
Een vorm van amor mundi.’
Dit gaat ook over: ‘Ein guter Mensch zu
sein’, dixit Luxemburg in haar brieven?
‘Helemaal.’
Hoe komt het dat gutmensch zo’n 
scheldwoord is geworden?
‘Dat is wellicht een laatste stuiptrekking van 
de door cynisme gedreven mens. Ik probeer 
daar een begrip uit de oudheid tegenover te 
plaatsen: eudaimonia, hét project van de 
Griekse filosofie. Het verwijst naar het stre-
ven een goed mens te zijn, een waardige 
ziel te ontwikkelen. Het had niets met sta-
tus, vermogen of macht te maken, maar met
de ontwikkeling van talenten, het zorg dra-
gen voor de ziel en de verantwoordelijkheid 
voor de wereld. Hannah Arendt beschouwde 
het als een levenskunst. Daarzonder loopt 
ook de politiek dood.’
Hoe behoudt u de amor mundi? Valt 
het u nooit zwaar om hoopvol te 
blijven?
‘Natuurlijk, wie niet in deze tijden? Ik lees 
graag, lezen is een weldaad voor de geest, en 
ik wandel veel. Uren lopen doet iets met je. 
Het is een luchten van de ziel, het brengt 
lichaam en geest weer een beetje meer in 
balans. Het houdt ook de melancholie, 
waaraan we niet ontsnappen, draaglijk. We 
zijn talige, cognitieve wezens, politiek vrij 
om “nee” te zeggen, maar we zijn ook 
melancholici omdat we weet hebben van de 
tijd. We staan stil bij verlies en vergankelijk-
heid, we weten dat we sterfelijk zijn en dat 
ons op weg naar het einde nog veel door de 
vingers zal glippen. Dat stemt ons weemoe-
dig. Net daarom hebben we lichtpunten no-
dig. Waar het op aankomt, is dat je aan het 
eind van de dag kunt terugblikken en zeg-
gen: we hebben geprobeerd om het goed te 
doen, c’est tout.’

‘Het tij keren’ van Joke J. Hermsen is verschenen bij 

Prometheus. Bij het stadsproject ‘De grond der dingen’ 

hoort de tentoonstelling ‘The neverending park’, 

tot 15/3 te zien in Museum Hof van Busleyden.


