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‘Jezus en Boeddha hebben
 veel gemeen’
Christelijke non Joke Hermsen zocht wijsheid en vond boeddhisme

Jotika Hermsen was 24 jaar franciscanes. Sinds 1995 is ze boeddhis-
tisch non.  Voor haar inspanningen op meditatiegebied kreeg ze deze 
zomer, op haar tachtigste verjaardag, een lintje. Als boeddhist ziet ze 
steeds meer raakvlakken met het christendom. “Ik gun christenen van 
harte een kennismaking met meditatie. En westerse boeddhisten kun-
nen van christelijke kloosterlingen leren over gehoorzaamheid
en discipline.”

Door Frieda Pruim foto’s marte
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“Als je niet vliegt, krijg je niets van de grond”, staat 
naast de spiegel op het toilet. Het typeert Jotika 
Hermsen, die 29 juli op haar tachtigste verjaardag een 
lintje kreeg voor het vele werk dat ze deed en doet 
op meditatiegebied. Achttien jaar lang leidde ze een 
meditatiecentrum in Amsterdam. Nu organiseert 
en begeleidt ze talloze retraites. Met haar stichting 
Sangha Metta ondersteunt ze projecten in Azië, ze 
geeft les in boeddhistische psychologie en ze leidt 
nieuwe leraren op. Het valt dan ook niet mee om een 
afspraak met haar te maken. Uiteindelijk lukt dat tus-
sen twee retraites door.
“Bent u wel echt?” riep ze lachend naar de burge-
meester die de koninklijke onderscheiding kwam 
opspelden, en: “Kunt u zich legitimeren?” “Ik was 
ervan overtúigd dat hij een acteur was”, blikt ze terug 
in haar appartement op de Munnikenhof in Heino 
(Overijssel). “Maar hij speelde wel heel goed. Ik 
vond dat hij nogal opblies wat ik heb gedaan. Het 
lintje deed me ontzettend weinig. Ik denk steeds: ze 
vergissen zich, want zoveel bijzonders doe ik niet. 
Dat had ik ook al toen ik in 2005 door de Verenigde 
Naties werd uitgeroepen tot Outstanding Woman in 
Buddhism. Maar ik vind het wel goed dat meditatie 
hiermee maatschappelijke waardering krijgt. We heb-
ben veel moeite moeten doen om ons meditatiecen-
trum in Amsterdam erkend te krijgen als algemeen 
nut beogende instelling. Mijn lintje kan bij dat soort 
aanvragen helpen.”
“Wees niet bang, je wordt niet opgehemeld als 

goeroe”, zei vriendin en samenstelster Ina Wind bij 
de overhandiging van het Liber Amicorum op het 
verrassingsfeest met 150 gasten. Maar het is niet mis 
zoals ze in dit boek wordt bejubeld: ze is scherpzin-
nig, duidelijk, strijdbaar, zorgvuldig, praktisch, trouw 
gebleven aan zichzelf, wegbereider, ondeugend, 
enorm bescheiden, een geboren docent en leraar, 
altijd beschikbaar, alles gaat grondig bij haar, ze heeft 
een tomeloze energie, is de verpersoonlijking van 
vriendelijkheid en ze belichaamt dat wijsheid met 
lichtheid en humor gepaard kan gaan. “Hou even op, 
denk ik steeds, dit is te veel van het goede”, reageert ze 
met haar onvervalste Achterhoekse accent. “Wat heb 
ik toch aan me dat ik zo’n erkenning krijg?”  

Vloeiende overgangen
Op haar 21ste trad boerendochter Jo in bij de francis-
canessen van Denekamp, waar ze de naam Marie-
Louise kreeg. Als kloosterzuster deed ze de sociale 
academie en studeerde ze theologie. Na 24 jaar trad 
ze uit. Als Joke (maar geen familie van de filosofe 
Joke Hermsen) werd ze actief in de feministische 
beweging: als docent aan de sociale academie en als 
counseler. In 1986 kwam ze op het spoor van de boed-
dhistische meditatie, waarin ze vanaf 1992 lesgeeft. In 
1995 werd ze boeddhistisch non met de naam Jotika. 
Daar geeft ze haar eigen invulling aan: ze woont op 
zichzelf en draagt geen habijt, maar ze leeft wel celi-
batair en sober. Na het middaguur eet ze niet. 
Voor veel mensen zijn christendom, feminisme en 
boeddhisme onverenigbare werelden, maar Hermsen 
beleeft dat anders. “Ik heb het ervaren als vloeiende 
overgangen. Die zijn niet met groot verzet gepaard ge-
gaan. Als franciscanes werkte ik in het maatschappe-
lijk werk. Daarin kwamen allerlei nieuwe stromingen 
op, zoals het herwaarderingscounselen. In tweetallen 
ben je om de beurt counseler en cliënt. Je stimuleert 
elkaar om oud zeer te ontladen. Die methodiek leerde 
ik in de VS en bracht ik hier op anderen over. Ik werd 
de leidster van die beweging in Nederland.” 
Haar allergie tegen feministen verdween toen ze in 
de counseling ging zien hoezeer vrouwen onderdrukt 
werden. Veel van haar ervaringen als counseler kon ze 
ook inzetten op de vrouwenleerroute van het IVABO, 
een voortgezette opleiding van de sociale academie 
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‘In de counseling ging het alsmaar om ontlading, 
naar buiten gooien. Ik had zo’n ontzettende
behoefte om naar binnen te keren’
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in Amsterdam, waar ze samenwerkte met onder meer 
Anja Meulenbelt.  Maar de verdieping die ze in haar 
laatste jaren als religieuze was gaan missen, miste 
ze ook in de counseling. “Het was alsmaar ontladen, 
naar buiten gooien. Daar kon ik op een gegeven 
moment niet meer tegen. Ik had zo’n ontzettende 
behoefte om naar binnen te gaan.” 
In Vlaanderen kwam een nieuwe stroming op, met 
minder sturing en meer aandacht voor luisteren naar 
jezelf: aandachtscounseling. “Daar voelde ik me al be-
ter bij thuis. Die vorm lijkt veel op de huidige mindful-
ness. Vipassana- of inzichtsmeditatie, die aan de basis 
ligt van de mindfulness, sloot daar naadloos op aan. 
Op aanraden van een vriendin ging ik in 1986 naar 
mijn eerste meditatieles bij de in Nederland wonende 
Thaise monnik Mettavihari. Hij zei dat je geen boed-
dhist hoeft te worden om te mediteren. Dat sprak me 
aan, want ik zocht geen boeddhisme, maar wijsheid. 
Meteen die eerste avond was ik om. Het trof me en het 
deed me goed, dus vanaf dat moment hoefde ik niet 
verder te zoeken.”

Innemend
Het verbaast haar niet dat boeddhisme en meditatie 
al een aantal jaren in populariteit stijgen. “Ik denk 
dat de mens er aan toe is om zichzelf van binnenuit te 
ontwikkelen. We hebben religies gehad, zijn de psy-
che helemaal doorgeweest, hebben aan ons lichaam 
gewerkt. Nu moeten we naar binnen, wat blijft er 
anders over? Ik denk dat daarin een diep verlangen
 

zit naar waarheid. De vipassanameditatie waarin ik 
lesgeef, komt tegemoet aan die behoefte. Daarin gaat 
het niet alleen om het concentreren van de geest, 
maar ook om het ontwikkelen ervan. Worden wie 
je bent, zei een pastor al in mijn jeugd. Mediteren 
is niet makkelijk, maar zolang je verder komt, ga je 
door. Daar is een goede leraar bij nodig, een spirituele 
vriend. Die rol vervul ik in retraites en daar geef ik een 
persoonlijke invulling aan, net als elke andere leraar. 
Ik heb geleerd oog te hebben voor waar iemand iets 
aan heeft.”
“Met haar innemendheid weet ze iedereen voor zich 
te winnen”, schrijft vriendin Ina Wind in het Liber 
Amicorum. Ex-medezusters sloten zich aan bij haar 
counselingbeweging en mensen uit de counselingbe-
weging volgden haar op het boeddhistische pad. Hoe 
krijgt ze dat voor elkaar? Ze vouwt haar benen onder 
zich in haar stoel en zegt: “Ik weet het niet. Ik doe niks 
bijzonders en ik ben heus niet altijd zo aardig.” Aarze-
lend: “Misschien is het mijn enthousiasme om altijd 
maar te blijven zoeken naar wat echt waar is en werkt. 
Iedereen is daarnaar op zoek. Mogelijk helpt het dat 
ik goed kan verwoorden wat ik ontdek. Dat moet ik zo 
langzamerhand wel geloven.”
Op haar feest, waartegen ze zich lang verzette omdat 
ze die ‘persoonsverheerlijking’ nergens goed voor 
vond, kreeg ze ook het eerste exemplaar aangebo-
den van haar biografie. Daarin schrijft auteur Maria 
van Balen: “Het is wonderbaarlijk hoe iedereen zich 
volledig gezien en gehoord weet door haar. Er is geen 
sprake van onderlinge wedijver om haar aandacht, 
want ze heeft ruimte genoeg voor iedereen.” 
“Daar ben ik me niet zo van bewust”, reageert Herm-
sen. “Ik heb altijd gewerkt met groepen en wat ik 
aanpak begint te bloeien, dat is wel zo. Overal houd 
ik mensen aan over die heel lang contact houden. 
Ik vind dat ik vaak niet genoeg aandacht aan hen 
besteed.”  
Ondanks de enorme kring van mensen om haar heen 
heeft ze het gevoel dat niemand weet wie ze werkelijk 
is, schrijft ze in een dankwoord aan de feestgangers. 
“Ik heb dat sterk gevoeld toen ik als counseler overal 
ter wereld workshops gaf”, legt ze uit. “Dat waren ge-
weldige ervaringen, maar in Nederland wist niemand 
wat ik allemaal beleefd had. Dat was heel eenzaam. 
Nu ervaar ik dat nog wel. Wie weet wat ik allemaal 
meemaak tijdens de retraites die ik geef en mijn eigen 
retraites in Birma? Wie weet waar mijn vragen liggen 
en mijn geestelijke vooruitgang? Ik praat graag met 
Nico Tydeman en Ton Lathouwers, zenleraren van 
mijn generatie. We wisselen vooral uit hoe we omgaan 
met onze studenten en de boeddhistische leer. Met 
hen zou ik ook graag praten over mijn persoonlijke 
ontwikkeling.”
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Mystieke kern
Tydeman heeft het in het Liber Amicorum over de 
‘mystieke kern’ die Hermsen al haar hele leven koes-
tert. Dat herkent ze. “Ik ben altijd op zoek geweest 
naar de waarheid. Eerst vond ik die in God, daarna 
werd het energie en de verbinding tussen mensen. Nu 
wordt het…” Ze aarzelt, praat zoekend verder: “Geef 
het maar een naam, iets dat altijd doorgaat, dat we in 
het boeddhisme nibbana (nirwana in het Sanskriet, 
fp) noemen. Dat wat je niet verwoorden kunt, maar 
wel ervaren. Dáár mee bezig zijn, dat is in dit leven 
essentieel voor mij.”
Anja Meulenbelt wijst in het vriendenboek op Herm-
sens wil om “andere mensen te helpen zichzelf uit te 
vinden”. Ook daar kan ze zich in vinden. “Als francis-
canes en maatschappelijk werkster hielp ik mensen 
uit naastenliefde. In de counseling was ik een profes-
sional, maar ik voelde me nog steeds een kloosterling. 
Mijn instelling was hetzelfde: ik wilde de ander hel-
pen, ongeacht of ik er iets voor kreeg. Het was ontzet-
tend vermoeiend om over de hele wereld workshops 
te geven, maar in het klooster had ik geleerd te nemen 
wat er kwam, niet te klagen.” 
Bidden en werken, contemplatie en mensen helpen, 
daar draait het om in Hermsens leven. In de vipas-
sana vond ze de goede balans: nu kan ze anderen hel-
pen door ze te leren naar binnen te keren, opnieuw 
zonder daar zelf beter van te willen worden. “Maar er 
is een groot verschil. In het maatschappelijk werk en 
de counseling ging het om heling, waar het ook in de 
mindfulness over gaat: dat je een aangenamer men-
selijk leven hebt, met minder frustraties. Vipassana 
is niet in de eerste plaats gericht op een aangenamer 
leven. Het gaat erom dat je ziet wat er werkelijk is, dat 
je ontwaakt. Dat gebeurt als je aan den lijve ervaart 
dat het leven onbevredigend, voortdurend in veran-
dering en oncontroleerbaar is. Als je beseft hoeveel 
ellende het veroorzaakt dat wij voortdurend worden 
geleid door onze verlangens en weerstanden, kun je 
anders in het leven gaan staan. Dan ben je niet langer 
slaaf van wat je prettig of onprettig vindt.”
De laatste jaren gaat Hermsen steeds meer raakvlak-
ken zien tussen boeddhisme en christendom. Zo 
organiseerde ze een vipassanaretraite in christelijke 
context in het capucijnenklooster in Velp. “De be-
langrijkste verbindende factor is de compassie. Jezus 
en Boeddha hebben veel vergelijkbare uitspraken 
gedaan. Daar heb ik een heel boek over. Het grootste 
verschil is dat het boeddhisme niet gelooft dat er een 
‘ik’ is. Er is dus niemand die iets bezit, alleen maar 
een proces van bewustzijn en lichaam. Dat is niet 
gemakkelijk te begrijpen.” 
Het christelijke geloof in God hoeft volgens haar niet 
ver af te staan van het boeddhistische geloof in nib-
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bana, als je God tenminste niet ziet als een zelfstandig 
opererende grootmacht. “Beide religies geloven dat 
er iets is dat verder gaat dan de mens. De mysticus 
Eckhart noemt dat het goddelijke, in het boeddhisme 
heet het de ultieme werkelijkheid. Noem het leegte, 
noem het volheid, noem het vrede. Dat alle negativi-
teit is uitgedoofd.”
Christenen kunnen van boeddhisten leren om te 
mediteren. Die traditie is in het boeddhisme levend 
gehouden, terwijl daar in het christendom bijna al-
leen nog in contemplatieve kloosters sprake van is. 
“Ik gun het christenen van harte om daar kennis mee 
te maken, want ze kunnen er gelukkig van worden.” 
Westerse boeddhisten kunnen van christelijke kloos-
terlingen leren over gehoorzaamheid en discipline. 
“Daardoor houd ik de meditatie zo lang vol, ook als 
het moeilijk wordt.”
 
Bang
Deze zomer hoorde Hermsen dat ze een spierziekte 
heeft, polymyositis. Die is waarschijnlijk met medi-
cijnen te behandelen. In juni ging ze naar de dokter 
nadat ze was gevallen, moeite kreeg met traplopen en 
enkele vingers niet meer functioneerden. Welke rol 
speelt de vipassana in haar ziekte? 
“Ik ben een paar keer heel bang geweest”, zegt ze 
zacht. “Ik zag me al met armen en benen als lucifer-
stokjes in een rolstoel zitten. Dat mijn slikspier wordt 
aangetast, lijkt me ook vreselijk. Ik breng het altijd 
heel mooi over op anderen: zijn met wat er is, dus 
walk your talk. Meestal ben ik er rustig onder. Als ik 
dat vast kan houden en kan zien: het is niet van me-
zelf, dan houd ik het vol. Wat maakt het uit of je een 
beetje eerder of later dood gaat? Maar eigenlijk wil ik 
net als iedereen zo lang mogelijk leven.”
Niemand in haar omgeving kan geloven dat er ooit 
een einde komt aan haar enorme vitaliteit, maar zelf 
heeft ze het gevoel dat het einde van haar werk in 
zicht is. Ze heeft geen opvolger op het oog zoals Met-
tavihari in 1992 haar aanwees. Twee leraren met wie 
ze samen veel retraites geeft, kunnen een deel van 
haar werk overnemen. Zes anderen zijn bij haar in op-
leiding. “Ik kan niet verlangen dat het zo doorgaat als 
ik het deed. Dat vind ik niet meer zo moeilijk. Ik heb 
hier mijn kleur aan gegeven, en dat is het dan. Mijn 
feest was een prachtige afsluiting. Wie weet ga ik nog 
een hele tijd mee. Dan is het fijn om niet meer hele 
retraites te hoeven leiden maar alleen uitgenodigd te 
worden voor een paar onderdelen. Dat past bij mijn 
leeftijd. Opeens weet ik dat ik tachtig ben.” ■

Meer informatie: www.sanghametta.nl. De biografie over Joka 

Hermsen door Maria van Balen is te bestellen via

sangha.metta.fin@gmail.com.
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