
p een regenachtige binnenzitdag stuit 
ik op een artikel op de website seattle-
yoganews.com, genaamd Should yoga 
students and yoga teachers be friends? 

Zouden yogadocenten en hun leerlingen eigenlijk wel 
bevriend mogen zijn? Het is een blog, geschreven door 
een ervaren Amerikaanse yogadocente. Ze schrijft dat het 
zo makkelijk gebeurt, het ontstaan van vriendschappen
tijdens de yogales. Dat heeft volgens haar alles te maken 
met de Metta mindset – Metta is een van de vier 
verheven geestestoestanden in het boeddhisme, de term 
betekent ‘liefdevolle aandacht’, ‘onbegrensde vriendelijk-
heid’. Maar daartegenover plaatst ze het boeddhistische 
streven Brahmacharya: zelfbeheersing op allerlei vlakken,
zodat je je kunt concentreren op de essentie, op wat echt 
belangrijk is (voor haar is dat haar directe omgeving: 
gezin, familie en naaste vrienden). Kortom, geen koffie-
afspraken, etentjes, kraamfeestjes en Facebook-gebabbel 
met leerlingen, is haar advies. Daar komt geen einde aan. 
Zeker niet als je meerdere klassen hebt. Moeilijk, want 
de vriendelijkheid roept, maar het gaat ten koste van 
concentratie op wat echt belangrijk is. Aldus de ervaren 
Amerikaanse yogadocente.

ZIJN 
YOGI’S
BETERE 
MENSEN?

Moeten yogadocenten een voorbeeldig leven leiden, of mogen ze ook ‘gewoon 
menselijk’ zijn? En zo ja, in hoeverre? Is het als docent bijvoorbeeld oké om bevriend 
te zijn met leerlingen, of kun je beter afstand houden? Een interessante kwestie, 
waar journaliste Louël de Jong in duikt.  TEKST: LOUËL DE JONG, BEELD: CORBIS
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Metta versus Brahmacharya

SLIK – MIJN YOGADOCENT DIE NIET 
IN RETRAITE GAAT, MAAR NAAR EEN 
ALL INCLUSIVE VAKANTIEOORD

Vriendelijk maar duidelijk

Interessant, die vriendschap tussen yogadocent en leerling. Brengt 
de liefdevolle toestand van Metta zowel docent als leerling in een 
lastig parket? Moet de docent hierdoor extra z’n best doen om 
leerlingen niet te dichtbij te laten komen, zoals de blogster schrijft? 
En willen leerlingen anderzijds misschien te graag ondergedompeld 
worden in de wijsheid van de docent? Plaatsen ze die te veel op 
een voetstuk?
‘Ik heb een transparante relatie met mijn leerlingen. Vanuit respect 
en liefde ben ik eerlijk, en dat wordt gewaardeerd,’ zegt yogadocente 
Nicole Dirkx. ‘Ik heb meer ervaring in yoga, op dat ene stukje kan 
ik hun iets leren en voelen ze zich opgetild, zachter. Maar op andere 
vlakken leer ik van hen. Ik ben bijvoorbeeld een oen in politiek en 
techniek. En zo kunnen vriendschappen zeker ontstaan. Hoewel 
sommige cursisten al tien jaar bij mij lessen volgen, ga ik niet in 
op elke uitnodiging voor een verjaardagsborrel. Meestal niet, zelfs. 
Wel doe ik een mooi kaartje op de bus. Ik word niet gelukkig van 
feestjes; als ik bedank voor de uitnodiging en oprecht zeg dat het te 
veel of te vol voor me is, wordt daar nooit vreemd op gereageerd. 
Eén keer respecteerde een mannelijke cursist mijn grens niet. Hij 
bleef na de les hangen, waardoor ik me niet veilig voelde. Gelukkig 
bleven twee andere cursisten ook en kon ik met hen vertrekken. 

Tegelijkertijd 
was dit voor 
mij een mooi 
l e erm o m ent : 
geef je persoon-
lijke grens tijdig 
aan.’

Nicole de Raad, yogadocente en oprichtster van yogaschool Bindi 
in Amersfoort: ‘Ik maak het op een nette, vriendelijke manier 
duidelijk als ik geen behoefte heb aan een feestje of een kop thee met 
een cursist. Met anderen ben ik wel bevriend geraakt. Sommigen 
zien je als autoriteit, maar er zijn meer omgevingen waar mensen 
snel op een voetstuk worden geplaatst. Denk aan de kroeg – wie is 
er niet verliefd geweest op de barman? – en de psychologenpraktijk.’ 
Wel moeten we uitkijken dat de docent niet als een heilige wordt 
gezien, vindt Nicole. ‘Op mijn opleiding tot yogadocent zei een 
alom gewaardeerde Amerikaanse yogi ons dat we tot “een kleine 
groep mensen gingen behoren die iets goeds teweegbrengt in de 
wereld”. Terwijl iedereen zat te knikken, vond ik dat een gevaarlijke 
uitspraak. Want iederéén voegt iets toe. Ook de vuilnisman, ook de 
dokter. Ik wil niet onbenaderbaar zijn, die kant mag yoga niet op 
gaan. Dus ja, ook na de les ben ik er voor mijn cursisten.’   

Ineens moest ik denken 
aan iets wat een vriendin 
onlangs vertelde. Het was 
een voorbeeld van deze 
situatie, maar dan anders-
om. Een vriendin van haar 
werd yogadocente, en mijn 
vriendin werd haar cursist. 
Ze kende het persoonlijke 
leven van die vriendin dus, 
met alles wat daarbij hoort. 
Kinderen soms achter het 
behang kunnen plakken, 
kniezen over geldgebrek, 
mannengedoe. Hoe mense-
lijk! En toch betrapte ze 
zichzelf erop regelmatig te 

denken: ‘ja ja…’, als haar vriendin in zacht licht tegenover de groep 
stond en de leerlingen zei naar hun gedachten en gevoelens te kijken 
en ze weer voorbij te laten gaan. 
Zelf ervoer ik iets vergelijkbaars toen mijn yogadocent aankondigde 
op vakantie te gaan naar een all inclusive oord. Meteen voelde ik 
verbazing opborrelen; liever zag ik hem naar een klooster vertrekken
voor een stilteretraite. Cliché misschien, maar anderzijds: noblesse 
oblige. Toch?   
Het bracht ons op de redactie op de vraag hoe menselijk onze yoga-
docenten eigenlijk mogen zijn. Moeten ze een voorbeeldig leven 
leiden, of mogen ze ook ‘gewoon maar mens’ zijn? En in hoeverre? 
Is er altijd een zekere mildheid, of schieten ook zij weleens uit hun 
slof ? Moest die koffieafspraak van de Amerikaanse blogster sowieso 
geen groene-theeafspraak zijn? En dat etentje… geen vlees, toch? 
‘Ik ben in eerste instantie gewoon mens,’ zegt yogadocente Ruby 
Bernet. ‘Yoga is een mooie manier om bewust in het leven te staan, 
maar als daar voor jou, als docent, soms een glas wijn en een zak 
chips bij horen, vind ik dat goed. Ik drink ook wijn, eet ook chips; 
met mate, dat wel. Maar ik hou ook van muntthee en rauwe noten. 
“Het kan én-én,” zei mijn docent op de yogaopleiding. Je moet je 
laten inspireren door een docent die bij jou past. Yoga lijkt tegen-
woordig soms een lifestyle geworden. Trendy, mooie yogascholen; 
ik heb altijd een simpele ruimte gehuurd en stak een paar kaarsjes 
aan. Wat ik daarmee wil zeggen: yoga is een manier om je bewust 
te worden van je lichaam en jezelf. En met die bewustwording, 
en door meditatie, veranderen patronen. Maar ben je een driftig 
type, dan blijft dat. Wel zal het minder worden. Ik kan zelf best 

HOE 
VOOR-
BEELDIG 
IS JOUW 
YOGA-
DOCENT?
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HET VERSCHIL TUSSEN DOCENT EN 
LEERLING IS VOORAL HET 

AANTAL VLIEGUREN OP DE MAT

haatdragend zijn – als iemand in het verkeer achter op mijn bumper
zit, moet ik moeite doen om mijn middelvinger niet op te steken.
Eerlijk is eerlijk. Maar in plaats daarvan richt ik mijn aandacht op 
mijn ademhaling en gaat het moment voorbij. Dat gaat steeds meer 
automatisch, omdat ik veel aan yoga doe. En door meditatie word je 
meer beschouwend. Ik laat mij zeker minder meeslepen.’

Niet te verheven

Nicole de Raad denkt even na over de vraag hoe menselijk een 
yogadocent mag zijn. Als kind geloofde ze al in reïncarnatie en in 
de geneeskrachtige werking van edelstenen. Steevast kwam ze op 
voor kinderen die gepest werden en ze at nauwelijks vlees. Van yoga 
had ze toen nog nooit gehoord. Laten we ophouden verheven te 
doen over yoga, zegt ze. Je kunt ook een goed mens zijn zonder aan 
yoga te doen.
Tegelijk begrijpt ze hoe ons dilemma is ontstaan; er lijkt soms een 
verheerlijking rond yoga gaande, met de docent als een soort heilige. 
‘Zeker, noblesse oblige, maar je kunt je eigen rol ook te belangrijk 
maken. Voor mij is de levensfilosofie hierbij dat wij allen een rol 
hebben in dit leven, en voor een aantal mensen is yogadocent een 
rol. Als docent trek je je eigen cursisten aan. Niet alleen vanwege de 
kennis die je doorgeeft, maar vooral om wie je bent, de energie die je 
bij je draagt en uitdraagt. Dus als jij de docent bent die vlees eet, trek 
je wellicht andere studenten aan dan de docent die dagelijks twee 
uur mediteert. Ik vind het fijn dat die verschillen er zijn.’
Hoe ver moet je gaan? In hoeverre leef je volgens de yogafilosofie? 
Zoals het voorschrift van geweldloosheid, Ahimsa, waarbij je 
mensen, dieren en natuur geen geweld aandoet? Nicole de Raad: 
‘Ik vind dat best lastig. Ik rijd in een Volvo 940, daarop reageren 
mensen weleens verbaasd. Maar het zegt niks over mij. Want ik ga 
ook naar een kapper waar ze producten gebruiken die niet op dieren 
getest zijn. Bij Kundalini yoga ligt men vaak op schapenvachtjes, 
omdat die beter energieën geleiden. Maar dan lig je dus wel op een 
dood schaap. Hoe heeft dat dier geleefd en hoe is het geslacht? 
Om die reden gebruiken we bij Bindi geen schapenvachtjes in de 
les. Tegelijkertijd zijn er inspirerende yogareizen naar verre oorden, 
waarvoor ik in een met kerosine gevuld vliegtuig moet stappen... 
We moeten oppassen niet dogmatisch te worden. Ik ben zowel 
yogadocent als ondernemer. In het begin was ik bang een bitch te 
zijn en was ik daardoor te begripvol. Dat ging niet goed. Ik bleek 
dingen ook op een duidelijke én vriendelijke manier te kunnen 
brengen, ontdekte ik. Natuurlijk ben ik weleens gestrest. “Eh, jij 
bent toch yogadocent?” hoor ik dan weleens. “Kun je nagaan hoe 
ik zou zijn als ik géén yoga deed!” is mijn standaardantwoord dan.’

Yoga verandert je

In haar groep heeft Nicole Dirkx cursisten zwanger zien worden die 
dachten nooit meer een kind te zullen krijgen, mensen zien afvallen 
en verstokte rokers zien stoppen met roken. Ze benadrukt dat dat 
niet zozeer door haar als docent komt, maar doordat mensen uit 
hun hoofd gaan, zich bewust worden van hun lijf en hun adem-
haling. ‘Je opent je cellen, chakra’s en nadi’s en reinigt je lichaam 
door bijvoorbeeld de twist en ademhalingsoefeningen. Je wordt 
gevoeliger. Ik drink nog maar één glas alcohol per jaar, omdat mijn 
lichaam sterker op drank reageert. Ook eet ik zo veel mogelijk rauw, 
omdat ik me daar goed bij voel. Door yoga verander je. Je trekt je 
tentakels in, je richt je naar binnen en voelt wat goed voor je is. Dát 
is yoga voor mij. Dat is een natuurlijk proces. Ik eet zelf geen vlees, 
maar voor degenen die dat wel doen: een stuk vlees van een koe die 
geen antibiotica en hormonen in haar lijf heeft, en niet in angst 
heeft geleefd op trans-
port naar het slacht-
huis, smaakt beter. 
Dat ga je beseffen. 
Die bewustwording 
hoort bij yoga.’  
En als je geweldloos 
moet zijn, betekent dat dat yogi’s altijd de andere wang moeten 
toekeren, nooit tot harde actie over kunnen gaan? Ook niet als, 
noem maar een lastige situatie, iemand je kind bedreigt? In het boek 
The mirror of yoga van Richard Freeman wordt hierop ingegaan. 
Hij zegt: het gaat erom vanuit je hart te handelen zoals op een 
specifiek moment nodig is. In dit geval is dat je kind beschermen – 
hoe dan ook. Maar wel met zo min mogelijk schade aan de dader.
Yogi’s zijn dus ook gewone mensen. Het verschil tussen docent en 
cursist is vooral de hoeveelheid ervaring op yogagebied. Door yoga 
te doen, heb je al de wens om bewuster te leven, en waarschijnlijk 
kies je uiteindelijk de docent die bij jou past. En hoe langer je aan 
yoga doet, hoe meer ervaring je opdoet, hoe meer de yogafilosofie 
je leven binnensijpelt. Je ontdekt wie je bent en wat goed voor je 
is. Je wordt wakkerder en gevoeliger. Yogadocenten hebben veel 
meer ‘vlieguren’ gemaakt en leven daardoor bewuster. Dat is een 
natuurlijk proces, geen verheven toestand. Het maakt dat onze 
leermeesters doorgaans ook vrij goed in staat zijn op een liefdevolle 
manier hun grenzen aan te geven – en ervoor te kiezen niét naar die 
verjaardagsborrel van een leerling te gaan. Of wel. 
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