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VOORWOORD
door Gerda Damman, yogalerares

Graag wil ik aan het verzoek van Dick voldoen om een voorwoord te schrijven in zijn nieuwe 
boek Yoga zonder leeftijd.
 Ik denk dat hij mij dit vroeg omdat ik zijn eerste yogalerares was in 1969, wij steeds in con-
tact met elkaar zijn gebleven èn natuurlijk omdat ik al jaren deel uitmaak van de ouderengroep. 
Daar schijn je tegenwoordig al op je vijfenvijftigste ingestopt te worden… Ik hoor dan met mijn 
81 jaar dus eigenlijk bij de stokouderen!
 Laat je door niets en niemand iets wijsmaken: je bent zo oud – of zo jong – als je je voelt 
en niet zo oud als de kalender aangeeft. Het heeft helemaal te maken met hoe je daar zelf over 
denkt. Dat denken manifesteert zich dan weer in je lichaam. Je lichaam wijst je erop waar je in 
je denken – je overtuigingen, oordelen, waardering – niet goed bezig bent. Het leuke is dat wan-
neer je dan met je lijf aan de gang gaat en je jezelf weer beter, vrolijker, blijer gaat voelen ook je 
denken vanzelf anders wordt. Zo ontdek je de wisselwerking met alles. Maar dat ontdek je pas 
als je met alle aandacht – liefdevolle, volledig aanwezige aandacht – met jezelf bezig bent.
Duizenden jaren voor onze jaartelling had men dat in het Oosten al ontdekt. Daar ontstond de 
yoga. Yoga betekent eenheid, verbinding – harmonie met alles.
 Een van de hulpmiddelen om daar te komen is onder meer de Hatha Yoga, de vorm die in 
eerste instantie het lichaam als uitgangspunt heeft. 
 Het boek van Dick dat je nu in handen hebt is een enorm hulpmiddel om via allerlei vóór-
oefeningen en zelfs bepaalde ‘kunstjes’, handigheden, te komen tot de asana, de uiteindelijke 
yogahouding, die je voor een bepaald doel wilt gebruiken.
 Wanneer je tot de ontdekking bent gekomen dat je dus zèlf de verantwoordelijkheid draagt 
voor je lichaam, je denken en je voelen en dus voor het besluit hoe je in het leven wilt staan, ga 
dan met dit boek aan de gang, want dat zal je dan helpen om jouw eigen ‘manier van leven’ te 
vinden. Veel succes en plezier daarmee!

Verder heeft Dick mij gevraagd om ook iets over mijn eigen leven te vertellen, met het idee van 
‘de vrouw met ervaring’. Nu, vooruit dan maar!
 Ik ben geboren met een bakfout in mijn bekken. Iets dat pas veel later ontdekt werd, om-
dat ik krom groeide en veel pijn kreeg. Fysiotherapie hielp niet, hoogtezon en pillen of poeders 
evenmin.
 Toen ik 38 jaar was, met m’n achtste kindje in mijn buik, kwam ik bij een specialist die me zei 
dat ik met mijn klachten eigenlijk nooit kinderen had mogen krijgen en dat ik erop moest rekenen 
dat ik over een jaar of tien in een invalidenwagen zou zitten. Dag mevrouw, hier is niets meer aan 
te doen…
 Vanaf dat moment ben ik van mijn geloof gevallen, in de diepste put die je maar bedenken 
kunt. Maar al heel snel kwam ik in contact met Rama Polderman, de arts die de yoga in ons land 
introduceerde. Zo wordt alles van hogerhand geregeld! Want hij hielp me met behulp van yoga 
weer op de been en zo rolde ik in een voor mij heel ander leven. Ik werd door hem uiteindelijk 
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opgeleid tot lerares.
 Ik was zó gelukkig dat ik alles wat ik door de yoga ontdekt had wilde doorgeven aan ande-
ren; en toen begon het pionierwerk, want yoga was in die tijd maar raar. Ik begon met ‘gewone’ 
mensen les te geven. Daarna kwam de zwangerschapsyoga erbij – driehonderd kindjes heb ik 
mee op de wereld mogen brengen! Later kwam yoga als hulp bij hyperventilatie, na een artikel 
in de krant, zo ook yoga in bedrijven, kinderyoga en, natuurlijk na mijn 55e, ook yoga voor ou-
deren. Toen de kinderen uit huis waren had ik uiteindelijk 175 leerlingen in de week. 
Ondertussen, op mijn 81e dus, heb ik een rechte rug, zonder pijn, ben kerngezond, heb een 
bloeddruk van een jonge meid, wat een verbaasde arts constateerde die mij keurde voor de 
verlenging van het rijbewijs, en ik geef nog steeds les, op het ogenblik alleen privé. De plek waar 
ik nu woon laat nu niet iets anders toe.
 Zo gaat dat in het leven; je bent daar en doet wat op dat moment de bedoeling is. Er is voor 
alles een tijd. 
 Yoga heeft mij geleerd om vertrouwen te krijgen en dus zeker te weten dat alles goed is wat 
er gebeurt in je leven, ook al snap je er soms helemaal niets van. Ik kan uit de grond van mijn 
hart zeggen: leve de yoga!
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INLEIDING
Yoga, een manier van leven

Plaats: de boekhandel, afdeling gezondheid/fitness. De goed geoutilleerde zaak heeft tegen-
woordig wel tien yogaboeken op rij staan. Je grijpt een willekeurige titel daaruit en bladert het 
boek door. Mooie foto’s van prachtige dames kijken je aan, modellen à la Jane Fonda, in de 
meest ingewikkelde houdingen en kronkels. Maar ondanks de veelbelovende teksten en belof-
ten van ‘slank, gezond, volkomen ontspannen’ klap je het boek weer teleurgesteld dicht en zet 
het terug met de berustende gedachte: niks voor mij. Véél te ingewikkeld, goed voor circusar-
tiesten, jonge mensen misschien, maar niet voor mij. Kan ik toch niet. 
 En thuisgekomen slik je dan toch maar het valiumpje dat de dokter je voorschreef, om dan 
de volgende ochtend nog vermoeider dan toen je in je bed kroop weer naar je werk te gaan…

Als dit beeld je bekend voorkomt dan zal het waarschijnlijk een weldaad zijn geweest toen je dít 
boek opensloeg en foto’s zag van niet meer zo piepjonge mensen, in houdingen die niet onmo-
gelijk lijken om uit te voeren. Met een heldere, begrijpelijke uitleg waarom je ze kunt uitvoeren. 
Goed, het blijven nog steeds rare plaatjes met rare lichaamshoudingen, maar het is te doen! Dit 
in tegenstelling tot zoveel andere yogaboeken!1

Nu geeft de titel van dit boek het ook al aan: het is helemaal geschreven voor de wat oudere 
man of vrouw, die – wellicht ondanks een of andere handicap – toch dagelijks iets aan doelma-
tige lichaamsbeweging wil doen en daarbij een nieuwe dimensie wil ontdekken in zichzelf. Die 
nieuwe dimensie houdt in dat je het werkelijk kunt aanleren om tot intens diepe, zalige ontspan-
ning te komen – iets dat je waarschijnlijk in je hele leven nog niet eerder op die manier hebt 
ervaren. Dit zal een verrijking van je dagelijkse leven gaan worden, waardoor je ook op latere 
leeftijd nog ten volle van het leven kunt genieten. 

Laten we eerlijk zijn – yoga is echt geen wonderolie die alle spanningen, klachten en ongemak-
ken op slag doet verdwijnen! En niet iedereen zal zich gemakkelijk kunnen vinden in een dage-
lijkse yogadiscipline. Toch kan yoga op de wijze die in dit boek beschreven staat heel wat kleine 
– en wellicht grote – wonderen teweegbrengen. Dat weet ik uit persoonlijke ervaring van meer 
dan dertig jaar werken met mensen en yoga. 
 Begin niet zomaar ergens middenin dit boek. Begin eerst te lezen, van voren af aan zodat je 
geleidelijk ingewijd wordt in de ‘geheimen’ van de yoga, in alle details. Ik hoop dat je dan door 
het verhaal achter de yogaoefeningen gemotiveerd wordt om ze zelf te gaan proberen.
 Uiteindelijk vind je dan in hoofdstuk 7 de basis-oefenreeks waaruit je kunt kiezen, eventueel 
aangevuld met, of vervangen door specifieke klachtenbehandeling uit hoofdstuk 12. 

Vooral de laatste tijd is yoga en alles daaromheen heel erg ‘in’. Het gebeurt nogal eens dat men-
sen naar de yogales gaan omdat de buurvrouw ook gaat, of om ermee op te scheppen op de

1   Enkele uitzonderingen daargelaten – zie literatuurlijst achterin.
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volgende verjaardag. Dat is uiteraard niet de beste motivatie. Toch heb ik ook vaak meegemaakt 
dat zo iemand tijdens een cursus zelfs nog enthousiaster raakte dan de buurvrouw, om daarna 
nog vele jaren trouw bij mij te lessen… 
 Yoga leer je niet uit een boekje, wordt meestal gezegd. Dat klopt meestal, zeker wanneer het 
gaat om het juist uitvoeren van de klassieke asana’s. In dit boek staan deze klassieke houdingen 
‘ter referentie’ in kleine foto’s links- of rechtsboven aan een pagina. Daarbij worden dan de afge-
leiden daarvan zo uitgebreid en gedetailleerd behandeld, dat vrijwel iedereen2 deze oefeningen 
thuis mag doen, vooropgesteld dat men steeds de aanwijzingen nauwgezet opvolgt. En dan 
nog is het verstandig om, indien er ook maar enige twijfel bestaat over het juist beoefenen, toch 
de raad en begeleiding te zoeken van een deskundig leraar. Contactadressen staan achterin dit 
boek vermeld.

Mijn eigen yogameester zei altijd: yoga is a way of life, yoga is een manier van leven. Een andere 
manier van omgaan met jezelf. Met je lijf en met je denkvermogen. De dingen die je leert tijdens 
de yogabeoefening kun je direct in de praktijk van alledag toepassen. 

Ik ben opgevoed in een christelijke traditie. Daarin wordt gesproken over het lichaam als de 
‘tempel van God’. Het is de opdracht om deze tempel zo zuiver en gezond mogelijk te houden, 
voor zover wij dat kunnen. Daarom is er in dit yogaboek veel aandacht voor het lichaam. Voor 
onze eigen verantwoordelijkheid daarvoor. Daar is niets egoïstisch aan. Door jezelf lief te heb-
ben kun je de ander liefhebben. Yoga is niets anders dan liefdevolle aandacht voor jezelf.
 En uiteindelijk is er dan geen verschil meer. Dan zijn we samen één.
 
Dit boek gaat dus over ‘no-nonsense yoga’, waar niets zweverigs aan is. Gericht op de westerse 
mens. Met je beide benen op de grond – en soms met je benen een beetje omhoog…

Ik wens je een aangename reis door yoga wonderland!

Dick de Ruiter, Ladern, voorjaar 2005

2   Zie soms de tegenindicaties op deze pagina’s. Verder kunnen we stellen dat mensen die psychisch labiel 
zijn en ook zij die ernstige lichamelijke klachten of stoornissen hebben altijd en alleen onder deskundige 
leiding mogen oefenen. Deze mensen kunnen echter vaak ook zeer veel baat hebben bij de yoga!


