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docente sylvia Mullaart-bonn (70) is een opvallende verschijning. Met haar donkere haren, vuurrode lippen en hoge stem lijkt ze een 
statement te maken: hier ben ik. yoga hielp haar een plek te vinden in de wereld. ‘ik zag in een visioen dat ik mijn ouders doodsloeg.’ 
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YOGA MAGAZINE KOOKBOEK 
De 75 lekkerste recepten uit Yoga Magazine 

met prachtige foto’s en yogahoudingen.

€ 19,95

YOGAMAT MANDALA
Soepele yogamat, warm antraciet van kleur 

met een gouden mandala opdruk. Met gratis 

draagkoord. € 24,50

NAMASTE ALTAAR  
Deze altaartjes zijn gemaakt van opengewerkt 

metaal. Leuk voor thuis of in de yogastudio. 

Set van twee. Nu € 29,95 (i.p.v. € 42,50)

HAMAMDOEK  
Hamamdoek met geborduurde lotusbloem, 

speciaal ontworpen voor Yoga Magazine. Voor op 

reis of in de yogales. € 19,95 / abonnees € 17,50

FOAM BLOK  
Yogablok van Manduka gemaakt van 50% 

gerecycled materiaal. Makkelijk in gebruik door 

het lichte gewicht. € 14,-

GINGKO BLAD 
Gingko wierookhouder, gemaakt van zeep-

steen. De ginkgo staat symbool voor hoop, 

liefde, tijdloosheid en een lang leven. € 8,95
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VERRIJK JE YOGA PRACTICE 

In de webshop van Yoga Magazine vind je de mooiste producten voor yoga en meditatie. Op werkdagen voor 
17 uur besteld, dezelfde dag verstuurd. Kijk voor het volledige assortiment op yogamagazine.nl/webshop
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‘Drop your ego, zeiden ze tijdens 
de OshO-wOrkshOp. 
dat was ik dus niet van plan’

e werd begin 1945 geboren, midden in de 
Hongerwinter. Het derde kind van een celliste 
en een Joodse operazanger. Het was ijzig koud 
en Sylvia was een scharminkeltje van vier pond. 

Een halfjaar later werd Amsterdam bevrijd, maar de oorlog had 
zijn tol geëist: het huwelijk van haar ouders strandde. Haar 
vader, een flamboyante tenor die ondergedoken had gezeten 
en jaren niet had kunnen optreden, ging op wereldtournee. 
Sylvia’s moeder moest als celliste de kost verdienen. Ze was al 
niet blij geweest toen ze in het laatste oorlogsjaar ontdekte dat 
ze weer zwanger was, en nu kon ze dat kleine meisje er helemáál 
niet bij hebben. Haar zus stelde voor om Sylvia mee te nemen. 
Ze stemde toe. Sylvia’s moeder keek nooit meer om naar haar 
dochter. En toen ze een paar jaar later hertrouwde, deed ze ook 
afstand van haar twee jongens: die stuurde ze naar tehuizen. 
Sylvia groeide op bij haar christelijke tante, waar ze zich moest 
voegen naar de strenge normen in dat gezin. Als daad van 
stil verzet droeg ze knalrode kousen, en op haar negentiende  
ontvluchtte ze het huis. Niet lang daarna raakte ze zwanger, 
waarna ze ook bij haar pleegmoeder niet meer welkom was. 

Ontreddering

Sylvia verhuisde naar Twente, waar haar man als arts aan de 
slag kon. Een buurvrouw nam haar mee naar yoga. Zo kwam 
ze in de les bij ex-ballerina Wiet Palar. Ze was meteen verkocht. 
Yoga vond ze heerlijk, maar zwaar, want in korte tijd had ze 
twee operaties ondergaan en ze was behoorlijk verzwakt. Ze 

wilde stoppen, maar Wiet zorgde dat ze bleef. Sylvia: ‘En toen 
gebeurde het. Tijdens de eindontspanning zag ik in een soort 
visioen dat ik mijn ouders zou doodslaan. Ik schoot overeind, 
zo schrok ik van mijn eigen gedachte. Wiet zag mijn ontred-
dering en zei: “Goed idee. Ga naar huis en bedenk hoe je ze 
gaat doodslaan.” In plaats van een shame on you, moedigde 
ze me aan mijn diepere laag te onderzoeken. De keer daarop  
hadden we het er na de les over. Wat bleek: zij had als ballerina 
voor de Nederlandse opera gedanst en met mijn ouders gewerkt. 
Ze kende mijn ouders sámen. Mijn vader was een bekende tenor 
in die tijd en mijn moeder zat als celliste in de orkestbak. Ze 
legde me uit dat ik een keuze had: ik kon mijn leven lang blijven 
huilen om de ouders die ik nooit had gehad óf ervoor kiezen om 
hun talenten, die deels ook in mij aanwezig waren, te gebruiken.’

Iedereen is goddelijk

Wiet stond erom bekend dat ze haar leerlingen zelf uitkoos; 
zo ook Sylvia. ‘Je hebt zoveel meegemaakt,’ zei ze tegen haar. 
‘Jij zult mensen beter kunnen helpen dan een psychiater die de 
menselijke geest alleen uit boeken kent. Jij kent het leven en de 
pijn vanuit je ziel en daardoor kun je troost bieden.’ 
Sylvia toog jarenlang om het weekend naar Enschede voor de 
docentenopleiding. Ze hing aan Wiets lippen. ‘Ik leerde dat 
God niet iets buiten ons is, maar binnen in ons, dat we allemaal 
een beetje goddelijk zijn. Door Wiet kwam ik met Kundalini 
yoga in aanraking. Daar betekent de mantra “Har” letterlijk: “Ik 
ben goddelijk”. Door dat steeds te chanten, maak je het je eigen. 
Ik vertelde mijn eigen cursisten ook dat ze goddelijk waren, zo 
probeerde ik ze te troosten – en troostte ik tegelijkertijd mezelf.’
Een andere wijsheid uit de Kundalini yoga: een zwangere vrouw 
heeft allemaal spirits om zich heen die verlangen naar een mense- 
lijke beleving. Zij kiezen zelf een moeder om op aarde iets van 
te leren. Sylvia lacht. ‘Ik dacht: nou nou, heb ik even een goede 
keuze gemaakt. Maar ik was niet boos in die tijd en hield voort-
durend voor ogen wat ik wél had: de liefde voor mijn man en  
kinderen, terwijl ik helemaal geen voorbeeld had. Dat is genade.’
Sylvia noemde haar school Fusionyoga en had in een mum van 
tijd twaalf volle groepen en een wachtlijst. ‘Door de yoga telde 
ik mee, was ik zelfs belangrijk. Mensen luisterden naar me en 
verlieten met een blij gezicht de les. Intussen ontwikkelde ik 

Z
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mezelf; onderzocht alle yogavormen die er waren. Ik ging naar 
een Osho-workshop in Engeland. “Drop your ego,” kreeg ik daar 
te horen. Dat was ik dus niet van plan, ik was eindelijk Sylvia 
geworden. In Santa Fé kreeg ik van Yogi Bhajan – de goeroe die 
Kundalini yoga naar het Westen bracht – een spirituele naam. 
Die heb ik om dezelfde reden nooit gebruikt, alleen als mantra 
voor mezelf. Op een gegeven moment moesten we daar met z’n 
allen marcheren. Ik voelde me daar niet senang bij. “Dat kan ik 
niet,” zei ik, “ik ben half Joods.” Een Duitse vrouw zei: “Ik kan niet 
marcheren, want ik ben Duits.” Wij deden als enigen niet mee.
Ik ben altijd huiverig als het om goeroes gaat, heb te vaak machts-
misbruik gezien. Mijn achterdocht komt ook voort uit het feit 
dat de tweede man van mijn moeder een bekende Nederlander 

is geworden. De mensen die hem adoreren zien alleen de bui-
tenkant, hoe charmant hij overkomt op het beeldscherm. Maar 
ik weet dat die bewondering hem op de verkeerde manier voedt. 
Dat zie je bij goeroes ook. Door al die aanbidding neemt hun 
ego enorme proporties aan. De goeroe staat dan gelijk aan God, 
terwijl we nu net hebben geleerd dat God in onszelf is.’
Sylvia beseft als geen ander dat je ook als yogadocent macht hebt. 
‘En macht vind ik iets gevaarlijks. Daarom is humor belangrijk in 
mijn lessen – die Joodse humor heb ik trouwens van mijn vader. 
Ik laat de mensen lachen en deel mijn eigen makke met ze. Ik kan 
bijvoorbeeld mijn hand niet vastpakken in Gomukhasana, jam-
mer dan. Yoga is geen godsdienst, maar een levensfilosofie. We 
zijn allemaal één, purusha. En atman, ons diepste zelf, is een deel 
van het universum, we zoeken verbinding.’ 
Ondanks haar bloeiende yogaschool raakte Sylvia rond haar 
veertigste in een crisis. Haar moeders opmerking dat ze ‘een 
mislukte abortus’ was, bleef spelen. Sylvia: ‘Telkens als ik een 
interview met haar of mijn stiefvader in de krant las, werd ik 
naar beneden getrokken. Dan hadden ze het over hun enige 
kind, mijn halfzus, en worstelde ik met de vraag waarom ik 
niet mocht bestaan. Dan moest ik weer lesgeven en droogde ik 
mijn tranen. Dat moest ook wel om te kunnen functioneren, 
ik kon niet in die bullshit gaan, dat was te groot en te veel. 
Yoga verzacht: je gaat diep ademen en rekt je uit, terwijl je bij 

Op Yogatv kun je twee heerlijke lessen doen met Sylvia: Hormonen in balans en Soepel door de overgang, www.yogatv.nl

verdriet oppervlakkiger ademt en in je schulp kruipt. Door 
yoga voelde ik me prima en kon ik er weer tegenaan. Dat was 
goed: had ik dat niet gedaan en had ik almaar in die pijn zitten  
wroeten, dan was ik heel depressief geworden. Maar ik gebruikte 
yoga dus ook als een soort antidepressivum, en dat is niet 
de bedoeling. Uiteindelijk heb ik mijn verdriet leren omar-
men. Wat me daar erg bij hielp, was de training Geweldloze 
Communicatie die ik van een Duitse Kundalini-docente kreeg. 
Zij legde me uit dat yoga me hielp om steeds het positieve te 
zien, maar dat ik daardoor wel dat onheilsgevoel in mijn borst 
wegdrukte en niet in contact was met mijn woede. Ik leerde over 
de jakhals en de giraf die je in je hebt. De jakhals staat voor je 
woede en zegt: ik verscheur je. Die moet je de ruimte geven in 
jezelf, maar je komt er niet verder mee. De giraf helpt je met zijn 
lange nek en grote hart om dingen vanuit een ander perspectief 
te zien. Ik kreeg zo mededogen met het onvermogen van mijn 
ouders om mij en mijn broers op te voeden.
Makkelijk is het niet, want ik ben nog steeds boos omdat de 
ouderfiguren in mijn leven geen zelfinzicht hebben gekregen. 
Boos omdat ik zo naar ze verlangde en voortdurend nul op het 
rekest kreeg. Dat kan ik maar niet begrijpen. Wanneer worden ze 
nu wakker? Zelf ben ik heel wakker en daar heeft yoga me enorm 
bij geholpen. In de yoga ben ik altijd op zoek geweest naar een ant-
woord op de vraag waarom ikzelf zulke sterke moedergevoelens 
heb en waarom mijn moeder daarvan verstoken bleef. Inmiddels 
denk ik dat er geen verklaring voor is en dat je die zeker niet 
vindt in de yoga. Deze zoektocht maakte wel dat ik al vanaf het 
begin geïnteresseerd was in de werking van hormonen. Nu kan ik  
zeggen dat álle yoga hormoonyoga is, omdat het er altijd om gaat 
de hormonen goed te laten stromen.’
Sinds vijf jaar woont Sylvia met haar man weer in Amsterdam en 
terwijl anderen op haar leeftijd met pensioen gaan, bouwde zij in 
korte tijd een nieuwe lespraktijk op. ‘Ik heb het gevoel dat ik iets 
moet presteren zodat de mensen van me kunnen houden. Door 
steeds aan anderen te vertellen hoe leuk en goed ze zijn, heb ik 
dat ook aan mezelf verteld. Nu moet ik leren dat ik ook mag 
bestaan zónder les te geven. Maar pas als ik het gevoel heb dat 
ik niet meer kan vlammen in de yoga, ga ik proberen te genieten 
van het niets. Eerst nog naar Salzburg om Tibetaanse yoga – Lu 
Jong – te leren. Ik blijf me tot de laatste snik ontwikkelen. Toch 
wel zonde, want ik ga straks heel wijs de kist in.’

Christel Jansen werkt aan een boek over het leven van Sylvia, 

dat zal verschijnen bij uitgeverij Balans.

‘ik ben nOg steeds bOOs 
Omdat mijn Ouders geen 
zelfinzicht hebben gekregen’

sylvia’s favorieTe overlevingsserie 

1a. Sta met je voeten 

bijeen. Strek je armen 

langs je oren omhoog 

en klap met gestrekte 

armen in je handen. 

1b. Buig voorover 

met de benen 

gestrekt of gebogen, 

wat voor jou het 

beste werkt. Tik met 

je handen stevig de 

grond vóór je voeten 

aan.

1c. Strek je armen zij-

waarts op schouder-

hoogte, parallel aan 

de grond. Beweeg ze 

een paar centimeter 

omhoog en omlaag. 

2. In deze oefening 

spring je afwisselend 

in een kleine spreid-

stand met de armen 

zijdelings gespreid 

en kruis je vervolgens 

benen en armen 

voorlangs. Zet steeds 

je rechterbeen voor. 

Vind je het springen 

vervelend, dan kun 

je op de plaats ren-

nen terwijl je met je 

armen bewegingen 

maakt alsof je aan het 

boksen bent. 

3. Ga in de Boogschutter staan, met het rechterbeen voor. 

Buig je knie naar voren tot boven de tenen van de rechter-

voet. Je houdt het linkerbeen gestrekt, je linkervoet staat 

plat op de grond. Strek je rechterarm voorwaarts en buig 

de linkerarm naar achteren. Stel je daarbij voor dat je een 

boogschutter bent en je boog spant. Voel dat er een zekere 

spanning in de borst komt. Kijk over je rechterarm heen en 

fixeer je blik op een punt vóór je in de ruimte. Beweeg op 

elke uitademing naar voren en ga weer terug naar de  

uitgangspositie. Na 8 keer wissel je van been. 

4. Herhaal oefening 

2, maar nu met het 

linkerbeen voor. 

5. Strek je armen 

langs je oren 

omhoog en buig 

naar achteren op 

een uitademing.

6. Herhaal  

oefening 2 met 

het rechterbeen 

voor.

7. Strek je armen 

omhoog en buig 

naar links en naar 

rechts.

8. Herhaal  

oefening 2 met 

het linkerbeen 

voor.

Dit is de ‘Har Aerobic Kriya’, afkomstig uit de Kundalini yoga. Voer elke beweging 8 keer uit en zeg dan steeds ‘har’ (‘ik ben 
goddelijk’), waarbij je met de punt van je tong langs je gehemelte klikt. In plaats van ‘har’ te zeggen kun je ook een krachtige 
vuurademhaling doen of hardop tot 8 tellen. Alleen zeg je dan niet tegen jezelf dat je goddelijk bent, en dat is toch jammer.

9. Ontspan liggend op de rug, met je knieën naar je 

toe getrokken en de armen om je benen geslagen.

Doe de serie 3 tot 4 keer en bouw langzaam op.  

De stevige vuurademhaling of het chanten van ‘har’ 

geeft elke beweging extra kracht. De serie vergroot je 

uithoudingsvermogen. 
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