
tekst: Marlies kieft, beeld: Harold Pereira, Met dank aan olya kaPlan

Iyengar
Hij had het prima voor elkaar. yogadocent asaf Hacmon (40) trok volle yogaklassen en zijn spirituele zoektocht had 
hem geleerd hoe belangrijk onthechting was. Pas na een bijna-doodervaring, drie jaar geleden, begreep hij dat 
hij iets té goed onthecht was geraakt. ‘de waarde van het leven zit juist in het aangaan van diepe verbindingen.’ 

‘Door mijn bijna-
          DooDervaring ben ik   
 opnieuw gaan leven’

asaf HacMon:
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yengar yogastudio liveYoga ligt in een rustige straat aan 
het spoor in een hippe, multiculturele wijk in Amsterdam. 
Binnen zit een jongensachtige man in Lotushouding op 
een bank met kussens. Asaf, dat kan niet missen. Bij bin-

nenkomst word ik eerst begroet door een trouwhartige, uit de 
kluiten gewassen poedelkruising, een Labradoodle. Een hond die 
is opgegroeid in een yogastudio moet wel heel rustig zijn, bedenk 
ik, en dat is hij ook. Hij lijkt te luisteren naar ons gesprek en doet 
tussendoor af en toe een dutje.
‘We zijn een niet-dogmatische en aardse yogaschool, vernieuwend, 
maar geworteld in oude wijsheid’, staat op de site van liveYoga. 
Naar die oude wijsheid is Asaf al vanaf zijn kleutertijd op zoek, 
vertelt hij. Geboren in Israël, als nakomertje in een gezin met vier 
kinderen, hoorde hij op vijfjarige leeftijd over het bestaan van de 
dood. Hij vroeg zijn moeder: ‘Ga jij dan ook dood?’ ‘Ja, wij alle-
maal,’ zei ze. Asaf: ‘Wat ik niet snapte, was dat er niemand sprak 
over zoiets groots. Alsof er een olifant in de kamer staat die gene-
geerd wordt. Hoe kunnen we leven als dit leven niet voor altijd is?’  

Hij zwijgt. Ik zeg: ‘Ik hoop op een antwoord op die vraag.’ Hij 
zegt: ‘Juist de vraag is nog steeds mijn belangrijkste leraar.’ 
Zijn spirituele zoektocht begon dicht bij huis, binnen het joden-
dom, en leidde hem rond zijn vijftiende naar Het Tibetaans 
dodenboek. ‘Daarin lezend realiseerde ik me dat ik helemaal niet 
gek was omdat ik zoveel over de dood nadacht. Het maakte mijn 
vraag legitiem.’ 
En terwijl hij surfte in de zee bij Tel Aviv, uitging, verliefd werd, 
zijn middelbare school doorliep, zijn jaren in het leger uitzat, een 
wereldreis maakte en rechten studeerde, bleef de vraag bij hem. 
‘Hoe moeten wij leven met de dood?’ We moeten onthechten, was 
een van de antwoorden die hij vond – want lijden komt immers 
voort uit gehecht zijn. 
Asaf: ‘Op mijn 22ste hoorde ik dat mijn vader kanker had en niet 
lang meer te leven had. Ik wist: Nu heb ik echt wijsheid nodig. 
Kort daarna ben ik in contact gekomen met een spiritueel leraar 
die me heeft begeleid, terwijl ik mijn vader verzorgde. Mijn vader 
is in mijn handen gestorven. Het is me gelukt om op dat moment 

Gitaar
‘Muziek luisteren was mijn eerste vorm 

van mediteren. Als kind kon ik uren luis-

teren naar de platen van mijn oudere 

broer, een grote koptelefoon op mijn 

kleine oren. Op mijn achttiende kocht 

ik een gitaar om te proberen zelf te 

spelen. Ik ontdekte al snel dat ik geen 

talent had, terwijl ik wel heel blij werd 

van het spelen. Het werd een soort les. 

Iets doen waar je van nature niet goed 

in bent, maar waar je wel passie voor 

voelt, kan je helpen om te groeien. Het 

vraagt veel toewijding en oefening, 

maar het opent nieuwe wegen in jezelf 

die je anders misschien niet had bewan-

deld. Soms is het gemakkelijk om alleen 

de dingen te doen waar je goed in bent, 

maar dan mis je een heleboel schoon-

heid.’ 

naast hem te staan alsof we één ziel waren. Ik voelde heel sterk 
dat ons lichaam sterft – het zijne nu, het mijne later – maar dat 
ons bewustzijn eeuwig is. De beoefening van yoga is voor mij 
niets anders dan een middel om me te realiseren dat wij niet ons 
lichaam en onze geest zijn, maar ons bewustzijn. We zijn wat we 
zoeken.’
Yoga deed hij voor het eerst bij zijn spiritueel leraar, bij wie hij 
vijf jaar bleef. ‘Ik voelde herkenning in de poses, waardigheid en 
een thuiskomen van mijn lichaam.’ In de jaren daarop, waarin 
hij werkte als advocaat, probeerde hij verschillende vormen van 
yoga uit, om uiteindelijk bij Iyengar yoga te blijven. ‘Ik vond daar 
zoveel wijsheid en intelligentie. Elke steen in het lichaam wordt 
omgedraaid. ’ Terwijl Asaf praat, is zijn hond weggedommeld. In 
zijn slaap piept hij even. Asaf kijkt vertederd. ‘Waar zou hij over 
dromen? Dat hij in het gras speelt? Over een vrouwtjeshond, over 
een bot, over mij?’
Sinds 2000 woont Asaf in Nederland, waar hij een nieuwe studie 
begon en een carrière in de zakenwereld. Al snel besefte hij dat 

fotocamera
‘Fotograferen is een recente passie. Het 

mooie ervan vind ik dat het een soort 

huwelijk is tussen dat wat ik zie en dat 

wat de werkelijkheid is. Als fotograaf 

kun je de werkelijkheid beïnvloeden, 

maar je hebt nooit helemaal de con-

trole over het moment. De lichtval kan 

veranderen, iemand knippert met zijn 

ogen. Ik fotografeer vooral mensen. 

Het mooiste vind ik het als ze zich even 

niet bewust zijn van zichzelf, als ze bij-

voorbeeld door iets in beslag genomen 

zijn. Sinds ik fotografeer, zie ik overal 

foto’s die ik niet heb genomen. Als er 

een mooi beeld is dat ik wél heb kun-

nen vastleggen, voelt dat als een syn-

chroniciteit tussen dat moment en mij, 

alsof het universum me dat gunde. De 

camera heeft mij geleerd om niet alleen 

te kijken, maar ook te zien.’

kinderfoto
‘Deze foto van mezelf als tweejarige 

gaat al bijna mijn hele leven met me 

mee. Het is een prachtige herinnering 

aan waar het allemaal begon. Als ik 

naar dit jongetje kijk, zie ik onschuld 

en puurheid, blije ogen en een glan-

zende huid. Mijn geest is nog vrij van 

de conditionering die later onvermij-

delijk komt, ik draag nog geen masker. 

I 

Kinderen zijn leraren. Ze weten zoveel 

dat wij zijn vergeten. Ik dacht altijd: 

Ik hoop dat ik die onschuld nooit zal 

verliezen. Maar ik weet nu dat wij die 

eigenschap in onze ziel dragen, het is 

het wezen van ons zijn.’ 

ring
‘Ook deze ring met gele saffier komt 

uit India. Hij is bijzonder voor me om 

‘niet het antwoorD, maar De vraag is mijn belangrijkste leraar’
twee redenen. Niet lang vóór ik hem 

kocht, had ik mijn bijna-doodervaring. 

Vedisch astrologen raadden me deze 

steen aan, omdat hij een beschermende 

werking heeft. Binnen de vedische tra-

ditie vertegenwoordigt de gele saffier 

de zon. Daarna werd de ring ook mijn 

trouwring. We hebben het sieraad in 

Nederland voor mijn vrouw laten nama-

ken, zij heeft alleen een andere steen.’ 

Mala
‘Deze gebedsketting heb ik in India 

laten maken door een heilige man, 

een Saddhu, die aan de oever van de 

Ganges ten noorden van Rishikesh zat. 

De Rudraksha kralen zijn zaden van een 

boom. De ketting vertegenwoordigt 

Shiva, een hindoegod die staat voor 

zuiver bewustzijn. Ik draag de ketting 

vaak, zeker ook tijdens voorspoedige 

momenten.’

‘ik was
klaar 
om te 
sterven,
maar ik 
werD beter. 
Daarna 
veranDerDe 
alles’
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serie voor een sterk lichaam en een kalme geest
Asaf: ‘‘Dit is een compacte maar complete 
serie, omdat ze een zijwaartse stretch, een 
voorwaartse en achterwaartse buiging, een 
heupopener en twee omgekeerde houdingen 
bevat. In alle poses is het hoofd niet hoger 
dan het hart. Dit helpt om het zenuwstelsel 
te kalmeren en bevordert de spijsvertering. 
De Hoofdstand is mijn favoriete houding; 
hierin is ons hoofd het dichtst bij de aarde. 
Voor mij is het de snelste manier om de 
wereld helemaal anders te zien. Daarbij 
heeft de Hoofdstand een gunstig effect op de 
hersenen en de hormonale balans en helpt 
het je gezond ouder te worden.’ 

1. driehoek (Trikonasana)
Adem in, ga in een ruime spreidstand 

staan, met je armen zijwaarts gespreid 

op schouderhoogte. Draai je rechtervoet 

45 graden naar rechts en je linkerhiel iets 

naar links. Adem uit, reik met je bovenli-

chaam naar rechts tot dat horizontaal is, 

breng je rechterhand naar je rechterenkel 

en laat je linkerarm recht omhoog wijzen. 

Kijk omhoog naar je linkerhand. Kom uit 

de houding en wissel van kant.

2. neerwaartse Hond (Adho 
Mukha Svanasana)
Ga op handen en knieën zitten. Je 

handen staan onder je schouders, de 

vingers zijn gespreid en de wijsvinger 

wijst recht vooruit. De knieën staan recht 

onder de heupen. Krul je tenen op de 

grond en duw op een uitademing je bil-

len omhoog en naar achteren, zodat je 

stuit ver omhoog reikt. Strek je armen 

en benen. Als dit onprettig voelt in je 

knieën, buig ze dan licht. Duw de hielen 

in de richting van de grond; ze hoeven 

de grond niet per se te raken. Je hoofd is 

tussen je armen. Blijf zo enkele ademha-

lingen staan en kom dan naar beneden in 

een ontspannen lig- of zithouding.

3. Hoofdstand (Sirsasana)
Ga op je handen en knieën zitten. Plaats 

je ellebogen recht onder je schouders. 

Verstrengel je vingers en plaats de zij-

kant van je handen op de mat. Plaats de 

kruin van je hoofd op de mat met het 

achterhoofd tegen de handpalmen. Strek 

je benen en loop met je voeten zo ver 

mogelijk in de richting van je gezicht. 

Til voorzichtig beide voeten omhoog 

en strek langzaam je benen. Blijf enige 

ademhalingen in de houding of zo lang 

als het comfortabel voelt. 

4. kameel (Ustrasana)
Deze houding begint geknield op de 

grond, de wreven van beide voeten lig-

gen plat op de grond, de tenen wijzen 

naar achteren. De knieën drukken stevig 

in de grond. Breng de heupen naar voren, 

licht je staartbeentje iets op en breng de 

borstkas omhoog. Adem in en leun naar 

achteren. Breng de armen achter het 

lichaam, laat ze naar de enkels zakken en 

pak deze beet. Laat je hoofd naar achte-

ren hangen. Blijf enkele ademhalingen in 

deze houding en kom voorzichtig, met 

gebruik van je buikspieren, weer over-

eind.   

5. kaars (Sarvangasana)
Ga liggen op je rug, duw de rug plat op 

de grond en houd je voeten bij elkaar. 

Strek op een inademing je benen recht 

omhoog, til je heupen op en plaats de 

handen in de rug. Maak een rechte lijn 

van je rug en je benen, zet de ellebogen 

zo dicht mogelijk bij elkaar en adem diep 

naar je buik. Je voeten blijven ontspan-

nen. Houd deze houding 1 tot 5 minuten 

aan. Kom weer uit de houding door op 

een uitademing je rug wervel voor wer-

vel af te rollen. Houd daarbij je benen 

als tegenwicht schuin omhoog. Is dit te 

zwaar, buig dan de benen.

dit stressvolle yuppieleven hem geen voldoening bracht. Van het 
geld dat hij had verdiend ging hij op reis om les te nemen bij 
inspirerende Iyengar yogadocenten, onder wie Geeta en Prashant 
Iyengar, de dochter en zoon van B.K.S. Iyengar, de grondlegger 
van de stroming. 
‘Weer thuis begon ik in mijn huis in Amsterdam een yogastudio. 
De lessen liepen al snel vol. Ik was single en het leven was goed 

en eenvoudig. Ik 
hoefde alleen te zor-
gen voor mezelf en 
mijn studenten. Tot 
op een mooie dag…’ 
Hij zwijgt, geëmotio-
neerd. ‘Ik werd ziek. 
Wat ik aanvankelijk 

afdeed als een griepje, werd steeds erger. Op een gegeven moment 
belde ik de vrouw met wie ik toen uitging, ik wilde niet alleen 
zijn. Zij zorgde voor me, ik kon niet meer op mijn benen staan 
en raakte op een gegeven moment bewusteloos. Per ambulance 
ben ik naar het ziekenhuis vervoerd. Ik bleek een levensgevaarlijke 
bacterie in mijn bloed te hebben. Het ging steeds slechter en al 
snel begonnen mijn lichaamsfuncties uit te vallen. Ik kwam aan de 
beademing te liggen. Het was duidelijk voor me dat dit het eind 
was. Ik had verschrikkelijke pijn. Mijn hele familie uit Israël had 
zich rond mijn bed verzameld om afscheid te nemen, maar ik kon 
niet met ze communiceren. Maar naast het lijden van mijn geest 
en lichaam was er een helder bewustzijn in me, een plek waar 
het niet gaf wat mijn lichaam en geest moesten doormaken. Drie 
dagen heb ik gebaad in dat licht. In die dagen was er een moment 
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‘ik haD liefDevolle rela-
ties, maar ik was altijD 
onthecht genoeg om zo 
mijn spullen te pakken.’ 

Trikonasana, Adho Mukha Svanasana, Sirsasana, Ustrasana, Sarvangasana

waarop ik de rekening van mijn leven opmaakte. Ik legde mijn 
kaarten op tafel: rechtenstudie, reizen, carrière. Het betekende 
allemaal niets. Toen realiseerde ik me wat ik mezelf niet kon laten 
zien: een echte, diepe verbinding met een ander mens. Natuurlijk, 
ik had liefdevolle relaties, maar ik was altijd onthecht genoeg om 
zo weer mijn spullen te kunnen pakken.’ 
Stralend: ‘Ik was klaar om te sterven, maar ik werd beter. Alles 
veranderde daarna, alsof ik opnieuw geboren was. In het zieken-
huisbed heb ik yogaoefeningen gedaan om mijn lichaam te helpen 
afvalstoffen af te voeren. Het duurde een tijd voor ik weer kon 
lopen, maar daarna heb ik maandenlang met een grote lach op 
mijn gezicht op bankjes in het park gezeten. Het allermooiste is: 
De vrouw met wie ik uitging en die me verzorgde, is nu mijn echt-
genote. En ik heb er nog een nieuwe liefde bij: een babydochtertje.’ 
Zonder ironie: ‘Ik gun iedereen zo’n ingrijpende ervaring.’  
Ook als yogadocent heeft deze ervaring hem veranderd. Asaf: 
‘Het maakte me nederig. Was ik voorheen trots dat ik ingewik-
kelde poses kon uitvoeren, nu kon ik helemaal niets meer met 
mijn lichaam. Ik wist niet zeker of ik nog kon lesgeven, omdat 
er vragen waren waarop ik geen antwoord had. Zoals: Wat is de 
zin van al deze oefeningen als ons lichaam uiteindelijk toch zal 
vergaan? Toen ik dit voorlegde aan een yogadocente, zei ze: “Jouw 
studenten hebben geen zekerheid nodig, zekerheid heeft te maken 
met ego. Een vraag is belangrijker dan een antwoord. Want vanuit 
kwetsbaarheid kom je op een mooie plek terecht waar je je kunt 
verbinden met je studenten.”’ 

over iyengar yoga 

Deze yogavorm is genoemd naar de grondlegger, B.K.S. 

Iyengar, die op 95-jarige leeftijd nog steeds dagelijks 

yoga beoefent. Karakteristiek is het precies in lijn bren-

gen van het lichaam, waarbij de asana’s in een bepaalde 

volgorde worden uitgevoerd. De houdingen worden 

lang aangehouden en er wordt gebruikgemaakt van 

hulpmiddelen. liveYoga is een van de Iyengar yogascho-

len in Amsterdam. Naast yogalesssen biedt de school 

meditatie, mindfulness-cursussen en retreats.

Doe mee met een uitgebreide les van Asaf op Yogatv, waarin hij de houdingen volgens de Iyengar methode uitlegt.

Asaf en zijn Labradoodle 

_ yoga 19 __ yoga 18 _


