
Samen de Yoga-Sūtra ontdekken  

Ulrich Libbrecht schrijft: “Er bestaat over Yoga een oeroud boekje door ene Patañjali 

geschreven. Het is zo onooglijk kort, zonder al die fantastische commentaren en dito 

tekeningen die er later door ijverige scribenten aan toegevoegd werden. En het is zo nuchter, 

bijna ontroerend nuchter… Als we de dingen in hun doodeenvoudige oorsprong begrepen 

hebben, dan kunnen we er onze eigen bloemrijke fantasieën aan toevoegen. Maar eerst naar 

de bodem.”1 

Nochtans is dat nuchtere en korte boekje moeilijk te doorgronden. Hoe komt dat? 

Een eerste reden is de mnemo-technische literaire stijl. Traditioneel was het onderwijs 

mondeling en persoonlijk tussen leraar en leraar. De zinnetjes (sūtra-s) waren 

geheugensteuntjes en samenvattingen. De uitleg van de zienswijze (darśana) werd mondeling 

onderwezen.  

Bovendien is de Yoga-Sūtra een vak-filosofisch geschrift. Patañjali was een intellectueel en 

gebruikte vaktermen om zijn filosofische ideeën uit te drukken. De Yoga-Sūtra is deels een 

filosofische constructie en staat bol van de vaktermen. Het vergt enige studie om de Yoga-

Sūtra te doorgronden, zeker voor een leek in de filosofie. 

Dat wordt nog bemoeilijkt doordat commentatoren – ook Westerse – de oorspronkelijke 

ideeën van de Yoga-Sūtra annexeren en integreren in hun eigen geloofsovertuiging. Het gaat 

hier om dominante Vedantijnse filosofieën, die een eigen interpretatie geven aan het 

gedachtengoed en de begrippen van de Yoga-Sūtra. Dat is enigszins mogelijk doordat de 

Yoga-Sūtra heel algemene stellingen en vele zogenaamde blanco-normen bevat.  

Tenslotte is de Yoga-Sūtra het product van een andere cultuur. De verschillen zijn echter 

gemakkelijk te overbruggen omdat – om het met de woorden van Ulrich Libbrecht te zeggen 

– “oosterse dingen niet oosters zijn. Het zijn gewoon algemeen menselijke dingen.2 Het 

gedachtengoed dat de Yoga-Sūtra uitdrukt, leeft ook in het Westen, weliswaar niet als 

‘mainstream’.  

Omdat de Yoga-Sūtra een belangrijk kompas is en een degelijk kader vormt voor de studie 

van yoga is het de moeite waard om hem proberen te ontdoen van zijn historische en 

filosofische ballast. Het is een soort reinigende restauratie-arbeid. Beetje bij beetje verschijnt 

dan de Yoga-Sūtra in al zijn eenvoud en dat geeft kalmte op de levensweg van de yoga.  

Zeker om de maand zal een artikeltje toegevoegd worden onder de rubriek EXTRA - Yoga-

Sūtra’s.  

                                                           
1 Ulrich Libbrecht: Een glimlach uit het Oossten p.55,56 (2000, Davdsfonds)  
2 Idem p.67  


