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Ramadan, Navrati, 
Zero Plastic Week: 
ieder vast op eigen 
wijze

Moslim leest tijdens Ramadan 
tot zonsondergang de Koran.
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meer = minder/vasten 

Vasten brengt het leven in balans

EEn kwEstiE van  
gEvEn En loslatEn 
In alle religieuze tradities wordt gevast, maar ook steeds meer ongelovigen lassen een periode van 
onthouding in. Radio-dj’s sluiten zich een week zonder eten op in het Glazen Huis; anderen kijken een 
maand niet op Facebook. Hun motivatie komt grotendeels overeen met die van gelovigen, zo blijkt uit 
een recent verschenen boek: bewustwording en geestelijke kracht.

Tekst: Frieda Pruim  
Beeld: ANP Foto
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T
wee weken per jaar neem ik 
deel aan een boeddhistische 
meditatieretraite. Dat brengt 
met zich mee dat ik in die pe-
riode niet spreek, niet snoep, 

niet telefoneer, geen internet gebruik en 
maar twee maaltijden per dag eet, zonder 
dierlijke producten. Deze vormen van ont-
houding zijn geen doel op zich, maar on-

dersteunen het meditatieproces. Zwijgen 
en niet gestoord worden door telefoontjes 
en mails is voor mij een verademing. De 
twee maaltijden per dag eet ik met extra 
aandacht en smaak. Het enige waarnaar 
ik tijdens retraites echt verlang is warme 
melk in mijn koffie. Maar ook dat levert 
iets op, want na twee weken afzien smaakt 
koffie verkeerd me uitzonderlijk goed. 

Vrijwillig
Volgens onderzoek uit 2011 last een vijfde 
van de Nederlanders weleens een vasten-
periode in. Dat vasten kan allerlei vormen 
aannemen, zo blijkt uit het onlangs ver-
schenen boek Vasten. De kunst van geven 
en loslaten van Olga Leever en Idelette 
Otten, over religieuze en seculiere vormen 
van onthouding. 

‘ Ik wil niet klakkeloos dingen in mijn mond steken’

Hanne ten Berge

Hanne ten Berge (48), teamleider en 
onderwijskundig adviseur, vast sinds acht 
jaar in de christelijke vastentijd. Ze is niet 
gelovig.
“Ik merkte dat ik soms klakkeloos achter 
elkaar lekkere dingen in mijn mond stak, 
bijvoorbeeld een hele zak drop. Vooral in de 
winter, omdat ik dan weinig energie heb. Ik 
vond het niet goed om zo onbewust te eten, 
terwijl er mensen zijn die niet genoeg te eten 
hebben. Bovendien is het ongezond.
Ik ben van huis uit katholiek en ken het vasten 
uit mijn kindertijd. Hoewel ik niet meer gelovig 
ben, vond ik het zo gek nog niet om na de 
wintertijd vol zwaar voedsel mijn lichaam 
op te schonen in het voorjaar. Het is ook een 
duidelijke afgebakende periode. In de Veertig-
dagentijd, van Aswoensdag tot Tweede Paas-
dag, snoep ik niet en drink ik geen alcohol. 
Na een jaar is mijn vriend met me mee gaan 

vasten. Zonder hem was het ook gelukt, maar 
soms is het wel fijn om het samen te doen. 
En vooral om het samen af te sluiten, tradi-
tiegetrouw met een ochtend hardlopen en 
een feestelijke lunch met vrienden op Tweede 
Paasdag. Daarbij drinken we een extra goed 
smakend wijntje. 
Afgelopen jaar verkochten we ons huis en 
hadden we niet meteen een nieuwe woonplek. 
In dezelfde tijd kreeg ik een nieuwe functie op 
het werk en werd een goede vriendin ernstig 
ziek. Ik voelde me ontheemd en gespannen. 
We vonden dat we onszelf iets mochten 
toestaan in deze zware tijd en zijn twee weken 
voor Pasen met vasten gestopt. Toen voelde 
het goed om te kunnen snoepen. 
Na de vastentijd waardeer ik eten en drinken 
extra. Ik weet wanneer ik iets neem omdat ik 
er echt zin in heb of vanuit een automatisme. 
En ik proef bewuster.”
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Hoeveel eten, 
 drinken, seks en 
sociale media zijn 
goed voor mij?

Een tijdje ergens van afzien werkt het 
beste als het vrijwillig is en dus niet van 
buitenaf wordt opgelegd, zonder dat 
duidelijk is wat het je brengt. Daarom 
zijn katholieken het vasten waarschijnlijk 
massaal verleerd, sinds de kerk het in 1967 
als verplichting afschafte. Protestanten, 
die niet met deze traditie zijn opgegroeid, 
hebben het vasten de laatste decennia 
juist ontdekt. Zij laten in de veertigdagen-
tijd voor Pasen vooral snoep, alcohol en 
soms vlees staan. Meestal geven ze daar 
weinig ruchtbaarheid aan. 
De vastentijd van moslims is een stuk 
zichtbaarder. Zij eten, drinken en roken 

niet bij daglicht tijdens de maand Rama-
dan en compenseren dat met feestelijke 
maaltijden na zonsondergang, soms 
samen met niet-moslims. Joden vasten 
veel minder: alleen de 25 uur op Grote 
Verzoendag, een dag van inkeer en boete, 
zijn verplicht. Het boeddhisme kent geen 
speciale vastentijd voor leken; boeddhis-
tische monniken eten nooit vast voedsel 
na het middaguur. Hindoes vasten tijdens 
Navratri, een negen dagen durend feest in 
voor- en najaar ter ere van de godin Durga 
Mata. 
Steeds meer niet-gelovigen doen ook aan 
tijdelijke onthouding. Zij kiezen vaak voor 

andere vormen van vasten dan gelovigen. 
Zo zien ze een tijdje af van het gebruik 
van Facebook, kijken geen of minder tv, 
volgen een sapvastenkuur of nemen de 
fiets in plaats van de auto. De periode 
waarin ze dat doen bepalen ze zelf. Som-
migen kiezen daarvoor de christelijke 
veertigdagentijd. Anderen roepen nieuwe 
tradities in het leven, zoals de Buy Nothing 
New-maand en de Zero Plastic Week. Ook 
Serious Request is een populaire vorm van 
seculier vasten: drie dj’s vasten een week 
voor Kerst in het Glazen Huis om aandacht 
te vragen voor een goed doel. 

Comfortzone
Over de positieve effecten van vasten zijn 
alle vastenden het eens: het biedt disci-
pline en structuur en het leidt tot meer 
concentratie en bewustwording. Zo stelt 
Vasten-auteur Olga Leever zichzelf tijdens 
de Veertigdagentijd de vraag waarom ze 
de rest van het jaar haar dag altijd met een 
glas wijn afsluit. “Door uit mijn comfortzo-
ne te stappen en zo’n patroon gedurende 
een paar weken te doorbreken, kom ik 
mezelf tegen en word ik aan het denken 
gezet over de manier waarop ik leef.”
Vasten leidt ook tot duurzaamheid en 
solidariteit: door minder te eten staan 
vastenden meer stil bij hun overmatig 
voedselgebruik en houden ze geld over 
dat ze soms schenken aan mensen die het 
minder goed hebben. “Zo kun je een heel 
persoonlijke invulling geven aan je zorgen 
om de toekomst van de mensheid en de 
wereld”, aldus Guus Prevoo van de katho-
lieke Vastenactie. 
Vasten kan tot gezondere leefgewoontes 
leiden. Zo ontdekte ik tijdens retraites hoe 
lekker veganistische maaltijden kunnen 
zijn en ben ik veel minder vlees gaan 
eten. Eenvoudig is onthouding niet, want 
mensen zijn volgens de Nieuw-Zeelandse 
theologe Lynne Baab verslaafd aan opvul-
ling, aan het uitroeien van leegte. Vasten 

‘We zaten rond een stuk piepschuim  
met kaarsjes’

Eva Woertman (26), historica, is van huis 
uit katholiek en vast haar hele leven al 
in de Veertigdagentijd. Ze gaat naar de 
oecumenische Janskerk in Utrecht.
“Als kind vond ik de tijd voor Pasen al heel 
speciaal. Met ons gezin vastten we niet 
alleen, maar we versierden ook een Palm-
paasstok, keken op Goede Vrijdag naar 
Jesus Christ Superstar en we hadden een 
vastentuin, een bak met zand waar we elke 
week een voorwerp inzetten. Ik was misdie-
naar in de nachtmis en op Paasochtend ont-
beten we feestelijk. Ik was trots dat het me 
lukte om een tijd niet te snoepen. Mijn zus 
en broer zijn vaak in de vastentijd jarig. We 
hebben weleens rond een stuk piepschuim 
met kaarsjes erin gezeten: geen taart, maar 
toch feest. 
Nu is de vastentijd voor mij een afgeba-
kende tijd van bezinning. Ik denk na over 
de betekenis van Pasen en over wat ik echt 
belangrijk vind, ik lees verdiepende boeken 
en ik ga vaker naar de kerk. Het is fijn om 
te weten dat er elk jaar weer zo’n periode 
komt, want de rest van het jaar belandt 
religie vaak onderaan mijn to-do-lijst. Ik 
ben vegetariër en drink geen alcohol, dus 
vlees en drank laat ik altijd al staan. In de 
vastentijd eet ik per dag alleen drie sobere 
maaltijden, het afgelopen jaar zonder kaas. 
Mijn vriend doet niet mee, maar hij vindt 

Eva Woertman

het interessant dat ik vast en hij snoept niet 
voor mijn neus. Tot Stille Zaterdag ziet ons 
huis er sober uit. Dan koop ik bloemen en 
versier ik een paastak. Ik bak koekjes die we 
op Eerste Paasdag eten. 
Zondags hoef je niet te vasten in de Veertig-
dagentijd, maar doorgaan vind ik makkelij-
ker dan steeds een onderbreking. Als ik in 
de stad lekkere geuren ruik, is dat weleens 
verleidelijk, maar het geeft rust om niet 
steeds te hoeven beslissen of ik iets neem.”
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geeft daarom een ongemakkelijk gevoel. 
Zo verzette ik me aanvankelijk tegen het 
ontbreken van de avondmaaltijd tijdens 
retraites, tot ik goed ging kijken wat er in 
mijzelf gebeurde: van honger bleek wei-
nig sprake; ik miste vooral het ‘verzetje’. 
Maar als je de leegte kunt omarmen is 
onthouding volgens Baab “een uitnodi-
ging om het lawaai te doen verstommen 
en te luisteren naar de stilte, om orde te 
scheppen en om wat oppervlakkig en 
nietszeggend is weg te breken, zodat je 
kunt bereiken wat waardevol en blijvend 
is”.
Vasten maakt innerlijk vrij en geestelijk 
sterk, ervaart ook Vasten-auteur en 
predikante Idelette Otten: “Afstand doen 
van iets waarnaar je verlangt, vergt strijd. 
Dat ik die strijd aankan, helpt mij in het 
accepteren van moeilijkheden die mij in 
het leven overkomen. Het vasten heeft 
mijn weerbaarheid verhoogd.”
Wie deel uitmaakt van een religieuze 
gemeenschap, ondervindt steun van 
geloofsgenoten. “Je hebt begrip voor 
elkaar, omdat iedereen om je heen het 
zwaar heeft”, zegt moslim Mourad el 
Idrissi in Vasten over zijn ervaringen 
tijdens de ramadan. Wie geen vastenden 
om zich heen heeft, kan tegenwoordig 
aansluiting zoeken bij speciale Face-
bookgroepen, een vastencoach raadple-
gen of inspiratie halen uit vastenblogs of 
een vastenapp.

Kater
Leever en Otten bevelen vasten aan als 
een tegenhanger van verspilling van 
voedsel, van ‘alle dagen feest’ − met een 
kater als gevolg, van een leven dat vooral 
in de virtuele wereld wordt doorgebracht 
in plaats van met werkelijk contact, van 
snelle bevrediging, dwangmatig eten en 
gebrek aan diepgang. “Kortom: vasten 
als tegenwicht, om de weegschaal van 
ons leven weer in balans te brengen. 
Vasten als tegenhanger van alle over-
vloed om een mens weer het besef van 
de juiste maat te geven. Of ten minste de 
existentiële vraag te doen stellen naar 
de juiste maat: hoeveel eten en drinken, 
seksualiteit en gebruik van sociale media 
zijn goed voor mij?” 
Zo kan vasten een bijdrage leveren aan 
het herstel van bescheidenheid en aan 

zelfbeheersing. En je het gevoel geven dat 
je leeft in plaats van dat je wórdt geleefd. 
Vastenblogster Suzanne Unck: “Ik kijk 
kritisch naar de dingen die ik altijd doe en 
probeer routines te veranderen. Daardoor 
heb ik zelf de regie van mijn leven weer in 
handen.”
Tijdens het schrijven van Vasten deden de 
auteurs een belangrijke ontdekking. Eerst 
hadden ze vooral oog voor hoe moeilijk 

onthouding is, omdat je bepaalde dingen 
moet (los)laten. Maar gaandeweg rea-
liseerden ze zich dat vasten vooral een 
kwestie van geven is. Het maakt mensen 
dankbaar voor wat ze hebben − en dat 
stralen ze ook uit. .
 
Olga Leever, Idelette Otten: Vasten. De kunst 
van geven en loslaten (Spirito/Forte, 152 blz., 
€ 18,95).

‘Dat het moeilijk is, is juist de bedoeling’
Mohamed Ajouaou (47), universitair 
docent Islam aan de Vrije Universiteit en 
hoofd islamitische geestelijke verzorging 
bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, vast 
sinds zijn puberteit tijdens de Ramadan.
“Tot 1991 woonde ik in Marokko. Daar word 
je gezien als grote jongen en hoor je bij 
de groep als je vast tijdens de Ramadan. 
Vooral de gezellige, uitgebreide maaltijden 
’s avonds spraken mij als puber aan. Na 
zonsopgang en voor zonsondergang eet 
en drink je niets en je gaat vaker naar de 
moskee dan anders.
Toen ik trouwde en kinderen kreeg, ben ik 
blijven vasten, vanwege het intieme gevoel 
om dit samen te delen. ’s Avonds maken 
we het wel gezellig, maar we eten sober: 
suikerarm en niet vet, anders dan de gemid-
delde moslim. Die pakt ’s avonds zo uit dat 
hij per saldo meer eet dan normaal, terwijl 
de Ramadan is bedoeld om te minderen.
Als de Ramadan in de zomer valt, is het 
extra moeilijk om niet te drinken en als je 
hard moet werken, is het zwaar om niet te 
eten. Maar dat is juist de bedoeling. Door 
de Ramadan leer je je beheersen, je door-
breekt het automatisme van steeds maar 
voedsel tot je nemen en je ervaart honger. 
Dat maakt me dankbaar als ik wel weer 
mag eten. Ik sta er meer bij stil dat er ook 
mensen zijn die weinig te eten hebben. Die 
geef ik meer geld dan anders. 
Door de honger raak ik eerder geïrriteerd. 
Het is ook een kunst om die emotie te 
beheersen. Veel mensen gaan slapen om 
de dag door te komen, maar ik wil bewust 
ervaren hoe moeilijk beheersing kan zijn. 
Tijdens de vastentijd zoek ik extra de verbin-

Mohammed Ajouaou. 

ding met anderen: door na zonsondergang 
samen feestelijk te eten en door extra oog 
te hebben voor mensen die het moeilijk 
hebben.
In de eerste periode na de Ramadan ben ik 
me bewuster van onze overvloed, ik verspil 
minder eten en ik besef hoe belangrijk 
aandacht voor anderen is. Als ik dat uit het 
oog verlies, komt er gelukkig altijd wéér een 
Ramadan. Dan strijk ik recht wat scheef is 
gegaan in de rest van het jaar.” 

Mohamed Ajouaou schreef Wie is moslim? 
Geloof en secularisatie onder westerse 
moslims (Meinema, 2014). Hoofdstuk 3 
gaat over de betekenis van het vasten voor 
moslims.
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