
Carnaval  
 
Carnaval, Vastenavond 
Het schijnt dat carnaval wat op zijn retour is. In sommige plaatsen krijgt men geen raad van elf meer 
bijeen en lukt het bij gebrek aan vrijwilligers niet meer een optocht of boerenbruiloft te organiseren. 
Best jammer want carnaval is het feest van de verbroedering en het relativeren van het eigen ik.  
Even wordt het normale leven met politiek, bedrijf of opleiding enkele dagen stilgelegd want serieuze 
discussie, commercie en aandacht voor gewin zijn strijdig met carnaval. Het halen van eigen gelijk of 
kwetsen passen er evenmin bij. Zonder verdraagzaamheid geen geslaagde carnaval. Het kan een 
prachtig feest zijn, de moeite waard om je druk voor te maken.  
Daarna Aswoensdag, een dag van stilte, van terugblikken en van de draad weer oppakken. Dan 
begint de vastentijd, traditioneel de periode van soberheid en afstand nemen om waar nodig bij te 
sturen. Vasten- en eetvoorschriften kwamen in veel culturen en religies voor en bestaan nog steeds. 
Die waren ooit bedoeld om regelmatig lichamelijk schoon schip te maken en gezond te blijven. Maar 
vasten had ook een religieuze, geestelijke betekenis. Veel moslims volgen die traditie nog steeds, 
maar in de westerse wereld is het traditionele vasten in onbruik geraakt.  
Tegelijkertijd kunnen we constateren dat de zorg voor ons lichaam nog nooit zoveel aandacht kreeg 
als nu: gezondheid is immers een van onze belangrijkste zorgen. We bezwijken bijna onder de 
hoeveelheid - vaak commerciële - gezondsheidsinformatie. We hebben een Voedsel en 
Warenautoriteit, die ons veilig voedsel moet garanderen. Het vasten en het propageren of mijden 
van bepaalde voeding is weer volop geaccepteerd zelfs hip of een hype. Maar de doelen zijn anders: 
het gaat vooral om je fitter en gezonder te voelen, zodat je (nog) meer kunt presteren.  
Het lijkt erop dat gezondheid het nieuwe ideaal is geworden, een ideaal dat bijna spirituele vormen 
aanneemt en de illusie sterkt dat je je gezondheid volledig in de hand hebt. Ook wordt aangenomen 
dat het dan ook wel goed zit met je geestelijke gezondheid.  
Op zich is aandacht voor gezondheid en voor gezonde en verantwoorde voeding prima want er zijn 
meer dan genoeg goede redenen voor. En als mensen er in slagen minder afhankelijk te zijn van 
ongezonde voeding, drank, of drugs en ook maat leren houden, is deze vorm van vasten zeer de 
moeite waard.  
Maar na enig nadenken mogen we er ook wel kanttekeningen bij maken.  
 
Zoals gezegd de huidige aandacht voor gezondheid lijkt nogal ‘ik gericht’ en prestatiegericht. Het 
werken aan gezondheid wordt niet gezien als een strijd tegen eigen zwakte of het corrigeren van 
slechte gewoontes, die het in veel gevallen is. We weten maar al te goed dat het niet gemakkelijk is 
en voor grote groepen mensen gewoon niet haalbaar. Je zult maar ziek of verslaafd zijn of andere 
zorgen hebben. Het nieuwe ideaal zorgt dan voor schuldgevoel en verlies aan zelfrespect want: als je 
niet gezond bent is dat je eigen schuld.  
  
Het lijkt me een bijna vanzelfsprekende plicht om goed te zorgen voor je lichaam. Een gezond mens 
kan immers zijn verplichtingen (werk) nakomen en meer betekenen voor zijn omgeving. Gezondheid 
is een zegen om dankbaar voor te zijn en geen manier om je te onderscheiden en minder 
gezegenden in de hoek te zetten.  
Evengoed lijkt me het in deze tijd bijna verplicht om vanwege onze buitensporig grote aanspraak of 
aanslag  op onze natuurlijke omgeving te werken aan andere voedingsgewoonten die ook best 
gezond mogen zijn.   
 
Terug naar Carnaval:  
“Het relativeren van het eigen ik” is een middel om zelfkennis op te doen en zou vaker dan alleen 
met carnaval in praktijk gebracht moeten worden.  
Hetzelfde geldt voor de verbroedering: het zou toch wel zuur zijn als de ‘broeder van Carnaval´ je 
vanaf Aswoensdag niet meer ziet staan. Je mag hem dan toch wel huichelachtigheid verwijten. 



Mijn conclusie: carnaval vieren kan gezond zijn, ‘vasten’ is nodig om een beetje gezond te blijven.  
En waarschijnlijk geldt hetzelfde voor de geestelijke gezondheid. 
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