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LANTERFANTEN

Lanterfanten; ik las het woord een tijd geleden in een damesblaadje en sinds die tijd laat 
het woord mij niet meer los. Lanterfanten. Een prachtig ouderwets woord, dat smaakt 
naar zomerse, lome dagen. Naar ijsjes in de zon. Maar ook naar winterse schemeringen, 
waarbij het enige licht in de kamer veroorzaakt wordt door de kachel. 
Een nostalgisch woord dat amper nog gebruikt wordt, waarschijnlijk bij de jongere 
generaties onbekend is en vrijwel niet meer in de praktijk gebracht wordt. Lanterfanten is 
totaal anders dan het verveeld rondhangen, of het half bewusteloos voor de buis hangen. 
Lanterfanten is een luxe vorm van nietsdoen en daar echt van genieten. Heerlijk op je 
rug in het hoge gras, turen naar de overwaaiende wolken. Losse bladeren opschoppen in 
een herfstbos. Op je buik op een zandstrand, met de zon op je rug en het geluid van de 
branding in je oren. Dat is lanterfanten. Maar ook gewoon even lekker op de bank, beetje 
mijmeren. 
Ondanks arbeidstijdverkorting, hulp in de huishouding en een enorm arsenaal aan huis-
houdelijke apparaten die ons leven moeten vergemakkelijken, hebben we steeds minder 
tijd voor ons zelf. Naast alle verplichtingen die werk, gezin en sociale relaties aan ons 
stellen moeten we in onze schaarse vrije tijd ook nog werken aan spirituele en persoon-
lijke ontwikkeling, waardoor we steeds minder toe komen aan ons echte zelf. Eigenlijk is 
er maar één optie: het lanterfanten moet in ere hersteld worden. Lanterfanten reduceert 
de dagelijkse stress, wat leidt tot minder ziekteverzuim. Lanterfanten zou daarmee een 
positief effect hebben op de volksgezondheid. Lanterfantende ouders zijn ontspannen 
ouders, wat leidt tot minder probleemgedrag bij kinderen. De Ministeries van WVS en So-
ciale zaken zouden eigenlijk subsidies beschikbaar moeten stellen om het lanterfanten te 
stimuleren. Wat dan meteen tot een complete lanterfantmarkt zal leiden. In navolging van 
de fitness en yoga rage, kan er een gehele op lanterfanten gerichte kledinglijn ontwikkeld 
worden. En wat dacht je van Lanterfanttrainingen, Lanterfantcoaching, om maar niet te 
spreken van lanterfanten als tool voor teambuilding. Ik ontdek al weer allerlei gaten in 
de toch behoorlijk gevulde markt. Zouden banken krediet verstrekken aan een Bureau 
ter bevordering van het Lanterfanten, of zou ik het beter in een stichtingsvorm kunnen 
gieten om op die manier voor subsidie in aanmerking te komen? Bedrijfsplan schrijven, 
PR-plannetje opzetten, huisstijl ontwikkelen? Ho ho, nu niet doordraven. Eerst maar eens 
zorgen dat ik ervaringsdeskundige wordt. Wat zal het worden, mensen kijken op een 
terrasje of bij een strandpaviljoen genieten van de zonsondergang? Rosétje erbij, hmm, 
lanterfanten, heerlijk…… 
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