Lanterfanten
lrle winreï begint gezellíg,met de
l/ feestdagen.En aangeziengezeiligheid geen tijd kent, vliegen die
dagenom. Maar nu zÍjn we beland irr
het tragere,meer verstilde deel van de
winter. Februad, maart, ze duren lang.
Er gebeurt niet zo veel, niet op de ka_
lender en niet in de natuur.Ifar ?ii.
maarden van wachten ."
".;..i-'
ting: die lente, wanneer komt-ie
nou?
Het wachten gaatons in dezetijd,
waarin bijna a-lleshier en nu te zren
is en te horen, steedsmoeiliiker aí
Wachtenkun je scharenin een rij van
werkwoorden ais nilcsenen luieren.
Het ziin werkwoorden die over ruet_
werken gaal en daarom taboe zijn.
Je hebt nog veel mooiere, met de
misprijzende bijklank van onze I 9deeeuwseopvoedingsmoraal: dralen,
slenteren,lummelen, lanterfanren,
suffen. Ze zijn op z'n minst verdacht
geworden en als het zo doorgaat,
voorspel ik ook sombere tijden voor
woorden alspeinzenen prakkiseren.
Ailemaal drukken ze vertraging uit of
een activiteit die niet direct zichtbaar
is of merkbare effectengeeft. Het doet
me denken aan die docent letterkunde
aande UniversiteitvanAmsterdam,
die verteldehoe hij alskind bij zijn

grootouders,boerenmensen,rn een
hoekje een boekje zat te lezen.Waarop
zijn opa zei "Jongen, ga toch 's wat
dóen."
lk heb 's gelezen dat je een onderscheid moet makên tussên nietsdoen en niet-doen.
Nietsdoenduidr op verknoeienvan
tijd; niet-doen is op alertewijze afzien
vaa handelen,ingrijpen, concjusies
trekken, ie mee laten voeren door ervaringen of gevoelens,ie met dingen
bemoeien,ondernemen. Nierdoen
is voor resultaatgerichtestrebershet
moeilijkste wat er is.
Kijk naar de natuur: de zwarte bomen,
de grauwe sÍuiken, de vissendie stil
in het water hangen. Omhuld door
een schijnbaredood, blijven ze diep
van binnen actief.Dat moet, want anders wordt het niks met die lente.
Geïnspireerddoor de natuur wil ik
hier pieiten voor een eerherstelval
lanterfanten,lummelen en aalrverwaate fenomenen.In de zin van metdoen: heel bewust die buitenwereld
evenuitsluiten. Zie het als de huistuin-en-keukenvariantenvoor me,
ditatie. Met daarnaeen mooie lente.
natuurLijk.

Warm aanbevolen
Wistu datje gedeukteblikkeneigenlikongeopendmoetweogooien?Endat gesteriliseerde
melkna openenevenlanq _ oi
evenkort- houdbaaris alsdagversemelk?LeesallesovÀrvoed_
setbewaren,op pagina24.Ergaateenwereldvooru ooen.

