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Druk, druk, Drachten 

Door menige pretentieuze projectontwikkelaar met modieus harrypotterbrilletje wordt getwijfeld of 

Drachten een dorp met kapsones en grootstedelijke allure is of toch een idyllisch stadje met 

dorpskarakter.  

We mogen nochtans ervan uitgaan dat de luiwammesende hangjongeren zich niet bezighouden met 

dergelijke gedachtespinsels wanneer ze ondertussen naar hartenlust elkaar sms’en in de feeëriek 

verlichte straten waar een ogenblik tevoren nog een boxer met dobermannpincherachtig uiterlijk en 

een passerend chihuahuaatje elkaar begroetten.  

’s Zomers wordt het straatbeeld opgefleurd als onder het carillon met enthousiasme wordt 

gestreetdancet en de acrogymnasten in hun felrode nieuwe outfit met turkooizen epauletten voor 

een gemêleerd en applaudisserend gezelschap de flikflak vertonen, terwijl elders door het centrum 

van Drachten verspreide shantykoren hun zeemansliederen ten gehore brengen.  

In een nabij gelegen etablissement zit een nieuwbakken Europarlementariër met een Tweede 

Kamerlid incognito achterkamertjespolitiek te bedrijven ondertussen genietend van een carpaccio 

van ossenhaas die wordt opgevolgd door een stamppotje van rodekool en ze laten zich nadien twee 

kopjes cappuccino serveren.  

Dit wordt gadegeslagen door de eega van een opticien die de politici ervan verdenkt slechteriken te 

zijn die op on-Hollandse wijze het privacyreglement bediscussiëren, zodat zij besluit met veel 

bravoure een compromitterende foto te schieten net als de oud-burgemeester wiens gezicht 

geteisterd wordt door eczeem een mee-eter uitdrukt.  

Het is onwezenlijk te bedenken dat over enige tijd bulldozers en graafmachines heer en meester 

zullen zijn, omdat ze de vaart moeten uitgraven onderwijl voorzichtig de elektriciteitskabels 

vermijdend, zodat langs het Moleneind in de toekomst kan worden gekanood en zeilscheepjes al 

laverend zich een weg banen tot in Drachten toe.  

Op een steenworp afstand van dit alles waren in de middeleeuwen monniken gehuisvest bij Smalle 

Ee waar nog steeds leeuweriken hun melodieën laten horen, kieviten tussen paardenbloemen 

broeden, hagedissen verstoppertje spelen achter vliegenzwammen en andersoortige paddenstoelen 

en aan de oevers guichelheil te vinden is.  

Zal het toekomstige Drachten – ooit geëxpandeerd door de komst van industrieën – een 

cultuurtempel hebben, een gezondheidsboulevard met liposuctiecentrum aan verbrede invalswegen 

en gelegen zijn aan de hogesnelheidslijn of bleken de prestigieuze projecten te hoog gegrepen, vielen 

coöperaties uiteen en bleven bestuurders gedesillusioneerd achter? De tijd zal het leren, maar in 

Drachten gebeurt het! 


