Harens Dictee 2010 ( auteur: Trees Roose)
850 jaar Haren!
1. In een benedictijnerabdij in een Duits stadje in het jaar onzes Heren 1160 kalligrafeerde een
erudiete monnik voor het eerst de naam Noordlaren in een zogeheten officieel grondboek
waarin allerlei kloosterbezittingen werden vermeld, hetgeen geldt als officieus begin van de
850 jaar oude gemeente Haren.
2. Uiteraard startte de historie al 4500 jaar eerder, want er zijn artefacten genoeg die dat
bewijzen, zowel uit de oertijd als uit de middeleeuwen; hunebedden, fibula’s, kartouwkogels
en andere archeologische vondsten wijzen op een brij van culturen met zichtbaar verwoede
pogingen om van ons gortdroge zandvlaktelandschap iets leefbaars te construeren.
3. Een cisterciënzervrouwenklooster uit de dertiende eeuw moest honderden jaren later sluiten
vanwege de Reformatie, waardoor de katholieke gemeente schudde op haar grondvesten:
de toenmalige superroomse, zeer opportunistische pastoor verplichtte zich namelijk om een
protestants, welhaast orthodox examen af te leggen voor de kerkenraad om zijn professie te
mogen behouden.
4. Stad en Ommeland concurreerden toentertijd al met het rijke Westen, want steden en
dorpen schoten als paddenstoelen uit de grond, zodat er in de jaren dertig maar liefst
tienduizend Harenaars resideerden in de Groene Parel op de Hondsrug, die transformeerde
van gehucht met een heuse maire in Franse stijl tot een villaparkachtige nederzetting met
een doodgewone dorpsburgemeester.
5. Haren is er dus heden ten dage voor iedereen: in de vele verpleeg- en verzorginrichtingen
kunnen ouden van dagen relaxed chillen, hockeyers teisteren des zaterdags het kunstgras,
dreumesen blèren in fris geverfde crèches, de nouveaux riches nippen er aan chique
stokoude whisky en verstokte iezegrimmen kunnen hun gram kwijt op de roddelwebsite van
de onvolprezen dorpsklaroen Haren dé Krant.
6. Ten slotte zij vermeld, dat een naë bloedverwante onlangs een crue opmerking debiteerde
over de hoger gelegen wijk Tuindorp, beoosten de spoorlijn Groningen-Assen; allerwegen
wordt je voorgehouden dat aldaar geen sprake is van weidse vergezichten, oogstrelende
bosschages, doe-het-zelfzaken of afhaalchinezen.
7. Niets is minder waar: oud-Indiëgangers, omhooggevallen parvenu's, forensen (forenzen),
keel-, neus- en oorartsen, gynaecologen, plebejers, horecaondernemers, ja, bijkans iedereen
kan wel een reidans van vreugde ten beste geven omdat hij tenslotte terechtgekomen is in
een minimetropool van groene lanen en excellent verharde paden.
8. Genoeg geohaad dus, wij moeten elkaar niet ideeëloos nabauwen, maar faliekant pal staan
voor onze dorpen, waarin niet uitsluitend gefocust wordt op luizenlevenachtig pierewaaien
en idyllisch vermeien, maar ook op nijvere arbeid en hemelbestormende vernieuwingsdrang!

