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Kredietcrisis in Haren?

1 Hoewel Haren een tenhemelschreiend mooi dorp is waarover zelfs een  
would-beschrijver vele blocnotejes zou kunnen volpennen, kan ten langen leste 
wellicht toch de vermaledijde kredietcrisis toeslaan in deze idyllische nederzetting, 
gelegen tussen de bosschages van de imposante Hondsrug.

2 Genoeg luxueuze etablissementen hier ter stede, daar niet van; er zijn zelfs 
provisorische pizzeria’s waar men stante pede een flûteje champagne of 
een wodkaatje kan innemen, zonder gestrest te raken van lanterfantende 
witteboordenobers die hun tijd beiden met mijmeren over hun huisje-boompje-
beestjegezin.

3 Haren is dus heus nog lang geen derdewerelddorp, want in het voorbijgegane jaar 
kocht de welgestelde clientèle nog vele luxueuze en exquise bordeauxwijntjes, Noorse 
glijijzers, dure barbiepoppen en parmahammetjes, ongehinderd door beurskrach of 
andersoortige debacles. 

4 En ook de galerieën met haute couture floreren, zodat de dorpse mode-industrie 
haar deux-pièces, dandyachtige outfits en prêt-à-portermode met weelderige 
decolletés niet in het depot hoeft te laten verslonzen, maar de kledij met een goed 
nettorendement kan verkopen.

5 Toch moeten de Harense publicrelationsbureaus het leeuwendeel van hun 
reclameactiviteiten niet al te relaxed bekijken, want ook de NS-clientèle die 
hutjemutje opeengeperst naar de Groene Parel forenst, moet zich ontspannen kunnen 
vermeien te midden van de retecoole plaatselijke entrepreneurs.

6 Desnoods zetten ze, geaccompagneerd door een flamboyante dirigent met een 
acaciaatje in zijn knoopsgat, ter vermeiing een a-capellakoor bij het oude godshuis 
aan de Kerkstraat, waar de toeristen dan getrakteerd worden op Blokkerpannen met 
antiaanbaklaag.

7 Koste wat kost, we moeten er zorg voor dragen dat zelfs de meest sceptische 
consumenten, of het nu beauty’s met gazelleogen zijn, sneue zielenpoten of 
prestigieuze doctorandussen, met graagte van het spoortracé afstappen om in ons 
dorp überhippe komijnekaas, smeuïge crème fraîche of andere luxegoederen te 
verwerven.

8 Het worstcasescenario is natuurlijk dat de veelgeplaagde Jan Modaal, de 
middenmoter van onze economie, bacillen van de Mexicaanse griep acquireert en 
onze mooie agglomeratie voorbijijlt richting UMCG. Maar kop op, niet geweifeld, geen 
jantje-van-leidengedoe, geen gejeremieer, houd Haren gezond, zowel economisch als 
anderszins.


