
Tolerantie in Hardenberg: een mooie zondagavond in augustus 

Op 22 september was er in het Circus in Hardenberg een 

bijeenkomst over discriminatie in Hardenberg. Dit naar 

aanleiding van een gemeenteraadsvergadering in mei, 

waarop Romano Boshove een verhaal hield over 

toenemende 

discriminatie in 

Hardenberg. Ik 

mocht erbij zijn 

om wat te 

vertellen, die 22e september. Ik kon helaas niet, maar dít 

had ik graag willen zeggen. En ik schrijf het op de dag dat 

we bij Kamp Molengoot herdachten dat daar in de oorlog 

ca. 150 Joodse mannen dwangarbeid verrichten voordat 

ze in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden 

afgevoerd naar Westerbork. Om te worden vernietigd. 

De gevolgen van fascisme, Nazi-Duitsland, Jodenhaat, 

homohaat…..  

Zolang we hier wonen verwonder ik me over het 

centrum van Hardenberg! Daar is iets bijzonders aan de 

hand: in het Oosteinde en de Voorstraat mag je niet 

met je auto komen, maar je mag er wél fietsen tussen 

de voetgangers. Of, andersom, de voetgangers mogen 

lopen tussen waar de fietsers fietsen. Ik ken geen plaats in Nederland waar dat ook gebeurt. Wat ik 

zo fascinerend vind: het gaat eigenlijk altijd goed. Sinds juni 2000 fiets ik geregeld door het centrum 

en nog nooit knalde ik tegen een voetganger op. En omgekeerd ben ik nog nooit geschept door een 

fietser als ik zelf te voet ga door het centrum. Het zál vast overigens wel eens een keertje misgaan! 

We blijven mensen… Maar het gaat dus zó vaak goed, dat gemeente of politie nog niet heeft 

overwogen om fietsen te verbieden tussen het lopen of lopen tussen het fietsen. Blijkbaar hebben 

we hier in Hardenberg de gave om te leven en te laten leven, om elkaar niet in de weg te lopen of 

fietsen en toch ondertussen allemaal op het plekje uit te komen waar we graag willen zijn. Het hoort 

misschien wel bij wat ik hier ervaar als de mentaliteit van mensen: gemoedelijk, niet direct de 

confrontatie zoeken, elkaar wat ruimte te gunnen zonder je eigen principes overboord te gooien. Ik 

vind het kostbaar! 

Het is een mooie avond in augustus als we met zo’n 75 mensen in de Stefanuskerk (die dus aan de 

Voorstraat staat…) een meditatieve kerkdienst vieren. Veel van de aanwezige mensen genieten 

ervan. Tijdens de viering zijn we zo’n 10 minuten stil. Bijzonder wat er in de stilte allemaal niet bij 

mensen naar boven kan komen en hoe God zich daarin sprekend mengt in de stilte. Tijdens de stilte 

horen we  wat geluiden van buiten komen: het terras van de pizzeria tegenover de kerk zit vol. Waar 

wij genieten van God en stilte en zingen, genieten zij van Gods goede gaven en gezelligheid. Als ik na 

afloop uit de kerk kom fiets ik langs het terras en zie daar veel mensen. Daaronder ook een paar 

mensen die lid zijn van onze kerk en met een paar praat ik even. Even schiet het door me heen: het 



was misschien wel mooi als jullie net met ons hadden meegevierd en dan hadden we samen nu even 

een glas gedronken, maar…, het is ook eigenlijk prima zo! Leven en laten leven….. 

Ik fiets door de Voorstraat en neem een omweg terug naar Baalderveld , via het fietspad langs de 

Vecht. Een mooie manier om de rust uit de kerk nog even vast te houden. Prachtig is het daar als het 

avond is! Dat vind ik niet alleen, want er lopen en of fietsen meer mensen over het pad. Ook zonder 

elkaar ondersteboven te lopen of te rijden. Ik nader van achteren twee vrouwen uit Baalderveld. Ze 

hebben sportkleren aan, je ziet ze genieten. Ik denk dat ze hard hebben gelopen en nu lekker 

wandelen langs de Vecht. Als ik die twee vrouwen bijna ga inhalen zie ik dat van de andere kant twee 

vrouwen komen die Moslima zijn. Dat kan bijna niet missen, met de kleren die zíj aan hebben. Zeg 

maar, met veel meer kleren aan  dan de vrouwen uit Baalderveld en helemaal in het zwart. Hoe zal 

dat gaan? Willen ze elkaar zien? De beide Moslima’s glimlachen hartelijk naar de beide vrouwen uit 

Baalderveld en die groeten hartelijk terug. Leven en laten leven….. Ik fiets voorbij en groet ze alle 

vier. 

Als ik Baalderveld binnen fiets zie ik iets, dat ik nog niet eerder zag in de wijk. Ik zag het al wel eens  

in het centrum tot mijn positieve verbazing. Toen zag ik twee vrouwen hand in hand, nu in mijn eigen 

woonwijk lopen twee mannen hand in hand! Hoorde ik een tijdje geleden nog dat homoseksueel zijn 

in Hardenberg niet zo makkelijk was…., deze mannen hebben daar blijkbaar geen last van.  

Eén fietstochtje van ongeveer een kwartiertje op een zondagavond van de kerk weer terug naar huis 

en allemaal verschillende mensen, die ieder op hun eigen manier aan het genieten waren van het 

leven en de rust van de zondagavond. Leven en laten leven, ook al sta je misschien op heel 

verschillende manieren in het leven en ga je verschillende kanten op in je leven. Het kán in 

Hardenberg gelukkig dus wel! Als het dagelijks lukt aan het Oosteinde en in de Voorstraat om 

fietsend en wandelend en scootmobielend door het leven te gaan zonder elkaar ondersteboven te 

rijden of overhoop te lopen….., dan kan het vast op andere plekken van de stad ook. 


