
M ijn 14-jarige dochter
zat tien minuten
voor aanvang al
klaar. Het was aar-
dig donker in onze

huiskamer. Het meeste licht kwam
nog van de televisie. Op de piano
brandde een kaars. De sfeer was de-
voot, zoals vlak voor een kerk-
dienst. 

En toen begon het. We zagen op
tv vijftigduizend mensen staan in
wat een cricketstadion in Man-
chester bleek te zijn. Zo te zien wa-
ren er veel leeftijdsgenoten van
mijn dochter bij. Ze begonnen te
juichen. Er kwam iemand met een
gitaar op. ‘Marcus Mumford’ stond
er in beeld . “Is die van Mumford &
Sons.”, vroeg ik. “Heel goed papa”,
zei mijn dochter. Hij leidde een mi-
nuut stilte in. “Laten we niet bang
zijn, Manchester”, zei hij daarna.
Vervolgens kwamen Take That en

Robbie Williams – die kende ik ge-
lukkig – en zong Miley Cyrus een
liedje. Van haar had ik nog nooit ge-
hoord. Dat vond mijn dochter raar. 

Na ongeveer een half uur kwam
Ariana Grande het podium op. Ik
zag dat mijn dochter even moest
slikken. Ariana droeg een witte trui
met daarop One Love Manchester.
De Amerikaanse zangeres is 23 jaar
oud. De meeste 23-jarigen stude-
ren en feesten of zijn net aan hun
eerste echte baan begonnen. De
zorgen zijn nog beperkt. Dat geldt
niet voor Ariana Grande. 

Op 22 mei trad zij op in de Man-
chester Arena, een paar kilometer
van dat cricketveld waar we nu al
een tijdje naar keken. Ze had het
podium daar net verlaten, toen een
zelfmoordterrorist een spijkerbom
tot ontploffing bracht. Er vielen 22
doden en 116 gewonden, onder wie
veel leeftijdgenoten van mijn
dochter. Ariana verliet Groot-Brit-
tannië met een gebroken hart. Zo-
veel verdriet op zulke jonge schou-
ders. Nu was ze terug en had ze dit

liefdadigheidsconcert voor Man-
chester georganiseerd: een hoog-
mis van liefde en verzet waarin ze
zelf voorging. 

Met de zanger van Coldplay
(ken ik) zong ze de eerste echte
hymne van de avond: ‘Don’t Look
Back in Anger’.  
And so, Sally can wait
She knows it’s too late as we're

walking on by
Her soul slides away
But don’t look back in anger
I heard you say.

Popmuziek wordt liturgie. (Het
omgekeerde mislukt vaak jammer-
lijk.) Een politieagent maakte bui-
ten het stadion een dansje met een
aantal jonge meisjes. Nu werd het
mij ook bijna te machtig. “Wat
mooi”, zei mijn dochter zachtjes
terwijl ze naar de tv bleef kijken.  

En dan was het ook nog Pinkste-
ren. De uitstorting van de Heilige
Geest over de apostelen en het be-
gin van de kerk. Een paar dagen la-
ter las ik op ‘deBezieling.nl ‘ een
stuk van Erik Borgman dat op een
wonderlijke wijze dat concert in
Manchester samenbracht met
Pinksteren. Dat was niet zijn be-
doeling geweest, maar waarschijn-
lijk wilde ik het gewoon graag. ‘De
Helper die Jezus belooft, de Geest,
neemt ons rouwkleed weg en hult
ons in vreugde, verandert onze
klacht in een dans, zoals de Psalm
zegt (30:12)’, schrijft Borgman. 

Volgens de theoloog zijn wij ge-
roepen om overal te getuigen van
Jezus’ overvloed aan goddelijke
goedheid. ‘Hebben wij het lef om
ons uit onze comfortzone en onze
veilige bubbel te laten verdrijven,
het lef om onze macht over en be-
heersing van de situatie los te la-
ten, het lef om te midden van de
turbulentie die dan aan het licht
komt dat onwaarschijnlijke, maar
broodnodige woord te verwachten:
vrede voor jullie (Joh. 20:19)? Vre-
de in de plaats van onze angst.’

Het antwoord op een daad van
intense haat zoals die in Manches-
ter, is om te beginnen vastberaden-
heid, maar toch ook liefde die ooit
nog eens voor vrede zal zorgen. En
dat liet Ariana Grande die Pinkster-
avond in Manchester ons zien. Ze
eindigde met de klassieker
 ’Somewhere Over the Rainbow’.
Somewhere over the rainbow
Way up high
And the dreams that you dreamed
of
Once in a lullaby. 

De dinsdag na het concert ging
mijn dochter weer naar school. Ik
zag hoe ze de fiets opstapte, met
oortjes in. In mijn hoofd spookten
de verhalen over de meisjes uit
Bunschoten en Hoevelaken. Het
kan niet anders of mijn dochter
luisterde naar Ariana Grande. Zoals
wel vaker keek ik haar na terwijl ze
wegfietste de verte in. 

Alleen deze keer iets langer dan
normaal.

STIJN FENS

Een hoogmis vol liefde
met Ariana Grande

D
e eerste die het
zaaltje binnen-
komt, is Naomi.
Het is haar laatste
les ‘Filosofie en
Humanisme’.
Morgen staat ze
buiten, na vier
maanden gezeten
te hebben. Een

bijzondere dag, zou je zeggen, maar er
staan wallen onder haar zwarte ogen.
“Ik slaap er al vier of vijf nachten niet
van. Straks moet ik het doen zonder
muurtjes om me heen”, zal ze later ver-
tellen, als ze samen met andere gedeti-
neerden een tekst over angst heeft ge-
lezen. “Ik heb een verslavingsachter-
grond; hoe ga ik zorgen dat ik niet te-
rugval? Daar ben ik bang voor.” Maar
één ding wil Naomi (34) nu vast kwijt,
voordat de les begint, en dat is haar en-
thousiasme voor filosofie. “Ik kan het
écht iedereen aanraden. Je leert zoveel.
Bijvoorbeeld over amor fati, dat je je lot
moet accepteren. Maar ook dat ieder-
een zijn eigen mening heeft. Soms den-
ken mensen: het ís zo, of het ís zo.” 

Cursussen filosofie zijn er in het hele
land, in filosofische cafés, bij de prijzi-
ger The School of Life. Maar de cursus
‘Filosofie en Humanisme’ is er speciaal
voor gedetineerden. Ook zij hebben be-
hoefte om te praten over levensvragen,
weet Hans Scheper (57), hoofd huma-
nistische geestelijke verzorging bij het
ministerie van veiligheid en justitie. En
ook als ze niet in God geloven. Aan die
vraag is hij twee jaar geleden tegemoet
gekomen met de cursus ‘Filosofie en
Humanisme’, die na ook wordt gegeven
‘Nieuwersluis’, een penitentiaire inrich-
ting voor vrouwen, gelegen aan de
Vecht bij Utrecht. 

In de personeelskantine, het is
lunchtijd, haalt Scheper het cursus-
boekje ‘Onder uit de ziel’ uit zijn tas.
Een stemmige kleine uitgave met frag-
menten van filosofen als Schopenhau-

er, Nietzsche en Aristoteles. Wat gedeti-
neerden daarvan opsteken? “Ze zoeken
vaak óf de schuld helemáál buiten hen-
zelf óf ze gaan heel zwaar gebukt onder
hun daden”, legt Scheper uit. “Dan kun
je wijzen op de gulden middenweg van
Aristoteles, dat maakt hun zelfbeeld
minder zwart-wit. Ze gaan het zelf on-
derzoeken: wat is hun eigen schuld en
wat is de invloed van de sociale druk 
die ze hebben ervaren? Waar ligt voor
hen het gulden midden? Sommige cur-
sisten zeggen: op cursus zijn we einde-
lijk eens af van die vrouwenpraat. Hier
kunnen we serieus over een onderwerp
praten.” 

Inmiddels zijn aan het tafeltje ook
nog de directeur en zijn adviseur aange-
schoven, evenals een vrijwilliger van
het Humanistisch Verbond, Willem van
Katwijk (78). De in bordeauxrood ge-
klede filosofisch consulent runt de cur-
sus in ‘Nieuwersluis’ en vertelt ont-
roerd over de vloed aan dankbare reac-
ties van de vrouwen. “Bedankt voor
sommige dagen meer rust in mijn
hoofd”, schrijven ze hem. Of: “Dit is het
enige uurtje in de week dat we ons pret-
tig voelen”. 

Verlangen om te veranderen
Boukje Aartsen, humanistisch geeste-
lijk verzorger van ‘Nieuwersluis’, kan
zich het enthousiasme wel voorstellen:
“Juist omdat de gedetineerden hier in
hun cel allemaal sterk geconfronteerd
worden met zichzelf, leeft bij de mees-
ten ook een sterk verlangen om te ver-
anderen. Tenminste als ze hun straf
hebben geaccepteerd”. 

En op dat verlangen hoopt de direc-
teur dan weer in te spelen. “Straffen is
één doel van een penitentiaire inrich-
ting, maar wij vinden het minstens zo
belangrijk gedetineerden voor te berei-
den op hun succesvolle terugkeer in de
maatschappij”. Hans Scheper: “Hoe be-
roerder je ze behandelt, hoe beroerder
komen ze eruit”.

Filosofie
achter 
de tralies

RUST IN HET HOOFD Als je in de gevangenis zit, heb je dan
iets aan filosofie? Vrouwelijke cursisten in Nieuwersluis vinden
van wel. ‘Hier kun je nadenken. Wat wil ik in dit leven?’
tekst Leonie Breebaart 

‘Het geeft meer
rust in mijn
hoofd.
Dit is het enige
uurtje in de
week dat we ons
prettig voelen.’ 

Liefdadigheidsconcert
in Manchester viel op
wondelijke wijze
samen met Pinksteren
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