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Het is spitsuur. Geleidelijk raken alle plaatsen van de 
trein bezet. Mensen die hun bagage op een zitplaats 
hadden gezet, maken ruimte. Eén reiziger maakt echter 
geen aanstalten om ruimte te maken. Ze heeft twee 
zitplaatsen in gebruik. Op het uitklaptafeltje naast haar 
staan vier bakjes etenswaren en twee flesjes drinken 
uitgestald. Het ziet er allemaal heel groen en gezond 
uit, behalve dat plastic dan. Haar tas en jas bezetten de 
stoel. Zelf zit ze aan het gangpad en vormt ze een fy-
sieke blokkade voor de zitplaats naast haar. Een laptop 
en een grote agenda maken het beeld van een druk be-
staan compleet. 
De conducteur roept om dat iedereen zo veel mogelijk 
plek moet maken en de bagage van de lege plekken 
moet halen. De meeste mensen zijn aardig en inschik-
kelijk, zelfs in de spits. Een kind wordt op schoot geno-
men, een student biedt zijn plaats aan aan een oudere 
reiziger. 
Maar de vrouw voelt zich niet aangesproken. Toch stelt 
niemand haar een vraag. Ze heeft een uitstraling die 
doet vermoeden dat er met haar niet te spotten valt. 
Ondertussen is ze druk in de weer met haar make-up, 
daarna met de laptop en vervolgens pakt ze de tele-
foon. Eén reiziger wil uiteindelijk naast haar gaan zit-

ten, maar hij wacht netjes tot mevrouw uitgebeld is. 
Dat duurt langer dan verwacht. Tijdens een stilte 
spreekt hij haar alsnog aan. ‘Mag ik naast u zitten?’ 
Mevrouw reageert verontwaardigd. ‘Ziet u niet dat ik 
in gesprek ben?’ Ze gaat door met haar gesprek. Voor 
de reizigers om haar heen wordt een hele verbale me-
dische encyclopedie uitgestald. Om met Brigitte Kaan-
dorp te spreken: ‘Het leven is best wel ontzettend 
zwaar.’ 
Op het volgende station komen er nieuwe reizigers bij. 
Maar mevrouw gaat rustig door met het telefoon-
gesprek. Met zo’n zwaar leven heeft ze kennelijk recht 
op twee zitplaatsen. 
Pas na een kwartier is het telefoongesprek afgelopen. 
Inmiddels is een heel scala aan persoonlijk ongemak 
gepasseerd. Weer vraagt de reiziger of hij naast me-
vrouw mag zitten. Nu kan ze er niet meer onderuit. Al 
zuchtend en steunend ruimt ze haar etenswaren op. 
Haar tas zet ze in het gangpad. ‘Maar als er iemand 
over valt en zijn been breekt, is dat uw schuld’, zegt ze 
tegen de man die nu naast haar zit.
 
Soms zijn volwassenen net kleine kinderen. Ze moeten 
per se het laatste woord hebben.

Henk Algra • treinreiziger nd.nl/columns

Ruimte maken in een volle trein

 …Nederland moet het debat aan-
gaan over kunstmatige ingrepen in 
het klimaatsysteem en de risico’s 
ervan gaan onderzoeken.

Als we doorgaan zonder op korte ter-
mijn ingrijpende maatregelen te ne-
men, zullen we de internationale af-
spraken om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5 tot 2 gra-
den niet halen, zo bleek recent uit de 
doorrekening van het Nederlandse 
klimaatakkoord en uit berekeningen 
op mondiale schaal van het VN-Mili-
euprogramma. Maar is een volledige 
energietransitie wereldwijd op tijd 
nog mogelijk? Dat blijft, gezien de 
weerstand in veel landen, nog een 
open vraag. 
Sommige klimaatdeskundigen stel-
len daarom voor naar mogelijkheden 
te zoeken om onze planeet met tech-
nologische toepassingen weer kunst-
matig te laten ‘afkoelen’. Climate en-
gineering, heet dit ingrijpen in het 

klimaatsysteem. CO2 uit de lucht fil-
teren met enorme machines of snel-
groeiende planten en vervolgens on-
dergronds opslaan. Of fijnstof vanuit 
speciale vliegtuigen de dampkring in 
brengen, waardoor zonlicht op grote 
hoogte weerkaatst, net als bij een 
vulkaanuitbarsting. 
Maar dit is zeker niet onomstreden. 
Is climate engineering wel een wense-
lijke strategie?

probleem verplaatsen
Ten eerste zouden deze technieken 
het probleem slechts verplaatsen. Als 
we de aarde, door fijnstof de damp-
kring in te brengen enkele graden 
zouden kunnen afkoelen, dan blijven 
de prikkels uit om het onderliggende 
probleem op te lossen door bijvoor-
beeld energietransitie. 
Bovendien zou het ons en toekom-
stige generaties afhankelijk maken 
van het grootschalig toepassen van 
technologieën die we nog niet vol-

ledig begrijpen. En het allerbelang-
rijkste: alle vormen van climate engi-
neering brengen grote risico’s en 
onzekerheden mee. Zo kan de fijn-
stoftechniek regionale weerpatronen 
ingrijpend veranderen – maar hoe 
precies, is moeilijk in te schatten. Als 
hierdoor het moessonsysteem, waar-
van miljarden mensen afhankelijk 
zijn, zou veranderen, zou dat armere 
landen extra kwetsbaar maken. 
Als koolstofdioxide met snelgroei-
ende planten uit de lucht gefilterd 
wordt, dan zouden de grote land-
bouwgebieden die we hiervoor nodig 
hebben, moeten concurreren met 
grond voor het verbouwen van voed-
sel.
Er bestaan in internationaal verband 
nog geen regels over hoe we deze 
technieken al dan niet zouden mo-
gen gebruiken. Wie mag straks be-
slissen over het beginnen met toe-
passen van zo’n techniek? En wie is 
er verantwoordelijk als het misgaat? 

Wie beslist om te 
beginnen met dit 
soort ingrepen? 
En wat als het 
misgaat? 

 
Michel Rog • Tweede Kamerlid voor het CDA nd.nl/opinie 

Gooi artikel 23 niet met het badwater weg

 
Frank Biermann • hoogleraar Global Sustainability Governance aan de Universiteit Utrecht nd.nl/opinie beeld afp / Sonny Tumbelaka

Debatteer over ingrepen in klimaat

 …Anders dan VVD’er Klaas Dijkhoff, 
wil het CDA de vrijheid van onder-
wijs juist beschermen. De keuzevrij-
heid van ouders is een groot goed.

Door de zorgelijke situatie bij het is-
lamitische Cornelius Haga Lyceum in 
Amsterdam staat onze onderwijsvrij-
heid onder druk. De school kwam in 
opspraak vanwege salafistische in-
vloeden. Er zou zelfs sprake zijn van 
een potentieel gevaar voor de natio-
nale veiligheid of de rechtsorde. Voor 
diverse mensen bleek dit hét start-
schot om de aanval op artikel 23 van 
de grondwet te openen. Dat artikel 
borgt de vrijheid van onderwijs en de 

gelijke bekostiging van openbaar en 
bijzonder onderwijs. Het zorgt ervoor 
dat ouders kunnen kiezen voor een 
school die aansluit bij hun levens-
overtuiging of opvattingen over on-
derwijs en vorming. Artikel 23 be-
paalt ook dat moet worden voldaan 
aan ‘deugdelijkheidseisen’: de objec-
tieve criteria die voor alle scholen 
gelden, zoals de eisen die aan leraren 
worden gesteld en het voldoen aan 
de kerndoelen. De Onderwijsinspec-
tie houdt hier toezicht op.
We moeten eerlijk zijn. Scholen waar 
kinderen worden geïndoctrineerd 
met antidemocratische ideologieën, 
zoals het politieke salafisme of jiha-

dat kan allang. In het Burgerlijk Wet-
boek (boek I, artikel 68) staat: ‘Geen 
godsdienstige plechtigheden zullen 
mogen plaats hebben, voordat de 
partijen aan de bedienaar van de 
eredienst zullen hebben doen blij-
ken, dat het huwelijk ten overstaan 
van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand is voltrokken.’ 
Er staat zelfs een forse boete op 
(Wetboek van Strafrecht artikel 449). 
De ‘bedienaar van de godsdienst’ die 
‘enige godsdienstige plechtigheid’ 
uitvoert voordat het echtpaar écht 
getrouwd is, krijgt een boete van de 
tweede categorie (4150 euro). Voor-
gangers die binnen twee jaar weer 
in de fout gaan, kunnen opnieuw 
een boete of twee maanden gevan-
genisstraf krijgen. 
Deze regels staan al ongeveer sinds 
de tijd van Napoleon in de Neder-
landse wet. Een verplicht burgerlijk 
huwelijk moet voorkómen dat een 
van de partners – in de praktijk vaak 
de vrouw – rechteloos achterblijft 
als de ander wil scheiden of ‘ge-
woon’ met iemand anders trouwt. 
Als een huwelijk niet officieel geslo-
ten is, gelden de normale regels voor 
echtscheiding ook niet. Vrouwen 
kunnen zo gevangen raken in een 
huwelijk, bijvoorbeeld als hun man 
of de imam niet wil meewerken aan 
een echtscheiding.
Dat is precies wat VVD en GroenLinks 
willen aanpakken. In hun voorstel 

krijgt niet alleen de voorganger een 
boete bij een ‘illegaal huwelijk’, 
maar ook de echtparen én hun ge-
tuigen. Bovendien krijgen veelple-
gers zes maanden cel. Beide partijen 
maken onomwonden duidelijk wat 
ze voor ogen hebben: het bestrijden 
van ‘illegale shariahuwelijken’.
Maar zullen hogere boetes helpen 
als de bestaande regels al nauwe-
lijks worden gehandhaafd? Er is so-
wieso maar weinig bekend over de 
praktijk. ‘Een schatting geven van de 
omvang van het aantal gesloten on-
wettige religieuze huwelijken in Ne-
derland bleek niet haalbaar’, schre-
ven onderzoekers in 2015. Ze ‘lijken 
lijken voor te komen binnen de Af-
ghaanse, de Somalische, de Suri-
naamse en mogelijk de Iraanse en 
de Pakistaanse gemeenschap, de 
(nieuwe) Nederlandse moslims (be-
keerlingen) en, mogelijk in mindere 
mate, in de Marokkaanse en Turkse 
gemeenschap.’ Cultuur en sociale 
druk zijn er een oorzaak van. Maar 
ook: ‘In sommige gemeenschappen 
leek men slecht op de hoogte te zijn 
van de voorgeschreven volgorde. 
Vooral de onbekendheid over de 
strafbaarheid van de geestelijke be-
dienaar die een huwelijk voltrekt als 
er nog geen burgerlijk huwelijk is 
gesloten, lijkt groot te zijn.’ 
Laten we eerst maar de huidige re-
gels handhaven – én een goede 
 uitlegfolder maken.

Sjoerd Mouissie nd.nl/opinie beeld afp / Henghameh Fahimi 

Wie in de kerk of moskee trouwt zonder burger-
lijk huwelijk, moet een forse boete krijgen. Dat 
staat in een wetsvoorstel van VVD en GroenLinks. 
Ze willen vooral shariahuwelijken aanpakken,

maar,

over de andere kant van de feiten
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Na jaren van discussies in beperkte 
kringen van deskundigen, is het in-
ternationale debat hierover nu sterk 
opgelaaid. 
Uit zorg over de risico’s heeft Zwit-
serland afgelopen maand met twaalf 
andere landen bij de Verenigde Na-
ties een voorstel ingediend voor een 
mondiaal onderzoek naar de ver-
schillende technologieën voor cli-
mate engineering. Maar onder meer 
de Verenigde Staten en veel oliepro-
ducerende landen hebben het voor-
stel geblokkeerd.

nog geen standpunt
Hiermee is climate engineering wel 
formeel onderdeel geworden van de 
internationale milieupolitiek. Toch 
heeft Nederland nog geen duidelijk 
standpunt ingenomen over climate 
engineering als mogelijke oplossing 
voor klimaatverandering. 
Het is cruciaal dat ook Nederland – 
nota bene een van de landen die het 

kwetsbaarst zijn voor klimaatveran-
dering – op korte termijn de discus-
sie voert en onderzoeksprogramma’s 
begint waarmee we onze insteek en 
onderhandelingspositie in dit opko-
mende internationale debat kunnen 
bepalen.
In de internationale discussies die we 
hierover moeten gaan voeren, is ook 
een sterkere inbreng van ontwikke-
lingslanden cruciaal. Zij zijn bijzon-
der kwetsbaar voor de risico’s van dit 
soort grootschalige ingrepen in het 
klimaatsysteem. Bovendien hebben 
ontwikkelingslanden onvoldoende 
aanpassingsvermogen, mocht er iets 
misgaan. 
En toch staan juist deze landen gro-
tendeels buiten de debatten hierover, 
simpelweg omdat ze kennis en on-
derzoekscapaciteit missen. 
Recent onderzoek door de Universi-
teit Utrecht heeft aangetoond dat ex-
perts uit ontwikkelingslanden bijna 
nooit betrokken zijn bij wetenschap-

pelijke discussies over climate engi-
neering en dat hun belangen vaak 
niet worden meegenomen in dit 
soort onderzoeksprojecten. Nu komt 
er met deze discussies in de Verenig-
de Naties een kans voor ontwikke-
lingslanden om voor het eerst in-
vloed uit te oefenen op dit cruciale 
onderwerp.

politiek antwoord
Climate engineering klinkt als 
 sciencefiction. 
Maar inmiddels is het tot een serieus 
onderwerp in het mondiale klimaat-
debat geworden. 
De hoogste prioriteit is en blijft zon-
der twijfel dat we de uitstoot van 
broeikasgassen verminderen. 
Maar als we de doelen uit het kli-
maatakkoord van Parijs niet halen, 
zal de roep om dergelijke technologi-
sche programma’s luider worden. 
Nederland moet hier ook een politiek 
antwoord op hebben. <

Een van de technologische ingrepen waaraan gedacht wordt, is fijnstof de dampkring in brengen, waardoor de aarde 
minder opwarmt, net als bij een vulkaanuitbarsting. 

disme, zijn volstrekt ongewenst. 
Deze stromingen keren zich af van de 
Nederlandse samenleving in plaats 
van bij te dragen aan actief democra-
tisch burgerschap. Maar laten we 
duidelijk benoemen waar het wringt 
en niet het kind met het badwater 
weggooien.

misbruik
Moet de ernstige situatie bij het Cor-
nelius Haga Lyceum het einde van de 
vrijheid van onderwijs betekenen? 
Natuurlijk niet! We hebben de dure 
plicht onze vrijheid van onderwijs 
juist weerbaar te maken tegen hen 
die deze vrijheid misbruiken. Minis-

ter Slob moet prioriteit geven aan 
wetgeving die verhindert dat er 
scholen worden opgericht waar anti-
democratisch gedachtegoed wordt 
verspreid. Geef de inspectie meer 
ruimte om te controleren. We willen 
een betere screening van schoolbe-
stuurders, maar ook nadrukkelijker 
nagaan of binnen de op te richten 
school de burgerschapsopdracht, die 
alle scholen hebben, kan worden uit-
gevoerd. Wanneer schoolbestuurders 
over de schreef gaan, bijvoorbeeld 
door het verheerlijken van terroris-
tisch geweld, dan worden ze ge-
schorst. Ten slotte moet de burger-
schapsopdracht meer zijn dan een 

papieren tijger. Nu is theoretische 
kennis over de kenmerken van een 
democratie voldoende. Wij willen 
dat het een antoonbaar onderdeel 
vormt van de schoolcultuur, waar-
mee leerlingen actief oefenen. De in-
spectie moet hierop kunnen handha-
ven. Zo kunnen leerlingen in de 
toekomst actief bijdragen aan de de-
mocratische samenleving. 
Op deze manier beschermen we onze 
kinderen én onze samenleving, door 
antidemocratische krachten te we-
ren. En we behouden wat goed is: de 
vrijheid voor ouders en leerlingen 
om te kunnen kiezen voor een school 
die bij hen past. <

 
Michel Rog • Tweede Kamerlid voor het CDA nd.nl/opinie 

Gooi artikel 23 niet met het badwater weg

 
Frank Biermann • hoogleraar Global Sustainability Governance aan de Universiteit Utrecht nd.nl/opinie beeld afp / Sonny Tumbelaka

Debatteer over ingrepen in klimaat

column
Anita Zeldenrust is ouder van een gezinshuis 
voor kinderen die (soms tijdelijk) niet thuis 
kunnen wonen. Zij schrijft elke maand een 
column. 

 Anita Zeldenrust nd.nl/columns

Tijdnood in mei
Het was op Witte Donderdag dat we voor een kennis
makingsgesprek de oude dorpsschool nabij ons huis bezoch
ten. We werden rondgeleid door de wat smalle, hoge gangen 
en waren groot genoeg om door de verheven ramen de klas
sen in te kijken. De gedachte dat mijn eigen vader hier in de 
naoorlogse jaren op zijn houten klompjes door de gangen 
had gelopen, en in deze inmiddels monumentale lokalen zijn 
niet te evenaren hoofdrekensnelheid had ontwikkeld, gaf me 
een weemoedig gevoel. Als ik op dat moment het aanmel
dingsformulier had moeten ondertekenen, had ik dat waar
schijnlijk kritiekloos gedaan. 
Maar ik was hier niet gekomen om de sentimentele muts uit 
te hangen. Ik had een belangrijke missie: een passende 
school zoeken voor ons jongste gezinshuiskind. En dus be
landden we met een serieus gezicht aan tafel bij de direc
trice van de school. De afgelopen jaren had ik vooral aan 
haar kant van de tafel gezeten, dus ik kon me goed indenken 
hoe zij daar met ouders van een potentiële leerling zat. Ik 
wond dus maar geen doekjes om ons verhaal: ‘Ons kind 
heeft flinke bagage bij zich en heeft een school nodig die 
daar niet van schrikt. Die bereid is voorspelbaar te zijn, ge
duld te hebben, de ware boodschap achter het gedrag te le
zen en consequent te zijn.’ Ze leek er niet van onder de in
druk. Dat was alvast mooi meegenomen.

vooroordeel
Mijn volgende vraag was wat spannender: ‘Deze school is wel 
erg wit; hoe gaat ons gekleurde kind zich hier thuis voelen?’ 
Ik was me zeer bewust van de vooronderstelling die in mijn 
vraag besloten lag, maar ik had mijn huiswerk goed gedaan. 
Ze moest bekennen dat dit op deze school helaas een reële 
vraag is, en dat ze al jaren een gevecht tegen de vooroorde
len voert. Niet met de kinderen – die zijn van nature wat 
meer kleurenblind – maar met hun ouders. De komst van 

een vluchtelingengezin in de school had daarin nog niet zo 
lang geleden een hoopvolle wending gebracht. De angst voor 
het onbekende veranderde in een voorzichtig omarmen van 
het andere. Een mooi voorbeeld dat school ook een leer
plaats voor ouders kan zijn.
Bij het verlaten van de school werd mijn aandacht getrokken 
door een herdenkingsplaat bij het lokaal van de hoogste 
groep. Het hing daar ter nagedachtenis aan de toenmalige 
hoofdmeester Tromp, die als verzetsstrijder in 1942 door de 
Duitsers werd opgepakt, gemarteld en gefusilleerd. Ieder 
jaar wordt in groep acht zijn verhaal verteld, al vele jaren 
lang. Opdat zij nooit vergeten. Wat een rijkdom wanneer een 
school zo’n verhaal te vertellen heeft. Als er een steen is ge
plaatst, als ware het de Jordaan. Zodat de kinderen blijven 
vragen: ‘Wat betekent nou die steen?’ Dan heb je als school 
wat te vertellen! Zonder twijfel hangen de kinderen aan je 
lippen, want zelfs 74 jaar vrijheid maakt de realiteit van de 
oorlogsverschrikkingen kennelijk niet minder invoelbaar.

gedenkstenen 
De laatste jaren dreigen dodenherdenking en Bevrijdingsdag 
op 4 en 5 mei er wat bekaaid vanaf te komen op de basis
scholen. Met een lange meivakantie – die in april begint, dus 
vanwaar die naam? – ontstaat er tijdnood voor de aandacht 
die alle verschillende gedenkmomenten verdienen. Goede 
Vrijdag en Pasen, de Koningsspelen, Moederdagcadeautjes én 
oorlog en vredeherdenkingen – het zijn hoogtijdagen die 
allemaal in deze vakantie plaatsvinden en daardoor al voor 
de vakantie afgehandeld dienen te worden.
Dus hebben we als ouders zelf wat werk te doen. Gedenk
stenen in eigen stad of dorp zijn zo gevonden. Ze vertellen 
verhalen die hun relevantie nog lang niet verloren hebben. 
Wanneer de kinderen dan vragen wat deze stenen te beteke
nen hebben, is het aan ons of we bereid zijn de verhalen te 
achterhalen en naar het nu te vertalen. Als dat vertalen 
wordt vergeten, vergeet dan de verhalen ook maar. Dan zijn 
de offers slechts bewonderenswaardige heldendaden in een 
tijd die de onze niet raakt. Dan is er geen les geleerd. 
En laat dat aanmeldingsformulier dan ook maar zitten.

De school is ook een 
leerplaats voor ouders.


