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Recht Status van vreemdeling kan door tijd veranderen

Damiaan Denys

Blij een
man te zijn

‘V

ind je dat vrouwen dezelfde rechten hebben als
mannen?” schreeuwde ze
in mijn oor.
Ik aarzelde. Mijn antwoord zou iets naars kunnen ontlokken. Ja, natuurlijk, zei ik ten slotte,
terwijl mijn ogen iets op de grond zochten.
“Dan ben je een feminist,” schreeuwde ze in
mijn oor.
Dat schreeuwen vond ik niet zo erg. Haar lippen beroerden bijna mijn oorschelp. Dat feminist zijn, daarentegen… Niet dat ik ertegen ben,
maar het voelt plots zo vrouwelijk, om feminist
te zijn, als man. Zijn er ook vrouwen die masculinist zijn? wilde ik haar vragen. Ik deed het niet.
Eigenlijk wilde ik alleen maar iets in haar oor
schreeuwen. Dat past niet bij een pasgeboren
feminist, bedacht ik snel. Ik lachte mijn gedachte weg. Ze lachte terug.
Wat was ik blij een man te zijn.
Ze waren bloedmooi, midden dertig, wulps,
sprankelend en uitnodigend. Onze lichamen
deinden op en neer. Onze ogen ontmoetten elkaar, wisselden een blik en dwaalden weer af.
De muziek stond loeihard.
We dansten samen in eenzaamheid. Gevangen
in luidruchtigheid. Beklemd tussen broeierige
zwetende lichamen. Mannen, vrouwen, feministen, individualisten. Af en toe priemden hun
vingers resoluut de hemel in, wanneer de muziek naar een climax leek te groeien met een
vervelend geloei. Alsof ze nadrukkelijk God als
schuldige aanwezen. Dan herhaalde hetzelfde
monotone gebonk zich weer. Inderdaad, God,
wat heeft deze generatie saaie muziek.
Ik zag hun elegante bewegingen, smachtende
ademhaling en verleidend wenken. We bewogen maar bleven staan. Allen dansten maar niemand met elkaar.
Ik wilde ze zo graag in mijn armen leggen, ongegeneerd hun lijven voelen, zoals vroeger, ze
in mijn armen tollen en onze vingers in elkaar
verstrengelen, met spanning in de onderarmen,
om ze te vangen en los te laten, weg te gooien en
in te halen. Ik wilde alleen samen dansen maar
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ze konden alleen nog maar samen alleen dansen.
De muziek groeide opnieuw naar een climax
toe. Ik priemde ten slotte ook mijn vinger resoluut de lucht in. Om God te danken voor al dat
moois dat hij had geschapen. Wat was ik blij een
man te zijn. Zo blij dat ik hun verlangen nooit
zal kennen, zo blij dat ik hen nooit zal begrijpen,
zo blij dat ik me nooit met hen zal kunnen vereenzelvigen opdat zij mijn verlangen voor eeuwig zullen bestendigen.
Gelukkig ben ik ook feminist. Dat heeft de
vrouw zelf gezegd.
d.denys@parool.nl
Geert ten Dam, voorzitter van het college van
bestuur van UvA, en Damiaan Denys, filosoof en
hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van
Amsterdam, schrijven om beurten op deze plaats
een column.

‘Wanneer is
iemand nog
als anders te
beschouwen?’
Hoe lang blijft iemand een vreemdeling?
Jurist en filosoof Martijn Stronks onderzocht
de relatie tussen migratierecht en tijd.
tekst Joost Zonneveld, foto Charlotte Odijk
AMSTERDAM
In hoeverre hebben recht en tijd met elkaar te
maken?
“Het recht is een systeem dat goed functioneert
op momenten, op de momenten dat recht gesproken wordt. Een rechter kan een uitspraak
doen door feiten te fixeren en die in relatie te
brengen met de wetten die dan gelden. Dat
klinkt vrij logisch, maar juist in het migratierecht speelt mee dat de tijd ook doorloopt.”
Hoe bedoelt u dat?
“Mensen die nieuw in Nederland zijn, zullen
door het recht als een vreemdeling beschouwd
worden. Maar juist dat wordt in de loop van de
tijd steeds ingewikkelder. Wie hier een aantal
jaren woont, zal hier een leven opbouwen. Door
te werken, door de taal te spreken, door de kinderen die naar school gaan. De vreemdeling
van weleer verbindt zich in meer of mindere
mate met de mensen en het land waar hij is
gaan wonen.”
Waarom is dat voor het recht ingewikkeld?
“Aan de ene kant is tijd uiterst geschikt als controlemiddel, bijvoorbeeld als in de wet staat dat
iemand zich na vijf jaar mag naturaliseren tot
Nederlander. Tijd is dan een juridische voorwaarde voor een aanspraak. Maar het verstrijken van de tijd leidt er ook toe dat het steeds onrealistischer wordt te stellen dat iemand geen
Nederlander is. Net zo goed als dat het vreemd
is dat iemand dat na, zeg vier jaar, helemaal
niet zou zijn en na vijf jaar ineens wel. Toch
trekt het recht duidelijke grenzen, daarin is tijd
uiterst geschikt als controlemiddel, maar het
zorgt er ook voor dat de juridische werkelijkheid niet altijd aansluit bij de realiteit.”
De termijn dat iemand zich kan naturaliseren is
arbitrair?
“Ja. Op het moment ligt er een wetsvoorstel bij
de Eerste Kamer om de termijn te verlengen en
nieuwkomers pas na zeven jaar de mogelijkheid te geven Nederlander te worden. Waarom
niet voor twee, vier of negen jaar gekozen
wordt, is onduidelijk.”
Is het verlengen van de termijn niet simpelweg
een politieke keuze?

“Dat is het zeker. Als het om migratie gaat,
neemt links het werkelijke tijdsverloop als uitgangspunt, rechts legt de nadruk op tijd als
controlemiddel. Dat zie je bijvoorbeeld goed bij
illegalen. Conservatief Nederland wijst op de
inconsequentie als bijvoorbeeld mensen die illegaal in Nederland zijn toch een status kunnen
krijgen. Terwijl links meent dat die mensen inmiddels zijn geworteld en om die reden een status zouden moeten krijgen. Daar heeft links een
punt, maar tegelijkertijd geldt dat ook voor
rechts: door steeds uitzonderingen te maken
ondermijn je het systeem wel degelijk. Het resultaat is dat er steeds noodverbanden worden
aangelegd.”

Welke noodverbanden?
“Eens in de zo veel jaar komt de kwestie van een
generaal pardon weer naar boven. Het resultaat
is eigenlijk steeds dat zo'n pardon er komt op
voorwaarde dat de regels strenger worden.
Door die strengere regels wordt het systeem
steeds nerveuzer: iedere kleine inbreuk wordt
een fundamentele inbreuk op het controlesysteem.”
Wordt Nederland steeds meer onderdeel van
de identiteit van nieuwkomers doordat zij in
Nederland wonen?
“Identiteit en tijd verhouden zich op een ingewikkelde manier tot elkaar. Filosofisch gezien
is identiteit een lastig begrip. De Franse filosoof
Paul Ricoeur beschouwt identiteit als een constructie van eigen levensverhalen. En die worden in sterke mate sociaal, in de tijd en naar
plaats bepaald. In mijn proefschrift betoog ik
dat de ervaringen van de plaats waar migranten
wonen en de mensen die ze daar ontmoeten na
verloop van tijd een vanzelfsprekend onderdeel
gaan uitmaken van hun identiteit.”
Geldt dat ook voor nationale identiteiten?
“Ik denk dat ook een nationale identiteit in belangrijke mate wordt bepaald door dat wat zich
niet gemakkelijk laat uitdrukken, maar wel degelijk belangrijk is. Voor veel Nederlanders zal
juist vanuit die vanzelfsprekendheid duidelijk
zijn wat onder de Nederlandse identiteit wordt
verstaan, maar als je daar kritischer naar gaat
kijken, wordt het direct problematisch.”
“Je zou denken dat taal een duidelijk onderdeel van de Nederlandse identiteit is, maar op
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Moeilijke asielhonden worden in 15 Nederlandse gevangenissen
door gedetineerden getraind. Zowel de honden als
de gevangenen hebben daar baat bij → 59

De wachtkamer visgeursyndroom

Een bijproduct
met een luchtje
Het lichaam kan onaangenaam verrassen met rare uitwassen. Een ooglid dat op gezette tijden begint te
kloppen, lokaal haaruitval of een onverklaarbare jeuk. Vandaag: visgeursyndroom.

‘Een allochtoon is
iemand die hier
nog maar tijdelijk
is, voor een
autochtoon doet
de tijd er niet toe’

welk niveau zou dat dan gesproken moeten
worden? Vallen dialecten daarbuiten? Ook op
tal van andere zogenaamde typische Nederlandse kenmerken valt veel af te dingen. Maar
toch kunnen ze van grote betekenis zijn voor
mensen.”

Geldt dat evenzo voor woorden als allochtoon
en autochtoon?
“Het is een fascinerende ontwikkeling dat die
woorden in officiële stukken van de overheid
niet meer worden gebruikt. Hier gaat het niet
om juridische begrippen, maar de essentie is
wel dezelfde: wanneer is iemand nog als anders
te beschouwen en wanneer niet? Net als met
vreemdeling en Nederlander geldt dat er verschil wordt gemaakt tussen mensen met behulp van tijd. Een allochtoon is iemand die hier
nog maar tijdelijk is, voor een autochtoon doet
de tijd er niet toe. Het is heel moeilijk zulke
tijdsgrenzen te trekken. Toch is dat juist wat het
recht wel doet, ook al zijn die grenzen vaak
moeilijk verdedigbaar.”
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Er zijn onschuldige aandoeningen
die een leven serieus kunnen vergallen. Visgeursyndroom is er een. Een
ziekte met maar één symptoom, namelijk dat de patiënt stinkt. Zweet,
urine en adem ruiken onaangenaam
en, hoewel de meningen daarover
verschillen, een beetje ‘vissig’.
Visgeursyndroom is niet te genezen, maar wel te verlichten, laat een
internist erfelijke stofwisselingsziekten weten. De klachten verergeren door hormonale schommelingen en bepaalde voedingsmiddelen,
zoals bijvoorbeeld kool, sojaproducten en eieren – voedsel met choline.
Als je lichaam die stof verteert, komt
het bijproduct trimethylamine vrij.
Bij mensen die lijden aan het visgeursyndroom wordt dat bijproduct
niet goed afgebroken.
Kortom: een dieet met weinig choline helpt de geur terug te dringen.
“Al is het resultaat moeilijk te meten.
Je kunt met een urinetest de concentratie van trimethylamine
meten, maar dat is een momentopname. Mensen moeten vaak afgaan op wat hun omgeving zegt, omdat ze het zelf niet goed meer
ruiken. Maar het is nogal belastend
als iemand telkens aan anderen
moet vragen hoe hij of zij ruikt.”
Wat ook tegen de stank kan helpen,
is zeep met een lage pH-waarde, die
de stof beter uit de huid opneemt.
Bij sommige patiënten helpt vitamine B2 en soms kan Norrit wat doen.
“Als dat allemaal niet werkt, geven
we korte kuren antibiotica.”
De internist benadrukt dat het hier

gaat om een zeer, zeer zeldzame
vaak erfelijke ziekte, die in medische
kringen trimethylaminurie wordt
genoemd. “Ik heb in de afgelopen
drie jaar slechts drie patiënten met
deze ziekte gezien.” En nee, in alle
eerlijkheid: ze rook niks. “Mensen
doen alles om te voorkomen dat anderen hen ruiken. Vaak douchen,
het lichaamshaar verwijderen, veel
parfum en deodorant dragen, alles
om de geur te verbloemen.”
Er is veel schaamte en mensen
trekken zich terug, iets dat de internist ook heeft gezien. “Een patiënt
wilde niet meer naar haar werk, omdat collega’s kwetsende dingen zeiden. Het is een onschuldige, maar
vervelende aandoening met vaak
verstrekkende gevolgen.”
Malika Sevil
Suggesties: wachtkamer@parool.nl
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Penicilline
maakt muizen
agressief

Atmosfeer
ontdekt rond
exoplaneet

Muizenbaby’s die tijdens de
laatste week van de zwangerschap en de eerste weken na de
geboorte een lage dosis penicilline ontvangen, zijn op latere
leeftijd agressiever, minder sociaal en minder angstig. Dat
blijkt uit onderzoek van St. Joseph’s Healthcare Hamilton en
McMaster University dat is gepubliceerd in vakblad Nature
Communications. Volgens de
onderzoekers veranderen de
antibiotica de samenstelling van
bacteriën in de darmen, wat effect heeft op het brein. Volgens
de wetenschappers moet nader
onderzoek aan het licht brengen
of antibiotica ook bij menselijke
baby’s tot gedragsproblemen
kan leiden.

Astronomen van de Britse University of keele hebben voor het
eerst een atmosfeer ontdekt
rond een exoplaneet die ongeveer even groot is als de aarde,
het rotsachtige GJ1132b. tot
dusver werden atmosferen alleen aangetroffen bij grote gasvormige exoplaneten. GJ1132b
draait op 39 lichtjaar afstand
rond een zwakke ster. De exoplaneet is een stuk warmer dan
de aarde. Volgens de astronomen duidt dat mogelijk op een
waterige planeet met een atmosfeer van stoom. Analyse van
de samenstelling van de atmosfeer kan de aanwezigheid van leven verraden. De astronomen
publiceerden de ontdekking in
Astronomical Journal.
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