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Boos om dood Yasmeen

Pakistaanse vrouwen gaan massaal de straat op
ROTTERDAM | Zo’n 300
mensen liepen gisteren
mee in een stille tocht
voor de vermoorde Yasmeen uit Rotterdam. Een
historische avond voor de
normaal zo gesloten Pakistaanse gemeenschap,
waarbij woede en verdriet om voorrang streden.

Huisslaaf

Volgens bekenden van Yasmeen
werd ze behandeld als een huisslaaf
door haar schoonfamilie. Op last
van de politie zagen zij er gisteren
van af langs hun huis te gaan. In
plaats daarvan zette de lange stoet
koers richting De Quackstraat, waar
Yasmeen tot haar dood woonde.
Verstopt voor de buitenwereld. ,,Ze
had geen schoenen, want ze mocht
toch niet naar buiten.’’

Mannen met
vuurwapen gepakt
Vijf mannen met een vuurwapen en inbrekerswerktuigen zijn
in de nacht van zondag op
maandag in Numansdorp tegen
de lamp gelopen. De verdachten
komen uit Maasdam (19 jaar),
Bergen op Zoom (18 en 20) en
Halsteren (21). Politieagenten
controleerden hun auto op de
Groene Kruisweg en vonden het
inbrekersgereedschap en later
het vuurwapen. De verdachten
zitten nog vast.
KROL000

CROMSTRIJEN

Gemeente rouwt
om medewerker

MARJOLEIN GROENENDIJK

Vrouwen houden spandoeken omhoog met teksten als ‘Je suis Yasmeen’, ‘Vrouwenlevens zijn mensenlevens’ en ‘Justice for Yasmeen’. De
dood van de 25-jarige Yasmeen Dad
heeft een revolutie in gang gezet, zo
lijkt het. ,,Dit is de eerste keer dat ik
zie dat zo veel Pakistaanse vrouwen
voor hun rechten opkomen,’’ zegt de
Pakistaanse journalist Mansoor
Alam.
Het lichaam van Yasmeen, moeder van twee jonge kinderen, werd
vorige week donderdag gevonden.
Ze lag begraven in een bos in Drenthe. Haar man Adeel K. zit vast in
verband met de moord. Zijn hechtenis werd gisteren met twee weken
verlengd.

NUMANSDORP

Z Shirin Musa van Femmes for Freedom: ‘Vrouwen van alle generaties die zich altijd hebben stilgehou-

den, demonstreren voor vrouwenrechten. Dit is een revolutie.’ FOTO SANNE DONDERS

,,Ze leefde drie jaar lang in een
hel,’’ zegt haar nicht Aroosa Khan
(31). Snikkend houdt ze een toespraak over de engel, die Yasmeen
volgens haar was. ,,Verdoofd en
verlamd sta ik hier voor het huis
van Yasmeen. Ik heb nooit vermoed
dat ik hier zou staan omdat je er
niet meer bent. Nóóit. Ik weet dat
je op een betere plek bent, verlost
van alle pijn. Ik vraag me alleen af,
waarom? Hoe moet ik verder met
de gedachte dat ik jou niet heb kunnen helpen. Die vraag zal mij altijd
achtervolgen. Ik hoop dat je ons kan
zien en onze liefde kan voelen.
Wij hebben gefaald, maar je zal ge-

rechtigheid krijgen. Rust zacht.’’
Een oudere vrouw begint te roepen in het Punjabi. Het is een buurvrouw van Yasmeen. ,,Ze zegt dat ze
bereid is te getuigen tegen de
schoonfamilie,’’ vertaalt een van de
demonstranten. ,,Yasmeen leefde
dagen op droog brood en zei dat ze
vermoord zou worden. Ze werd behandeld als een beest.’’ Een groepje
scandeert zelfs de namen van de
schoonmoeder en -zus van Yasmeen,
die medeplichtig zouden zijn.
,,Iedereen durft te spreken,’’ constateert Shirin Musa van Femmes
for Freedom. ,,Vrouwen van alle generaties die zich altijd hebben stil-

gehouden, demonstreren voor vrouwenrechten. Dit is een revolutie.’’

Mannen

Ook mannen liepen mee in de stille
tocht. Een van hen is de 22-jarige
Ashja Minhas. ,,Ik kende Yasmeen
niet persoonlijk, maar ik hoop dat
er een maatschappelijke discussie
ontstaat over vrouwen die onder
slaafse omstandigheden leven.’’
Wethouders Hugo de Jonge (zorg)
en Ronald Schneider (integratie)
spreken donderdag met bekenden
van Yasmeen over de problemen en
hoe daar op gereageerd moet worden.

Het plotselinge overlijden
van een medewerker heeft
het personeel van het gemeentehuis en gemeentewerf van Cromstrijen gisteren in rouw gedompeld. De
vlag hing om die reden
halfstok. Ook was de gemeente tussen 9.30 en
10.15 uur telefonisch niet
bereikbaar. Verder ging het
servicecentrum pas om
10.15 uur open.
KROL000
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Veel ontslagen bij
gezondheidsdienst
Bij de dienst Gezondheid &
Jeugd Zuid-Holland Zuid, de
voormalige GGD, verdwijnen
tien of elf banen (10 procent).
Dat blijkt uit het plan van het
dagelijks bestuur van de dienst,
waar ook de Hoeksche Waardse
gemeenten bij zijn aangesloten.
De dienst kampt al langer met
grote ﬁnanciële problemen. De
gemeenten draaien op voor de
kosten van de ontslagen. » P7
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Leefbaarvolhardt enveegt oproep Vanden Ankervan tafel
MARK HOOGSTAD
ROTTERDAM | Leefbaar Rotterdam volhardt in zijn standpunt om
de oppositie vooraf geen inspraak
te gunnen in de integratienota. De
fractie, gisteravond bijeen ter bespreking van het voorlopige beleidsdocument, neemt afstand van
de oproep van de eigen oud-wethouder Marianne van den Anker.
Dat geldt ook voor partijleider
Joost Eerdmans, die donderdag
nog ‘een goed en verhelderend ge-

N Marianne

van den
Anker.
‘zelfde doel,
andere weg.’

sprek’ voerde met Van den Anker
over haar pleidooi om met ‘een gemeenschappelijk en overstijgend
verhaal vanuit het hart’ te komen.

,,We hebben hetzelfde doel voor
ogen, maar over de weg daar naartoe verschillen we van mening,’’ zo
stelde Eerdmans gisteravond.
In navolging van fractievoorzitter Anton Molenaar zegt ook Eerdmans ‘de stad niet in de kou te willen laten staan’. ,,Als onze nota is
verschenen, mag iedereen een oordeel vellen over de inhoud.’’ Leefbaar denkt aan het organiseren
van stadsdebatten.
Boze tongen op het stadhuis be-

weren dat coalitiegenoot D66 wethouder Ronald Schneider (integratie, Leefbaar) heeft verzocht het
stuk pas na de provinciale verkiezingen van 18 maart openbaar te
maken. De sociaal-liberalen zouden vrezen voor mogelijke electorale schade als de inhoud vóór de
stembusgang wordt vrijgegeven.
D66’er Robin de Roon ontkent
dat sprake is van sturing vanuit
zijn fractie. ,,Wij leggen ons neer
bij de planning van het college.’’

Arriva, Connexxion
en Noot in de race
De openbaar vervoerbedrijven
Arriva, Connexxion en Noot
hebben zich ingeschreven om
vanaf 13 december de lijnbussen
in de Hoeksche Waard en op
Goeree-Overﬂakkee te laten rijden. De provincie maakt naar
verwachting eind maart bekend
welke vervoerder vanaf dan acht
jaar, met een optie voor nog
twee jaar, het openbaar vervoer
mag verzorgen. Nu is dat Arriva.
De omzet van het gebied is circa
200 miljoen euro over 10 jaar.
KROL000

