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KeldervanBoijmans
looptweervolwater
YVONNE KEUNEN
ROTTERDAM |Museum Boijmans
Van Beuningen is afgelopen
weekeinde weer getroffen door
een overstroming. Door een
combinatie van een hoge grond-
waterstand en hevige regen liep
een van de kelders vol water.
„Gelukkig was deze kelder op hoog
geplaatste installaties na verder
leeg, maar als we niet direct met
een batterij museummedewerkers
hadden ingegrepen was het water
de depots in gelopen,’’ zegt zakelijk
leider Ina Klaassen. „De waarschu-
wingsapparatuur en de pompen
werkten gelukkig goed, maar op
een dag gaat het fout.’’ Het mu-
seum is het hele weekeinde in de
weer geweest om de kelder weer

helemaal droog te krijgen.
Onderzocht wordt hoe het water

precies naar binnen heeft kunnen
stromen. „Dat is het probleemmet
een oud gebouw; ieder keer komt
het water op een andere plek naar
binnen en is er een andere oor-
zaak. Nu stond het water in de kel-
der onder het voorste deel van het
museum, maar het komt ook wel
eens onder de toren binnen of bij
de tuin,’’ aldus Klaassen.
Boijmans kampt al jaren met

wateroverlast bij extreme weers-
omstandigheden. Vandaar dat het
museum plannen heeft voor een
nieuw depot in het Museumpark.
De meningen over die beoogde
plek van het nieuwe depot lopen
nogal uiteen.

ROTTERDAM |Wie verwachtte dat
mensen veel geld over zouden heb-
ben om het Rotterdamse Christen-
Unie-SGP-raadslid Setkin Sies
(foto) een dag als slaaf in te huren,
komt bedrogen uit. De winnaar
was gisteren de Capelse Christen-
Unie die voor 155 euro de partijge-
noot ‘bemachtigde’.
Sies biedt hen een spreekbeurt

aan, is bereid een dagdeel met hen
te brainstormen en maakt een
maaltijd ‘op locatie’.

Even leek Paul
van den Eijnden
van de Capelse
VVD Sies als
slaaf te winnen,
maar op de val-
reep gingen de

ChristenUnie-partijgenoten 30
euro over zijn bod heen.
Met zijn actie protesteert het

raadslid tegen mensenhandel. Die
bestaat volgens hem ook in de Rot-
terdamse seksbranche.

De moskee is deze zondag al nage-
noeg vol als het middaggebed be-
gint, de dienst die vervolgens naad-
loos overgaat in de uitvaartceremo-
nie van de 25-jarige Pakistaanse Ne-
derlandse Yasmeen Dad. Ruim een
week geleden werd het lichaam van
de jonge moeder van twee kinderen
aangetroffen in Drenthe, na drie
weken vermist te zijn geweest. Sec-
tie wees uit dat zij is vermoord.
Echtgenoot Adeel K. (26 jaar) zit
vast vanwege mogelijke betrokken-
heid bij haar dood.
De grote opkomst is al een teken

dat deze zaak de Pakistaanse ge-
meenschap bezig houdt. De aanwe-
zigheid van politie tijdens deze uit-
vaartdienst is echter ook een teken
dat er spanningen leven. Dat bleek
eerder in Rotterdam al tijdens acties
van Femmes for Freedom, die de ge-
meenschap poogden te mobiliseren
toen Yasmeen nog vermist was. Vol-
gens de organisatie leefde de vrouw
totaal geïsoleerd en zijn er meer
vrouwen die in dezelfde omstandig-
heden leven.
In de gebedsruimte voor de man-

nen op de begane grond zijn er kam-
pen te onderscheiden. Sommigen

spreken over de ‘dode’ of ‘overlede-
nen Yasmeen’, met neutrale ge-
zichtsuitdrukking, alsof er berusting
is. Anderen hebben het over de ‘ver-
moorde Yasmeen’, waarbij het
woord ‘vermoorde’ gepaard gaat
met een flits van kwaadheid in de
oogopslag en de mondhoeken kort
en krachtig naar beneden getrok-
ken. Alsof alles voorkomen had kun-
nen worden.

De uitvaart wordt geleid door de
Rotterdamse imams van de Ghauzia
Moskee, die in de Afrikaanderwijk
staat. Eén toespraak wordt gedaan
in het Nederlands en benadrukt wat
alle aanwezigen volgens de geeste-
lijke gemeen hebben: de collectieve
rouw. ,,Alleen Allah geeft een leven
en neemt een leven. Niemand an-
ders heeft dit recht. Een moorde-
naar komt zijn rechter tegen.’’

Maar het blijft bij een incident:
,,Dit betekent niet dat het gezin van
demoordenaar, de familie of de com-
plete geloofsgemeenschap schuldig
is.’’ Yasmeen wordt omschreven als
‘een zuster’ en ‘een dochter’.

Afscheid
De blankhouten kist, voorzien van
een ceremonieel kleed, wordt na de
toespraken binnengedragen via de

zijingang van de gebedsruimte.
Even komt er meer plaats vrij in de
overvolle gebedsruimte, omdat de
aanwezigen zich zo veel mogelijk
verzamelen rond de kist. Er wordt
afscheid genomen.
Familieleden dragen na de cere-

monie de kist naar de uitvaartwa-
gen. De meeste mannen staan dan
weer buiten, de meeste vrouwen be-
kijken alles vanaf meer afstand, van-
uit hun gebedsruimte op de eerste
verdieping. Rijen gezichten zijn te
zien achter de beslagen ramen. Een
wat afgezonderde vrouw begraaft
haar gezicht in haar handen. Ze
huilt, terwijl de wagen met de kist
wegrijdt, met luchthaven Schiphol
als laatste bestemming in Neder-
land. Yasmeen wordt vandaag naar
Pakistan gevlogen, waar zij wordt
begraven in haar geboortedorp.

Tranenvloeienbijuitvaartdienst
AMSTERDAM |Tranen
vloeien en gebeden gon-
zen in Amsterdam bij de
uitvaartdienst van Yas-
meen Dad. Talloze Rotter-
dammers met een Paki-
staanse achtergrond
reizen ervoor naar de
Al-Karammoskee.
ARJEN VAN DEN OEVER

Z De tocht die werd gehouden na de vondst van Yasmeens lichaam. ARCHIEFFOTO’S SANNE DONDERS

Zowel woede als berusting bij afscheid van vermoorde Yasmeen

Z Yasmeen. Ze wordt in haar ge-
boortedorp begraven.

ChristenUniekoopt ‘slaaf’


