
Binnenland

10 DE VOLKSKRANT
MAANDAG 13 MEI 2013

Politiehielpminderjarigenhuwen

Agnies Pauw van Wieldrecht. Foto Marianne Leenderse

Postuum Agnies Pauw van Wieldrecht (1927-2013)

Van onze verslaggeefster
Janny Groen

amsterdam DepolitieAmster-
dam-Zuidoost enFier Fryslân, ex-
pertisecentrumophet terreinvan
‘relationeelgeweld’,hebbenbe-
middeld indesluitingvaneen is-
lamitischhuwelijk tussenmin-
derjarigen.

Doordithuwelijkkonhetmeisjevrede
sluitenmet haar familie, waarmee ze
op voet van oorlog leefde omdat die
haarwildeuithuwelijkenaaneenneef
inPakistan. InNederlandishetsluiten
vaneenreligieushuwelijkzondervoor-
afgaandburgerlijkhuwelijk strafbaar.
Volgensvijf getuigenheeftdepolitie

dezeoplossingvoltrotsgepresenteerd
ineenworkshopopdeop 11 april door
hetministerie vanSociale Zakengeor-
ganiseerde bijeenkomst Platformeer
envrijheid.

Hetmeisje, dat verliefdwas op een
Pakistaans-Hindostaanse jongen uit
haar buurt, verzette zich tegenuithu-
welijking aan haar neef, vertelde een
politieagent uit Zuid-Oost. De politie
bracht haar bij Fier Fryslân onder op

een geheime locatie, omdat geweld
dreigde. Vanaf datmoment is gepro-
beerdommetdeoudersovereenstem-
ming tebereiken.
Uiteindelijk stemdendie inmet de

partnerkeuze van hun dochter, mits
het stel islamitisch zou huwen. Hier-
doorwerdde eer vande familie gered
enkondePakistaanseneef wordenaf-
gewezen. Ophaar 18de zouhetmeisje
voordeburgerlijkestandkunnentrou-
wen.
In een religieus huwelijk heeft een

vrouwnauwelijks rechten,met name
scheiden is problematisch. Shirin
Musa van Femmes for Freedom, die
zichzelf met de grootstemoeite heeft
wetentebevrijdenuithaarislamitisch
huwelijk, viel dan ook van haar stoel
vanverontwaardiging, toenzedit ver-
haalhoorde.

‘De politie en Fier Fryslân hebben
niet alleen de wet overtreden, maar
ookde rechteloosheid vandatmeisje
bevorderd. Het risico van huwelijkse
gevangenschap voor haar is groot’,
steltMusa,zelf vanPakistaansekomaf.
‘Misschien heeft datmeisje wel inge-
stemdmetzo’nhuwelijk,maarzeweet
niet wat de negatieve consequenties

kunnenzijn.Alseenmannietakkoord
gaat met een scheiding, kom je niet
meervanhemaf. ’

MusavindtdatNederlandse instan-
ties zich in alle gevallen verremoeten
houdenvanreligieuzeverbintenissen.
Zezegtdatzeinhetbijzijnvanalleaan-
wezigen in discussie isgegaanmetde
politie. ‘Die wist niet dat de wet was
overtreden.’

Een woordvoerder van de politie
Amsterdambevestigtdateenreligieus
huwelijk tussenminderjarigen is ge-
sloten,maar ontkent daarin actief te
hebben bemiddeld. ‘We hebben als
sterke arm ons werk gedaan, het
meisje direct van school gehaald en
haar naar de opvang in Friesland ge-
bracht.’ Volgens depolitie hebben ‘de
ketenpartners, Fier Fryslân en Jeugd-
zorg’, dezaakdaarnaovergenomen.
Bestuurslid Anne vanDijke van Fier

Fryslân ontkent dat de organisatie
minderjarigenheeft latentrouwen,re-
ligieus of burgerlijk. Volgens haar is
sprake van een misverstand. ‘Fier
stemtaprioriniet inmeteenhuwelijk
vaneenminderjarigmeisje.’
Toch zeggen vijf mensen die de

workshopvolgdendatFierFryslânwel
degelijk eenrolheeft gespeeld indeze
zaak. ‘Ik konmijn oren niet geloven’,
zegtHaidy Bijnaar, voorzitter vanhet
Buurvrouwennetwerk Gaasperdam.
‘DepolitieenFierinderolvanwedding
planners.Zewarenerzelf heeltrotsop,
presenteerdenzichalsreddendeenge-
len.’

Ellie van den Brom, die namens de
Stichting Steunpunt Remigrantende

workshopvolgde,heeftbegripvoorde
handelwijzevandepolitieenFierFrys-
lân. Bij eergerelateerd geweld zijn er
volgens Van den Brom twee keuzen.
‘Of vanidentiteitverandereneneento-
tale breukmet de familie forceren. Of
bemiddelen. Brekenmet de familie is
heel zwaar. Bemiddelen verdient dan
vaakdevoorkeur. Jekuntzeggendatde
politie erg resultaatgericht gewerkt
heeft, maar uiteindelijk was dit voor
beidepartijeneenoplossing.’

Het PvdA-KamerlidKeklik Yücel he-
kelt het gekozen traject. ‘Het kanniet
zo zijndat sommigemeisjes in een re-
ligieushuwelijkendusrechteloosheid
terechtkomen, vanwege een compro-
mis tussen instanties en familie.’

ZewildatministerAsschervanSoci-
ale Zakenuitzoekt inhoeverre instan-
ties die betrokken zijn bij de aanpak
vaneerkwestiesrekeninghoudenmet
de culturele achtergrond vanbetrok-
ken families ten koste vanwet- en re-
gelgeving en vrouwenrechten. ‘Waar
vrouwen onderdrukt worden of met
eerkwestiestemakenkrijgen,moetde
familie nietwordenontzien,maar de
daderworden aangepakt en de vrou-
wenwordenbeschermd.’

Hulpverleners bemiddeldenbij illegaal religieushuwelijk

‘D
eadelheeftgeenenkel
specifieknut. Beschouw
hetmaaralsde franjevan
het tafelkleedje.’Maar

hetgaf ookgeenpasdiedaarom
maarneer te sabelenals eenrijke feo-
daleklasse zoals inde jarenzestigen
zeventiggeschieddedoorprovo’s, ka-
bouters,hippies enalleswat links
was. ‘Alleswatnaar standzweemde,
lag toenuiterstgevoelig.’

AgniesPauwvanWieldrechtvond
hetdaaromnoodzakelijk eenher-
waarderingvandearistocratie inNe-
derland tebewerkstelligen, alwashet
alleenmaaromhet taalgebruikende
etiquettevandeongeveer 10duizend
adellijkeNederlandersuitdriehon-
derd families veilig te stellen.
DechroniqueurvandeNeder-

landseadel is 7meiop85-jarige leef-
tijdoverleden. Zewerdgeborenals
jonkvrouwAgniesPauwvanWiel-
drecht, vrouwevanDarthuizen, in
DenHaag. Een jaarnahaargeboorte
overleedhaarmoederen tien jaar la-
terookhaarvader, eenkamerheer
vankoninginWilhemina. In 1951
trouwdezemetdediplomaat jonk-
heer JohanBeelaerts vanBlokland,
dieondermeervoorNederlandam-
bassadeurwasbijdeHeiligeStoel. Ze
bewoondenhuisDeKemenade in
Wijnbergenenhaddendriekinderen.
In 1985publiceerdeAgnesPauwvan

WieldrechthaarboekHetdialect van
deadel,waarinzehet taalgebruikvan
deadelbeschreef.Dieonderscheidde
zichnietdoordebekendeaardappel
indekeel,maardoordetaalschat.De
adellijke taalwashetzogenoemdeHa-
gois, eendeftigHaagsdialectmetveel
Fransewoorden.Adellijkemensen
kondenietsappetijtelijk, flagrant
amusant,of affreusvindenof konden
ergehorripileerdof geambeteerdvan
raken.

Hetboek lietookziendat juistwan-
neermenFransewoordenzouver-
wachtenadellijkemensenNeder-
landsekiezen. Inplaatsvancolbert,
dessert, fauteuil,pantalonengebak
zegteenbaronof jonkvrouwliever
jasje, toetje, stoel,broekentaartje.Op
diemanierwildeadelzichonder-
scheidenvanhetgewonevolk.Dat
gingomchiquer te lijkenFranse
woordengebruiken,waaropdeadel
daar juistweervanafzag.

AgniesPauwvanWieldrecht
hoeddezichnadrukkelijk voornos-
talgieof standsverheerlijking. Zebe-
schreef haarmilieumet liefde,maar
ookmetzelfspoten ironie.Hetboek
werdeenbestseller. Zehadookde
tijdgeestmee.Vanaf de jaren tachtig
maaktedearistocratie inNederland
eencomeback, aangemoedigddoor
het foutegeldvandenouveauxriches
uithet yuppie-tijdperkenprogram-
ma’s alsGlamourlandvanGert-Jan
Dröge.Deadelwerdweereen toon-
beeldvanverfijning – lievereenslecht
verwarmdkasteeldaneenprotserig
penthouse inAmsterdam-Zuid.
In 1992verscheenGrootmama,mo-

genwij kluiven?,waarinPauwvan
Wieldrechtherinneringenophaalde
aanhaar jeugd ineenadellijke fami-
lie aanhetbeginvande jarendertig.
Kluivenmochtalleenmet toestem-

Chroniqueurvan
dearistocratie Taalgebruik

‘Zegt iemand biertje in plaats van
pilsje, apenootje in plaats van
pinda, chau!eren in plaats van
autorijden en princessebonen in
plaats van sperziebonen, dan
weet u zeker dat u zich in voor-
naam gezelschap bevindt’, aldus
Agnes Pauw van Wieldrecht.

Omgang met personeel
De adel is heel beminnelijk in de
omgang met het personeel.Zo
wordt de deur opengehouden
voor serveersters.‘Als je als kind
bijvoorbeeld de deur niet open-
hield voor het personeel, kon je
een flinke klabots voor je derrière
krijgen’, aldus Pauw.

Organiseren diner
Adellijke mensen openen niet
zelf de deur bij bezoek voor een
diner.‘Dan sta je er niet onbehol-
pen bij als de gasten hun haar
kammen, hun neus poederen en
nog even‘verdwijnen’. Bovendien
laat je je andere gasten niet in de
steek.Aan tafel zit de oudste of
belangrijkste mannelijke gast
rechts van de gastvrouw, tenzij
het een familielid is dat u gere-
geld spreekt.Zet echtparen nooit
naast elkaar, die hebben thuis al-
les al besproken.Tegenover el-
kaar kan desnoods.

Flirten
Een flirt is net te lang de hand
van een meisje vasthouden bij
het geven van een vuurtje, een te
langdurige blik in de ogen, een
net te intieme dans.Van de eer-
ste zoen moet je een hele nacht
kunnen wakker liggen. Pauw
vond het vroeger heerlijk op
straat te worden nagefloten.Ze
kon op terrasjes in Rome gefas-
cineerd kijken naar het rollenspel
tussen mooie Italiaanse jonge-
dames en –mannen.

Wat de adel van het
gepeupel onderscheidt

mingvande tafelgenotenenmetéén
hand. In 1993 schreef zeVin-je datwe
eenhoedopmoeten?,waarinzede
adellijkeetiquettebehandelde. In
1994zaghaar laatstepublicatiehet
licht:Borduursels buitenhet stramien.
Mededankzijhaarpublicatieskreeg
deadel eind jarennegentigweerde

rol vaneenvooraanstaandesubcul-
tuur inNederland.Deadelging inzee
metecologischeboeren, kreegvoor-
aanstaandeposities in talrijkemaat-
schappelijkeorganisaties. In2003
werdenhaarboekennogeenkeerge-
bundeld tot eengrootwerk.

Peter de Waard

DepolitieenFier
Fryslânhebben
derechteloos-
heidvandat
meisjebevorderd

Shirin Musa,
Femmes for Freedom

Zeschreefmet liefde,maar
ookmetzelfspotoverhaar
adellijkemilieu.Mede
dankzijhaarboekenwerd
deadel eind jaren
negentigweereenvoor-
aanstaandesubcultuur.


