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Begin2015wordthet lichaamvan
PakistaanseYasmeen(25)gevonden.
Is zegedoodomdatzij zichuithet
verstikkendePakistaansemilieu in
Nederlandwildeontworstelen,of
washeteenongeluk?
Door Janny Groen FotoGuus Dubbelman

‘W
ieweet
waarYas-
meen is?’
Eind ja-
nuari
2015ver-
spreidtde

politie eenberichtdatdePakistaanse
Yasmeen (25),moedervan tweepeu-
terswordtvermist. ‘Yasmeenwerdop
25 januari voorhet laatstgezien in
Rotterdam’, schrijftdepolitie. ‘Ze
droeg tijdenshaarverdwijning tradi-
tionelePakistaansekleding.’
Ruimtweeweken laterwordthet

lichaamvanYasmeenaangetroffen in
eenbos inDrenthe.Haarman
AdeelD.heefthaardaar,blijkt later,
metdehulpvan tweevrienden,be-
graven.
DeverdwijningendoodvanYas-

meenheeftdePakistaansegemeen-
schap inrepenroergebracht. Tot in
Pakistanaan toe isoverhaardoodge-
speculeerd.Washaar schoonfamilie
erbijbetrokken?Washeteerwraak?
StaatYasmeenmodel voorhet lot van
veelmeerPakistaansevrouwen?Of is
sprakevaneenuitdehandgelopen
echtelijke ruzie,dienet zogoed inhet
huis vanHenken Ingridhadkunnen
plaatsvinden? Isdezaakgekaaptdoor
fanatieke feministen?
Despanningen indePakistaanse

gemeenschapzijndeafgelopen
maandenhoogopgelopen.Overen

weerwerdgedreigdengeïntimi-
deerd. Er vlogenstenendoorderui-
tenvandeoudersenzusvanAdeelD.
De feministenwerdenuitgemaakt
voor ‘viezehoeren’ energer.

Sociale controle
HetnieuwsvanYasmeensvermissing
raakteengevoelige snaarbijdePaki-
staans-Nederlandse journalisteNaee-
daAurangzeb.Ruimtwintig jaargele-
denwerdeenvriendindoorhaarei-
gen familieomhet levengebracht.De
moordwerdonderdepetgehouden.
Aurangzebzweegook. Zewasdes-

tijdsnietbijmachtezichaande
socialedrukvandePakistaanse
gemeenschap teontworstelenen
naarbuiten te treden. Toenwasze20,
inmiddels is ze42engeconfronteerd
metviermoordzaken inhaardirecte
omgeving inNederland. Twee inde
Pakistaanseen twee indeTurksege-
meenschap.Dezekeer zouzenietpas-
sief blijven toekijken.
Datzelfdevoornemenheeft Shirin

MusavanFemmes forFreedom(FFF),
eenorganisatiedieopkomtvoor
vrouwen inhuwelijksegevangen-
schap. ‘Wewarenvastbeslotendoor
deverstikkendesociale controleheen
tebreken’, zegtAurangzebdaarnu
over.
De tweevrouwenkennenYasmeen

nietpersoonlijk.Maarzehebbenbei-
denhunwortels indeRotterdamse

Februari 2015, na de vondst van het lichaam van Yasmeen vragen vrouwen en meisjes voornamelijk

Verborgenleed
isnaarbuiten
gekomen.Dat is
bijdegevestigde
ordenietgoed
gevallen

Amer Morgahi antropoloog

Pakistaansegemeenschap.Daardoen
verhalenderondeoverde slechte
relatie tussenYasmeen,diemethaar
volleneef AdeelD.wasgetrouwd, en
haar schoonmoeder. Yasmeenzou in
eengedwongen isolement leven,nau-
welijksnaarbuitenmogen,geslagen
worden.Zezouvrezendoorhaar
schoonfamilie tewordengedumpt in
Pakistan, zonderhaarkinderen.
AurangzebenMusasprekenmet

vrouwenuitdeRotterdamsebuurt
waarYasmeenwoondeenmet fami-
lieleden inAmsterdamenGroot-Brit-
tannië.Uitdeverhalenrijsthet ver-
moedendatde schoonfamiliebetrok-
ken isbijdeverdwijning.
Erwordtgeflyerdmeteengroepje

vrijwilligsters inRotterdam-Zuiden
contactgezochtmetdemedia.
Aurangzeb,diehet radioprogramma
DichtbijNederlandpresenteerde, in-
terviewt tweegeanonimiseerde in-
timivanYasmeen.Dievertellenover
haarontberingen. Ze spreektookmet
Adeel, toennogniet inbeeldals ver-
dachte.Hij zegtdemoedervanzijn
tweekinderen temissenenniet te
wetenwaarYasmeenwas.
Alshaar lichaamwordtaangetrof-

fen ineenkuil indebossennabijhet
DrentseRuinenenAdeel als ver-
dachtewordtaangehouden, is Yas-
meenplotseling landelijknieuws. Er
wordtmeteenovereerwraakgespro-
ken.Op 16 februarigaanruimtwee-

honderddemonstrantendestraatop
metdeboodschapdater indePaki-
staansegemeenschapnogveelmeer
Yasmeenszijnendat zedatniet lan-
gerpikken.

‘Revolutie’
Yasmeenheeft ‘eenrevolutie teweeg-
gebracht’, zoverwoorddehaarnicht
AroosaKhanhetactivismerondom
haardoodtijdensde rechtszitting
tweewekengeleden. ‘Elkepersoon
diebetrokkenwas in jouwlevenhield
zichzelf opafstandomdeeervande
familieniet aan te tasten.Nuhebben
wij alsgemeenschapeen lesgeleerd:
geenherhaling.Vrouwenzijnop
straatgegaanvoorgerechtigheid.’
DePakistaansNederlandseantro-

poloogAmerMorgahi vindtdat iets te
sterkuitgedrukt. ‘Maarer iswelwat
inganggezet. Vrouwenclaimenmeer
ruimtevoorzichzelf. Verborgen leed
isnaarbuitengekomen.Dat isbijde
gevestigdeordenietgoedgevallen.
Dievindtdatdemoskeeendege-
meenschapzijnzwartgemaakt.’
Morgahi isbeëdigd tolkenvertaler

UrduenwerktaandeVrijeUniversi-
teit aanzijnproefschrift over islamiti-
scheorganisatievormen inNeder-
landenPakistan.Voorzijnonderzoek
volgthijdeontwikkelingen inde
Pakistaansegemeenschap–zo’n
21duizend inNederland–opdevoet.
MusaenAurangzebhebben, zegt
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