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Spoorloosverdwenenna jaren
vangedwongenisolement
NiemandweetwaarYasmeen is.Degenendie iets zoudenkunnenweten,
zwijgen.Want indePakistaansegemeenschapheerst eendoofpotcultuur.
Van onze verslaggevers
Janny Groen, Sakir Khader

rotterdam Eengroep vrijwilligers
gaat vrijdag flyeren rondomdeGhau-
siamoskee in Rotterdam-Zuid. Ze ho-
penzo informatie los tepeuterenover
het lot vandePakistaans-Nederlandse
vrouw Yasmeen (25), die sinds 25 ja-
nuariwordt vermist. Depolitie houdt
rekeningmet eenmisdrijf. Een jonge
moeder van twee peuters verdwijnt
niet zomaar.

De vrijwilligers reagerenop eenop-
roep van Femmes for Freedom (FFF),
eenorganisatiediestrijdttegenhuwe-
lijkse gevangenschap en voor vrou-
wenrechten.Met de flyeractiewil FFF
proberen ‘dedoofpotcultuur’ te door-
breken. ‘We krijgen signalen dat de
mensenmeer weten, maar niemand
durft naar buiten te komen’, zegt
ShirinMusavanFFF. Ze is zelf vanPaki-
staanse origine en kent ‘die doofpot-
cultuurvandichtbij’.
Mensen uit de omgeving van Yas-

meen vrezen ‘het ergste’. In het radio-
programma Dichtbij Nederland, dat
dinsdagavond aandacht besteedde
aanhaarvermissing,vertellentweein-
timi anoniemover Yasmeens leven in
gedwongen isolement. Presentatrice
NaeedaAurangzeb,eveneensvanPaki-
staanseafkomst,zegtdatgebruikisge-
maakt van stemacteurs.Het tekent de
angst die heerst in de gemeenschap
voor de gevolgen van het buitenhan-
genvandevuilewas.Zelfsanoniemwa-
ren die twee bang aan hun stem her-
kendteworden.

Tegen de Volkskrant zegt een andere
ingewijde,dieookanoniemwilblijven,
datYasmeenvanafhaarkomstnaarNe-
derlandvijf jaargeleden, inangstheeft
geleefd. Zewoondemet haarman en
tweekinderen(van1,5en2,5 jaar) inbij
haar schoonfamilie. Zewas een soort
slaaf van haar schoonmoeder. Ze
moestconstantopruimen,schoonma-
ken, afwassen enkreegdaar altijd kri-
tiekop. Zewerdookgeslagen.
NaarbuitenmochtYasmeennauwe-

lijks.Zehadgeentelefoon,mochtzelfs
haar moeder in Pakistan niet bellen.
Diemaakte zichdanookgrote zorgen
over haar dochter. Één keer had ze de
moedwegte lopen.Vorig jaar septem-
ber vluchtte ze naar de politie. Die
stuurdehaarnaarhaaroominAmster-
dam. Daar verbleef ze eenmaand. Na
onderhandelingenmet haar schoon-
familie keerde ze terug naar Rotter-
dam. Ze zou niet meer hoeven inwo-
nen,kreegeeneigenwoning.Yasmeen
hoopte, uit het zicht vanhaar schoon-

moeder, een betere relatie te kunnen
opbouwenmethaarman.

Geen schoenen

Datwasvergeefsehoop.Zemochtnog
steeds niet naar buiten. De kinderen
werden ’smorgensnaardeschoonou-
ders gebracht en kwamen pas
’s avonds weer terug. ‘Yasmeen had
geen vloerbedekking, geen televisie,
geen schoenen, alleen versleten slip-
pers en haast niets te eten. Ze was de
hele dag alleen’, vertelt de ingewijde.
Yasmeenvreesdedathaarschoonfami-
lie haar kinderen wilde afpakken en
haarwilde lozen.

Haarman,opderadiogeïnterviewd

doorAurangzeb,veegtdezebeschuldi-
gingenvantafel.Hetzijnvolgenshem
internetroddels. Hij erkent dat ze een
keer naar haar oom in Amsterdam is
gevlucht. Maar verder hadden ze ru-
zietjes,vertelthij. ‘Danzeimijnmoeder
dat zemoest afwassen. En dan zei zij:
waaromikaltijd.’
Op de dag dat Yasmeen verdween,

had haar echtgenoot zijn kinderen
naar zijnoudersgebracht. ‘Mijn zoon-
tje huilde, die wilde naar opa. Toen
wildemijn dochter ookmee.’ Tussen
20.15 en 20.30uurwerden ze thuisge-
bracht. Yasmeen was weg. Hij belde
haar, ze nam niet op. Haar man zegt
niet te wetenwaar zijn vrouw is. Ook
Yasmeenshuisarrestdoethij af als ‘ge-
ruchten’. ‘Ze ging heus naar buiten,
naarde supermarkt ensomsvuilweg-
gooien.’

Nooit gezien

Buurtbewoners bevestigen Yasmeens
isolement. ‘Of wijdezevrouwweleens
hebbengezien?Nooit’, reageren twee
vrouwenals haar fotowordt getoond.
Ze staanmet hunkinderenbuiten op
straat tepraten, vlakbij deportiekwo-
ningvanYasmeen.Haarmanzagenze
wel geregeld. ‘Die is taxichauffeur,
komt altijd laat thuis, dat brengt dat
beroepmetzichmee.’
Een autochtone buurman, Eric, is

werkloosenzitvaakmetzijnlaptopbij
het raam. ‘Ik zie iedereen die langs-
loopt,maar haar heb ik echt nooit ge-
zien. Zij heeft ook nooit de kinderen

van school gehaald, anderswas zeme
wel opgevallen.’ BovenbuurmanDoe-
barHenry zaghaar ‘af en toe vuilweg-
gooien,maarmeerookniet’.
Dat Yasmeen zelf is weggelopen,

wordt ongeloofwaardig gevonden.
Haar man was onlangs een paar da-
gen in Engeland. Dat zou voor Yas-
meenhetmomentzijngeweestomde
benentenemen.Datheeftze toenniet
gedaan.

‘Misschieniszeontvoerd,meegeno-
mennaareenanderland, iszeverstopt
ergensinNederland.Ofmisschienisze
wel dood.Het blijft tollen inmijnher-
senen’, zegtde ingewijde.

Zoalsmetallevermissingen,hieldde
Rotterdamse politie in de zaak-Yas-
meen in eerst instantie rekeningmet
allerlei scenario’s. ‘Met een vrijwillig
vertrek,zelfdoding,maarhetscenario
van eenmisdrijf wordt steeds aanne-
melijker’, zegt eenpolitiewoordvoer-
der.Depolitie iseenopsporingsonder-
zoekbegonnenenheeft ‘digitaalgefly-
erd’: haar foto is over heel Nederland
verspreid.

Volgens ShirinMusa is de zaak-Yas-
meen geen geval apart. Er zijn meer
vrouwenuitdeextreemgeslotenPaki-
staansegemeenschap(zo’n21duizend
inNederland) die zich bij FFFmelden
metverhalenover slavernij binnende
familie. Musa: ’Het gaat om Neder-
landsevrouwen.Het ishoogtijddatde
samenleving in actie komt. Die vrou-
wen leven hier toch niet meer in een
Pakistaansdorp.’

De flyer die vrijwilligers vrijdag gaan uitdelen rond de Ghausia moskee in Rotterdam-Zuid.

Advertentie

In een parkeergarage aan de
Bart Poesiatstraat in Amster-
damNieuw-West iswoensdag
de 46-jarige Bredase crimineel
RonN. gedood bij een schietin-
cident. Naast hem is een vuur-
wapen gevonden. Hij was in
het gezelschap van een vrouw.
Zij is in verwarde toestand
naar een ziekenhuis overge-
bracht. Eenmogelijk scenario
is dat het slachtoffer zichzelf
heeft neergeschoten. ANP

Bredasecrimineel
doodinAmsterdam

VoordekustvanNigeriaheb-
benpirateneen Griekseolie-
tankeraangevallen. Eenoffi-
cier isgedoodendrieopvaren-
denwordengegijzeld, aldusde
Griekseautoriteitenwoensdag.
De lege tanker lagvooranker
bij eenolieterminal toenhij
werdgeënterd. Zeerovers zijn
steedsactiever indeGolf van
Guinee.Degevarenvoor sche-
penzoudenalnet zogroot zijn
alsbijdeSomalischekust. AFP

Nigeria

Schietincident

Handelsmissie

Roetdeeltjes

Pieter Schelte

Zeeroversvallen
Grieksetankeraan

Detornado’sdie inapril 2011
aanruimdriehonderdAmeri-
kanenhet levenkostten,waren
medezozwaardoorbranden in
Midden-Amerika.Volgenseen
studievandeUniversiteit van
Iowa leiddenderoetdeeltjes
destijds tot intensere stormen.
Boeren inMexico,Guatemala
enBelize steken inhetvoorjaar
hunvelden inbrandomde
grondvruchtbaarder tema-
ken. ANP

Brandenverhevigden
tornado’s inVS

De internationale transport-
bond ITFeistdathetgrootste
schip terwereld,dePieter
Schelte,wordtomgedoopt.
Pieter SchelteHeerema(1908-
1981)wasSS-officier tijdensde
WOII enwerd laterveroor-
deeld. ITFnoemtheteen
schandedathetZwitsers-Ne-
derlandseAllseaseen ‘oorlogs-
misdadiger’ eert. Shell is als
klantopgeroepenhet schip
niet in tehuren. ANP

Vakbond:naamvan
schip iseenschande

PremierMarkRuttegaat van
24totenmet29maartmeteen
handelsmissienaarChina.Het
bezoekstaat inhet tekenvan
hetaanhalenvandeeconomi-
scheendiplomatiekebanden
tussenbeide landen. Staatsse-
cretarisWilmaMansveld (Infra-
structuurenMilieu) reistmet
hemmee. IndeEU isNederland
de tweedehandelspartnervan
China.Het ishet tweedebezoek
vanRutteaanChina.

RutteenMansveld
inmaartnaarChina

Noodoproep:

Yasmeen wordt vermist!

Hulpgevraagd!DeRotterdamseYasmeen (25) is vermist. Yasmeenwerdop
zondag25 januari voorhet laatstgezien inhaarwoningaandeDeQuackstraat
inRotterdam.

WeetumeeroverYasmeenofhaarhuidigeverblijfplaats?Heeftuhaarna25 januari
noggezien?Maarookandere informativediekan leidennaarYasmeen is vanhartewelkom.

Neemdancontactopmetdepolitie.Ditkuntudoendoor tebellennaar0900-8844
entevragennaardeafdelingRotterdam,opsporingZuidplein.Ukuntuookanoniem
bijdepolitiemeldendoor tebellennaar0800-7000.


