
In
te
rv

ie
w

B
o
ud

ew
ijn

G
ee

ls
is

(e
in
d
)

re
d
ac

te
ur

va
n

H
et

Fi
na

nc
ie
el
e
D
ag

b
la
d

De in Pakistan geboren Shirin
sa behaalde in 2010 een gro-
overwinning.
Toen droeg de rechter haar
an op om, op straffe van een
wangsom, akkoord te gaan
et een islamitische scheiding.
Een jaar later richtte Musa de
o Femmes For Freedom op.
Hoewel ze zelf islamitisch is
een hoofddoek draagt, ver-
t Bij1 haar dat ze samenwerkt
et rechtse islamofoben.

D
e in salafistischekringenweinig
populaire ShirinMusa isnet te-
rug vaneenpelgrimstocht in Irak.
Daar duwdede voorvrouwvanngo
FemmesForFreedom(FFF) sa-
menmethaarbroerhaar ouders

voort—beiden zitten in een rolstoel. ‘Ze straal-
den vangeluk.’

Hier inde statigeHaagsewijkBenoorden-
hout lijkende culturele spanningen inhet
Midden-Oosten verweg,maar schijnbedriegt.
Het kantoor vanFemmesFor Freedomisna-
melijkhethoofdkwartier vanhet gevecht tegen
vrouwenonderdrukking.

Deeerste grote triomfwaser in2012.Toen
werdhetbegrip ‘huwelijksegevangenschap’ in
dewetopgenomen.Voorheenkondenmannen
hunvrouwendwingenomvolgenshet islami-
tisch recht getrouwd teblijven.Demankandan
gewoonhertrouwen,maar eenvrouwmeteen
nieuwepartnerwordtdoorhaargemeenschap
en inhet landvanoorsprongalsoverspelig ge-
zien,waar zware straffenopkunnenstaan.Musa
(1977)washier zelf ookslachtoffer vangeweest.

In 2019deedFFFaangifte tegen eendocent
vandeberuchteHaagseAs-Soennah-moskee.
Hij haddegenitale verminking van vrouwen
aanbevolen. Er kwameen rechtszaak van, en
weerwonMusa.

V Jullie hebbenal aardigwat successenbehaald
vanuit dit kantoor.
‘Absoluut. Ikmoest echt huilen toende rechter
deuitspraak voorlas: “Het recht vandemoslim-
vrouwombeschermd teworden tegengeweld
endiscriminatieweegt zwaarder danhet recht
op vrijheid vanmeningsuiting engodsdienst
vandeman.”Dedocent kreeg een taakstraf van
tachtig uur.Niet veel,maarhij ís veroordeeld.’

V Zal zo’nmeneer tijdenshet schoffelendenken:
dit had ik inderdaadnietmoeten zeggen?
‘Nee,wanthij denkt echt zoover
vrouwenbesnijdenis.’

In het kort

Hoegaat hetmetde integratie enemancipa-
tie vanmoslimvrouwen inNederland?Weinigen
hebbendaar zo goed zicht op als ShirinMusa.
Haar levensverhaal is er een vannon-stop luc-
tor et emergo. In 1978namenhaar oudershaar
als babymee vanuit dePakistaanse stadQuetta
naarNederland—Musaheeft tweebroers en
vier zussen.Haar vaderwas inPakistan leraar
geweest, inNederlandwerktehij als pijpfitter,
daarnahaddenhij en zijn vrouweenwinkel.

Musaging rechten studeren inRotterdam. In
dieperiodeontmoette ze eenPakistaan,metwie
zehalsoverkop trouwde—haar opleidingbrak
ze af.Het huwelijk leverdeMusa veel fysieke en
geestelijkepijn op. Toenhij zijn verblijfsvergun-
ning eenmaal binnenhad,wildehaarmanwel
dat zeuit elkaar gingen,maar alleen voordeNe-
derlandsewet.Musa startte eenkort geding en
werd in2010 inhet gelijk gesteld: voorhet eerst
legdede rechter dwangsommenop voor elke
dagdat demanweigerde islamitisch te schei-
den.Het inspireerdeMusaomeen jaar later de
stichtingFemmesFor Freedomop te richten.

Roerige jaren volgden. Zewerd verketterd
omdat zemet ‘rechts’ zouheulen—Leefbaar
Rotterdamsteundeeenpostercampagne en

S A M E N L E V I N G

‘Sylvana
Simons
heeft veel
meer vrijheid
dan ik’
Met Femmes For Freedom vecht Shirin Musa
voor de seksuele vrijheden van moslimvrouwen.
Het leverde haar niet alleen maar bewondering op.
Gesprek over negatieve én positieve emancipatie.
‘Kinderen met een hoofddoek worden nu ook
uitgenodigd op verjaardagsfeestjes.’

Serie over racismeendiscriminatie inNederland.
De interviewswordenookgebundeld. Eindmaart
te koopbij uitgeverijDeKring: ‘De voorhoede
—vrijpostige gesprekkenmet rolmodellen van
kleur over discriminatie en integratie’. De inter-
views zijn geactualiseerd enwaarwenselijk (fors)
uitgebreid. Zoookdit interviewmet ShirinMusa.

Achtergrond
gesprekken

GeenStijl organiseerde een crowdfunding voor
eenaangiftetraject vanFFF. Zemaaktemeehoe
subsidiegeverswerdenbewerkt omhaar geen
geldmeer te verstrekken. Zewerd vervolgdwe-
gens smaadendaarnagerehabiliteerd. Ze zat
een tijdlangdicht tegen eenburn-out aan.Maar
zij enFemmesFor Freedomhebbenalle stor-
mendoorstaan, constateertMusa trots.

V Er zittennakomelingen van vluchtelingenen
gastarbeiders inhet kabinet. Een tekendathet
goedgaatmetdemulticulturele samenleving?
‘Ja.Het aantalmeisjesmet een islamitische
achtergronddat afstudeert aanhogescholen en
universiteitenneemtookalleenmaar toe. Ze
werkennuook vaker. Inmijn tijd kon je geen
baantje bij AlbertHeijn krijgenmet eenhoofd-
doek. Ikwerdooknooit uitgenodigdop verjaar-
dagsfeestjes, omdat ik een “viezemoslim”was.
Bijmijn jongere zusjes gingdat al beter, enbij
denieuwegeneratieshelemaal. Er is dusmeer
acceptatie vanmoslims.’

V Gaaner ookdingenniet goed?
‘Helaas. Bijvoorbeeldhet aanbevelen vangeni-
tale verminking in gemeenschappenwaardat
nooit eerderheeft plaatsgevonden, zoals deMa-
rokkaanse endeSyrische. FemmesFor Freedom
eist nudat gemeentenhet verbodopdat soort
praktijkenookecht gaanhandhaven. Er lopen

twee rechtszaken.Moslimvrouwen zijnook
hetminst vaak economisch zelfstandig. Velen
hebbengeeneigenbankrekening engeeneigen
bankpas.Het tegengaan vaneconomischeon-
derdrukking is eennieuwspeerpunt vanFFF.’

V Eennimmer eindigendediscussie is die over
de vraagof dehoofddoek een symbool van vrou-
wenonderdrukking is.
Musa zucht diep. ‘Ikword er eenbeetjemoe van
dat iedereendehoofddoekgebruikt voor eigen
politiek gewin, zowel links als rechts. Er kan
sprake zijn vandwang,maardat is niet altijd zo.
Dediscussie over dehoofddoek inNederland
leidt af van veel belangrijkere zakenmetbetrek-
king tot de emancipatie vanmoslimvrouwen.’

VHerken ik een vrouwdie gebukt gaat onder
dwang—tothuwelijkse gevangenschapaan toe?
‘Nee. Ikbenhet ookgeweest.’

V Ookeenonderwerpdat indeze serie al eens is
langsgekomen:hoofddoekenbij depolitie.
‘Zelf heb ik ookooit bij depolitie gesolliciteerd.
Ikhaalde alle tests behalvede fysieke, dusdat
werdhemniet,maar ikwildemijnhoofddoek
ervoor afdoen.Want, vond ik, er is eengoede
redendat politiemensenen rechters geen religi-
euze symbolenmogendragen: uniformen toga
moetenneutraliteit uitstralen.’

V Uzegt: ‘vond’.
‘Nu ik eenpaar jaar verder benen veelmetde
jongemeidenhier opkantoorhebgediscus-
sieerd, ben ikwatmilder inmijnopvattingen
geworden. Zij zeggen: “Dehoofddoek ismaat-
schappelijk geaccepteerd.”Meer in elk geval
daneenkeppel, dat denk ikook,maardie kep-
pelmoet je danóók toelaten.Dusdanantwoord
ik:wat denk jedat er gebeurt als indeSchilders-
wijk eengroepagentenmet keppels uit eenbus-
je springt?’

a Vervolg op pagina 25

Shirin Musa: ‘Veel moslimvrouwen hebben
geen eigen bankrekening en geen eigen
bankpas.’ FOTO’S: LEROYSANKESVOORHETFD

“
‘Ikword er eenbeetje
moe vandat iedereende
hoofddoekgebruikt voor
eigenpolitiek gewin, zowel
links als rechts’
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 V U hebt duidelijk uw vermoedens.
‘Dan breekt de pleuris uit. In Engeland 
dragen Sikh-politiemannen tulbanden; 
als zoiets niet mag, sluit je mensen uit, 
zeggen die meiden dan. Ze zijn daar heel 
woke in. Maar dan begin ik over de KLM. 
Je weet dat je daar blauw moet dragen. 
Als je dan zegt: ik ben principieel voor 
rood, houdt het op. Sommige dingen 
weet je van tevoren. Maar dit is mijn per-
soonlijke mening en niet die van Fem-
mes For Freedom.’ 
 
Haar blikt verhardt zich. ‘Ik wil ook niet 
van een rechter weten wat hij of zij ge-
looft. Stel dat ik als rechter aan een sala-
fistische verdachte vertel dat ik uit een 
sjiitische familie kom (salafisten zijn 
soennieten, die in het Midden-Oosten 
strijden tegen sjiieten, red.) Dat werkt 
niet. Maar ik kan me voorstellen dat mos-
limmeiden die enorm hechten aan hun 
hoofddoek zich uitgesloten voelen als ze 
geen rechter kunnen worden.’

 V Hoeveel moeilijker is het om überhaupt 
een baan te vinden met een hoofddoek?
‘Je moet echt harder werken, jezelf meer 
bewijzen.’

 V GroenLinks heeft sinds maart 2021 als 
eerste partij een Tweede Kamerlid met 
een hoofddoek: Kauthar Bouchallikht. Ze 
kreeg veel kritiek nadat een journalist had 
ontdekt dat ze vicevoorzitter is geweest 
van moslimjongerenbeweging Femyso. 
Femyso zou gelieerd zou zijn aan de Mos-
limbroederschap.
Opnieuw een zucht. ‘Eerst dacht ik: hé, 
wat leuk dat GroenLinks een groene 
moslim met hoofddoek op nummer 
negen durft te zetten, een rolmodel. Tot 
er allerlei dingen naar boven kwamen 
waar ook ik mijn bedenkingen bij heb. 
Toen dacht ik: dit is juist heel schadelijk. 
Het draagt juist bij aan een négatieve 
beeldvorming van vrouwen met een 
hoofddoek.’

‘Interessant: Bouchallikhts medestan-
ders noemden de kritiek islamofobie en 
zeiden dat het om haar hoofddoek ging. 
Maar zelfs de rechtse pers had het puur 
over haar trackrecord bij Femyso. Heel 
kwalijk dat haar medestanders er dan 
islamofobie en zelfs racisme van maken. 

Zo sla je elke inhoudelijke kritiek dood.’
Minstens zoveel aandacht als Musa’s 

overwinning op As-Soennah kreeg twee 
jaar eerder, in 2018, een campagne in 
Rotterdam. Musa liet toen posters met 
zoenende stelletjes van diverse afkomst 
ophangen. Ook van een gehoofddoek-
te moslima met een Jood-met-keppel. 
Boodschap: ‘In Nederland kies je je 
partner zelf’. Sylvana Simons noemde 
de campagne ‘aanmatigend’ en de af-
zender ‘dubieus’, want de wethouder die 
hem had goedgekeurd was van Leefbaar 
Rotterdam. 

In haar kantoor pakt Musa een poster 
en wijst op de paarse letters onderaan. 
‘Staat hier Leefbaar Rotterdam? Nee, er 
staat Geméénte Rotterdam. Het hele col-
lege van B&W was voor.’

 V Tussen u en Bij1 kwam het niet meer 
goed.
‘Nee. Toen Simons net in de Tweede Ka-
mer zat, steunde ze meteen een motie 
van Geert Wilders. Dat mag dus kenne-
lijk wel? Simons en Anja Meulenbelt 
(een ander bekend gezicht van Bij1, red.) 
moeten beseffen dat zij veel meer mogen 
en kunnen dan vrouwen met mijn uiter-
lijk. Simons en Meulenbelt hoeven niet 
voor hun seksuele rechten en vrijheden 
te vechten.’

‘Mama Cash, een feministisch fonds, 
beëindigde onze funding door de cam-
pagne die Bij1 voor en achter de scher-
men tegen ons voerde. Jammer dat een 
partij die zich inclusief noemt zich keert 
tegen een vrouwenorganisatie die suc-
cesvol voor dezelfde doelgroep vecht als 
die van Bij1. Wij hebben op het gebied 
van wet- en regelgeving veel meer bereikt 
dan Bij1.’

“ 
‘Eerst was ik blij met 
Kauthar Bouchallikht 
van GroenLinks. Maar 
ze draagt juist bij aan  
negatieve beeldvorming’
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Shirin Musa: ‘Met “islamofobie” sla je al snel elke inhoudelijke kritiek dood.’ 

1977 Geboren in Quetta, Pakistan 

1978 Komt naar Nederland 

1995-1996 Penningmeester 
scholierenactiecomité Laks 

1997 Vwo (staatsexamen) 

1998 Rechten, Erasmus 
Universiteit Rotterdam (niet 
afgemaakt) 

2007-2013 Coördinator 
buitenlandfaculteit  
Bouwkunde, TU Delft 

2010 Oprichter Femmes For 
Freedom (vanaf 2013 directeur) 

Cv Shirin Musa
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