
Geachte redactie,  

Onderstaand een reactie op het artikel, Grapperhaus en Wilders botsen over 'Mohammed-

uitspraak' Europese Hof. (DI 6 NOVEMBER, 16:31) 

In het artikel van NOS wordt vermeldt dat de PVV-leider Wilders het kabinet heeft opgeroepen 

afstand te nemen van een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over de 

profeet Mohammed. Hiermee toont hij aan dat hij het rechtssysteem niet respecteert.  

Volgens Wilders is de vrijheid van meningsuiting in het geding door de uitspraak van het Europese 

Hof. Onzin, want het Europese Hof heeft rekening gehouden met de vrije meningsuiting.  

 

Het Hof heeft terecht gezegd dat de Oostenrijkse vrouw ten onrechte Mohammed een pedofiel had 

genoemd, zonder te wijzen op "de historische context".  

 

Kindermisbruik is niet Islamitisch te noemen omdat het geen basis heeft in de Koran en Hadith. 

Wilders moet zijn verantwoordelijkheid nemen als parlementariër en uitkijken met zijn ongegronde 

formulering waarmee hij leugens, verdeeldheid, haat en wanorde zaait. 

 

De heilige profeet is verre van kindermisbruiker te noemen. Hij heeft juist deze zondige daden 

afgeschaft en is gezonden naar de mensheid als voorbeeld en genade om hoge morele waarden te 

onderwijzen. Terrorisme en geweld is niet toe te schrijven aan de Islam of de profeet Mohammed. 

Geen enkel godsdienst onderwijst dit. Sommige individuen inclusief Geert Wilders maken misbruik 

van de Islam om stemmen te winnen, zo proberen zij het te rechtvaardigen. Dat is pas zorgelijk. 

Grapperhaus geeft het voorbeeld om met gegronde bewijzen te komen, misschien een goede 

leermoment voor Wilders. Wilders bereikt meer door rechtvaardig en oplossingsgericht te zijn  in 

plaats van laster over een profeet te verspreiden.  

 

Aisha was fysiek en mentaal volwassen ten tijde van haar huwelijk. Ze trouwde na de Hijra 

(emigratie). Aisha kende haar feitelijke leeftijd niet. Het was een schatting. Na onderzoek werd het 

onjuist bevonden. De leeftijd van Arabieren werd niet geregistreerd. Uit verder en recente 

onderzoeken blijkt dat ze ouder en fysiek en mentaal volwassen was ten tijde van haar huwelijk. Ook 

is naar voren gekomen dat zij negen jaar met de Profeet geleefd heeft tot aan zijn dood. Daar komt 

de negen jaar vandaan.  

Geert Wilders daarentegen zwijgt over de misbruikschandalen in de kerken. Ook hoor je hem niks 

zeggen over de leeftijd van Maria in de Bijbel. Zij trouwde toen ze twaalf jaar oud was. Daar hoor je 

hem niks over zeggen. 

Met vriendelijke groet, H. Maryam 


