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Qur’an 
En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij van jullie eigen 

soort echtgenotes (levenspartners) heeft geschapen, opdat 

jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde 

en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen 

voor een volk dat nadenkt. (30:21)  

 



 
 
Bedoeling van het huwelijk 

• De mens heeft partners in zijn midden  

• Intimiteit kunnen ervaren 

• Een gezin kunnen stichten kinderen 

(voortplanting) 

• Rust, kalmte,  geborgenheid, veiligheid 

• Liefde, waardering, respect 

• Genade, zachtmoedigheid, vergevend 

 



Qur’an 

En laat degenen die geen (mogelijkheid) vinden tot 

het huwelijk zichzelf kuis houden, tot Allah hen uit 

Zijn gunst voorziet…..(24:33) 



Kuis blijven tot het huwelijk 

Nikaah komt van het wortelwoord Na-Ka-Ha; 

• An-nikaah= het huwelijk 

• Pas na de nikaah is geslachtgemeenschap 

toegestaan 

 

 

−Kom niet eens in de buurt van Zina (17:32)! 

 



Qur’an 
En indien jullie vrezen (de vrouwen van) de wezen 

niet rechtvaardig te behandelen, trouwt dan met de 

vrouwen (niet de vrouwen van de wezen) die jullie 

aanstaan( van jullie keuze), twee, drie of vier. En als 

jullie vrezen hen niet rechtvaardig te kunnen 

verzorgen, dan één of wat jullie aan slavinnen 

bezitten. Dat is de beste wijze om niet 

onrechtvaardig te zijn. (4:3)  



Partnerkeuze 

Een vrouw wordt om 4 (redenen) gehuwd: 

1. Om haar welgesteldheid (geld en bezit) 

2. Haar (sociale) status (afkomst, familie, aanzien) 

3. Haar schoonheid 

4. Haar Dien (geloof, gelovigheid, manier van leven) 

En behaal succes met (kies voor) degene die geloof heeft; 

Overlevering uit Sahih Al-Bukhari en Muslim 

Istikhaara gebed bij moeilijke keuzes 

 



Q
u
r’an

 

En huwt niet van de vrouwen die jullie vaders huwden, tenzij 

dat al gebeurd is (voor deze openbaring). Voorwaar, het was 

een zedeloosheid en toornafroepend (gedrag) en een slechte 

weg. (22) Voor jullie verboden (om te trouwen zijn): jullie 

moeders en jullie dochters en jullie zusters, en jullie vaders 

zusters en jullie moeders zusters en dochters van jullie broeders 

en dochters van jullie zusters en de zoogmoeders van jullie en 

jullie zusters van (dezelfde) zoogmoeder en de moeders van 

jullie vrouwen en jullie stiefdochters die onder jullie voogdij 

staan van vrouwen (de moeders van de stiefdochters) waarmee 

jullie geslachtsgemeenschap hadden. Wanneer jullie nog geen 

geslachtsgemeenschap met hen hadden is er geen overtreding 

(om met hen te trouwen), en de (voormalige) vrouwen van jullie 

zonen die uit jullie voortkomen en het huwen van twee zusters 

gezamenlijk, behalve als het reeds (voor de openbaring) gebeurd 

is. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. 

(23) En (ook verboden zijn:) de getrouwde vrouwen,…..als een 

beslissing van Allah voor jullie ….(4:22-24)  



Permanent Tijdelijk 

Bloedverwant Aangetrouwd Zoogschap 

Onhuwbare vrouwen 

• Eigen moeder 

• Eigen dochter 

• Eigen Zus/ halfzus 

• Tante (zus v/d vader) 

• Tante (zus v/d moeder) 

• Nicht (dochter van 

broer of halfbroer) 

• Nicht (dochter van zus 

of half zus) 

• Vrouwen v/d vader 

• Schoonmoeder 

• Vrouwen v/d eigen 

zoon 

• Stiefdochter 

(voodij/geen 

voogdij, huwelijk 

wel/niet 

geconsumeerd) 

• Zoogmoeder 

• Zoog “zus” 

• 2 zussen tegelijk 

• Getrouwde vrouw 

• vrouw+ haar tante 

(v+m) 

• Vrouw in ‘Iddah 

• Vrouw in Ihram 

• Ongelovige vrouw 

(totdat zij gelooft) 

 

 



 



Qur’an 

……Zij zijn niet toegestaan voor hen (de ongelovige 

mannen), en zij (de ongelovige mannen) zijn niet toegestaan 

voor hen (de gelovige vrouwen)…..(60:10) 

En huwt niet met de veelgodenaanbidsters totdat zij 

gelovigen zijn geworden, en een gelovige slavin is zeker 

beter dan een veelgodenaanbidster, ook al is zij aantrekkelijk 

voor jullie. En huwelijkt (de gelovige vrouwen) niet uit aan 

de veelgodenaanbidders, totdat zij gelovigen zijn geworden. 

En een gelovige slaaf is zeker beter dan een 

veelgodenaanbidder, ook al bevalt hij jullie….(2:221)  

  



Verboden Huwelijk 

• Moslim vrouw met een niet-moslim man 

− Veel opvattingen over wat te doen als dit toch 

gebeurt 

• Moslim met een Moeshrik (veelgodenaanbidder) 

− Moeshrik is ook een ongelovige 

− Geldt voor Moslimman en –vrouw 

 

 



Qur’an 

De ontuchtige man trouwt niet, behalve met een 

ontuchtige vrouw of een veelgodenaanbidster. En 

de ontuchtige vrouw wordt niet getrouwd, behalve 

door een ontuchtige man of een 

veelgodenaanbidder. En dat is verboden voor de 

gelovigen. (24:3)  



Bedenkelijk huwelijk 

• Huwen met een ontuchtige: 

− Zaani: man die zich schuldig maakt aan ontucht 

− Zaaniyah: vrouw die zich schuldig maakt aan ontucht 

• Uitleg: 

- een gelovige mag niet trouwen met een ontuchtige 

- Soort zoekt soort 

 

….maar wat als dan toch….: Toon Berouw! 

 

t/m hier 1/12/2013  



Qur’an 

Op deze dag zijn alle goede (zaken) voor jullie 

toegestaan gemaakt….. (Toegestaan om mee te 

trouwen zijn:) de eerbare vrouwen onder de 

gelovige vrouwen en de eerbare vrouwen onder 

degenen die de Schrift vóór jullie gegeven is; indien 

jullie hun hun bruidschatten geven, in eerbaarheid 

handelend en niet in ontucht en neemt  (hen) niet 

als minnaressen (onwettige geliefden)…..(5:5) 



Bedenkelijk huwelijk 

• Huwen van een man met een Kitaabiyah 

• Het betreft hier vrije, kuise vrouwen 

• Ahl al Kitab zijn moeshrikien (9:31), maar de 

toestemming is een uitzondering op de algemene 

regel 

• Toegestaan, meestal toch afgeraden 

 

 



Toegestaan, meestal toch afgeraden 

• Is zij werkelijk een van de Ahl al-kitab? 

• Ze moet kuis zijn 

• Ze moet geen afkeer hebben van de Islam, niet 

erop neerkijken 

• Ze moet niet behoren tot een volk dat de Islam 

bestrijdt 

• Trouwen met een Kitaabiyah moet geen fitnah 

(problemen, schade, nadeel) voor de moslimman 

veroorzaken 

 

 

 

 



Nog meer verboden huwelijken 

• Tijdelijke huwelijken ( bepaalde vorm wordt bij 

shi’ieten toegelaten) 

− Wordt aangegaan voor bepaalde periode en tegen 

compensatie 

− Huwelijk wordt “weer” toelaatbaar 

• Een huwelijk waarin de vrouw wordt benadeeld 

− Huwelijk waarin een essentieel deel ontbreekt 



Huwelijksaanzoek 

• Bestaat uit drie delen: 

− De wens om een aanzoek te doen 

− Het zien vóór het feitelijke aanzoek 

− Het formele (feitelijke) aanzoek 

 

• Aanzoek kan van de zijde van de man of vrouw 

komen 

• Geen aanzoek doen als er al een aanzoek is 

gedaan 



De toelaatbaarheid van het kijken 

• Meerdere overleveringen die vertellen om te kijken 

• Kijken moet oprecht zijn en met controle over de blik 

• Kijken in bijzijn/nabijheid v/e mahram 

• Kijken is voor beiden (wederzijds) 

• Toegestaan om meerdere keren te (be)kijken 

 

 



Wat mag gezien worden? 

• De 5 belangrijkste standpunten: 

1. Gezicht en beide handen 

2. Gezicht, beide handen en voeten 

3. Hele lichaam 

4. Wat normaal zichtbaar is 

5. Haar “vlezige” delen 

 

• Standpunt 4 wordt als de sterkste mening gezien 

welke overeenkomt met de uitspraken v/d 

profeet (vzmh) 



Qur’an 

• En er rust geen zonde op jullie wanneer jullie de 

vrouwen (weduwen die in hun wachtperiode 

zijn) indirect huwelijksaanzoeken doen, of jullie 

het verbergen in jullie harten. Allah weet dat 

jullie hen zullen noemen, maar doet hen geen 

beloften in het geheim, behalve om een 

behoorlijk woord te spreken. En besluit niet tot 

de huwelijksvoltrekking totdat de 

voorgeschreven termijn ( wachtperiode) is 

bereikt. En weet dat Allah weet wat zich in jullie 

harten bevindt. Hoedt jullie daarom voor Hem 

en weet dat Allah Vergevensgezind, 

Zachtmoedig is. (2:235)  



Huwelijks aanzoek bij een vrouw in 
haar wachtperiode (‘iddah) 

Een vrouw is in haar ‘iddah als gevolg van: 

1. Overlijden v/haar echtgenoot 

− Niet toegestaan haar direct te vragen/ indirect wel 

− Mag wel een hint geven 

2. Een herroepbare scheiding (na 1e of 2e verstoting) 

− Een man mag haar geen aanzoek doen. Bovendien is ze dan 

nog getrouwd 

3. Een onherroepbare scheiding (na de 3e verstoting) 

− Aanzoek op indirecte wijze is toegestaan 



Qur’an 

• O jullie die geloven! Komt de beloften na…. 

(5:1)  



Het huwelijk is een overeenkomst 

• Huwelijk is en sterke overeenkomst 

• Het contract waarin twee partijen middels intentie en 

woorden instemmen (idjaab + qaboel) en het huwelijk 

sluiten 

 

• In de Islam geldt dat afspraken en overeenkomsten 

moeten worden nagekomen 

• Contract schriftelijk opmaken en onderteken, of is 

mondeling voldoende? 



Onderdelen van het contract 

• Arkaan = pijlers; waar iets op gestut is; wat ten grondslag ligt 

• Shoeroet = voorwaarden voor de geldigheid 

 

De Arkaan (pijlers) 

• Idjaab ( verzoek) en Qaboel ( aanvaarding)= duidelijk wederzijds 

akkoord gaan 

De shoeroet (voorwaarden) 

1. Toestemming van de Wali (=wettelijke voogd of 

vertegenwoordiger/beschermer of waker over haar belangen) 

2. Duidelijke instemming (m.n. v/d vrouw) Idjaab en Qaboel 

3. De islamitische bruidsgift (mahr of sadaaq) 

4. 2 getuigen 

 



Voorwaarden opnemen in het contract 

• Eigen voorwaarden opnemen is toegestaan ( en kan 

raadzaam zijn) 

• Deze voorwaarden mogen niet in strijd zijn met de 

voorschriften van de Islam 

 

• Deze voorwaarden mogen niet een voorgeschreven recht 

of  persoonlijk recht opgeven. 



In huwelijkse voorwaarden trouwen 

• In Nederlands trouwt men standaard in 

gemeenschap van goederen of via de notaris op 

huwelijkse voorwaarden 

• In de Islam is huwelijkse voorwaarden de 

standaard, met de vermelding dat de man in de 

onderhoud en onkosten dient te voorzien. 

 

 



Huwelijksvoltrekking in Nederland 

• Islamitisch huwelijk kan alleen door een moslim 

worden voltrokken; 



Voorwaarde geldigheid: 
Wali 

• Wali is iemand die waakt over de belangen van de bruid 

• De wali is nodig voor het kunnen uitvoeren van het 

huwelijkscontract 

• Het is de moslimvrouw niet toegestaan om op te treden 

als wali van een andere vrouw 

• Een vrouw die al eerder getrouwd is geweest (thayyib), 

heeft geen goedkeuring van de wali nodig betreffende de 

partnerkeuze, maar de wali’s instemming is wel nodig 

voor de huwelijksvoltrekking  

 



Voorwaarde geldigheid: 
Wali 

• Man 

• Volwassen 

• Verstandelijk 

• Moslim 

• Rechtschapen en rechtvaardig (in beslissingen) 



Voorwaarde geldigheid: 
Wali 

Volgorde van wali-schap: 

1. De vader of grootvader 

2. De volwassen zoon of kleinzoon 

3. De volbloed broer of halfbroer van vaderskant 

4. De oom (broer van vaderskant) 

5. Daarna in de volgorde van de meest nabije familielifd 

(vaderskant) 

6. De moslim heerser of plaatsvervanger 

7. Niet- islamitisch gebied: hoog orgaan of de Imaam  

 

 



Voorwaarde geldigheid: 
formele getuigen 

• 2 mannelijke getuigen (ongeacht van wiens zijde) 

• Volwassen, verstandelijk, oprecht en betrouwbaar 

• Niet-moslims kunnen niet als getuige optreden bij het islamitisch 

huwelijk, wel bij het burgerlijk huwelijk 

• 2 formele getuigen, naast de wali 

• Als er meerdere mensen aanwezig zijn bij de voltrekking, zijn zij 

allen getuigen, maar niet de formele getuigen 

• De formele getuigen zijn op de hoogte van de afspraken en de 

bruidsgift die gepaard gaan met de contract ( en ondertekenen dat 

bij schriftelijke overeenkomst) 



Voorwaarde geldigheid: 
de instemming 

• De te huwen personen, in het bijzonder de 

vrouw, moeten akkoord gaan en instemmen met 

het huwelijk. 

• Als een vrouw niet met iemand wenst te 

trouwen, dan moet ze dat duidelijk zeggen. Als 

ze niets zegt dan stemt ze in. 

• Islam kent geen huwelijk zonder medeweten, 

zoals een gedwongen huwelijk of uithuwelijking 

− In zo’n geval kan het huwelijk ontbonden worden 



Voorwaarde geldigheid: 
De bruidsgift 

• De bruidsgift komt haar rechtmatig toe (niet de familie) 

• Het is een oprechte schenking, gegeven met goede wil en 

genoegen door de man (of van zijn zijde) 

• De man geeft hiermee aan zijn huwelijkse 

verantwoordelijkheid te nemen en haar te onderhouden 

• De bruidsgift behoort daarna tot haar eigen vermogen 

waarover zij beschikt en beslist ( en eventueel zakaat-

plichtig is) 



Qur’an 

• ….En geeft hun een geschenk, de rijke volgens 

zijn vermogen en de arme volgens zijn 

vermogen. Een redelijk geschenk: als een plicht 

voor de weldoeners. (2:236)  

 

 

• Allah’s boodschapper (vzmh) zei; De beste 

bruidschat is die welke het gemakkelijkste is (om 

te geven). (overlevering uit Abu Dawud) 



Voorwaarde geldigheid: 
De bruidsgift naar vermogen 

• De te huwen vrouw (of haar wali) bepaalt haar Mahr, niet de te 

huwen man 

• In samenspraak mag, mits hij geen druk legt op haar of haar 

benadeelt 

• Geen minimum of maximum gespecificeerd 

• Het moet in verhouding zijn met de financiële situatie van de man 

en acceptabel voor de sociale klasse van de vrouw 

• Wat niet zorgt voor lasten; vermijd leningen voor mahr 

• Mahr kan in materiële en niet-materiële vorm 

• Niemand mag iets van haar bruidsgift nemen, zonder haar 

goedvinden 

 

 



Qur’an 

En degenen die, wanneer zij besteden, niet 

overdrijven (verkwistend) en niet gierig zijn, maar 

het midden daartussen houden. (25:67)  



De walima (publiekelijke 
bekendmaking van het huwelijk) 

• Na de voltrekking van het huwelijk  

• Bekenden weten dat je nu getrouwd bent 

• Als je wordt uitgenodigd, probeer te gaan 

 

Gematigheid in het huwelijksfeest: 

• Geen uitsloverij of uitbundigheid (voor de oog van de mens) 

• Houdt rekening met je financiële vermogen 

− Alleen wat je je kunt permitteren 

− Raakt niet bankroet of in de schulden voor een feest 



Gezin 

• Bouw een godsbewust gezin op; 

− Bescherm jezelf en je gezin tegen zondige daden 

− Kijk naar je gedrag en wees een voorbeeld 

 



Rechten en plichten van echtgenoten 

• Kom de beloften na en leef eerbaar net elkaar 

• Gezin onderhouden, ga eerlijk om met financiën en leef naar je 

inkomen. 

• Ga goed met elkaar om en met de schoonfamilie en maak plezier 

met elkaar. 

• Maak jezelf aantrekkelijk voor je partner en weiger intimiteit niet 

• Verlaat het huis niet zodanig dat er achterdocht ontstaat, en laat 

niemand zonder toestemming van de echtgenoot het huis bestreden 

• Toon respect en waardering naar elkaar toe 

• Koop een boek…. 

 



Meerdere gezinnen stichten 

• Vanuit de islam is het een man toegestaan, met de voorwaarde de 

vrouwen/gezinnen goed en eerlijk te behandelen. Het is geen plicht 

(waadjib) en ook geen aanbeveling (mandoeb) 

• Trouw met 2 vrouwen, of als je wenst met 3 of met 4. Als je 2 

vrouwen niet aankan, blijf dan bij 1. 

• Geen instemming nodig van de andere vrouw, tenzij  anders is 

afgesproken. Het is wel zo oprecht om het te bespreken. 

• Niemand is wijzer dan Allah in het bepalen wat toelaatbaar is. 

 



Qur’an 
…..En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie 

ongehoorzaamheid (opstandigheid, arrogantie, 

ontrouw) vrezen: vermaant hen, (als dat niet helpt) 

negeert hen (in bed, met verblijf in dezelfde 

woning) en (als dat niet helpt) slaat hen (licht). 

Indien zij jullie dan gehoorzamen: zoek dan geen 

voorwendsel (om hen lastig te vallen). Voorwaar, 

Allah is Verheven, Groots. (4:34)  

 

De profeet sloeg zijn vrouwen niet…volg zijn soennah op 



Qur’an 

En indien een vrouw van haar echtgenoot 

slechtheid (ontrouw, ongehoorzaamheid, 

arrogantie) of afkeer (dat hij van haar wegblijft) 

vreest, dan is er geen zonde voor hen indien zij 

onderling tot een (gepaste) verzoening komen en 

de verzoening is beter ( dan het slecht blijven 

behandelen of echtbreuk), maar mensen worden 

gekenmerkt door gierigheid (hebzucht, egoïsme; 

daarom vergt het soms veel om partners te 

verzoenen). En indien jullie het goede doen en 

(Allah) vrezen: voorwaar, Allah is Alwetend over 

wat jullie doen. (4:128)  



Huwelijkse conflicten 
 

• Kan door vrouw of man (of beide) veroorzaakt worden.  

• We praten niet over een ruzie, maar een dusdanig 

ernstige mate van schending van de huwelijkse rechten, 

plichten en verantwoordelijkheden, waardoor het 

huwelijk op het spel staat. 



Qur’an 

• En als jullie een breuk tussen beiden vrezen: 

stuurt dan een bemiddelaar van zijn familie en 

een bemiddelaar van haar familie, indien zij een 

verzoening willen, zal Allah tussen hen beiden 

een verzoening bewerkstelligen. Voorwaar, Allah 

is Alwetend, Kennend. (4:35)  

• En indien zij beiden van elkaar gaan scheiden, 

dan zal Allah beiden van Zijn overvloed 

schenken er Allah is Alomvattend Alwijs. 

(4:130)  



Conflictbemiddeling 

• Als het écht niet lukt om het onderling op te 

lossen, roep dan hulp van buitenaf die de 

belangen van beiden kunnen dienen. 

• Als verzoeneing niet meer lukt, ga dan uit elkaar 

in plaats van elkaars rechten te schenden en de 

huwelijkse plichten niet meer na te 

komen…wanhoop niet. 

• Allah zal iemand een betere partner schenken 



Qur’an 

….Daarna is er (de keus tussen) terugname volgens 

de voorschriften of scheiding op een goede 

manier…. (2: 229)  

 

…En vergeet niet elkaars goede eigenschappen. 

Voorwaar, Allah is Alziende over wat jullie doen. 

(2:237)  



Scheidt op een goede manier 

• Als het niet gaat. Ga dan op een volwassen manier uit 

elkaar. Kwel elkaar niet tijdens de scheiding, en ook 

daarna, niet meer 

• Scheiden =Talaaq 

• Taalkundig: 

− Tallaqa= losmaken, vrijlaten 

− Talaaq verwijst naar vrijmaking, wegzending, vesrstoting of 

huwelijksontbinding 

• Technisch: 

− Verstoting van de echtgenote middels uitdrukkingen of 

bewoordingen die niet bepaald zijn. 



De werking van talaaq 

• Talaaq geven kan 2 keer. Na 3e keer is de scheiding onherroepbaar 

• Niet drie uitspreken in één keer, maar één uitspraak per keer en dan 

gaat  3 maanden  (menstruatieperioden) ‘iddah in 

• Na verstrijken van 3 maanden zonder terugname is huwelijk 

automatisch ontbonden 

• Dit kan twee keer, bij de derde keer zo scheiden is de talaaq 

onherroepbaar 

• Geen scheiding uitspreken tijdens menstruatieperiode 

• Talaaq is de vorm van scheidingsrecht van de man. De instemming 

van de echtgenote is hierbij niet nodig 

• Rechterlijke tussenkomst is niet vereist 

 



‘Iddah: de wachtperiode 

• Ontbinding gaat met in achtneming van een wachtperiode 

• Tijdens ‘iddah is het huwelijk nog niet ontbonden en is verzoening 

of terugkeer mogelijk 

• Tijdens ‘iddah kan de vrouw niet met iemand anders trouwen 

• De duur van de ‘iddah is afhankelijk van haar situatie 

• Tijdens ‘iddah verblijft zij bij voorkeur in het huis met haar man en 

heeft ze recht op volledig onderhoud 

• Man heeft geen recht meer op geslachtsgemeenschap, tenzij beiden 

het toelaten met de bedoeling van verzoening 

• Aanbevolen (niet verplicht) om bij terugkeer getuigen erbij te 

hebben 



Uitleg bij Talaaq; drie soorten 

• Een uitspraak van Talaaq en ‘iddah periode afwachten 

(‘talaaq ahsan’)-betere methode 

 

T1,2,3 

1ste periode 2de periode 3de periode 

T1 T2 T3 

1ste periode 2de periode 3de periode 

T2 

1ste periode 2de periode 3de periode 

T1 

1ste periode 2de periode 3de periode 

T3 

1ste periode 2de periode 3de periode 

• Driemaal achter elkaar  uitspraak van Talaaq (talaaq al-bid’ah) 

 

• Uitspraak van Talaaq elke maand herhalen, 3x  (‘talaaq hasan’)  



Khoel’: scheidingsverzoek van de 
vrouw 
• Khoel’: “vrijkoping”, opheffing van het contract vanuit 

de zijde van devrouw 

• Het is niet een scheiding waarbij het huwelijk 

automatisch overgaat tot ontbinding 

• Zij geeft het verzoek aan en maakt haarzelf vrij van het 

huwelijkse contract door hem de bruidsgift terug te 

geven 

• Als de man weigert via een islamitische rechter 

• Er moet een geldige reden worden aangegeven…als zij 

dat niet heeft, is zij een bedrieger en wordt het paradijs 

voor haar verboden zei de profeet (vzmh) 



Andere “scheidings”vormen 

• Man zweert dat hij zich van zijn vrouw zal 

onthouden (max. 4 maanden) 

• “zihaar”: man zegt “jij bent als de vrug van mijn 

moeder”. Het gaat om de vergelijking maken met 

iemand die hem permanent verboden is. 

• Li’aan; je vrouw beschuldigen van ontucht 

− voor de islamitische rechter 

− 4 ooggetuigen of 4 maal zweren door de man+ 

vervloeking/ 4 maal ontkennen door de 

vrouw+vervloeking 

 



Assalaamoe Alaikoem 

Wa rahmattoellahi  

Wa barakatoehoe 

  

That’s all Folks! 


