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Over China

Chinese festivals in Hongkong zijn een
betoverende en fascinerende belevenis. De
belangrijkste traditionele feesten van Hongkong
zijn kleurrijk en rumoerig.
Duizenden mensen doen mee aan de festiviteiten. Vuurwerk, feestelijke
banketten, leeuwen- en drakendansers, wierook, Chinese opera, het spel
mahjong, waarzeggers en vrolijke optochten creëren een unieke feestelijke
sfeer die men nergens anders tegenkomt. De festivals zijn een goede
manier om de unieke cultuur van deze bestemming waar oost en west
samenkomen te leren kennen.

Leer op een fantastische manier de Chinese wereld van de romantiek kennen
tijdens het Lantaarnfeest.
Dit feest dat in de volksmond de Chinese Valentijnsdag wordt genoemd,
vormt de afsluiting van de festiviteiten rond het Chinees Nieuwjaar. Volgens
een oude Chinese traditie worden bloemenmarkten, restaurants, huizen en
parken versierd met kleurrijke lampions in traditionele vormen. Tijdens het feest
verzamelen vrijgezellen zich om koppelspelletjes te spelen met de lampions om
zo te bepalen wie hun geliefde zal zijn.
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Duizenden mensen doen mee aan de festiviteiten. Vuurwerk, feestelijke
banketten, leeuwen- en drakendansers, wierook, Chinese opera, het spel
mahjong, waarzeggers en vrolijke optochten creëren een unieke feestelijke
sfeer die men nergens anders tegenkomt. De festivals zijn een goede
manier om de unieke cultuur van deze bestemming waar oost en west
samenkomen te leren kennen.

Leer op een fantastische manier de Chinese wereld van de romantiek kennen
tijdens het Lantaarnfeest.
Dit feest dat in de volksmond de Chinese Valentijnsdag wordt genoemd,
vormt de afsluiting van de festiviteiten rond het Chinees Nieuwjaar. Volgens
een oude Chinese traditie worden bloemenmarkten, restaurants, huizen en
parken versierd met kleurrijke lampions in traditionele vormen. Tijdens het feest
verzamelen vrijgezellen zich om koppelspelletjes te spelen met de lampions om
zo te bepalen wie hun geliefde zal zijn.
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Over Mexico

Mexico

De Mexicaanse cultuur is een
mengeling van inheemse Indiaanse
culturen met de Spaanse cultuur.
Familiebanden zijn in Mexico
doorgaans sterker dan in Europa.
Vaak kan dit uitlopen op seksisme
of geweld tegen vrouwen, maar de
laatste decennia neemt dat sterk af,
vooral in de steden. Machismo wordt
tegenwoordig minder op prijs gesteld
dan vroeger. Op het platteland hebben
oude tradities ten goede of ten kwade
beter stand weten te houden. De
verhouding tussen Mexicanen en
de overheid is vaak moeizaam. Er
wordt wel gezegd dat Mexicanen

twee manieren van omgaan met
gezag hebben: ze gebruiken het
gezag of ze worden door het gezag
gebruikt. Corruptie is dan ook nog
veel voorkomend maar wel afnemend.
Onderwijs wordt van groot belang
geacht, vooral met de indianen.
Omdat Mexico en de Verenigde Staten
samen een lange geschiedenis hebben
zijn er vele culture overeenkomsten
te vinden, dit als gevolg van het
sluiten van economische en sociale

banden tussen deze twee landen.
Veel Mexicanen leren dan ook
Engels. De meeste Mexicanen wonen
in steden en maken deel uit van
de middenklasse. De Mexicaanse
cultuur is vergelijkbaar met de
Spaanse cultuur, maar heeft een
aantal bemerkenswaardige Indiase
invloeden. Zo zijn de familiebanden
over het algemeen sterker, en ligt er
meer nadruk op onderwijs.
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Dodenfeest
Op 1 en 2 november viert men in heel
Mexico het dodenfeest gevierd, de
mensen gaan dan naar de graven om
daar te feesten. De graven worden
dan bedekt met bloemen en gele
afrikaantjes. De kinderen krijgen
schedels van suiker, die er niet en uit
zien maar die juist grappig lachen.
En ze zien er natuurlijk uit. Wat ik nu
vertel gaat over het dorpje Trotzil.
Tijdens het dodenfeest in het
indiaanse dorpje Trotzil vindt je
geen schedels van suiker en snoep
de mensen zijn daar te arm
voor aan het eind van
oktober worden
de graven
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zichtbaar gemaakt, de rest van het
jaar zijn de graven bijna onzichtbaar.
De graven, die staan op een
heuvel die hoger is als het dorp, de
heuvel waakt er als het ware over.
Als het dodenfeest is worden de
graven bedolven onder geurende
dennennaalden. En zetten ze er
bogen versierd met gele bloemen op.
Sommige indianen zetten er dan nog
houten kruisen op. Op 30 oktober
is het in het dorpje doodstil maar
als het avond wordt dan speelt een
muziekbandje uitgerust met trommels
en houten fluiten en spelen een
slome steeds herhalende melodie
ondertussen maken de vrouwen in

de huizen een feest maaltijd klaar. En
er worden allemaal dingen gekocht
en gemaakt waar de dode van hield,
zoals sigaren en sigaretten en eten.
Dit moet worden klaargemaakt
op een huisaltaar, een in de hoek
verhoogde plaat in de hoek.Op 1
november gaan de indianen vroeg
naar de graven en daar leggen ze dan
het eten en de sigaren en sigaretten
neer. Daarna maken ze allemaal drie

Het bekendste muziekgenre is de
ranchera, gespeeld door mariachi's.
Deze stijl wordt gezien als ouderwets,
maar wordt desalniettemin op
prijs gesteld en is even populair als
moderne muziek. Rancherastijlen,
waaronder norteño, banda en corrido,
zijn niet alleen populair in Mexico zelf
maar ook in Mexicaans-Amerikaanse
gemeenschappen. Van de son, die uit
Cuba is overgekomen, hebben zich
in Mexico verschillende regionale
stijlen ontwikkeld, waaronder de son
jalisciense en de son jarocho. Banda
ontstond in de staat Sinaloa in de
jaren 60. Andere nieuwe muziekstijlen
als cumbia, pop en rock genieten een
toenemende populariteit.
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Fiësta de los Muertos (dodenfeest)
Op 1 en 2 november vieren de Mexicanen het Fiësta
de los Muertos, ofwel het dodenfeest. De deuren
van de huizen staan die dag wagenwijd open voor
de doden, en dat laten de Mexicanen goed zien:
een overdaad aan bloemen en het lievelingseten en
–drinken van de overledene verwelkomen de zielen.

Muziek
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keer een kruisteken en dan gaat
de vader in een luid verdriet een
rede tegen de dode houden. Als ze
terug komen in het dorp dan gaan
zij daar ook weer eten en drinken
de volwassen drinken dan veel
alcoholistische dranken waardoor
ze in een roes raken en de tongen
loskomen en er wordt gefeest en
gezongen.
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Waarom wordt het dodenfeest gevierd?
Het dodenfeest stamt af van een eeuwenoude traditie
Die terug gaat tot het pre-Columbiaanse tijdperk. De Azteken geloofden
dat het leven verbonden was met de dood en andersom.
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Suikerfeest
Het Suikerfeest of het Kleine Feest (Arabisch: `idal-fitr) is een islamitisch feest waarop het einde van
de maand ramadan gevierd wordt. Het Arabische
id-oel-fitr betekent "feestdag ter gelegenheid van
het breken (van het vasten)".
`Id of eid betekent in het Arabisch een
dag die vaak terugkomt. Het woord
is afgeleid van aud (terugkeren). Fitr
(beginnen) en iftar staan in relatie tot
het verbreken van het vasten. Hieraan
zou `id-oel-fitr te herleiden zijn.
Hoewel bijvoorbeeld binnen de
Turkse gemeenschap de term
Suikerfeest algemeen gehanteerd
wordt, kunnen niet alle moslims zich
hierin vinden.
De oorzaak hiervoor is het gegeven
dat de benaming Suikerfeest slechts
betrekking op eten heeft.
De vergelijking wordt wel gemaakt
met Kerstmis het Kalkoenfeest te
noemen. Volgens sommige moslims
is het dan ook beter om het feest te
duiden met het Kleine Feest. Het
Kleine Feest staat in verband met
het Offerfeest dat ook wel het
Grote Feest wordt genoemd.
Desondanks is de term
Suikerfeest in zowel
België als Nederland
de meest

zijn eigen richtlijnen over het zien
van de maan na de nieuwe maan,
dan wel het berekenen daarvan, dan
wel de locatie als waar de nieuwe
maan geconstateerd dient te zijn als
wel door wie. Wel zien alle madhabbs
het moment waarop de nieuwe maan
te zien is als einde van de ramadan.
Ook is er vaak één dag verschil
tussen de soennieten en sjiieten,
waarbij de sjiieten meestal een dag
later beginnen met het Suikerfeest.
Turken (doorgaans hanafieten) gaan
daarbij vaak uit van berekeningen,
iets dat voornamelijk in de huidige
maatschappij voordelen heeft. Het
Suikerfeest kan ruim van tevoren
worden aangekondigd en er kan
een vrije dag worden opgenomen.
Marokkanen (doorgaans malikieten)
in Nederland gaan doorgaans uit
van het moment dat in SaoediArabië daadwerkelijk de maansikkel
na de nieuwe maan gezien werd;
sommigen houden vast aan de
Marokkaanse gewoonte om uit

gehanteerde benaming voor het
feest aan het einde van het vasten
gedurende ramadan.
Het einde van de ramadan na 29 of
30 dagen betekent het begin van
het Suikerfeest. Dit is afhankelijk
van de zichtbaarheid van de
jonge maansikkel, direct na de
astronomische nieuwe maan.
Het Suikerfeest begint op de eerste
dag van de tiende maand van de
islamitische jaartelling, sjawwal.
Het Suikerfeest wordt meestal niet
door alle moslims op hetzelfde
moment gevierd. Concreet voor
België en Nederland betekent dit dat
de twee grootste groepen moslims,
Marokkanen en Turken, het feest niet
altijd tegelijkertijd laten beginnen.
Dit komt doordat zij meestal
vasthouden aan de methode van het
land van oorspronkelijke herkomst,
die qua madhhab van elkaar
verschillen. Iedere madhhab heeft
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De
volgende data zijn
schattingen:
• 2011: 30 augustus
• 2012: 19 augustus
• 2013: 8 augustus
• 2014: 28 juli
• 2015: 18 juli
Het vieren van het Suikerfeest
Turks fruit, typisch eten bij een Suikerfeest.
De eerste ochtend van het Suikerfeest bezoeken mannen de

moskee voor het gezamenlijke speciale gebed voor deze
feestdag. De vrouwen en kinderen gaan vaak mee,
maar de vrouwen blijven soms thuis om alles voor
te bereiden vanwege de grote drukte in de
moskee. Voorafgaand aan het gebed
wordt verwacht dat zij die
dit kunnen
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betalen een
bijdrage schenken ter
waarde van één maaltijd (circa
5-7 euro). Hiervoor kan in de moskee
rondgegaan worden, zodat men aan deze
verplichting kan voldoen. Vervolgens wordt voor de
juiste besteding van dit geld gezorgd.

te gaan van de zichtbaarheid in
Marokko. Pas de avond voorafgaand
aan het Suikerfeest wordt vastgesteld
of de nieuwe maand begonnen is en
het vasten gebroken kan worden.
Het Suikerfeest duurt officieel drie
dagen, maar door werkgevers en
scholen kan meestal slechts één dag
worden toegekend.
[bewerken] Suikerfeest op de
gregoriaanse kalender
Alhoewel het Suikerfeest altijd op
dezelfde dag is op islamitische
kalender, 1 shawwal, is de datum
op de gregoriaanse kalender
elk jaar anders. Dit komt omdat
de islamitische kalender een
maankalender is en de gregoriaanse
kalender een zonnekalender.
Daarnaast kunnen er verschillen zijn
tussen verschillende landen en/of
bevolkingsgroepen.
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De rest van de dag gaat men zo mogelijk bij familie op bezoek.
Ter gelegenheid van het Suikerfeest worden zoete gerechten en
lekkernijen zoals lokum gegeten en geeft men elkaar en de armen
cadeautjes. Veel vrouwen versieren hun handen met henna. Zowel
de mannen als de vrouwen trekken meestal nieuwe kleren aan
en het huis wordt extra aandachtig schoon gemaakt voor deze
feestdag.

Wat betreft symboliek is het Suikerfeest enigszins
te vergelijken met carnaval, hoewel dat feest
vóór de vastentijd plaatsvindt.
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Een cadeau
fraai inpakken?

DE KUNST VAN HET INPAKKEN

Een cadeau
verzorgd inpakken?

DE KUNST VAN
HET INPAKKEN
Sanny Bonnes

Een cadeau
origineel inpakken?

Een cadeau
kunstig inpakken?

SANNY BONNES

Van leeuwenhoekstraat 8-10
3846 CB Harderwijk
www.haza.com

HAZA Groep B.V.

Een cadeau
uitbundig inpakken?
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Fig. 1. Acht berekenbare kenmerken (attributen) van lettervormen

be
bo
sta
nd
on ven
ge de sto
kr slo rsto k
pu uisi ten k
n
n
bo tj g
on ven e
pu der ope
nti op n
g en
G
e

Typografen en letters

nee

L
va ere
kli n n v
D nk lett an
o e v er erv een
ee nde raa of m orm be
r
g
n
s
u
k sc i e te li
la it d lan hei s du dek vo ssin
b at e le kg d k s o lin or gsb
he eeld zien tter eba link f h ker spell oo
id ig w vo se er et ga en m
ka e p elk rm erd of mo at o om
fh o
n at e en k m g
W
de ro vo i la e eli
et p b
te on rm s a sse de jk
d eg
om as
ct he k f -o kli of
w eze aa
er r en te n n
ee is
en ke m le de ke he
u ord ke n e
n
: nn er id rsc r (i t
(a it k en nm r va
er ke en he n
er anw unn ber erk n u
.
f
n
m
i
e
et ee Fig d) o ite
de g la ez en eke en it d
n
u
d
g
i
o
g
s
g
n
a
ge ra ti ? a d u
ro de ur k
t
te n 1
H kom feli g o 1/ an ui sda de
k
m
n
z
0). va t h ig aa
ek ‘le et
e ge
n
er
de tte is o n fa pix dit t In lo et le be nwe
ze rs- ok x el- e r de gis tt tro zi
vo naa ma of pa ea ec ch erb uw gh
or r- ar aa tro lis hte e p ee ba eid
be kli e n ne ere w ro ld ar v
eld nk en ha n n. er po , d k an
ge ers vo ndg op D eld sit at w an
ge .tx or es ee en is ies e
ve t’ be ch n k b h
ns be eld re sle ij et
.
va . H ve ch v. a
t d e n le t o an
e t t b tt ve
ab es er rel tan s.
m d
et

4

Colofon

ja

s-n

over de
schreef

0
r
201 embe
v
No

16

cmnrsz
medeklinker

puntig?

Niet geclassificeerd:
Interpretatie: er wordt een
volgorde van attributen gekozen die leidt tot een vrij lineaire
boom. Elk attribuut selecteert
perfect een bepaalde subset van
de letters van het alfabet. Aan
het eind blijkt dat het attribuut
kruising overbodig is, want alle
letters zijn dan al geklassificeerd
als klinker of medeklinker.
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Woorden vormen
Het doel van Typo is om met de kaarten in je hand een verbinding te maken
met de kaarten die al op tafel liggen. Door kaarten aan te leggen moeten er
nieuwe woorden gevormd worden. De beginletters liggen al vast, dat zijn
namelijk de kaarten die al op tafel liggen. Wie het lukt om dan als eerste alle
kaarten uit de hand aan te leggen, mag zich de winnaar van het spel noemen.
Tot dusverre is het allemaal nog te overzien, maar er is ook nog sprake van
tijdsdruk. Per keer dat je een letter moet aanleggen, heb je 30 seconden de
tijd om een woord te verzinnen.

Speelronde
Voor aanvang van het
spel worden er vier
startletters op tafel
gelegd. Aan het begin
van elke ronde kiezen
de spelers een kaart uit de hand die ze willen gaan
aanleggen. Een letter mag voor of achter de letter
op tafel worden aangelegd. Bijvoorbeeld: op de tafel
ligt de letter A. Een speler wil de letter N aanleggen.
Leg je deze letter voor de A, dan noem je als woord
bijvoorbeeld ‘NAdien’. Leg je de letter erachter, dan
krijg je bijvoorbeeld ‘ANders’. En zo gaat het spelletje
dus door tot een speler zijn kaarten kwijt is.
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Twijfelen
Een speler mag ook twijfelen aan het bestaan van een
genoemd woord. Heeft deze speler gelijk dan krijgt de
andere speler dan gelden de regels voor de langste rij
en krijgt de speler die het foute woord noemde nog een
strafkaart extra. Was het woord echter wel correct dan
wordt er door een medespeler een kaart uit de hand van
de speler die het woord
genoemd heeft getrokken.
Dan ben je dus zomaar
een kaart extra kwijt.
Dit gebeurt overigens
niet wanneer het om de
laatste kaart gaat, anders
kom je daar wel heel
gemakkelijk van af.
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Letter in ontwikkeling Piet Zwart beslissingsboom
Conclusie
Typo is een heel leuk spel voor jong en oud. Voor jongere spelers is het heel leerzaam en zou je misschien in overweging kunnen nemen om geen gebruik te maken van de zandloper. Voor oudere spelers is het een leuke manier om de woordenschat te testen. Met name omdat je heel creatief met woorden om kunt gaan
springen (zoals samenstellingen). Typo is heel erg geschikt als spelletje om mee te
nemen op vakantie en dan natuurlijk veel te gaan spelen. Voor op een winterse
zaterdagavond biedt het spelletje net wat te weinig diepgang, maar ja, dan kun je
het weer als tussendoortje gebruiken.
Addertje
Het addertje onder het
gras is wanneer een
speler zijn letter niet kan
aansluiten doordat een
andere speler hem voor
is. De speler moet dan de
langste rij uit het spel verwijderen en de helft van
deze kaarten (naar boven
afgerond) in zijn hand nemen. De rest van de kaarten
verdwijnt uit het spel. De letter die de speler niet heeft
kunnen aanleggen, wordt de nieuwe beginletter. Op
deze manier kan het dus gebeuren dat je bijna door
je kaarten heen bent en er dan plots weer een aantal
bijkrijgt. Zelfs met 1 kaart in de hand hoeft het einde
nog niet in zicht te zijn.

René Knip en letters
René Knip en letters
Piet Zwart
René Knip en letters Typografen en letters
Piet Zwart
René Knip en letters Typografen en letters
Typografen en letters Piet Zwart René Knip en letters
Letter in ontwikkeling Piet Zwart
Piet Zwart

Typografen en letters
21

Typografen en letters

Piet Zwart
Typografen en letters

© Marit Besseling

