
Het einde van de maand Ramadān is in zicht. Terwijl ’Iesa druk bezig is met het beantwoorden van de brieven  
van zijn neefjes en nichtje, kibbelt hij met Hawa.

“Morgen is het Suikerfeest”, zegt Hawa. “Nee, overmorgen!”, roept ’Iesa terug. “Helemaal niet, ’Iesa!”, zegt Hawa.

Mama hoort de twee kibbelen en komt tussen hen in zitten. “Weten jullie dan niet dat wij dit niet kunnen weten 
tot de avond aanbreekt?”, vraagt mama. ’Iesa en Hawa kijken elkaar vragend aan. “Hoe bedoelt u, mama?”, vraagt 
’Iesa. “Daarmee bedoel ik dat wij pas kunnen weten wanneer het ’Īd is als de maan verschijnt tijdens al-Maghrib. 
Wanneer je de nieuwe maan niet ziet, dan is het morgen nog Ramadān. Maar wanneer er een nieuwe maansikkel 
in de hemel verschijnt, dan is de nieuwe maand aangebroken en is het de volgende dag Shawwāl”, vertelt hun 
moeder. 

“Shawwāl?”, vraagt Hawa. “Dat is de naam van de maand die na Ramadān komt. De eerste dag van Shawwāl  
is het ’Īd-ul-Fitr”, legt ’Iesa haar uit. “Goed zo, ’Iesa. En samen met ’Īd-ul-Adhā zijn dit de twee feestdagen  
van ons geloof”[1], eindigt mama.

De nieuwe maand breekt aan

4





De volgende ochtend is aangebroken en de nieuwe maan was gisteravond nog niet zichtbaar. Dit betekent dat het 
vandaag de laatste dag van Ramadān is. ’Iesa voelt zich hier verdrietig om. De mooiste maand van het jaar gaat altijd 
zo snel voorbij. Hij loopt met een sip gezicht naar de keuken.

“Assalāmu ’alaykum!”, zegt Hawa vrolijk tegen haar broer. “Morgen is het Suikerfeest. Ik heb er zo’n zin in!”, zegt 
Hawa terwijl zij in de rondte springt. “Suikerfeest? Wat is dat?”, vraagt papa met een opgetrokken wenkbrauw.  
“Huh, papa, dat weet u toch wel?!”, zegt Hawa terwijl zij haar vader vragend aankijkt. “Hmmm, laat me raden.  
Je bedoelt ’Īd-ul-Fitr, nietwaar?” “Ja, maar dat is toch hetzelfde?”, vraagt ’Iesa. “Nee nee, jongens. De échte naam 
is ’Īd-ul-Fitr, en niet Suikerfeest. Deze naam is verzonnen en klopt niet. Het beste is als je het feest de juiste naam 
geeft, en dat is ’Īd-ul-Fitr”, vertelt hij.

Hawa kijkt teleurgesteld naar beneden. “Wat is er, Hawa?”, vraagt haar vader bezorgd. “Ik was begonnen met  
het maken van een mooie slinger met het woord “Suikerfeest” erop geschreven, maar nu moet ik helemaal  
opnieuw beginnen en ben ik bang dat ik het niet afkrijg voor morgen”, zegt ze bedroefd. ’Iesa slaat een arm om 
haar heen en zegt: “Maak je niet druk, zusje. Zal ik je helpen met de slinger? Dan zal hij op tijd af zijn, in shā‘-al-lāh.” 
“Graag!”, antwoordt Hawa dankbaar. “Wat lief van je dat jij je zusje hulp aanbiedt, ’Iesa. Moge Allāh  je daarvoor 
belonen”, zegt zijn vader. 

Suikerfeest of ’Id-ul-Fitr?
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