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Leer meer over verschillende culturen, gemeenschappen en religies en hoe zij de overgang naar 

volwassenheid beleven. Volwassen worden is namelijk een bijzonder moment in de levenscyclus 

van iedere persoon. Ondanks dat iedereen volwassen zal worden, beleven we dit allemaal op een 

andere manier. Met dit kaartspel ontdek je onder meer hoe de jongens in het hindoeïsme voor het 

eerst naar de goeroeschool gaan, hoe meisjes bij de Kuna Indianen volwassen worden en welke 

school-gerelateerde ceremonies kinderen en jongeren in de Russische cultuur beleven. 

WAT ZIJN OVERGANGSRITUELEN?  

Rituelen zijn een onderdeel van erfgoed. Maar wat 

is erfgoed nu juist? Het is een verzamelbegrip dat 

staat voor alles wat we van de vorige generatie le-

ren en wat we de moeite waard vinden om door te 

geven naar de volgende generaties. Er bestaan ver-

schillende soorten erfgoed. Zo is er bijvoorbeeld 

immaterieel erfgoed, wat verwijst naar erfgoed dat 

we niet kunnen vastnemen, zoals liedjes, feesten en 

rituelen. Wat is een ritueel dan precies? Het is een 

reeks handelingen met een speciale betekenis. De-

ze traditie kent vaak een lange geschiedenis en is 

uniek en persoonlijk voor iedereen. Een ritueel is 

een onderdeel van een cultuur of een samenleving. 

Dit kan religieus zijn, maar dat is niet noodzakelijk, 

het kan ook wereldlijk zijn. Kaarsjes uitblazen op 

een verjaardagstaart is bijvoorbeeld een ritueel.  

Er bestaan verschillende soorten rituelen en dus 

ook overgangsrituelen. Een rite de passage of over-

gangsritueel sluit een bepaalde levensfase af. De 

overgang van de ene naar de andere fase wordt op 

een bepaalde manier beleefd. Er bestaan veel ver-

schillen in overgangsrituelen tussen culturen, maar 

er zijn ook gelijkenissen terug te vinden.  Ze zijn 

dynamisch: als een samenleving verandert, zal het 

ritueel ook veranderen. Het zet een belangrijk mo-

ment van je leven in de kijker. Dit kan bijvoorbeeld 

de overgang van je kindertijd naar volwassenheid 

zijn. Op 12-jarige leeftijd word je wat meer volwas-

sen, dit is een bijzonder moment in de levenscyclus. 

Er bestaan allerlei vormen van overgangsrituelen of 

rites de passages, bijvoorbeeld een initiatieritueel, 

uitbundig feest of plechtige ceremonie.  

volwassen worden in verschillende culturen 

KWARTETSPEL OVERGANGSRITUELEN 
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Als je een kwartet hebt moet je dit aangeven 

door kwartet! te zeggen en de 4 bijeen horende 

kaarten op tafel te leggen. 

 

Het kwartet vind je in het andere bestand op de website 

van Histories. Aansluitend op deze pagina’s vind je extra 

informatie over ieder overgangsritueel (informatiefiches). 

Je kan het document van het kwartetspel afdrukken en de 

kaartjes van het kwartet uitknippen.  

Het kwartet bestaat uit  24 overgangsrituelen (dat zijn 96 

kaartjes) en een bundeltje met informatiefiches.   

1. cultuur 

2. leeftijd 3. persoon 

4. speciale  
gebeurtenis 

SPELREGELS KWARTET 

Het doel van spel is om zoveel       

mogelijk kwartetten te verzamelen. 

Een kwartet bestaat uit 4 bijeen horende 

kaarten. Deze kaarten vormen samen 

één overgangsritueel. 

Ieder kwartet (of overgangsritueel) 

bevat deze 4 kaarten 

Je beurt bestaat uit een kaart te vragen aan een tegenspeler.  

Je vraagt best een kaart die je nodig hebt om een kwartet 

 te vervolledigen. 

Je blijft aan beurt totdat je tegenstander geen kaart meer 

heeft/kan geven of totdat je een kwartet hebt. 

Tot slot kan je samen met alle spelers meer ontdekken 

over het overgangsritueel (van het pas bepaalde     

kwartet) door de infofiche te lezen. 

De verschillende elementen per overgangs-

ritueel kan je herkennen aan de hand van 

symbolen bovenaan op de kaart. 

Veel speelplezier! 

Als je tegenstander je gevraagde kaart 

niet heeft, is je beurt over. 
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INFORMATIE FICHES 

Op de volgende pagina’s ontdek je meer over de verschillende overgangsrituelen die in het kwartet 

zitten. Iedere cultuur, gemeenschap of religie krijgt een aparte fiche. Op elke fiche wordt extra uitleg 

voorzien rond elk overgangsritueel (dus ook elk kwartet). Zoals in de spelregels wordt aangegeven 

kan je met alle spelers samen de fiche lezen als je een kwartet hebt verzameld, zo ontdek je wat 

meer over volwassen worden bij verschillende culturen, gemeenschappen en religies.  

CULTUREN - GEMEENSCHAPPEN - RELIGIES  

IN HET KWARTET 

 

Jodendom - Islam - Christendom  

Vrijzinnig Humanisme - Boeddhisme - Inuit - Hindoeïsme  

Aborigines - Betamaribe - Kuna Indianen 

Russische cultuur - Amish - Roma cultuur 
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Jodendom 
BAR MITSWA 

Wanneer een joodse jongen dertien jaar is, wordt hij 

Bar Mitswa. Een jongen met deze naam krijgt het 

recht om deel te nemen aan de joodse gemeen-

schap. Hij moet vanaf dat moment ook de wetten 

van de Thora volgen.  

Voor de ceremonie of de viering krijgen de jongens 

een voorbereiding. Ze moeten lessen volgen om in 

het Hebreeuws te leren zingen. De viering (Bar Mits-

wa) valt op de dag nadat de jongen dertien jaar is 

geworden, dus dertien jaar en één dag. De jongen 

mag tijdens de ceremonie voorlezen uit de Thora. 

Na de viering in de synagoge volgt een feestelijke 

avond met een maaltijd. Familie en vrienden komen 

samen om de spirituele volwassenheid van de jon-

gen te vieren.  

jongens  

13 jaar  

voorlezen uit de Thora 

meisjes 

12 jaar  

soms voorlezen uit de Thora 

BAT MITSWA 

Een joods meisje dat twaalf jaar is geworden, wordt 

Bat Mitswa. Het meisje wordt op dat moment, net 

zoals de jongen, religieus of spiritueel volwassen. 

Ze moet net zoals de jongens vanaf dat moment 

regels uit de Thora naleven.  

De viering van Bat Mitswa bestaat minder lang de 

viering van Bar Mitswa. Meestal wordt dit over-

gangsritueel enkel in de minder orthodoxe gemeen-

schappen gevierd. Er wordt dan ook geen viering of 

plechtigheid georganiseerd. Soms vieren meisjes 

uit dezelfde klas samen hun Bat Mitswa.  
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Islam  

BESNIJDENIS 

Jongens worden besneden voor de puberteit, 

meestal als kind en soms zelfs als baby. De traditie 

van de besnijdenis in de islamitische gemeenschap 

bestaat al lang. Het ritueel is niet verplicht, het 

staat namelijk niet in de Koran. De besnijdenis is 

een advies van de profeest Mohammed. Toch zijn 

zo goed als alle islamitische mannen besneden.  

Dit ritueel brengt de jongens tot religieuze volwas-

senheid. De religie staat boven de hygiënische rede-

nen. De ceremonie bestaat uit de ingreep en aan-

sluitend een feest met familie en vrienden. Tegen-

woordig worden er vaak besnijdenissen uitgevoerd 

in het ziekenhuis vlak na de geboorte, zonder cere-

monie of viering.  

jongens 

voor de puberteit 

de voorhuid wegsnijden 

meisjes 

na de puberteit 

religieuze volwassenheid 

HUWELIJK  

Na de puberteit trouwen islamitische meisjes en 

worden ze zo religieus volwassen. Het huwelijk 

geeft het meisje toegang tot de spirituele gemeen-

schap, zoals de besnijdenis dat voor jongens is. 

Daarnaast wordt een meisje als vrouw gezien vanaf 

het huwelijk.  

Overgangsrituelen duiden een belangrijk moment in het leven aan. Initiatierituelen zijn een vorm van over-

gangsrituelen. Ze zetten de overgang van bijvoorbeeld kindertijd naar volwassenheid in de verf. Elke cul-

tuur of gemeenschap heeft eigen overgangs– en initiatierituelen. In de Islam ondergaan jongens eerder 

een overgangsritueel dan meisjes.  
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Christendom 
EERSTE COMMUNIE 

Christelijke kinderen van zes jaar oud doen hun eer-

ste communie. Vanaf dat moment worden ze als 

volwaardig lid van de christelijke gemeenschap 

beschouwd.  

Sinds de zestiende eeuw bestaat het ritueel van de 

eerste communie. Godsdienstonderwijs geeft de 

kinderen een voorbereiding op de ceremonie. Na de 

voorbereiding volgt een eerste volledige eucharis-

tieviering voor de kinderen. Tijdens dit ritueel krijgt 

het kind de eerste hostie. Na de ceremonie volgt 

een feest met familie en vrienden en eten ze samen 

om de communicant te vieren.  

jongens en meisjes 

6 jaar 

eerste hostie  

jongens en meisjes 

12 jaar  

gezalfd worden 

PLECHTIGE COMMUNIE - VORMSEL  

Kinderen in het rooms-katholiek geloof houden na 

hun eerste communie ook een plechtige commu-

nie. Dit wordt ook wel het vormsel genoemd.  

Als de jongen of het meisje twaalf jaar is zal hij of 

zij de plechtige communie of het vormsel onder-

gaan. Tijdens dit ritueel ontvangt het kind het vorm-

selsacrament en een zalving. Tijdens de ceremonie 

worden de doopbeloften hernieuwd. De vormelin-

gen spreken voor het eerst hun geloofsbelijdenis 

uit. Ter voorbereiding van de plechtige communie 

volgen de kinderen catechese.  
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Boeddhisme 
JUKAI CEREMONIE  

De Jukai ceremonie wordt in het zenboeddhisme in 

België gevierd.  

Het overgangsritueel van kindertijd naar volwassen-

heid in het boeddhisme is de Jukai ceremonie. Tij-

dens de ceremonie zitten de kinderen voor een klein 

altaartje waarop bloemen, een kaars, water en wie-

rook staan als symbool voor de vier elementen: 

water, aarde, vuur en lucht.  

De ceremonie wordt geleid door een leraar. De jon-

gens krijgen water over zich heen, wat symbool 

staat voor de wijsheid van Boeddha. Elke jongen 

legt tijdens dit ritueel drie geloftes af. Daarna krij-

gen de jongens een rakasu, een soort kettinkje met 

verzen. Na de ceremonie krijgen de jongens ook een 

nieuwe naam: een dharmanaam. Er volgt een feest 

met vrienden en familie om de plechtigheid af te 

sluiten.  

In andere landen en gebieden waar het boeddhisme 

leeft, bestaan er andere rituelen. In Myanmar be-

staan er bijvoorbeeld rituelen die intenser zijn dan 

de Jukai ceremonie. Iedere cultuur heeft andere 

rituelen en er bestaan dus lokale verschillen in de 

beleving van cultuur en overgangsrituelen.  

jongens 

geen vaste leeftijd 

geloftes afleggen, dharmanaam en rakasu ontvangen, feest 
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Vrijzinnig Humanisme 
LENTEFEEST 

Dit ritueel zet de overstap van de kleuterklas naar 

de lagere school in de kijker.  Jongens en meisjes 

van zes jaar oud krijgen een voorbereiding op dit 

ritueel tijdens de lessen zedenleer of moraal. Het 

feest kent geen vaste uitvoering.  

Vaak worden vrienden en familie uitgenodigd om 

samen te vieren. Vrijzinnige verenigingen kunnen dit 

feest zelf organiseren, er bestaan dus veel verschil-

len. Meestal is er wel een bezinningsmoment tij-

dens het ritueel, waarbij het kind stilstaat bij bepaal-

de waarden: solidariteit, verdraagzaamheid en vrij-

heid.  

jongens en meisjes 

6 jaar 

feest 

jongens en meisjes 

12 jaar 

feest 

FEEST VAN DE VRIJZINNIGE JEUGD 

Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd is een over-

gangsritueel voor jongens en meisjes van twaalf 

jaar oud. De uitvoering van het feest lijkt op het len-

tefeest. Men staat tijdens een bezinningsmoment 

stil bij dezelfde waarden: solidariteit, verdraag-

zaamheid en vrijheid. Ook bij dit gebruik worden 

vrienden en familie uitgenodigd om samen te vie-

ren. Dit ritueel zet de overstap van de lagere school 

naar het middelbaar in de verf.  
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Inuit  

INITIATIERITUEEL JONGENS 

In de Inuit gemeenschap wordt een feest gehouden 

als een jongen rond de leeftijd van tien jaar zijn eer-

ste zeehond vangt. Jongens leren op jonge leeftijd 

van hun vader hoe ze moeten varen met een kajak, 

hoe ze moeten jagen en hoe ze met een pijl en boog 

moeten werken. Daarnaast leren de jongens ook 

hoe ze zich moeten oriënteren op basis van de ster-

renstanden. Ze krijgen een initiatie van taken die ze 

hun hele leven zullen uitvoeren.  

Tijdens dit feest zingt men liederen en de gemeen-

schap eet samen van de gevangen zeehond. De 

huid van de zeehond kan gebruikt worden om laar-

zen van te maken.  

jongens 

rond 10 jaar 

eerste zeehond vangen, feest 

meisjes 

5 jaar 

ontvangen van amaut 

INITIATIERITUEEL MEISJES 

Een meisje uit de Inuit gemeenschap krijgt op vijfja-

rige leeftijd een amaut van haar moeder of groot-

moeder. Een amaut is een soort bontjas. Net zoals 

de jongens krijgen de meisjes een initiatie van hun 

taken in de gemeenschap.  

Meisjes kunnen eerst hun pop in deze mantel dra-

gen. Als ze zeven jaar oud zijn kunnen de meisjes 

hun babybroertjes of –zusjes in de mantel dragen. 

Op die manier leren ze al spelenderwijs taken die ze 

later nodig zullen hebben in het leven.  

Bij de Inuit gemeenschap in Oost-Groenland bestaan geen uitgesproken overgangsrituelen. Er zijn wel en-

kele rituelen, al zijn ze niet opvallend en bestaan ze bijvoorbeeld uit een klein cadeautje geven (zoals de 

amaut). De overgang wordt voornamelijk beleefd door het samenzijn en liederen zingen. De gemeenschap 

heeft tegenwoordig ook meer Westerse rituelen opgenomen zoals een feestelijkheid rond de eerste school-

dag en bepaalde kerkelijke rituelen.  

© Nationalmuseet - National Museum of Denmark 
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Hindoeïsme 

UPANAYAN CEREMONIE 

Een algemeen initiatieritueel voor jongens bestaat 

niet in het hindoeïsme. Wel start je als Brahmaanse 

jongen (uit de traditionele priesterklasse) tussen je 

negen en dertien jaar met lessen in de goeroe-

school. Daar leert hij over de maatschappij, rituelen 

en morele waarden. Een jongen wordt vanaf dan 

gezien als een man.  

Hij is nu klaar om ‘brahmaan’ te worden en moet net 

als de volwassenen meedoen aan de religieuze ri-

tuelen. Dit is onder andere zich twee keer per dag 

wassen, naar de tempels gaan en offers naar de 

goden brengen. Het is een grote stap voor de kin-

deren. Ondanks dat er geen feestritueel is bij de 

Brahmaanse jongens, wordt het nieuws dat hij klaar 

is om te gaan ‘leren’ wel fier bekend gemaakt in de 

gemeenschap.  

jongens 

tussen 9 en 13 jaar 

naar de goeroeschool 

meisjes 

eerste menstruatie 

zuiverend bad met kurkuma 

KOORDCEREMONIE 

Oorspronkelijk kennen enkel de Brahmaanse meis-

jes (uit de traditionele priesterklasse) een initiatieri-

tueel om de overgang van kind naar volwassene 

ritueel te beleven.  

Dit is de koordceremonie en gaat vaak gepaard met 

de eerste menstruatie van het meisje. Deze cere-

monie is voornamelijk een privégebeurtenis en 

wordt binnenshuis en enkel met familie gevierd. Het 

ritueel start met zeven dagen afzondering van jon-

gens en mannen. Op de zevende dag ondergaat het 

meisje een zuiverend bad met kurkuma. Tijdens de 

ceremonie ontvangt het meisje een halsketting of 

koord. 

Er bestaat niet één hindoeïsme. Het hindoeïsme kent namelijk vele vertakkingen en het is meer dan een 

religie: het is een levenswijze. Daarom vind je in België ook niet één hindoegemeenschap, net zoals bij an-

dere culturen bestaan er dus veel lokale verschillen.  
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Aborigines 

INITIATIERITUEEL JONGENS 

Een jongen binnen deze gemeenschap zal tijdens 

het overgangsritueel herboren worden. Hij zal de 

culturele erfenis voortzetten in de naam van zijn 

gemeenschap. Het initiatieritueel is een volwaardi-

ge inwijding in het spirituele leven van de Aborigi-

nes.  

Jongens ondergaan tijdens dit ritueel drie verschil-

lende fases. Als eerste is er een werpceremonie, 

waar de jongen letterlijk in de lucht wordt gewor-

pen. Als volgt is er een ceremonie waarbij een su-

binsicie wordt uitgevoerd. De besnijdenisceremonie 

zal plaatsvinden buiten de heilige plaats van de ge-

meenschap, in de woestijn. Het derde onderdeel 

van dit ritueel bestaat uit een spirituele volwassen-

wording. Bij de rituelen (buiten de werpceremonie) 

zijn enkel mannen aanwezig.  

jongens 

puberteit 

werpceremonie en subincisie 

meisjes 

eerste menstruatie 

afzondering en rituele ontmaagding 

INITIATIERITUEEL MEISJES 

Als een meisje van de Aboriginesgemeenschap in 

haar puberteit een jonge vrouw zal worden heeft dat 

ook gevolgen voor de oudere vrouwelijke generaties 

in haar familie. Ze zal de bloedlijn verderzetten en 

dit zorgt voor rust bij de moeder en de grootmoe-

der van het meisje.  

Het initiatieritueel start als het meisje haar eerste 

menstruatie krijgt. Op dat moment wordt de hele 

gemeenschap op de hoogte gebracht. Rond men-

strueren leeft een taboe en vrouwen worden in af-

zondering gebracht tijdens hun menstruatie. Het 

meisje ondergaat een ceremonie rond een rituele 

ontmaagding. Tijdens de ceremonie worden ver-

schillende kreten door het stamhoofd uitgeroepen. 

Na de plechtigheid worden ook liederen gezongen 

en dansen gehouden buiten de heilige plaats van de 

gemeenschap.  

De overgangsrituelen van kindertijd naar volwassenheid zijn enorm belangrijk in de Aborigines gemeen-

schap in Arnhem Land. Dit ritueel symboliseert het sterven als kind en herboren worden als jongvolwas-

sene. De meisjes worden een vrouw en de jongens worden een man. Met dit overgangsritueel gaan de kin-

deren echt een nieuwe levensfase in en dit wordt intens beleefd.  
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Betamaribe 

DIFWANI 

Het overgangsritueel van de jongens vindt plaats 

tijdens het regenseizoen. De jongens moeten 

maagd zijn om te kunnen deelnemen aan het ritu-

eel.  

Rond de leeftijd van dertien à veertien jaar onder-

gaan de jongens difwani onder begeleiding van een 

oudere ‘broer’. De jongen moet proeven afleggen 

zoals de koude doorstaan en lange wandelingen 

afleggen. Ook het kaalscheren van zijn hoofd is een 

onderdeel van het gebruik. Na het ritueel ontvangt 

de jongen (dan man) bepaalde rechten en plichten. 

De overgang draait eerder om de sociale status in 

deze gemeenschap.  

jongens 

13 - 14 jaar 

proeven afleggen voor sociale status 

meisjes 

16 jaar 

proeven afleggen voor sociale status 

DIKUNTRI  

Meisjes volgen in afzondering een overgangsritueel 

naar volwassenheid. Net zoals bij de jongens is de 

sociale impact erg groot bij dit overgangsritueel.  

Het ritueel duurt drie maanden. Net zoals de jon-

gens krijgen ook de meisjes begeleiding van een 

‘meter’ tijdens de maandenlange proef. Het meisje 

ontvangt moederlijke energie door het ritueel.  

De proef bestaat uit drie fasen: de voorbereiding, 

het eigenlijke ritueel en een afsluitfase. Het meisje 

moet verschillende taken volbrengen zoals een 

schaap slachten, naar het heilige woud wandelen en 

baden in een bepaalde rivier. Op het einde van het 

ritueel zal het meisje (dan vrouw) haar toekomstige 

echtgenoot ontmoeten.  

De overgangsrituelen van de Otämmari gemeenschap in West-Afrika nemen een lange tijd in beslag (van 

maanden tot jaren). Jongens en meisjes doen er dus een tijdje over vooraleer ze als volwassen lid van de 

gemeenschap worden beschouwd. Het overgangsritueel naar volwassenheid zet de religieuze en mythi-

sche aspecten centraal.  

© Dominique Sewane  © Dominique Sewane  
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Kuna Indianen 

INNA TUNSIKKALET  

Dit eerste overgangsritueel voor meisjes binnen 

deze gemeenschap duurt ongeveer een viertal da-

gen.  

Het meisje gaat in afzondering voor een paar dagen 

tijdens haar eerste menstruatie. Tijdens deze dagen 

heeft het meisje enkel contact met vrouwen uit de 

gemeenschap. Ze wordt meerdere keren ritueel 

gewassen en ze moet enkele opdrachten uitvoeren 

zoals onder andere het verzamelen van de vruchten 

van een bepaalde plant.  

De rituele kledij van meisjes en vrouwen (mola) kan 

uit allerlei stoffen en patronen bestaan. Dit kan bij-

voorbeeld geïnspireerd zijn op de Kuna-vlag.  

meisjes 

eerste menstruatie 

privéaangelegenheid 

meisjes 

16 jaar 

groot feest 

INNA SUIT  

Dit tweede overgangsritueel ondergaan de meisjes 

als ze vijftien jaar oud zijn. Deze ceremonie duurt 

langer de Inna Tunsikkalet.  

Dit ritueel wordt soms door verschillende families 

samen gevierd, ze delen bier uit aan de hele ge-

meenschap. De ceremonie vindt plaats in een speci-

aal huis. Het bier wordt vaak zelf gebrouwen door 

de familie, iedereen mag van het bier drinken met 

behalve van het meisje waarvoor de ceremonie is 

opgezet. Dit is een publiek feest (met uitzondering 

van het ritueel haar knippen).  

Dankzij de politieke en sociale organisatie van de Kuna gemeenschap kennen de (overgangs-)rituelen een 

lange traditie. De voorbije 500 jaar zijn de rituelen dezelfde gebleven. Enkel de rituele kledij is mettertijd af 

en toe eens wat aangepast. Het volwassen worden wordt enkel bij de meisjes in deze gemeenschap aan 

de hand van een ritueel beleefd. De Kuna Indianen leven op de San Blas eilanden voor de Caraïbische kust 

van Panama.  

©  Johatheghost ©  Yves Picq 
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Russische cultuur 

WIJSHEIDSDAG  

In de Russische cultuur is de opleiding en de opvoe-

ding van kinderen erg belangrijk, leerkrachten spe-

len hier een belangrijke rol in.  

Op de eerste schooldag van het jaar brengen leer-

lingen bloemen mee om aan de leerkracht te geven. 

Op die manier bedanken de leerlingen hen voor de 

opleiding die ze geven en tonen ze het respect dat 

de leerlingen hebben voor hun leerkrachten. Dit is 

namelijk erg waardevol in de Russische cultuur.  

jongens en meisjes 

elk jaar op de eerste schooldag 

leerkrachten eren 

jongens en meisjes 

17 jaar 

plechtige ceremonie 

LAST BELL CEREMONIE 

Jongens en meisjes van zeventien jaar oud sluiten 

hun laatste jaar aan de middenschool af met een 

ceremonie en een feest.  

Ze vieren het einde van hun ‘lager’ onderwijs en de 

start van een nieuwe fase in hun opleiding en hun 

leven. Het feest vindt plaats vlak voor de laatste 

examenperiode, meestal is dat rond 25 mei. Tijdens 

de ceremonie gaat de schoolbel voor de laatste 

keer voor deze leerlingen. Dit geeft de naam van het 

overgangsritueel ‘Last Bell’ aan.  

In de Russische cultuur is school en opvoeding erg belangrijk. In deze context bestaan er verschillende 

rituelen. Leerlingen gaan heel hun opleiding naar dezelfde school. Vanaf de eerste schooldag tot de laatste 

schooldag gaan ze naar dezelfde school met dezelfde leerlingen. Nadien kiezen de jongens en meisjes of 

ze nog verder willen studeren of niet, dan gaan ze naar een nieuwe school in deze volgende levensfase.  

©  Panoramio ©  Ministerie van Defensie van de Russische Federatie 
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Amish 
RUMSPRINGA 

De Amish is een erg gesloten gemeenschap, ze 

hebben weinig contact met de buitenwereld. Dit 

geloof wordt voornamelijk in Noord-Amerika beoe-

fend.  

Als jongens en meisjes uit deze gemeenschap de 

leeftijd van zestien jaar bereiken krijgen ze de mo-

gelijkheid om een weekend buiten de gemeenschap 

door te brengen. Op die manier krijgen ze de kans 

om de buitenwereld te leren kennen. Na dit week-

end mag de jongere kiezen of hij of zij terugkeert 

naar de gemeenschap of niet wil terugkeren.  

Als de jongere terugkeert naar de gemeenschap, 

wordt hij of zij als volwassen beschouwd en krijgt 

hij of zij bepaalde verantwoordelijkheden.  

jongens en meisjes 

16 jaar  

weekend buiten de gesloten gemeenschap 
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Roma cultuur 

ROMA HUWELIJK 

In de Roma cultuur wordt een jongen volwassen 

vanaf het huwelijk. Familie is erg belangrijk in deze 

cultuur. Meestal worden jongens en meisjes gekop-

peld door de ouders van de jongen en het meisje. 

Op die manier kunnen ze belangrijke familiebanden 

aangaan of versterken.  

Het huwelijk bestaat uit een spirituele ceremonie en 

een groot feest. Iedereen uit de gemeenschap is 

aanwezig op het gebeuren en viert samen het pas 

getrouwde koppel.  

jongens 

17 jaar 

groot feest 

meisjes 

geboorte eerste kind 

volwassen worden in de gemeenschap 

MOEDER WORDEN 

Net zoals bij de jongens worden ook meisjes vol-

wassen door het huwelijk, maar de echte verant-

woordelijkheden krijgen ze pas vanaf het moment 

dat ze moeder worden.  

Familie is erg belangrijk in de Roma cultuur, kin-

deren krijgen dus ook. Als een jonge vrouw haar 

eerste kindje krijgt, ontvangt ze allerlei verantwoor-

delijkheden.  

Roma zijn oorspronkelijk een nomadisch volk. Vandaag leven de meeste gemeenschappen uit de Roma 

cultuur geen nomadisch bestaan meer. In deze gemeenschap onderscheiden de verschillende groepen 

zich aan de hand van hun taal. Ze spreken Romani, een verzamelnaam voor de verschillende dialecten. De 

Roma cultuur is wereldverspreid, de meeste groepen wonen in de Balkan.  


