Het feest van
het nieuwe meisje

Vragen
› Waarover ging het feest?
› Wanneer is iemand volwassen volgens jou? Waarom? Is de rest akkoord?

Achtergrondinformatie
Over de hele wereld vieren mensen de overgang van kind naar volwassene. Iedere gemeenschap
zoekt een evenwicht tussen twee boodschappen: ‘we steunen je’ en ‘we laten je gaan’.
De eerste menstruatie is de aanleiding voor het Feest van het Nieuwe Meisje, het belangrijkste
feest bij de Ticuna-Indianen in het grensgebied van Brazilië, Peru en Colombia. Bij dit ingrijpende
ritueel wordt het meisje een ander mens. Ze wordt herboren als vrouw en belichaamt zo de hoop
van de gemeenschap dat ze zelf kinderen zal krijgen.
In het Westen leidt de eerste menstruatie zelden tot feestvreugde, al is de familiewens dat een dochter
of kleindochter ooit kinderen zal krijgen, herkenbaar. Die wordt vaak uitgesproken op familiefeesten.
In de westerse cultuur verschijnen moderne rituelen rond volwassenwording. Ze zijn minder traditioneel
en persoonlijker. Media spelen er een hoofdrol in. Op sociale media en datingsites presenteren jongeren
zich als nieuwe, ‘herboren’ mensen’, vaak met een uitgesproken seksuele dimensie.

Het feest van
het nieuwe meisje

De reuzenstoet

Vragen
› Waarover ging het feest?
› Welke zelfverzonnen titel hebben jullie bedacht voor een mythe?
Waarom hebben jullie die titel gekozen?
Hoe zou je het verhaal van de mythe kort vertellen?

Achtergrondinformatie
De Blijde Inkomst van een nieuwe vorst was traditioneel een gelegenheid om de Ommegang te laten
uitgaan. In die stoet liep ook een dreigende reus mee. De boodschap was: de stad Antwerpen had zich,
als een kleine David, al vaker tegen grote vreemde Goliaths verzet. Door de eeuwen heen had
ze daardoor privileges verworven. De Antwerpse reus heette Druoon Antigoon.
Als de nieuwe vorst die verworven stadsrechten bekrachtigde, gaf de Stedemaagd hem of haar
symbolisch de stadssleutels. Deze Antwerpse reuzin stelde oorspronkelijk de Maagd van Antwerpen
voor: de stad die haar privileges ongeschonden wilde bewaren.
Al snel kreeg de reuzin de naam van Pallas Athena, de Oudgriekse godin die maagdelijkheid belangrijk
vond en steden beschermde. In de Antwerpse Ommegang en stoeten wordt ze opgevoerd als
de echtgenote van de oude reus Druoon Antigoon.
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