
De rituele mens

Thecla Rondhuis
• filosoof
• onderzoeker
• moeder

Afstand en nabijheid
Particulier verhaal
Gevaren monoloog



De rituele mens

• Wie is hij?

• Wat kun je zien?

• Wat kun je weten?



Geen tabula rasa

Ieder mens is de 
resultante van aanleg, 
ontwikkeling en 
omstandigheden



Het onderzoek

• Opmaat

• Odyssee

• De rituele mens



Opmaat

Hoog

aaibaarheids

gehalte



Opmaat

Kind onder de 
kinderen



Wat gaat er schuil achter die venstertje 
op de wereld?

Trage ontwikkeling

• Presteren?

• Taal en communicatie? 

• Geluk?

• Keuzevrijheid?

• Wie beslist?

V: 88-91 / 75



ODYSSEE

Van Parijs naar…



ODYSSEE

New York en

Washington



ODYSSEE

En van IJsland naar…



ODYSSEE

Suriname

V: 106



Op zoek naar ankerpunten

• Ruimte

• Tijd

• Vaste plek

• Maniertjes

• Rituelen



Ruimte

• Wereldbol

• Atlas

• Kaarten

V: 111-112



Tijd

• Agenda

• kalender



Een vaste plek (fysiek)

• Op wielen

• Op rails

• Op water

• Door de 
lucht

V: 130



Een vaste plek (vertrouwd)

Desnoods op korjaal: geïmproviseerd



Vaste maniertjes

Meneer 

agent

is je vriend! 

Hand geven

V: 131



Vaste maniertjes
goed kijken, dan imiteren

Proost!



Vaste maniertjes

• Hand schudden
• Salueren (op 

boot)
• In de houding 

springen
• Applaudisseren

V: 158-159



Vaste maniertjes: rituelen

Voor monument
of graf spring je
in de houding 

V: 258-259



Vaste maniertjes: rituelen

Voor een koning,

Kruisbeeld of 

Mariabeeld 

eveneens

V: 150-151



Rituelen en ceremonies

In kerken is alles

‘heilig’ en steek je

een kaarsje op.

V: 156 (158-159) 



Rituelen en ceremonies

Verjaardagen, Champagnefeest, 
jaarlijkse gang naar Artis en circus, 
Olympische Spelen, Kerstmis, Oudjaar



Alles gaat zoals altijd!

Inclusief 

verlanglijsten

en flessen

champagne

V: 248-249

V: Volkskrant



Aangeleerde rituelen

In een strak 
(dagelijks)
ritme:
• Krant lezen
• Koffie...
• Busrit naar 

dagverblijf

V: 195-196



Rituelen en ritme in de ruimte

Schilderijen:
• mozaïekstijl
• herhalingen
• systematiek



Denken: zoeken naar 
het ware, het goede en het schone

• Waar is wat hoort

• Mooi is wat hoort

• Goed zo!

V: 286-287



Kiezen / Stemmen

Kan Ramon stemmen?
Wie kan er eigenlijk wel 
stemmen?

V: 225-227



Wie is Ramon?

Er is slechts:

zichtbaar gedrag,

afbeeldingen en…

interpretaties


