
106 —  P S Y C H O L O G I E S  M A G A Z I N E   O K T O B E R  2 0 1 4    

de rebel, het appeal van de dwarsligger

we door een natuurlijke periode waarin we krachtiger 
dan anders ‘nee’ zeggen. Nee tegen mama als kleine peu-
ter als we ontdekken dat we een eigen persoontje zijn en 
nee tegen ouderlijk gezag als we beginnen te puberen. En 
ook weleens nee tegen vastgeroeste gewoontes, als we ons 
leven halverwege de rit evalueren en - desnoods tegen de 
mening van partner, gezin, familie of baas in - nog gauw 
een aantal oude dromen waarmaken. Midlifecrisis, noe-
men we dat dan. ‘Ik heb als tiener enorm gerebelleerd’, 
vertelt Maarten (35). ‘Mijn ouders waren gescheiden en 
mijn moeder had een nieuwe partner die me helemaal niet 
lag. Nu denk ik eerlijk gezegd dat geen enkele man in mijn 
gratie gevallen zou zijn. Ik was kwaad, kwaad dat mijn ou-
ders uit elkaar waren gegaan, en vooral omdat ze zo opge-
slorpt werden door hun eigen gevecht dat ze ons verdriet 
niet zagen. Mijn schoolwerk ging van kwaad naar erger, 
ik kwam ’s nachts vaak niet thuis, experimenteerde met 
drugs en ben zelfs een tijd echt vernielzuchtig geweest. 
Mijn ouders waren de wanhoop nabij, maar het was voor 
mij de enige manier om mijn ongenoegen te laten blijken. 
Ik wilde die nieuwe situatie niet en werd erin gedwongen. 
Dat maakte me innerlijk woest.’ ‘Mensen gaan rebelleren 
wanneer ze in een situatie terechtkomen waarin ze voelen 
dat hun persoonlijke vrijheid in het gedrang komt, waar-
door je typische emoties ervaart als woede en frustratie’, 
aldus Onraet. ‘Het is voor iedereen belangrijk om dat op 
tijd en stond te ervaren. Iedereen heeft nood aan autono-
mie. Door de crisis, de onzekere toekomst … hebben jon-
geren op dit moment zeker ook redenen om te rebelleren.’ 
Of we tegenwoordig rebelser zijn dan vroeger trekt ze in 
twijfel. ‘Alleen doen we het nu op een minder traditionele 
manier’, zegt ze. ‘Met de sociale media en het internet ont-
staan er nieuwe vormen: iedereen laat zijn stem horen op 
een blog of sociale pagina’s. Het is ook gemakkelijker om 
van achter je scherm te rebelleren dan op straat te komen.’ 

Dwars met een doel
Rebellen zijn van alle tijden en zullen dat waarschijnlijk 
ook altijd zijn. De meeste veranderingen in een samen-
leving zijn nu eenmaal niet te danken aan regeringslei-
ders en stembusgangen maar aan individuen die beslui-
ten ergens voor te gaan. Zoals de zwarte Rosa Parks die 
in 1955 weigerde haar zitplaats in een bus af te staan aan 
een blanke passagier, een daad van burgerlijke ongehoor-
zaamheid die er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat de 
segregatiewet in Zuid-Amerika werd afgeschaft. Of de 
moedige Malala, die ondanks de kogel in haar hoofd door 
de Taliban blijft strijden voor schoolrecht voor meisjes. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid gaat erom dat je bewust 
een wet of regel overtreedt om aan te geven hoe fout of ab-
surd die volgens jou is. Zoals de vrouwen in Saoedi-Arabië 

als enige in de straat geen BMW voor de deur heeft staan 
maar een groen busje met paarse bloemen. Zijn eigen vro-
lijke statement.

With(out) a cause
‘Een rebel is iemand die niet gehoorzaamt aan een auto-
riteit, die de regels niet volgt, die niet gecontroleerd wil 
worden en wiens overtuiging afwijkt van wat gangbaar 
is’, zegt dr. Emma Onraet, onderzoeker aan de Vakgroep 
Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie 
van de universiteit Gent. ‘Er zijn verschillende soorten re-
bellen. Je hebt mensen die afwijken van een bepaald alge-
meen gangbaar standpunt en die sociale en maatschappe-
lijke verandering willen. Maar je hebt ook vrije denkers, 
die ona!ankelijk willen zijn en hun overtuiging willen 
laten kennen zonder per se actie te ondernemen. En er zijn 
ook mensen die rebelleren om te rebelleren, zonder echte 
reden, de beruchte rebel without a cause. Sommige mensen 
vinden het gewoon leuk om contrair te zijn.’ Rebelleren is 
een attitude die door die heersende autoriteit - of het nu de 
ouders, het schoolhoofd, je baas of de regering is - meestal 
ontmoedigd en zelfs bestraft wordt. Want voor de lieve 
vrede moet er orde zijn. Emma Onraet: ‘Rebellen kunnen 
ook als onaantrekkelijk ervaren worden, zeker als de stand-
punten te extremistisch zijn of wanneer ze conflicten ver-
oorzaken. Niet iedereen is daarmee gediend. Gehoorzaam 
en conform zijn aan de norm zijn ook belangrijke eigen-
schappen die noodzakelijk zijn om samen te leven, om 
structuur, zekerheid en solidariteit te kunnen ervaren. Aan 
de andere kant kan er zonder rebels verzet geen sprake zijn 
van maatschappelijke verandering. Rebellie komt op wan-
neer er ergens een onevenwicht is dat hersteld wil worden. 
Vrouwenstemrecht was vroeger ook een rebels idee, nu is 
het de gewoonste zaak van de wereld.’ 

Iedereen rebel
Ook al zijn we er niet altijd mee gediend, toch sluimert het 
verlangen om af en toe een kleine ‘revolte’ te plegen in elk 
mens. De rebellie zit zelfs ingebakken in de menselijke psy-
che. Rond het tweede levensjaar en in de puberteit gaan 
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