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de rebel, het appeal van de dwarsligger

pen’, schrijft ook journaliste Anna Morelli in haar boek 
Rebellen, van Galliërs tot de Indignados. ‘In elke periode 
duiken immers rebellen op, telkens onder een nieuwe 
naam: na de andersglobalisten kwamen de Indignados en 
daarna weer de manifestanten van de Occupy Wallstreet-

beweging, die zichzelf “de 99 %” noe-
men, in tegenstelling tot “de 1% die de 
economische teugels in handen heeft 
en de facto de politieke macht bezit”.’ 
De rebel wordt gemeengoed. In 2011 
kroonde het Amerikaanse blad Time 
niet voor niks ‘De Betoger’ tot ‘man/
vrouw van het jaar’.  En zo worden we 
misschien allemaal aangespoord om 
ietsje meer rebels te durven zijn in 
ons dagelijks leven. Met de knipoog. 
Zo heeft Ina in een verzuurde buurt 
ooit overal harten geplakt, ook op 
de verkeersborden - ze vond dat dat 
kon. Carine bleef - ondanks de sinds 
kort opgelegde ‘clean desk policy’ op 
het werk - haar bureau hardnekkig  
versieren met bloemen en kadertjes, 
ook al werd ze er telkens door de per-
soneelsafdeling voor op de vingers ge-

tikt. ‘Ik vecht voor het recht op gezelligheid. Ik zit tenslotte 
40 uur per week op het werk!’, zegt ze strijdlustig. Linde 
heeft uit pure baldadigheid dan weer een week gestaakt in 
huis, omdat haar tieners constant zeurden over het eten, 
nooit hielpen in het huishouden en alleen nog maar geluk-
kig leken te zijn als ze een iPad kregen. Dat je in je rebel-
lie overigens soms slim en creatief moet zijn bewijzen de 
dames in de Frans-Arabische film La Source des Femmes. 
Omdat ze het beu waren hun gezondheid te schaden door 
de lange klimtochten voor water besloten alle vrouwen 
van het dorp als daad van protest seks te weigeren aan  
hun mannen zolang er geen waterput in het dorp werd 
gezet. En met succes. Waar een wil is, is een weg, moeten 
ze gedacht hebben. En dat is precies waar geslaagde rebel-
lie over gaat.  

die een tijdje geleden ondanks het rijverbod toch moedig 
achter hun stuur kropen. De laatste jaren duikt het be-
grip ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ trouwens meer dan 
ooit op - bij ons zeker sinds de beruchte gasboetes - alsof 
het meer en meer aanvaardbaar lijkt dat burgers reageren 
tegen regels die hen storend lijken of die indruisen tegen 
hun eigen normen en waarden.

Hoopvolle strijder
‘Ik heb altijd een kritische blik gehad op autoriteit’, zegt 
ook Sarah Van Lie!eringe, die als individu maar ook als 
woordvoerster van de onlangs opgekomen Piratenpartij 
allerlei tendensen in onze maatschappij openlijk in vraag 
stelt. ‘Als tiener was mijn wapen eerder passiviteit, apa-
thie, maar toen ik studeerde ging er een wereld voor me 
open. Ik zag dat je ook iets kon doén. Sinds de Piraten is 
mijn boodschap: we moe-
ten niet zomaar meegaan in 
de wereld zoals die nu is, we 
mogen die ook in vraag stel-
len. In plaats van cynisch te 
worden kan je ook hoopvol 
en strijdbaar zijn. Die hou-
ding geeft me moed.’ Voor 
haar is een rebel iemand met 
een kritische blik, maar zon-
der anderen te kwetsen of te 
schaden. Haar daden van re-
bellie zijn liefdevol. Vandaar 
ook wellicht het hart in hun 
piratenvlag. ‘Zo bewon-
der ik bijvoorbeeld Nelson 
Mandela’, zegt ze. ‘Niet alleen 
om zijn rebelse daden en zijn 
gevangenschap maar ook om 
zijn vergi!enis en barmhar-
tigheid achteraf. Ik heb altijd een zwak gehad voor figuren 
zoals Martin Luther King, mensen die zowel rebellie als 
een boodschap hebben van hoop, optimisme en verbon-
denheid. Niet: wij tegen de anderen, maar wij samen tegen 
onrecht. Mensen beginnen te bese!en dat het bestaande 
systeem ons ongezond maakt. Het is logisch als je dertig 
jaar in een verharding van de maatschappij bent gekomen, 
dat er weer een verlangen naar zachtheid komt. We mogen 
daar best voor opkomen. Het gaat om het recht om mezelf 
te mogen zijn, om mens te mogen zijn in al zijn aspecten, 
en dat gaat voor mij ook samen met verantwoordelijkheid.’ 

Creatief contrair
‘In tegenstelling tot wat sommigen hopen is het helden-
verhaal nog lang niet uit en zal het wellicht ook nooit stop-

‘Het verlangen 
om af en toe een 

kleine ‘revolte’ te 
plegen sluimert in 

elk mens, het zit 
ingebakken in de 

menselijke psyche


