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Rebellie
& wetenschap

ebellie: heldhaftig voor sommigen, gevaarlijk
en destructief voor anderen. Hoe kunnen we
rebellie wetenschappelijk verklaren? Is het een
mentale ingesteldheid? Bestaat er zo iets als
constructieve rebellie? Hoe kunnen we die
onderscheiden van destructieve rebellie?
Kunnen we rebellie zo definiëren dat het altijd constructief
is? Hoe zit het met de relatie tussen het vrijzinnig
humanisme en rebellie? We spreken de rebel in jou aan om
samen naar antwoorden te zoeken op deze vragen.
Yvan Dheur
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Rebellen hebben
de geschiedenis
gekleurd

Bipolaire definitie
Rebellie maakt fundamenteel deel uit van
maatschappelijke evoluties. Het is een vorm
van gedrag of een denkwijze die ingaat
tegen een autoriteit of een dogma, met de
bedoeling de situatie te verbeteren.

Menswetenschappen zoals geschiedenis,
politieke, sociale en communicatiewetenschappen en wijsbegeerte helpen ons om
het fenomeen te kunnen doorgronden.
Exacte wetenschappen helpen ons om de
mentale mechaniek te structureren.

of minder geneigd om zich al dan niet te
onderwerpen aan gezag. Neuropsychologie kan ons de mentale processen duidelijk
maken om te helpen begrijpen waarom en
wanneer individuen zich al dan niet onderwerpen aan autoritair gezag.

Rebellie heeft enerzijds een negatieve component: zich verzetten tegen, in opstand
komen tegen of het niet accepteren van
een gezag of autoriteit. Anderzijds heeft
het een positieve component: de intentie
om verandering, verbetering en evolutie
te bekomen in de situatie waartegen men
zich verzet. Rebellie of verzet kan zeer mooi
zijn. Het kan vertrekken van de intentie om
problematische situaties niet te aanvaarden
met het doel deze te verbeteren. Anderzijds
kan het ook verschrikkelijke vormen aannemen en misbruikt worden om vreselijke gruweldaden te verantwoorden.

De geschiedenis van de mensheid is ervan
doorspekt: regimes en rijken zijn ontstaan en
zijn vergaan in grote golven van rebellie en
verzet. Media kunnen aanleiding geven tot
rebellie, rebellie faciliteren, maar evenzeer
het verzet mee de kop helpen indrukken.
Politieke acties kunnen ook van revolterende
aard zijn, maar de politiek kan evengoed rebellie uitlokken of ze door onderhandeling
of onderdrukking laten verdwijnen. De filosofie kan haar constructieve en destructieve
gerichtheid als geen andere beschouwen,
maar kan bijvoorbeeld ook ethische en morele kenmerken ervan vrij onderzoeken.

Ondertussen is rebellie een onderdeel van
agogiek of veranderkunde geworden en
kan je leren het te begrijpen op zo een wijze
dat men het kan gebruiken als instrument
van maatschappelijke groei en ontwikkeling. Rebellie kan ook gezien worden als
wetenschapsmethode of als instrument
van wereldverbetering. Rebellie als een ingesteldheid om dingen te laten evolueren,
als een natuurlijke, automatische reactie
op autoritarisme. Maar is rebellie wel altijd
constructief?

Wetenschappelijke rebellie
Vanuit wetenschappelijk perspectief is rebellie een complex fenomeen met veel dimensies.

Fysiologisch blijken we allemaal levensfases
te hebben met al dan niet grotere geneigdheid tot rebellie, zoals puberteit of midlifecrisis, al is ieder individu van nature ook meer

Hoe bepaalt men de richting van rebelse evolutie?
Naast de natuurlijke drang van de mens
tot evolutie, heeft de mens tevens een zeer
sterke weerstand tegen verandering. Een
soort natuurlijke ingesteldheid om te ver-
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kiezen wat men heeft en wat men kent,
in tegenstelling tot wat men niet kent. De
mens - en dus ook de maatschappij - heeft
een soort ingebouwde resistentie tegen
verbetering of tegen veranderingen van
het systeem. Dit is tegenstrijdig met de wil
om nieuwe dingen uit te proberen of de wil
om naar onbekende plaatsten te reizen of
nieuwe smaken en gerechten te proeven.
Beide gedragingen zijn in ieder individu aanwezig.
Het rebelse avontuur
De mate waarin men zin heeft om te experimenteren, is niet bij ieder mens even sterk
aanwezig. Rebellie vindt haar ontstaansgrond in die zin voor verandering. Een verwerping van het gezag ten voordele van
een gehoopte verbetering van de toekomst.
Religieuze conservatieven houden bijvoorbeeld per definitie niet van verandering. Dit
geldt echter niet voor de religieuze extremisten onder hen, want hun acties zijn ook

een vorm van rebellie, van verzet. Hun doel
is wel geen vooruitgang, maar een terugkeren naar het verleden.
Goede en slechte rebellie?
Vanuit moreel perspectief is het moeilijk te
bepalen wanneer rebellie positief is omdat
dit afhankelijk is van de positie die men inneemt. Elke rebellie is gekleurd door diegenen die er bij betrokken zijn. Zo was de
Belgische revolutie een heroïsche daad
van moed en ontvoogding van de bezetter voor de separatisten, en een mes in de
rug van diegenen die het Nederlands regime handhaafden. De hackersbeweging
Anonymous wordt positief onthaald door
de seculiere vooruitstrevende bevolking,
maar is een bedreiging volgens corrupte
staatsleiders en fanatieke religieuze extremisten.
Elke daad van rebellie heeft een evolutief
karakter maar ook een destructieve geladenheid voor diegene van wie het gezag

wordt in vraag gesteld.
Constructieve rebellie
Rebellie heeft dus iets moois, iets sterks,
iets kritisch en vrijgevochten, maar ook iets
angstaanjagend, iets radicaal-extremistisch,
iets dat aanstoot geeft aan wat algemeen
aanvaard is. Alsof (r)evolutie en regressie niet
deel uitmaken van één geheel.
De sleutel tot constructieve evolutie door
middel van rebellie bestaat er in om het
evenwicht te vinden tussen verandering en
behouden van wat er is. Een soort evenwicht tussen afbreken van het slechte en
opbouwen van betere ideeën. Het evenwicht tussen elimineren van wat niet meer
leidt tot vooruitgang en construeren van
hoe de toekomst er uit moet zien.
Rebellie kan een ingesteldheid zijn waarmee men niet enkel tegen iets opkomt of
zich verzet, maar kan gebruikt worden om
een situatie te verbeteren zonder afbreuk

Betogers uiten
hun frustraties
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Hackersbeweging
Anonymous

Rebellie komt vandaag tot uiting bij o.a.
betogende werknemers die een uitlaatklep
zoeken voor hun frustraties over de (on)
macht die ze voelen tegenover de wetten
van de economie.
Rebellie kan door journalisten gebruikt worden om hun mening ten aanzien van een
maatschappij te uiten of het onaanvaardbare kenbaar te maken.
Politiek kan misbruikt worden om een cultuur, een continent te laten vechten tegen
een andere continent, een subcultuur of
etnische of taalgroep. Ze kan ook gebruikt

worden om kansarmen een kans te geven,
om school en geneeskunde voor het volk te
voorzien of om op te komen voor die minderheid aan mensen die het merendeel van
de middelen van de meerderheid beheren.
Vrijzinnig humanistische rebellie
Vrijzinnig humanisme is ook een beweging
die is ontstaan uit verzet en rebellie. Verzet
tegen het dogmatisme van religies. Verzet
tegen het absolutisme van de macht van de
kerken, moskeeën, synagogen en andere
instituties gebouwd op dogma’s en met
het doel om de maatschappij in te richten
en morele regels aan de gemeenschap op
te leggen. Vrijzinnig humanisme stoelt zich
op het principe van vrij onderzoek, dat een
basisprincipe vormt voor intellectuele en
wetenschappelijke rebellie. Het weigeren
om zich te onderwerpen aan gezagsargumenten, aan hartstochten, aan dogma’s en
politieke ideologie, want zich onderwerpen

betekent het einde van alle denken, zoals
Henri Poincaré het verwoordde.
New atheism is een beweging binnen het
vrijzinnig humanisme dat zelfs aanzet tot
militante en rebelse vrijzinnigheid. Ze suggereert dat godsdiensten heel actief hun
waarden en normen over heel de wereld
trachten op te leggen en dat vrijdenkers,
humanisten, secularisten en andere rationalisten de verantwoordelijkheid hebben om
deze dogma’s zeker geen impact te laten
hebben op de wereldpolitiek.
Kortom, vrijzinnig humanisten aller landen,
rebelleer, maar niet door een simplistische
destructieve houding ten aanzien van geloof maar eerder door een positief mensbeeld te construeren en andersdenkenden
uit te nodigen om die te delen.

***

foto © VUB

te doen aan wat bestaat. De macht en
het gezag in vraag stellen zonder de hele
samenleving overhoop te gooien. Eerder
voortbouwend op het gezag en ze overbodig maken door ze te verdelen onder de
interagerende partijen.
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“Het rebellerende gedrag van
de adolescent
a d o l e s c e n t is een nuttige
fase in de ontwikkeling van
de mens”

Dr. Eric Schoentjes

Figuren als Spartacus, Che Guevara, Ghandi, Martin Luther
King… kennen we als de grote rebellen van hun tijd. De
kleine rebellen van alle tijden kennen we als ‘de jeugd van
tegenwoordig’. Ze hebben geen respect, spreken je tegen,
doen niet wat van hen gevraagd wordt, gaan in tegen de
normen en waarden, hebben enkel interesse in hun eigen
leefwereld, zitten altijd te gamen of voor de tv, gaan stevig uit,
drinken veel, roken, experimenteren met drugs... Jongeren
rebelleren, elk op hun manier, de een al harder dan de
ander. Waarom doen zij dat en heeft het een meerwaarde?
We vroegen het aan dr. Eric Schoentjes, kinder- en
jeugdpsychiater van het Universitair Ziekenhuis Gent.
Liza Janssens
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Door dingen in vraag te stellen
en interesse te hebben voor
nieuwe dingen, leert de jo
jongere
ng er e
afstand te nemen van het ouwe
getrouwe, de geborgenheid van
moeders vleugels.

Waarom rebelleren jongeren?
De mens is als kind zeer afhankelijk van
zijn omgeving voor steun, zorg, veiligheid,
geborgenheid, opvoeding… Als jongvolwassene en volwassene neemt hij een zelfstandige rol op in de maatschappij en sticht
eventueel zelf een gezin. Tussen de fase
van afhankelijk individu en dat van zelfstandig individu, zit een overgangsperiode: de
adolescentie. Een periode waarin nieuwe
vaardigheden worden ontwikkeld om die
zelfstandigheid aan te kunnen. Door dingen in vraag te stellen en interesse te hebben voor nieuwe dingen, leert de jongere
afstand te nemen van het ouwe getrouwe,
de geborgenheid van moeders vleugels.
Zo kan hij in contact komen met andere
mensen, met nieuwe ideeën en uiteindelijk
ook met een partner met wie hij als jongvolwassene een nieuw gezin gaat vormen.
Het rebellerende, soms gevaarlijke, prikkelzoekende gedrag van de adolescent is dan
ook een nuttig fase in de ontwikkeling van
de mens.
Kan men deze ontwikkeling naar een
meer zelfstandige volwassene ook zien
in de hersenen?
De relatie tussen het functioneren van het
brein en de vermoedelijk daaraan gekoppelde gedragingen, denkpatronen of gevoelens, is niet rechtlijnig. Veranderingen in

het brein kunnen immers ook het gevolg zijn
van veranderingen in onze omgeving waaraan we ons gedrag moeten aanpassen.
Daarnaast bepaalt het functioneren van ons
brein in belangrijke mate de eigen ontwikkeling. Zenuwcellen, die met informatie omgaan, groeien en maken verbindingen met
elkaar in functie van hun ervaringen. Wanneer zij samen actief zijn, vormen ze een
netwerk. Omgekeerd, wanneer die zenuwcellen niet samen actief zijn, hebben ze de
neiging om minder verbindingen te behouden en eventueel verbindingen te verliezen.
Bepaalde gedachten, gedragingen, bewegingen, routines die wij uitvoeren, krijgen zo
een vertaling in de groei en ontwikkeling van
onze hersenen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er in de hersenen heel wat verandert tijdens de periode tussen elf à twaalf
jaar en tussen twintig à drieëntwintig jaar.
Wat verandert er dan?
Onze hersenen ontwikkelen zich gedurende
ons hele leven, maar dit is meer uitgesproken tijden onze kinderjaren dan tijdens
onze volwassenheid. Vooreerst zien we
een rijping van de hersenschors, waarbij de
zenuwcellen meer en meer functioneel gespecialiseerd worden. Dit proces verloopt
van het achterhoofd naar het voorhoofd.
Dus de functies die waargenomen worden
in de achterste hersenen rijpen eerst en de

laatste functies die volledig tot ontwikkeling
komen zitten vervat in de voorste hersenen.
Dit voorhoofdsbrein speelt een belangrijk
rol bij het zelfbewustzijn, de ontwikkeling
van morele waarden van goed en kwaad,
goed communiceren met anderen, op een
afgestemde manier anderen aanvoelen,
het emotioneel evenwicht, goed kunnen
omgaan met angstgevoelens... Allemaal
zaken die sterk gerijpt zijn eens de adolescentie voorbij. Daarnaast worden ook
de verbindingen tussen de delen van onze
hersenen steeds sterker. Onze hersenen
werken immers niet als allerlei geïsoleerde
stukjes van elkaar. Alle stukjes werken
continu samen. Dit kunnen ze pas als ze
contact leggen via de zenuwbanen. In de
adolescentie worden die zenuwbanen sterk
uitgebouwd en naarmate men ouder wordt,
geraken onze verschillende hersendelen
meer geïntegreerd en afgestemd op elkaar.
Tot slot zien we in de adolescentie bij de
informatieoverdracht tussen de zenuwcellen ook een ombouw naar het gebruik
van specifiekere neurotransmitters. Denk
bijvoorbeeld aan dopamine dat ons toelaat
meer te durven, zuchtig te zijn, op zoek te
gaan naar nieuwe prikkels. Bij adolescenten
komt de aanmaak van dopamine sterk tot
ontwikkeling. Dit kan in verband gebracht
met het prikkelzoekende, zuchtige en soms
rebellerende gedrag van jongeren.
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Op ontdekking gaan
samen met leeftijdgenoten,
geeft jongeren een
serieuze boost.

Welke invloed heeft de omgeving op de
ontwikkeling in de adolescentie?
Ons denken, handelen en voelen wordt
bepaald door onze omgeving en wat wij
daarin meemaken. Elk opgroeiend wezen
staat dan ook sterk in relatie tot en is sterk
afhankelijk van zijn omgeving. Die omgeving
verandert echter naarmate men opgroeit.
Zo heeft een peuter een beperktere sociale omgeving dan een lagereschoolkind.
In de adolescentie verbreedt het sociale
netwerk sterk omdat de jongere tot een
grotere autonomie in staat is: hij kan zich
zelfstandig verplaatsen, kan zelf aan informatie geraken door bijvoorbeeld te surfen
op het internet... Hoewel de invloed van
de ouders nog steeds aanwezig is, komen
daardoor contacten met andere mensen,
in het bijzonder leeftijdsgenoten, meer op
de voorgrond. Daarnaast worden jongeren,
door de veranderingen in hun hersenen, gestimuleerd tot het uitproberen van nieuwe,
prikkelende dingen. Op ontdekking gaan
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samen met leeftijdgenoten, die ook op zoek
zijn naar die prikkels, geeft hen bovendien
een serieuze boost. Doordat ze zichzelf
echter nog niet zo goed kunnen beheersen
zoals volwassenen, vertonen ze soms impulsief, onbezonnen of risicovol gedrag. Dit
risicogedrag hoeft op zich niet negatief te
zijn, want het is stimulerend voor de ontwikkeling. Maar het kan ook ombuigen tot
storend, risicovol gedrag zoals bijvoorbeeld
alcoholmisbruik, vandalisme…
Hoe kunnen ouders constructief omgaan met negatief risicogedrag?
Enerzijds moet je in de pre-puberteit al nadenken hoe je bezig bent met kinderen.
Adolescenten proberen afstand te nemen
van het ouwe getrouwe, maar daarom
blazen ze niet alle bruggen op. Dankzij
de veiligheid van hun verbondenheid met
hun omgeving, kunnen ze exploreren en
afstand nemen. Aandacht besteden aan
die verbondenheid en die zo goed mogelijk

opbouwen, is dus belangrijk. Ontsporende
adolescenten zijn vaak heel zuchtig en hebben sterke interesse in nieuwe dingen, en
voelen zich ook vaak minder verbonden
met hun verzorgingsmilieu. Een goede verbondenheid creëren met kinderen op jongere leeftijd, geeft hen de nodige veiligheid
eens ze nieuwe dingen gaan kiezen.
Anderzijds is de leefwereld van adolescenten zeer boeiend voor hen, maar niet voor
volwassenen. Volwassenen hebben weinig
boodschap aan wat jongeren bijvoorbeeld
bezighoudt in muziek, kledingstijlen... Dat
creëert een zekere afstand, waardoor
ouders een kans missen om hun verbondenheid te bevestigen. Wat zorgt voor een
sterke band is een gezonde nieuwsgierigheid en interesse voor de leefwereld van
jongeren en proberen om dingen daaruit te
delen zonder te willen controleren.

***

Hels of Rebels?
In onze zoektocht binnen een wereld in verandering
wordt de mens als individu meer dan eens in
hokjes geplaatst. DeMens.nu ging op zoek naar de
verschillende actoren in het geheel en vroeg zich af of
‘rebels’ nu echt zo ‘hels’ is vanuit het oogpunt vanuit
de opvoeder en de visie van de ‘rebel’.
Valérie Meyvaert
De opvoeder
Wie aanziet u als hels en rebels? Is er
überhaupt een verschil tussen voor u
als opvoeder en hanteert u hiervoor
een verschillende benaderingswijze ter
ondersteuning van deze leerling?
Aangezien ik werkzaam ben in een MPI kan
men wel stellen dat deze kinderen afwijkend
gedrag vertonen.
De benadering van deze kinderen is bijgevolg totaal verschillend van kind tot kind.
In mijn klas zitten zes kinderen die voor mij
elke dag een uitdaging vormen om hun op
weg te zetten in hun verdere leven.

Voor mij als opvoeder is een hels kind moeilijker te begrijpen, maar ook dit is geen onoverkomelijke factor, er is namelijk altijd een
achterliggende reden wanneer een kind een
zeker gedrag stelt.
Krijg je van zodra de leerling de
schoolpoort voor de eerste keer passeert al een duidelijk beeld of komt het
‘rebelse kantje’ pas na enige tijd naar
boven?
Door de ervaring merk ik als lesgever al
snel dat een kind een rebels kantje heeft.
Ook naar grensafbakening heeft dit conse-
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quenties. De thuissituatie speelt bij de begeleiding van deze kinderen een grote rol.
Een gestructureerde, stabiele thuissituatie
maakt dat kinderen doorgaans ‘makkelijker’ het keurslijf van de school aantrekken
dan wanneer er een problematische thuissituatie is.
Wat kunnen de aanleidingen zijn waardoor leerlingen rebels gedrag beginnen
te vertonen en/of zijn er aanleidingen
nodig?
Kinderen met een beperking zijn gevoeliger
voor aanleidingen dan kinderen zonder beperking. Zij zijn niet zo verbaal en kunnen
zich bijgevolg moeilijker uiten.
Er zijn natuurlijk triggers die maken dat kinderen op de ene situatie rebelser reageren
dan op de andere. Bijvoorbeeld bij (v)echtscheidingen is stabiliteit en structuur soms
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ver te zoeken waardoor het kind hetzij op
de ene, hetzij op de andere ouder boos of
verdrietig is, en het dan onvoldoende bagage heeft waardoor het zich niet kan uiten.
Vaak mondt zo een situatie dan uit in agressief gedrag.
Voor zulke situaties voorzien we een prikkelvrije omgeving (een uitraasruimte). Soms
blijven kinderen helemaal in crisis zitten
waardoor er meer hulp nodig is.
Speelt de leeftijd een rol bij het vertonen van rebels gedrag, of kan u als opvoeder zeggen dat dit gewoon de ‘aard
van het beestje’ is, waardoor dan op latere leeftijd nog steeds rebels gedrag
vertoond wordt?
Ik denk niet dat iemand lastig geboren
wordt. Grensoverschrijdend gedrag bijsturen is een gedeelde taak tussen de ouders

enerzijds en de school anderzijds, waardoor het kind voldoende handvaten aangereikt krijgt om te functioneren binnen onze
maatschappij.
Ziet u naar de toekomst van deze
helse/rebelse leerlingen een duidelijke
tendens in de volwassenen die zij later
worden, of worden zij uiteindelijk allemaal een deel van het keurslijf dat de
maatschappij hen oplegt?
Gezien ik nog redelijk recent werkzaam ben
in deze sector kan ik natuurlijk nog niet zien
hoe mijn leerlingen op termijn zullen evolueren. Doch ga ik er ten stelligste van uit
dat iemand die als agressief bestempeld
wordt sowieso een verbaal scherpe stijl zal
blijven hanteren. Maar het kan ook niet de
bedoeling zijn dat een opvoeder zodanig op
de eigenheid inwerkt, dat er een complete
karakterwijziging plaatsvindt.

helemaal begrepen of vreemd bekeken, net
door de vrijheid in mijn meningen.

De rebel
Ook voor deze actor had ik een aantal vragen voorbereid, maar een rebel
zou geen rebel zijn mocht ze hier geen
eigen reactie op gemaakt hebben, die
ik de lezer niet wilde onthouden, vandaar hierbij het integrale verhaal recht
uit het hart van deze ‘rebel’:
Heel vroeg paste ik niet in de middenmoot.
Mijn relatief vrije opvoeding heeft mij de
kans gegeven verschillende visies op allerhande onderwerpen op te nemen en zo
kon ik mijn eigen visie beter ontwikkelen.
Deze visie was dan ook van alles een bee
tje, maar vooral leven en laten leven, proberen te begrijpen en uit empathie in alles
mezelf ook te kunnen vinden maar in het
één natuurlijk meer dan in het ander. Op
deze manier heb ik mijn eigen gedachtegang ontwikkeld, ben ik mij geworden. Mijn
schoolervaring was echter negatief, ik had
de vrijheid mij uit te drukken en meningen te
delen met anderen, maar vaak werd ik niet

Vrijheid is beperkt op school en ik dacht altijd dat het lag aan de school waar ik mijn
tijd doorbracht, maar het lag eerder aan het
onderwijssysteem. Beperking is wat je net
niet nodig hebt op zo’n jonge leeftijd, je zou
alles moeten kunnen aftasten in je jonge
nieuwsgierigheid en die kans heb je niet.
Door naar school te gaan heb ik ondervonden dat ik andere dingen wilde doen dan
wat opgedragen werd, en ik heb mijzelf die
vrijheid gegeven door te stoppen met het
‘normale’ onderwijssysteem en te beginnen
aan de examencommissie.
Vandaag ben ik bezig aan mijn laatste examens voor de examencommissie, schrijf ik
dagelijks en volg ik deeltijds lessen fotografie. Ik ben jong gestopt met school en ik heb
mij in die tijd kunnen ontwikkelen en kunnen
vinden wat ik wil doen. Mijn droom is om
mij vrij te kunnen uitdrukken in verschillende
media en daarvan te kunnen leven. Mijn visie
heeft mij gebracht naar het ondervinden hoe
ik dat kan doen, hoe ik in mijn leven kan leren
wat ik kan doen op een uniek manier.
De toekomst… De toekomst lijkt mij grimmig. Zelf ben ik hoopvol, hoop op een
ideale wereld, maar zie hem niet. Hoe de

mens vandaag leeft, hoe ik leef en de omgeving, lijkt de toekomst te vervormen naar
een grauwe desolate ruimte waarin mensen
nog maar amper zullen kunnen leven zoals
ze vandaag gewoon zijn. We vervuilen onze
planeet op zoveel manieren en we doen
niets dat ingrijpend genoeg is om ze te
redden voor de komende generaties. Alles
heeft zijn tijd, dus ook de mensheid.
Mijn levensvisie bestempelen als problematisch vind ik een overstatement. Mijn
levenswijze wordt enkel bestempeld als
problematisch omdat ze anders is dan
het grootste deel van de bevolking, maar
is ze daarom problematisch? Ik denk het
niet. Begrijpen dat mensen denken dat het
problematisch is kan ik wel, maar ze daarin
volgen niet. Ieder heeft een eigen traject,
conventioneel of niet, en moet zichzelf
kunnen vinden om zo gelukkig proberen
te worden in onze maatschappij. De maatschappij moet jou daarin een kans geven.
Begrip en ruimte krijgen lijken mij dan ook
het allerbelangrijkste omdat het mij het
meest geholpen heeft om mij uit te drukken
naar mijn omgeving toe.

***
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Het evolutionaire
voordeel van de
‘bad boy’
e kennen ze allemaal:
vrouwen die klagen dat ze
op de ‘verkeerde’ mannen
vallen en zich toch telkens
opnieuw laten vangen. Stoere
kerels met dito attitudes slagen er
met schijnbaar gemak in hun gezond
verstand te onderdrukken. Vanuit
evolutionair oogpunt hebben rebellen
en bad boys zeker hun troeven.
Hoewel ze zich minder in een vaderrol
schikken, zijn ze op genetisch vlak
helemaal niet zo verkeerd.
Nils Van den Bergh

“Vrouwen willen allemaal een Che Guevara,
maar eens ze hem hebben, eisen ze dat hij
zijn baard afscheert en stopt met roken.” Dit
opmerkelijke Spaanse gezegde stamt duidelijk uit het tijdperk vóór een rijkelijke gezichtsbeharing als trendy werd beschouwd.
Toch is de boodschap erachter duidelijk: er
zit een tweestrijdigheid in de amoureuze
voorkeuren van vrouwen. Ze kijken hun

12

| deMens.nu Magazine Dossier

ogen uit op de übermannelijke mannen,
zij die de regels aan hun laars lappen en
uiteindelijk niet te temmen vallen. Net dat
laatste is nochtans de ultieme droom van
hun aanbidsters en kan daardoor een bron
van frustratie worden.
Archetypen
Over deze wat clichématige tegenstelling

hebben roddelblaadjes al veel geschreven.
Het is echter ook een thema dat wetenschappers interesseert. In studies zoals
die van professor psychologie David M.
Buss (University of California) worden er
twee archetypen man gepresenteerd, die
voortdurend met elkaar in concurrentie
zijn. Enerzijds heb je de bad boy of rebel
(aangeduid met ‘cad’) en anderzijds de nice

guy of nieuwe man (dad). Cads zijn dapper,
agressief en nemen veel risico’s. Door hun
seksueel competitief gedrag weten ze vrouwen voor zich te winnen, maar ze hebben
het moeilijk om hen te houden. In langetermijnrelaties zijn ze minder succesvol. Daarmee staan ze in direct contrast met de dad.
Die bezit eigenschappen waar de meeste
vrouwen op papier meteen voor zouden
tekenen: ze zijn betrouwbaar, zachtaardig
en romantisch. Ondanks dat deze categorie
meer als huwelijksmateriaal wordt gezien,
moet een gemiddelde dad meer inspanningen leveren om vrouwenharten sneller
te laten slaan. Maar eens ze een partner
hebben, slagen ze er beter in een blijvende
relatie uit te bouwen.
Genetische troeven
Het vrouwelijk lichaam is namelijk biologisch geprogrammeerd om in de meest
vruchtbare periode van de ovulatiecyclus de dagen vlak voor de eisprong - het meest
te verlangen naar een cad. De opkomst van
de pil, waardoor de hormonenhuishouding

Vrouwen mijden
mannen die
gemakkelijk
gedomineerd
worden - David M. Buss
van vrouwen geëgaliseerd werd, viel in dat
opzicht in het nadeel uit van de bad boys.
In onze huidige maatschappij is seriële monogamie (het systeem waarin telkens weer
voor een monogame relatie wordt gekozen)
de norm bij de mens. Als we bedenken dat
deze norm er niet altijd is geweest, kunnen
we ons gemakkelijk een tijd voorstellen
waarin vrijwel alle succesvolle mannen cads
waren. Dit gaf namelijk de grootste garantie
op voortplanting.

Een alfaleeuw houdt zijn harem goed in de gaten om zeker
te zijn dat alle welpen zijn genen dragen

Genetisch gezien zijn die ‘verkeerde’ mannen eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. De
reden dat zij in aantrek winnen wanneer een
vrouw vruchtbaar is, is dat hun door testosteron gedreven gedrag laat vermoeden dat
ze over goede genen beschikken. Ze hebben aanleg voor een goede gezondheid, ze
vertonen dominantie en stralen seksualiteit
uit. Als kers op de taart blijken ze zelfs beter
resistent tegen parasieten. Dit alles vergroot
de kans dat zij voor gezonde nakomelingen
zullen zorgen.
Zuiver biologisch gezien lijkt de beste oplossing voor de kinderen dat zij hun genen
krijgen van een cad en dat er daarnaast een
dad in de buurt is die mee voor hen zorgt
tot ze op eigen benen kunnen staan. Die
dad is in dit scenario niet noodzakelijk altruïstisch: hij kan ervan uitgaan dat het kind
waarvoor hij zich inzet zijn genen draagt.
Voortplantingsstrategieën
In zijn boek Het succes van slechte seks
schrijft Dirk Draulans dat de nieuwe man een
recente uitvinding is en een uitzondering in
de natuur. De situatie bij de vroege mens viel
waarschijnlijk te vergelijken met die bij de olifant, waar de vaders hun kroost doorgaans
straal negeren, terwijl de moeders in groep
zorg voor hen dragen. De mannelijke strategieën om het voortbestaan van hun genen
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De nieuwe
man is een
uitzondering
in de natuur
- Dirk Draulans

Een pauw op versierpad
veilig te stellen, varieert sterk van soort tot
soort. Bij de olifant pocht de stier met zijn
kracht en vechtlust om vrouwtjes voor zich
te winnen. In sommige diersoorten is de
specialisatie gericht op het paren nog veel
extremer. Mannelijke bidsprinkhanen zijn al
blij als ze een paring overleven, om wat later
wellicht toch door een volgend vrouwtje te
worden opgegeten.
Er zijn ook soorten waar mannetjes zich
meer specialiseren in de zorg voor de
kroost. Bij vogels is het verschil in strategieën goed zichtbaar. Bij bijvoorbeeld
fazanten en eenden zijn er sterke fysieke
verschillen tussen beide seksen. De vrouwtjes ontwikkelden een schutkleur om zich
samen met hun kuikens te kunnen verstoppen voor predatoren. De mannetjes dragen
mooie, opvallende kleuren. Daarmee nemen
zij een groot risico om hun aantrek en kans
op voortplanting te vergroten. Zij mikken op
een groot aantal nakomelingen en zorgen
niet mee voor de kuikens. Met hun vederpracht zou dat toch niet aangewezen zijn,
omdat ze de aandacht trekken van roofdieren. Bij onder meer meerkoeten en kieviten
zijn beide seksen qua uiterlijk zeer gelijkend.
Dankzij hun bescheiden kleuren kunnen de
mannetjes mee voor de jongen zorgen. Zij
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investeren niet in een groot aantal nakomelingen, maar in een betere bescherming. Dit
wordt niet geheel toevallig vastgesteld bij
soorten waar de kuikens van nature meer
kwetsbaar zijn.
Naar meer zorg
De mens is gaandeweg geëvolueerd naar
een systeem met minder nakomelingen en
meer vaderlijke zorg. Tot daar weinig wereldschokkends, want naarmate een soort
evolueert, zien we meer complexiteit opduiken. Een verhoogde zorgfactor kunnen
we als deel van die complexiteit verklaren.
Wat echter ook opvalt, is dat steeds meer
koppels ervoor kiezen om zich niet voort te
planten of om kinderen te adopteren die
niet met hen verwant zijn. Zij beslissen om
hun eigen genen niet door te geven, wat
in evolutionair perspectief contra-intuïtief is.
Voor de mens als soort is het echter voordelig dat de bevolking niet ongebreideld
blijft groeien.
Zo winnen de nieuwe mannen terrein op
de bad boys. Toch hoeven we die laatste
groep niet op te nemen in een lijst met bedreigde soorten. De achterliggende mechanismen die de cads zo succesvol hebben
gemaakt zullen niet van vandaag op mor-

gen verdwijnen. Evenmin kunnen we nu
al zeggen dat de tendens zich zal blijven
doorzetten. Mogelijke toekomstige fenomenen zoals een sterk verminderde vruchtbaarheid of de stelselmatige vervanging van
een vrouwenpil door een mannenpil kunnen
het plaatje er weer anders laten uitzien.
Uiteraard beweren de studies niet dat alle
mannen volbloed cads of dads zijn. Zoals
gezegd gaat het hier over archetypen, die
vooral dienen om bepaalde patronen in
eenvoudigere termen te kunnen beschrijven. Het dubbele van het vallen voor een
rebel en tegelijk verlangen dat hij zich
omvormt tot een brave huisvader, hangt
samen met een vrees dat de aantrekkelijke rebel zijn verantwoordelijkheid niet zal
nemen tegenover de kinderen. De huidige
beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen maakt echter dat vrouwen makkelijker hun kans kunnen wagen zonder dat
er meteen risico is op zwangerschap.
Zo hebben ze meer tijd om te ontdekken
waar op het brede spectrum tussen cad
en dad hij zich precies situeert, of om zelf
vast te stellen of deze rebel misschien
tóch te temmen valt.

***

Rebellie en Politiek

olitici, ze zijn allemaal hetzelfde: alles in
eigenbelang!” Hoe vaak horen we dit niet als er
over politiek wordt gepraat? Dergelijke gratuite
beschuldigingen geven aan dat mensen minder en minder in
de politiek geloven. Niet alleen het vertrouwen in de politici
vermindert, maar ook de interesse in het verhaal dat ze
brengen. Wie leest immers nog een verkiezingsprogramma en
wie van ons toetst nog cijfers als ze in de media verschijnen?
Maar wie of welke partij met de scepter ook zwaait, op het
einde van de maand zien we de gevolgen ervan op onze
bankrekening. Uit onvrede met het gevoerde beleid ontstaat
wel eens protest, dat zich op verschillende manieren kan
veruitwendigen. Burgerbewegingen en protestpartijen laten
een andere stem horen in het politieke landschap.
Jean-Marie Vanhaelewijn
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In Nederland richtten de
bekende komieken Van
Kooten en De Bie in de jaren
tachtig een fictieve partij op,
De Tegenpartij, als parodie op
het populisme van toen

De tijd dat er maar twee of drie partijen het
politieke landschap verdeelden, ligt al een
tijdje achter ons. Er waren de tegenstellingen links–rechts, werkgevers tegenover
werknemers, gelovigen en niet-gelovigen.
Dit had deels zijn oorsprong in de verzuiling waarbij vakbonden, mutualiteiten en
zelfstandigen nog sterk verbonden waren
met traditionele politieke partijen. Maar de
laatste tien jaar is het aantal politieke partijen gestegen. Tegelijk zien de traditionele
partijen hun stemmenaantal met iedere
verkiezing dalen. In een poging om deze
stemmen opnieuw voor zich te winnen,
lijken ze de waarden die ze verdedigen
daardoor uit het oog te verliezen. Populisten voelen dit uitstekend aan, en spelen
daar handig op in door de schuld van alle
ellende bij anderen te leggen. Het Vlaams
Blok haalde ooit meer dan 1 miljoen stemmen, met een 70-puntenplan dat werd
veroordeeld als racistisch. Waren dan al
die kiezers racisten? Of was dit eerder een
vorm van protest?
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Versnippering
In België waar stemplicht geldt, blijkt dat
er een toenemend aantal mensen zijn die
liever helemaal niet stemmen. Bij de vorige
nationale verkiezingen zou bijna 1 op 10 niet
aan zijn plicht hebben voldaan. Daarnaast is
er een groep mensen die op populistische
snipperpartijen stemt, uit protest tegen het
regerende politieke landschap. ROSSEM,
de partij van Jean-Pierre Van Rossem, die
we vooral kennen van zijn tussenkomst bij
de eedaflegging van Albert II, is hiervan een
voorbeeld. Een ander voorbeeld is Lijst Dedecker van Jean-Marie Dedecker die we
vooral kennen van het lanceren van allerlei
insinuaties en verdachtmakingen. Geeft dit
dan wel een juiste weergave van onze politieke landkaart?
Protest voeren kan ook op een andere
manier, zoals met humor. In Nederland
richtten in de jaren tachtig de bekende komieken Van Kooten en De Bie een fictieve
partij op, De Tegenpartij. Dit als parodie op

het populisme van toen. Hoewel ze niet
opkwamen, bleek uit opiniepeilingen dat
ze Kamerzetels zouden halen. Toen bleek
dat hun ironisch bedoelde programmapunten effectief werden overgenomen door
de xenofobe Centrum Partij, besloten ze
ermee te stoppen. Het idee dat de fictieve
Tegenpartij zoveel aan geloofwaardigheid
won, is niet verwonderlijk, gezien de grote
politieke versnippering in Nederland. Een
partij die enkel opkomt voor de senioren,
of die zich in de eerste plaats om de dieren bekommert, hebben we hier (nog) niet.
Daarbovenop zijn onze Noorderburen niet
zo’n trouwe kiezers als hier. Daar is het niet
ongebruikelijk dat een partij zijn zetels tot
de helft ziet teruggebracht worden na een
verkiezing, om bij de volgende weer op het
vorige aantal terug te zien komen.
Verontwaardiging
Protestpartijen kunnen ook ontstaan vanuit
burgerbewegingen die uit verontwaardiging met de huidige politiek zich verenigen

In Spanje kreeg de
protestbeweging Indignados
onder de naam Podemos
een politieke spreekbuis

en acties voeren. Zo zorgden in Spanje
de Indignados (vertaald: de Verontwaardigden) recent voor een politieke ommekeer. Deze beweging ontstond bij de jonge
Spanjaarden als protest tegen de talloze
huisuitzettingen in het land, een gevolg
van de economische crisis. Zowel jong als
oud kwamen samen op tegen dit onrecht
en verwierpen de steeds toenemende Europese inmenging. De protestbeweging
kreeg onder de naam Podemos een politieke spreekbuis en haalde meteen een
grote overwinning. Dit succes is een serieuze streep door de rekening van de traditionele partijen in Spanje. Hetzelfde zagen
we gebeuren in Griekenland, waar Syriza,
een samensmelting van een paar kleine
linkse partijen, het politieke bestel helemaal
omgegooide. Ook hier kwam het initiële
protest vanuit de bevolking. De Grieken
waren verontwaardigd dat zij via zware besparingen de tol moesten betalen om een
Europese lening terug te betalen. Is het toeval dat deze protestbewegingen ontstaan

zijn in landen die het economisch bijzonder
moeilijk hebben?
Alternatief beleid
In Vlaanderen is de burgerbeweging Hart
boven Hard ontstaan, die een tegengewicht
wil vormen tegen de harde besparingen
van de regering. Zij voeren acties om de
groeiende kloof tussen arm en rijk onder de
aandacht te brengen en pleiten daarbij voor
een alternatief beleid met als kernwaarde
een warme samenleving en meer solidariteit. In tegenstelling tot andere bewegingen
in het buitenland, heeft Hart boven Hard
geen politiek ambities. Eind vorig jaar kreeg
het ook in ons Franstalig landgedeelte een
medestander (Tout autre chose). Het stijgend aantal leden en de succesvolle acties
tonen wel aan dat de burgers naar alternatieven zoeken om aan politiek te doen.
Die politieke ambities vinden we wel terug
in de Piratenpartij. Deze protestpartij werd
opgericht in 2009 naar het voorbeeld van
Zweden en Duitsland. Omdat ze zo dicht

mogelijk bij de mensen wil staan, werkt
het partijbestuur decentraal. Initiatief wordt
aangemoedigd en alle leden krijgen evenveel zeggenschap. Via deze voortdurende
inspraak van de burgers, willen ze vanuit
een constructieve aanpak een nieuwe manier van politiek voeren. Intussen is deze
partij actief in meer dan zestig landen.
Een diepe kloof?
Het feit dat wereldwijd er heel wat initiatieven genomen worden als protest tegen het
traditionele beleid, toont dat mensen wel
degelijk interesse hebben om mee het politieke landschap te sturen. De kloof tussen
het beleid en wat mensen willen, lijkt groot.
Als de traditionele partijen echter meer aansluiting weten te vinden bij wat leeft in de
samenleving, is deze niet onoverkomelijk.
Protestpartijen en –bewegingen kunnen
hierbij dienen als spreekbuis en bijdragen
aan een beleid op maat van de burger.

***

Dossier deMens.nu Magazine |

17

Dossier: Rebel, rebel

In elke Marcel zit
een rebel
Rebellen
in de kunst

et lijkt wel alsof de
voornaam Marcel
dragen meer dan toeval
is in de kunstwereld.
Marcel Duchamp,
Broodthaers, Mariën,
Van Maele... Maar zijn het ook
rebellen? Het antwoord op
de vraag of rebellen ook in
de kunstwereld bestaan, lijkt
een ingewikkelde materie. We
brengen twee experts samen:
Willem Elias, hoogleraar aan
de Vrije Universiteit Brussel
die de relatie onderzoekt
tussen kunst en educatie
en Adriaan Raemdonck
als ervaringsexpert. Meer
dan vijfenveertig jaar is
hij galeriehouder van de
eigenzinnige Zwarte Panter,
waar ook de jaarlijkse
Arkprijs van het Vrije Woord
uitgereikt wordt. Allebei
zijn ze het er roerend over
eens dat aan die vraag niets
ingewikkelds is: in élke
goede kunstenaar zit een
rebel.
Ellen Vandevijvere
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Adriaan en Fred Bervoets in de
galerieruimte tijdens de realisatie
van ‘War and war’ (1982)

Laten we beginnen bij het begin: wanneer spreek je over kunst?
Willem
Kunstenaars en ambachtslui trokken zich
in de geest van de verlichting in de tweede
helft van de negentiende eeuw los van de
maatschappij. Ze vonden dat een bepaalde
gemeenschap maar een toevalligheid is,
omdat er je geografisch geboren bent. Dat
op zich bedenken is al een vorm van rebellie. Het is toch een ongelooflijke gedachte
dat je geloof bepaald wordt door waar je
geboren bent. Je geloof is een geografische
toevalligheid, dus wat is geloof dan?
Ze waren het een beetje beu om moralistische schilderijen te maken terwijl ze een
eigen gedachte hadden en wilden er een
eigen kijk op geven. In die zin is dat het
begin van alle moderne kunst en kunnen
we zeggen dat kunst het principe is van
een zoektocht, om via vorm onze communicatie sterker te maken en kracht te zetten bij een boodschap. Of het nu met verf,
video, fotografie of eender wat is. Die vorm
moet vooral fris blijven en mag geen cliché
worden, want elke vorm van communicatie
toont vlug slijtage.
Is alle moderne kunst dan sowieso rebellie?
Adriaan
Ja, natuurlijk. Anders zit je in esthetiek. Ik
ga volledig akkoord met de Deense schilder
Asger Jorn, die zei dat in elk goed schilderij een ‘rotte plak’ moet zitten, wat het net
boeiend maakt.
Alles wat schoon is, lokt rebellie uit. Of zelfs
agressie. Dat zie je de hele geschiedenis

door. Een kunstenaar is een verleider, een
bedrieger, iemand die choqueert. Dat is
iemand die de waarheid zoekt. Dat is de
kracht van kunst. Maar het moet je wel
steeds kunnen raken.
Waarom worden ze dan als rebel bekeken?
Willem
Alleen al de idee dat kunst het zoeken is
van een ongewone vorm is het fundamentele rebelleren van kunst. Het probleem met
rebellie is wanneer je ze herhaalt, het een
gevestigde waarde wordt. Vanaf eind jaren
zeventig valt dit rebelse karakter van het
steeds naar een nieuwe vorm zoeken stil.
Een extreem voorbeeld is Marcel Duchamp
vanuit het Dadaïsme, die een urinoir in een
museum zette. Als je het in een museum
plaatst, is het wel een verzachting van de
rebellie, want dan bevestig je het. De collectioneur koopt dan eigenlijk de protesten
af en de kritiek op zichzelf hangt dan aan
de muur.
Adriaan
Dat is natuurlijk het mooie aan verzamelen.
Heel veel collectioneurs hangen een werk

als een trofee aan de muur. Mijn plezier zit
hem in de dingen goed te plaatsen. Vergeet
niet, honderd jaar geleden zou een naaktschilderij nooit beneden hangen hoor. Dat
hing in de slaapkamer, soms zelfs met een
doekje voor.
Is een kunstrebel gevaarlijk?
Adriaan
Als je vrijheid predikt, dan ben je gevaarlijk.
Denk maar aan Ai Wei Wei. Bepaalde systemen zijn daar bang voor. Je bent geen
rebel omdat je tegen de kerktoren pist hè.
Het is iemand die de vrijheid probeert te benaderen. Een kunstrebel is de kunstenaar
die een hoop onverwachte reacties bij een
bepaald publiek te weeg kan brengen en er
nieuwe horizonten opent.
Willem
Wat de kunstenaars vandaag vooral doen,
is een thema aanspreken of aansnijden,
waar men het anders niet durft. Dat is dan
de rebellie van de inhoud. Zij maken dan
de onderwerpen bespreekbaar die nergens anders bespreekbaar zijn. Het is de
rebellie van de vorm die min of meer doorgedreven is.
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© Renato Nicolodi

Je mag niet
zomaar tegen
schenen
schoppen en
als je dat doet,
doe je dat met
klasse.

De Zwarte Panter is geen alledaagse
galerie. Vind je jezelf ook een rebel,
Adriaan?
Ik weet niet of ik een rebel of eerder een
dromer ben. Als jongeling, was je bijna
automatisch rebel als je je bezig hield met
kunst. Maar ik heb nooit in mijn leven bewust willen choqueren. Het gaat over bepaalde levenshoudingen. Rebellie schudt
mensen wakker. Je mag niet zomaar tegen
schenen schoppen en als je dat doet, doe
je dat met klasse.
Ik heb hier in De Zwarte Panter een biotoop weten te creëren waar ongelooflijk
veel meningen samen komen. Daar ben ik
heel blij mee. En inderdaad, in mijn geval,
gaat dit gepaard met verkopen. Maar ik
tracht de kunstenaar zichtbaar te maken
en bij de mensen een interesse in kunst
op te wekken. Hoe groot of hoe klein ze
ook is.
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Is het moeilijk om rebel te zijn in kunst?
Adriaan
Niet iedereen is in de wieg gelegd om een
vernieuwende kunstenaar te zijn hè. Heel
je leven lang kunstenaar blijven, betekent
dat je de mensen ook moet blijven boeien.
Jan Cox bijvoorbeeld was bipolair. In zijn
depressieve periodes had hij bewondering
voor de zondagsschilder, die dit zijn hele
leven complexloos kon volhouden. Een
kunstenaar bevindt zich constant in de jungle. Zeker nu vandaag.
Ik blijf geloven dat zolang er mensen zijn, er
kunstenaarsrebellen opkomen. Hoe meer
agressie we zien in de maatschappij, des te
meer rebellie gaan we ook in de kunst zien.
Dat zie je vandaag ook gebeuren.
Willem
Ik denk dat we evolueren naar een ‘terug’
maatschappelijke kunst. Minder rebels

zelfs. Meer en meer, zie je een discrepantie
tussen die twee werelden, tussen de collectioneurs en de publieke ruimten. Je ziet
langzamerhand dat de kunstenaar mee
mag denken met de maatschappij.
Adriaan, wat zijn de criteria om een
kunstenaar te laten exposeren in jouw
galerie?
Ik voel dit aan en ik geloof in de inzet. Een
kunstenaar doet het met zijn palet, zoals een
schrijver het met zijn pen doet. En de galerist doet dit met zijn kunstenaars. Voor mij
is het echt een roeping. Ik zie een enorme
rijkdom om die mensen mee te maken in
hun atelier, ze bezig te zien in hun betrachtingen. Daar wordt niet over materiële zaken
gesproken, zij gaan naar de inhoud. Het is
mooi om te zien, als er zoveel jonge mensen
bij hen langs komen met die continuïteit die
zo belangrijk is. Je vormt uiteindelijk mee je
eigen generatie. Als ik oudere artiesten ex-

Jan Cox
Bloedregen (1975)

© Galerie De Zwarte Panter

“De Bloedregen, geïnspireerd uit
de Ilias van Homerus, zal mij altijd
herinneren aan hoe hij daar zat na
zijn zelfdoding, als een aristocraat
in zijn zetel.”
poseerde, is het altijd uit respect geweest.
Dat jonge mensen die kunstenaars ontdekken die wij zelf persoonlijk gekend hebben,
is heel erg boeiend.
Hoe zie jij de kunstrebel van vandaag?
Willem
Vandaag bestaan er geen stromingen
meer, maar strategieën. Er is een soort
verschuiving ontstaan van de vorm die op
elkaar lijkt die je kan omvatten in de ‘ismen’
zoals impressionisme, naar de manier van
bezig zijn. De ene kan een herbarium bekijken als een zoektocht terug naar de natuur
en de relatie met de natuur. Iemand anders
gaat dan bijvoorbeeld de bureaucratie benadrukken, zoals Renato Nicolodi. Zij distilleren een kijk op de werkelijkheid, zonder
dat het een ‘isme’ genoemd kan worden.
Tot slot, wie is jouw favoriete kunstrebel?
Willem
Een speciale rebel vind ik toch wel Marcel
Mariën. Dat zou een mooie titel zijn voor
jouw artikel, nietwaar? ‘Leve de Marcel’
want Marcel heten heeft zo wel zijn voor-

delen precies. Marcel Mariën, Van Maele,
Duchamp, Broodthaers,…
Mijn favoriete schilderij is l’Origine du
monde van Gustave Courbet, maar ik
zou liever een groep van mensen nemen
daarvoor. Zoals Adriaan verbonden is aan
Antwerpen, ben ik verbonden aan Gent en
ik denk dan aan een aantal mensen zoals
Jan Bursenss en Pierre Vlerick vanuit de
Gentse Academie, die zich in de tijdsgeest van de mei ’68 revolutie zeer sterk
afscheidde van Sint-Lucas, waar toen nog
altijd een vrij mystieke religieuze kunst gemaakt werd. Behalve dat Vlerick een vrij
gewaagde erotische schilderkunst ontwikkelde, was hij ook op een ander vlak
rebels. Hij wist van de Academie een bruisend cultureel centrum te creëren en was
dus eigenlijk enorm vooruitstrevend op
vlak van kunstpedagogie.
Adriaan
Als het gaat over een geestelijke rebel, denk
ik aan Jan Cox. Hij speelde als echte humanist met goden en mythen in zijn schilderkunst en hoe hij kon formuleren wat ik
niet kon formuleren, dat heeft mijn denken
enorm mee bepaald.

l’Origine du monde,
Gustave Courbet

Als ik denk aan een historisch werk, dan
kies ik voor het Pelsken van Rubens. Niemand heeft naar mijn mening zo’n mooie
rebelse schoonheid van een vrouw kunnen
tonen als zij. Maar als moderne kunstenaar
kies ik voor Fred Bervoets. Hij heeft heel zijn
leven gevochten tegen zijn eigen kunnen.
Hij beseft dat hij kan schilderen en toch
zoekt hij voortdurend naar een weg om
naar onbekende eilanden te zoeken. Dat
vind ik knap.

***
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Actievoeren
voor Dummies
ctievoeren is onmisbaar om onze democratie verder te verbeteren en te
verdiepen. Iets voor professionals? Integendeel: van actiegroepen voor
vrouwenemancipatie, over vakbonden tot burgerrechtenbewegingen,
de meest diverse groepen voeren actie om gehoord te worden
en verandering af te dwingen. Iedereen kan het, mits een beetje
voorbereiding, goede planning en realistische doelstellingen.
Roel Stynen, medewerker Vredesactie
Dat we in een democratische rechtsstaat
leven, wil nog niet zeggen dat iedere stem
even hard doorweegt in de besluitvorming.
En heel wat stemmen vormen hoogstens
wat achtergrondruis. Dat komt omdat tegenover de wil van de meerderheid vaak
ook de wil van het meeste geld of van gevestigde machtsverhoudingen staat.
Door geweldloos actie te voeren kan wie
niet gehoord wordt, proberen zijn stem te

veroveren. Zo kan je inbreken in een debat
en problemen op de agenda plaatsen waar
overheden het liever niet over hebben. Je
trekt het thema uit de klassieke kanalen van
besluitvorming en maakt er een strijdpunt
van. Dat kan gebeuren met betogingen,
media-acties, straattheater, waarbij je een
boodschap brengt. Maar het kan ook via directe acties waarbij sprake is van burgerlijke
ongehoorzaamheid: het bewust en openlijk
overtreden van de wet.

T ip s v o o r a c t iv is t e n
P la n st r at eg is ch
Eén actie verandert de wereld niet. Je zult
waarschijnlijk een heel arsenaal aan middelen
moeten inzetten, zoals sensibilisering, contact
met politici, zichtbaarheid in de media, ludieke
of meer confronterende acties. Een degelijke
campagnestrategie vertrekt van een analyse van
je beginsituatie, stelt duidelijke doelstellingen en
tussendoelen en verbindt diverse actiemiddelen
zodat ze elkaar versterken en je kans op slagen
vergroten.
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G r ij p je k an s

Een sterke actiestrategie is een goed
begin, maar staar je niet blind op je
papieren plannen. De weg van A naar
B is geen rechte lijn, maar een kromme
met onverwachte wendingen. Een
succesvolle actiegroep is in staat om
kansen te zien en er zijn voordeel mee
te doen. Als de minister van onderwijs
je universiteit bezoekt, is dat een
uitstekende manier om de besparingen
in het onderwijs aan te kaarten: de pers
en het bestuur van de universiteit zijn
er al, dus aandacht is gegarandeerd.

W ee s cr ea ti ef

Veel actiegroepen beperken zich
tot de methoden die ze het beste
kennen of waar ze zich comfortabel
bij voelen: vakbonden staken, ngo’s
lobbyen, actiegroepen protesteren.
Maar zijn dat ook altijd de meest
effectieve manieren? Sta open voor
een diversiteit aan methodes, en kijk
vooral ook naar wat de mensen in je
groep graag doen.

N et w er k

Zoek naar partners. Begin in je eigen
vrienden- en kennissenkring. Ga
samenwerkingen aan met andere
groepen of organisaties. Je hoeft het
niet over alles eens te zijn of alles
samen te doen. Zoek naar wat jullie
verbindt en waar jullie elkaar kunnen
versterken.

W ee t w at je w il
Zo ek h et n ie t te ve r ze g g en

In onze complexe wereld lijkt het
soms bijzonder moeilijk om aan te
wijzen wie verantwoordelijk is en
greep te krijgen op problemen zoals
klimaatverandering. Dat verlamt en
maakt machteloos. Maar je vindt vast
aanknopingspunten dicht bij huis
die het probleem zichtbaar maken.
Analyseer het probleem en zoek uit
waar het zich manifesteert, wie er een
rol in speelt. Zo gingen actievoerders
na welke kruiden en fruit uit illegale
Israëlische nederzettingen in onze
winkelrekken liggen en voerden er
campagne rond. Het maakt een vervan-ons bed probleem tastbaar en
brengt concrete politieke stappen
onder de aandacht.

Eens je je stem veroverd hebt, moet
je ook weten wat je wil zeggen.
Beheers je dossier, maar laat je niet
afschrikken: we hoeven niet allemaal
experts te zijn voor we recht van
spreken hebben. Zoek creatieve
manieren om je verhaal te brengen.
Dat moet niet altijd een persbericht
zijn. Het kan ook een persoonlijk
verhaal in videovorm zijn of een sterk
beeld dat je boodschap uitdrukt.

Ve r g ee t Fa ce b oo k

Of beter: gebruik sociale media
verstandig. Cyberspace bestaat
naast en in de publieke ruimte,
maar vervangt ze niet. Er is een
groot verschil tussen een filmpje op
Facebook of een stuk straattheater
op de stoep van het gemeentehuis.
Dat je boodschap op Facebook of
YouTube staat, betekent nog niet
dat ze ook aankomt bij je publiek of
dat ze gezien wordt door de spelers
(bedrijven, instanties, overheden
enzovoort) die je wilt bereiken of
overtuigen.
Kijk maar naar de revoluties in
Egypte en Tunesië of de acties van
Indignados en Occupy. Die werden
hier de ‘Twitterrevoluties’ genoemd.
Sociale media speelden een grote rol
in de mobilisatie van die bewegingen,
maar ze bouwden wel hun kracht
door lijf en leden in te zetten, door
op straat te komen, de publieke
ruimte fysiek te bezetten en de
machthebbers te confronteren.
Online petities tekenen en
standpunten ‘liken’ is vaak ook een
comfortabel alternatief voor samen
met andere mensen echt iets dóen.

g n od
N og ee n d u w tj e in d e r u

ig ?

Vredesactie ondersteunt en begeleidt groepen in het opzetten van
strategische campagnes en het organiseren van geweldloze acties. Ook voor
vormingen op maat kan je bij hen terecht. Meer informatie over het aanbod
vind je op www.vredesactie.be
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