
Voor fundamentele verandering is revolutie een noodzakelijk instrument, zeggen Farid Tabarki en Rindert de 
Groot van Studio Zeitgeist: ‘Een revolutie rekent af met bestaande praktijken, trekt oude structuren kapot en 
laat mensen in nieuwe verbanden iets nieuws maken’. In het programma Power to the Planet, dat eind 2021 
en begin 2022 plaatsvindt, bereiden Tabarki en De Groot de revolutie voor. Omdat revolutionairen verhalen 
nodig hebben om mensen in actie te krijgen, introduceren zij het heldenepos, waarin de held, na een lange 
reis en de overwinning van vele gevaren en twijfels, zichzelf en de wereld heeft getransformeerd. Ze roepen 
ons op mee te gaan op deze reis en ons lot te verbinden aan dat van de aarde. 
 
 
 

De revolutionaire reis naar het goede leven 
 
 

‘Humans do have an amazing capacity for believing what they choose, 
and excluding that which is painful.’ 

Mr. Spock, And the Children Shall Lead (Star Trek episode) 
 
 
 
Het moet, maar het gebeurt niet 
Nu moet het écht, nu kunnen we er niet langer 
omheen! De boodschap van de 
klimaatwetenschappers klinkt alweer urgenter. Het 
is code rood voor de mensheid. Ook nu weer zal 
Greta Thunberg verbijsterd zijn dat de 
wereldleiders hun taak kennen, het hoofd nederig 
buigen en beleefd applaudisseren, maar toch op 
hun handen blijven zitten. Het kan Greta niet snel 
genoeg gaan en daar heeft ze gelijk in: zoals de 
kaarten nu verdeeld zijn in de wereld, zullen de 
oplossingen te laat komen. 
 
Het is tijd voor actie! Power to the 
Planet! 
Laten we deze strijdbare kreet, de opvolger van 
‘Power to the People!’, omzetten in een aanpak. 
Als de noodzakelijke fundamentele verandering 
op stoom raakt, is dat niet omdat dat moet, om 
welke objectieve reden ook,  maar omdat 
voldoende mensen in actie komen en hun 
krachten bundelen om de gevestigde orde een 
schop te geven. 
 
We beginnen er nu mee, eind 2021 en begin 2022 
is het klaar. Anders is het te laat en voor wie nu 
zijn schouders ophaalt: dat is ook echt zo. 
 
Agency en structure 
Voordat we de noodzakelijke acties beramen en 
de taken verdelen doen we een stap terug: wie 
zijn wij en waar hebben we mee te maken? In 
sociaalwetenschappelijk jargon kun je zeggen: wij 
hebben agency en we vechten tegen de structure. 
Agency is het vermogen van individuen om 
autonoom te handelen. Structure is gestolde 
agency, het vermogen ons handelen te 
stroomlijnen en in te perken: de grondwet 

bijvoorbeeld of voetbal. Om structure te 
veranderen komt agency van pas. Dat is altijd 
moeilijk: probeer maar eens de buitenspelregel 
aan te passen.  
 
Als de samenleving goed functioneert, zal ze van 
koers veranderen. Structuren worden afgebroken 
waar nodig en nieuwe komen ervoor in de plaats. 
Mensen doen intussen van alles en nog wat, maar 
als resultaat van al hun autonome en vrije 
handelen staat de pijl de goede kant op, in de 
richting van een zonnige toekomst.  
 
Macht en moderniteit 
De moderne politieke gedachte, product van het 
Verlichtingsdenken, geeft de individuele burgers 
de macht (Power to the People!). Ze moeten vrij 
zijn om hun eigen leven in te richten én te 
participeren in collectieve beslissingen. Het 
burgerschap is er dus om de agency van de 
burger maximaal in te zetten. De burger is 
soeverein. De politieke instellingen zijn daarop 
gebaseerd. Internationaal hanteren we de formule 
dat de nationale staat soeverein is en dus een 
‘collectieve agency’ heeft. Binnen de 
internationale superstructuur van het 
internationaal recht en internationale organisaties 
hebben zij het voor het zeggen, ieder met een 
evenredige stem. Zo luidt althans het dogma. 
 
Ons vermogen tot samenwerking heeft ons 
schitterende innovaties opgeleverd, waar de 
democratie er een van is. Ook internet, het 
geldsysteem en de effectenbeurs zijn topstukken 
in het museum van het menselijk vernuft. Helaas 
krijgen deze complexe systemen de trekken van 
een losgeslagen monster dat zich wreekt op zijn 
onbesuisde en onbeheerste maker. Onze structure 
heeft zelf agency gekregen. We maken ons 



inmiddels ‘verwekkingszorgen’, zoals filosoof 
Bruno Latour het noemt: ons overleven komt in 
gevaar, precies het motief om samen te gaan 
werken. 
 
Kies het narratief 
De Verlichting vond het soevereine individu uit, en 
verbond deze rationele individuen tot mensheid 
met een gemeenschappelijk doel. Nu is de 
mensheid de eerste soort die een geologisch 
tijdperk op zijn naam heeft staan: het 
Antropoceen. Symbool hiervan is de toekomstige 
aardlaag met allerhande troep die illustreert hoe 
de rationeel denkende mens haar voorraden heeft 
verkwanseld. Daniel Lord Smail typeert de 
mensheid als een ‘verslaafd brein’. 
 
Voor zulke sombere narratieven komt alleen nog 
de doodenge beheerder van het laatste 
weerstation van een verwoeste aarde nog uit zijn 
stoel, en dan alleen om het licht uit te doen. Dat 
gebeurt in de film ‘The Age of Stupid’ uit 2009 van 
activiste Franny Armstrong. De kijker zakt versuft 
weg in een coma. Geen wonder, na als pars pro 
toto van de mensheid te zijn uitgemaakt voor 
schuldig, verslaafd en stom. 
 
Op een zinkend schip is ‘we gaan allemaal 
verdrinken’ een weinig behulpzaam 
omroepbericht. ‘Alle passagiers naar de 
reddingsboten!’ is al effectiever. Voor ons 
zinkende schip zónder reddingsboten zullen we 
nog betere woorden moeten kiezen.  
 
En dat kan! Maar dan niet de opgewekte retoriek 
van de internationale partnerschappen, rond 
lange lijsten van essentiële doelen, die erop 
neerkomt dat iedereen over alles moet blijven 
praten. Dat discours is een tijdje nuttig om 
mensen bewuster te maken, zolang je je realiseert 
dat de noodzakelijke veranderingen ook juist 
dankzij dit discours al heel lang zijn 
tegengehouden. 
 
Het leven op aarde springt pas echt over zijn 
eigen schaduw heen met een activerend, 
verbindend en urgent discours. We zetten daarom 
twee complementaire verhalen centraal: dat van 
de revolutie, met urgentie en actie, en dat van het 
verbindende en herkenbare heldenepos, dat 
verhaalt van een reis waarbij de held 
transformeert. 
 
‘Power to the Planet!’ zingen we. In ons lied is de 
wereld een mooiere plek met ruimte voor al wat 
leeft. We houden de moed erin. We zullen zaken 
moeten achterlaten die ons lief zijn, maar wat 
precies, daar hoeven we niet op vooruit te lopen. 
 
Het Heldenepos 
Het Heldenepos is het meest universele verhaal 
dat we kennen, uitentreuren gebruikt voor films 
zoals The Lion King en Star Wars. Dat verhaal gaat 

zo. Er bestaat een groot onrecht dat onze held, na 
het aanvankelijk te ontwijken, op zijn schouders 
neemt. Hij treedt het onbekende land binnen en 
gaat op een lange, lange reis waarin hij vele 
gevaren trotseert en wij zijn ware aard leren 
kennen. De held ondergaat tijdens de reis een 
transformatie, vaak via de dood en 
wederopstanding, en overwint het kwaad. De held 
keert in een nieuwe gedaante terug in zijn land. 
 
Het verhaal is ruimtelijk en heeft een heldere 
protagonist. We kiezen wellicht het populaire 
superheldengenre, waarin meerdere superhelden 
tegenwoordig samenwerken. Het verhaal kan 
hiermee inclusiever worden: meer aandacht voor 
verschil en meer personages voor ons publiek om 
zich mee te identificeren. Samen vormen zij de 
ideale, diverse held. 
 
De held in het epos verandert tijdens de reis 
subtiel maar fundamenteel: van de onwetende, 
twijfelende verschoppeling in een herboren 
voorvechter van de nieuwe vrijheid. Dat is handig 
binnen een narratief dat inzoomt op individuele 
wezens en weer uitzoomt naar het grotere geheel, 
in ons geval het kwetsbare blauwe bolletje. Zo 
identificeren de potentiële revolutionairen zich 
met de vroege, kwetsbare held en waarderen ze 
de oerkracht van de aarde die de ongelooflijke 
queeste zal ombuigen tot een glorieus einde. 
 
De tocht voert de held langs een onherbergzaam 
terrein vol barrières. In ons narratief respecteert 
de held de natuurlijke grenzen, maar breekt 
politieke afrasteringen af. Bubbels barsten en de 
held klimt buiten de hokjes, zodat het narratief 
insluit en verbindt. Uitdagend is het grensgebied 
tussen natuur en cultuur en tussen de ‘biosfeer’ en 
de ‘technosfeer’. Dat ligt vol met landmijnen; de 
held maakt ze onschadelijk. Uiteindelijk bereiken 
we de grens tussen mensheid en aarde, maar dat 
is in deze fase van ons verhaal nog te abstract. 
 
Revolutie als tocht in drie etappes 
We verdelen het verhaal van onze revolutie in drie 
etappes. Elke etappe heeft andere medereizigers, 
blokkades, landschappen, vrienden en vijanden. 
 
Het eerste stuk van de reis, het vertrek in het 
epos, is de onbezorgdste etappe. We zijn nu 
onderweg, nadat we lang hebben getwijfeld, en 
dat geeft goede moed. Thema’s zijn nog niet 
bezoedeld door verbroken beloftes, onbedoelde 
neveneffecten en ontevreden 
mederevolutionairen. De mythe is nog 
geloofwaardig, en het revolutionair elan kan zich 
als een olievlek uitbreiden. Maar dit is ook de fase 
waarin cruciale beslissingen worden genomen. 
Een revolutie moet precies goed zijn uitgekiend 
op het niveau van waardes, prioriteiten en 
beloftes. Te extreem en de revolutie zal 
doorschieten, te gematigd en de revolutie zal 
falen. Te ambitieus en de gebroken beloftes 
maken van de revolutie een farce, te bescheiden 



en de revolutie is niet aansprekend genoeg. Te 
streng en de revolutie eindigt in terreur, te 
weekhartig en de revolutie mobiliseert zijn eigen 
tegenkrachten. Een geslaagde revolutie 
balanceert tussen flop en monster. Alex Karr stelt, 
schrijvend over bureaucratie in Japan, dat het 
veel gemakkelijker is om een duivel te tekenen 
dan een hond: net zo zet je gemakkelijker een 
monsterlijke pastiche van een revolutie in elkaar 
dan een gezond, levend organisme. 
 
Voorbij het keerpunt 
Het gaat lukken! De revolutie wint plots 
momentum tijdens deze tweede etappe. Onze 
revolutionaire beweging grijpt de kans om de 
omwenteling in gang te zetten. Deze periode, 
terug te brengen tot het jaartal waarin het 
gebeurde – 2022 dus – is het officiële startpunt 
van de nieuwe orde. In het Heldenepos is dit de 
initiatie, het leeuwendeel van de reis en dus van 
de superheldenfilm die we erover zullen maken. 
 
Dit zijn hoogtijdagen voor de ware revolutionair. 
De tijd lijkt te verdikken, waardoor er veel meer 
gebeurt in minder tijd. De revolutionairen moeten 
snel handelen en blind op elkaar vertrouwen. 
Meteen zal ook blijken dat onvervreemdbare, 
absolute idealen toch meer met elkaar botsen dan 
we hoopten. ‘De duivel zit in de details’: fouten in 
de precieze afweging van idealen vertalen zich in 
schadelijke nieuwe structure die het beest wakker 
maken. 
 
De derde etappe, de terugkeer binnen het epos, 
vangt aan als de relatieve rust weerkeert. Dan 
behoeft de nieuwe orde alleen nog onderhoud en 
vieren we het revolutionaire elan van weleer. Deze 
fase kan lang duren en is de ultieme test voor de 
nieuwe orde. Zijn de veranderingen duurzaam of 
blijken ze oude wijn in nieuwe zakken? Zijn de 
negatieve krachten van vóór de revolutie 
daadwerkelijk getemd? Durven we nu waar nodig 
ook door te pakken? 
 
Het nieuwe epos 
Tijdens onze revolutionaire reis krijgt ook het 
narratief een update. Onze neiging om in termen 
van helden te denken is natuurlijk een product 
van hetzelfde antropocentrische gedachtegoed 
dat onze problemen heeft veroorzaakt. Dit 
‘egologische’ denken is een bedreiging voor meer 
ecologisch gedachtegoed. Na de revolutie zal ook 
de gedachte dat de uitverkoren, sterkere individu 
die het inherent goede zal laten winnen, eraan 
moeten geloven. Ook als we de held in een 
groepje superhelden hadden opgesplitst.  
 
Filosoof Hannah Arendt riep op tot ‘actie’, een 
type inspanning om iets nieuws te beginnen, die 
moed vraagt om het onbekende tegemoet te 
treden. Goed en kwaad spelen ook bij haar een 
rol: het kwaad kan in de handeling schuilen, maar 

ook in het niet handelen. Juist conformisme is 
voor Arendt het tegendeel van action. 
 
De nieuwe maatschappelijke orde is zo inclusief 
dat al het leven er gevierd wordt met de agency 
op de juiste plek en de structure die voorkomt dat 
we existentiële bedreigingen weten te voorkomen. 
Daarin hoeven we elkaar niet meer te beoordelen 
in termen van goed en kwaad, als krachten die 
elkaar bestrijden. Terugblikkend op de geslaagde 
omwenteling kunnen we ook die tegenstelling uit 
het verhaal verwijderen ten gunste van de 
harmonie van al het leven. Daarmee hebben we 
ook de barrière tussen mensheid en aarde weten 
te slechten. 
 
De langste reis van het epos is de revolutie zelf. In 
ons strijdlied en manifest hebben we zo goed 
mogelijk de essentie van de revolutie samengevat, 
maar wel enigszins geordend. De werkelijkheid 
was immers een korte periode van chaos en geen 
lineair proces van A naar B. Omdat we juist het 
lineaire denken in termen van groei uit de logica 
van ons systeem hebben gehaald, schrappen we 
tenslotte de reis uit het narratief. 
 
Hoe ziet ons verhaal er eigenlijk nog uit na de 
revolutie? Dat weten we nu nog niet. Dat het een 
goed verhaal is, weten we inmiddels wel. De 
revolutie is voltooid! We hebben bewezen dat het 
inherent goede bestaat en dat het de mens en de 
aarde verbindt. Dat moet wel waar zijn. En zo niet, 
dan is er niemand meer die dit leest. 
 
Oproep 
Ga daarom ook mee op reis! Wees de held in uw 
eigen verhaal, verbindt uw lot aan dat van de 
aarde. U zult offers moeten brengen, maar u krijgt 
er het goede leven voor terug. Om het leven te 
redden zult u uw eigen leven en dat van anderen 
moeten riskeren. Dat is doodeng, maar een échte 
held heeft geen andere keuze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze tekst verscheen in de catalogus van de 
tentoonstelling ‘The world as we don’t know it’. 
Het fungeert als de onderlegger voor het 
programma ‘Power to the Planet’ van Studio 
Zeitgeist rondom deze tentoonstelling, met 
evenementen in november 2021 en januari 2022. 
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