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~ 
Alain Badiou 

 

 

Op 9 november werd Donald 

Trump gekozen tot de 45e presi-

dent van de Verenigde Staten 

van Amerika. Alain Badiou 

reageerde een dag later in een 

toespraak op de Universiteit 

van Californië, Los Angeles, 

mede gesponsord door het pro-

gramma in de Experimentele 

Kritische Theorie en het Cen-

trum voor Europese en Russi-

sche Studies. Hieronder delen 

we de transcriptie van zijn re-

actie, oorspronkelijk gepubli-

ceerd op Mariborchan - een uit-

voerige reflectie niet alleen op de 

specifieke gebeurtenissen die 

zich vorige week ontvouwden, 

maar over de situatie van de 

wereld van vandaag. 

 

 

Ik moest denken aan de Franse poëzie, aan een stuk van Ra-

cine eigenlijk. Het is een mooie, prachtige zin. In het Frans: 

"C'était pendant l'horreur d'une nuit profonde." In het Neder-

lands: "Het was tijdens de verschrikking  van een stikdonkere 
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nacht." Misschien dacht Racine aan de verkiezing van Trump. 

Het was tijdens de verschrikking van een stikdonkere nacht. 

En daarom voelde het als een verplichting voor mij om te 

spreken, te discussiëren over een dergelijke gebeurtenis, in ne-

gatieve zin, want het is onmogelijk voor mij om hier voor u te 

staan en te spreken over iets heel interessants in academische 

termen. Ik denk dat het een noodzaak is om na te denken, om 

te discussiëren over wat er gebeurt tijdens de verschrikking 

van een stikdonkere nacht, gisteren pas. Voor mij, maar ik 

denk voor veel mensen, was het in zekere zin een soort verras-

sing. En we zijn vaak, bij zulke verrassingen, onderworpen 

aan de wetten van de affecten: angst, depressie, woede, pa-

niek, en ga zo maar door. We weten, filosofische gezien, dat al 

deze affecten niet echt een goede reactie zijn, omdat in zekere 

zin, het een teveel aan affect is tegenover de vijand. En daar-

om denk ik dat het noodzakelijk is om voorbij het affect te 

denken, voorbij de angst, depressie, en ga zo maar door - om 

de situatie van vandaag de dag te overdenken, de situatie van 

de wereld van vandaag, waarin het  mogelijk is dat zo iemand 

als Trump de president wordt van de Verenigde Staten. En 

daarom is mijn doel vanavond niet zozeer om een verklaring 

te geven, maar meer om helder te krijgen hoe een gebeurtenis 

als deze überhaupt mogelijk is geworden. Alsmede een aantal 

aanknopingspunten, ter discussie, over wat we moeten doen 

na deze gebeurtenis. Wat we moeten doen: dat wil zeggen 

juist niet onderworpen zijn aan de wetten van de affecten,  

van de negatieve affecten, maar op het niveau van het den-

ken, actie, politieke vastberadenheid, en zo voorts.  

Daarom begin ik met een zeer algemene visie, niet op die van 

de situatie van de Verenigde Staten vandaag, maar op de situ-

atie van de wereld van vandaag. Wat is de wereld van van-

daag, waarin een feit als gisteravond mogelijk is? En ik denk 

dat het belangrijkste punt om mee te beginnen de historische 

overwinning van het gemondialiseerde kapitalisme is. Dat feit 

moet voorop staan. In bepaald opzicht, vanaf  de jaren '80 

van de vorige eeuw van de vorige eeuw tot op de dag van van-

daag, dat is veertig jaar, dus bijna een halve eeuw, hebben we 

om verschillende redenen te maken met de historische over-

winning van het gemondialiseerde kapitalisme. In de eerste 

plaats natuurlijk vanwege de complete mislukking van de so-

cialistische staten - Rusland, China - en meer in het algemeen 

het falen van de collectivistische visie op de economie en de 

sociale wetten van de landen. En dit punt, is niet gering. Dit 

punt is echt een verandering, niet alleen m.b.t. de objectieve 

situatie van de wereld van vandaag, maar misschien ook op 



3 

het niveau van de subjectiviteit. Meer dan twee eeuwen be-

stonden er in de publieke opinie altijd twee manieren om te-

gen het lot van de mensheid aan te kijken. We kunnen zeggen 

dat er ongeveer tot de jaren ’80 van de vorige eeuw altijd twee 

mogelijkheden waren met betrekking tot het historische lot 

van de mensheid. Ten eerste de weg van liberalisme, in zijn 

klassieke betekenis. ‘Liberaal’ heeft vele betekenissen, maar ik 

bedoel liberaal in zijn ouderwetse betekenis, d.w.z. dat het pri-

vé-eigendom het fundament vormt van de maatschappelijke 

organisatie, ten koste van enorme ongelijkheid, maar dat is de 

prijs die betaald moet worden. Voor het liberalisme moet het 

particuliere eigendom uiteindelijk de basis vormen van de 

maatschappelijke organisatie. En aan de andere kant hebben 

we de weg van het socialisme, de communistische weg – daar 

zijn verschillende woorden voor – maar in hun abstracte bete-

kenis wil het zeggen dat het einde van de ongelijkheid het 

meest fundamentele doel is van de politieke activiteit van de 

mens. Het einde van de ongelijkheid, zelfs als dat een geweld-

dadige revolutie betekent. Dus aan de ene kant is er een 

vreedzame visie op de geschiedenis als zijnde de voortzetting 

van iets dat heel oud is, dat wil zeggen privé-bezit als funda-

ment van de sociale organisatie. En aan de andere kant iets 

nieuws. Iets dat waarschijnlijk begint met de Franse Revolu-

tie. Het uitzicht op een andere weg. Wat in zekere zin bete-

kent dat de continuïteit van het historische bestaan van de 

mensheid een breuk moet accepteren tussen enerzijds een lan-

ge cyclus waarin ongelijkheid, privé eigendom etc. het collec-

tieve bestaan bepalen – en anderzijds een alternatieve visie 

met een andere bestemming. De belangrijkste vraag is in we-

zen de kwestie van gelijkheid en ongelijkheid en dit conflict 

tussen liberalisme in zijn klassieke betekenis en het nieuwe 

idee met vele verschillende namen – anarchie , communisme, 

socialisme enzovoort – is waarschijnlijk het meest bepalende 

geweest voor de 19e eeuw en voor een groot deel van de 20ste. 

 

En dus hebben we gedurende ongeveer twee eeuwen iets wat 

lijkt op een strategische keuze. Niet alleen met het oog op lo-

kale politieke gebeurtenissen, de nationale verplichtingen, de 

oorlogen enz. maar ook m.b.t. de werkelijke historische be-

stemming van de mensheid op zich. In zekere zin is onze tijd, 

vanaf  de jaren ’80 tot nu, de tijd van het schijnbare einde van 

deze keuze. Het toenemende verdwijnen van deze keuze. Van-

daag de dag hebben we in feite het dominante idee dat er geen 

mondiale keuze bestaat, dat er geen andere oplossing is. Het 

waren de woorden van Thatcher: Er is geen andere oplossing. 
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Geen andere oplossing behalve, uiteraard, het liberalisme. Of  

het neoliberalisme waarover we tegenwoordig spreken. Geen 

andere oplossing. En dit is een heel belangrijk punt omdat 

Thatcher zelf  niet eens zegt dat het een goede oplossing is. 

Voor haar is dat niet het probleem. Het probleem is dat het de 

enige oplossing is. Dus in de hedendaagse propaganda gaat 

het er niet om dat het mondiale kapitalisme prima is, want 

dat is het duidelijk niet. Iedereen weet dat. Iedereen weet dat 

afschuwelijke ongelijkheid geen oplossing kan zijn voor de 

historische bestemming van de mensheid – dat weet iedereen. 

Maar het argument luidt: “Oké, het is niet zo goed, maar het 

is de enige reële mogelijkheid”. En dus kunnen we naar mijn 

mening onze tijd definiëren als een poging om de mensheid – 

op mondiaal niveau – de  overtuiging op te dringen dat de ge-

schiedenis van de mensheid maar één richting kent. En zon-

der te zeggen dat deze richting prima is, dat het een goede 

richting is, maar door te zeggen dat er geen andere oplossing 

is. Er is geen andere manier.   

 

We kunnen ons moment dus definiëren als het moment van de 

primitieve overtuiging dat het liberalisme in zijn dominante 

vorm van privé-eigendom en vrije markt de enig mogelijke 

lotsbestemming van de mensheid vormt. En het is ook een de-

finitie van het menselijke subject. Want wat is het menselijk 

subject in deze visie? Het menselijke subject is een bedelaar, 

een consument, een eigenaar of  het is helemaal niets. Van-

daag de dag is dat de strikte definitie van de mens. Dat is dus 

de algemene visie, het algemene probleem en de algemene wet 

van de hedendaagse wereld.  

 

Wat zijn de politieke effecten van dit alles op het politieke le-

ven? Wat zijn de consequenties van deze dominante visie op 

de wereld waarin we maar één weg kunnen vinden? Alle rege-

ringen moeten accepteren dat dit het geval is. In de huidige 

wereld kunnen we geen staatshoofd zijn zonder de visie te ac-

cepteren dat er maar één unieke weg is. Er is in deze wereld 

geen regering die wat anders beweert. En waarom? Omdat als 

we goed kijken naar de positie van de “socialistische” Franse 

regering, de dictatuur van de Communistische Partij van Chi-

na of  de regering van de Verenigde Staten, ze uiteindelijk alle-

maal hetzelfde zeggen, namelijk dat het geglobaliseerde kapi-

talisme de enige en unieke weg is voor het menselijke bestaan.  

Ik denk dat elke politieke beslissing op het niveau van de 

staat vandaag compleet afhankelijk is van wat ik een 

“monster” noem: het geglobaliseerde kapitalisme en zijn on-
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gelijkheden. Vandaag de dag is een regering in zekere zin niet 

vrij om te doen wat het wil. Het is helemaal niet vrij. Het zit 

gevangen in een mondiale configuratie en het moet bezweren 

dat wat het aan het doen is afhankelijk is van deze configura-

tie. En het monster is steeds meer een monster. We moeten de 

echte situatie m.b.t. de ongelijkheid kennen. We hebben het 

fundamentele fenomeen van de concentratie van kapitaal; de 

concentratie van kapitaal is tegenwoordig uitzonderlijk. We 

moeten weten dat tegenwoordig 264 mensen een eigendom be-

zitten dat gelijk is aan dat van 3 miljard andere mensen. Dat 

is veel meer dan in de tijd van de vroegere monarchieën. On-

gelijkheid is vandaag de dag veel belangrijker dan in andere 

situaties in de geschiedenis van de mensheid. En het histori-

sche monster van deze soort, die ook de enige unieke weg 

moet zijn voor het voortbestaan van de mensheid, staat in 

wezen voor een dynamiek van meer en meer ongelijkheid en 

helemaal niet voor vrijheid.  

 

En de positie van de staat is vandaag overal dezelfde. Het 

wordt geaccepteerd door de Franse regering, door de Commu-

nistische Partij van China, door Poetin in Rusland, door Isla-

mitische Staat in Syrië en natuurlijk ook door de president 

van de Verenigde Staten. En dus - en dat is het belangrijkste 

gevolg van de verkiezing van Trump - wordt de hele politieke 

oligarchie, de hele politieke klasse, in toenemende mate de-

zelfde groep. Op mondiaal niveau. Een groep mensen die al-

leen abstract verdeeld is: Republikeinen en Democraten, Soci-

alisten en Liberalen, Links en Rechts enz. Dit soort tegenstel-

lingen is vandaag de dag puur abstract en niet echt. Want al-

les berust op dezelfde economische en politieke ondergrond. 

Deze politieke oligarchie in de westerse wereld raakt in toene-

mende mate de controle op de kapitalistische machinerie 

kwijt. Dat is de realiteit. En door crises en valse oplossingen 

creëren alle klassieke politieke overheden op grote schaal frus-

tratie, onenigheid, woede en obscure revoltes onder de men-

sen. En dat allemaal gericht tegen de unieke weg die door alle 

leden van de politieke klasse wordt voorgesteld. Met enkele 

verschillen weliswaar, maar dat zijn kleine verschillen. Het 

bedrijven van politiek betekent vandaag het tot uiting bren-

gen van hele kleine verschillen binnen hetzelfde mondiale ka-

der. Maar dat heeft allemaal heel veel gevolgen voor de men-

sen in het algemeen: desoriëntatie, totale afwezigheid van 

plaatsbepaling en richting in het leven, geen strategische visie 

op de toekomst van de mensheid. En in dit soort situaties 

zoekt een groot deel van de mensen het in het obscure, de 
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kant van de valse noviteiten, irrationele visies, een terugkeer 

naar dode tradities enz. Tegenover de politieke oligarchie zien 

we de verschijning van een nieuw soort activisten, nieuwe 

stoottroepen van een gewelddadige en vulgaire demagogie. En 

dit soort lieden staan meer aan de kant van gangsters en maf-

fia dan aan de kant van opgeleide politici. De keuze was hier 

dus die tussen enerzijds dit soort lieden en anderzijds de ge-

schoolde politici en het resultaat was de legale keuze voor de-

ze nieuwe vorm van politieke vulgariteit en iets subjectief  ge-

welddadigs in hun politieke stellingname.  

 

In zekere zin is deze nieuwe politieke figuur - Trump, maar 

naast hem nog vele anderen - verwant aan de fascisten van de 

jaren ‘30. Er is iets vergelijkbaars. Maar dan helaas zonder 

hun sterke vijanden van de jaren ‘30, d.w.z. de communisti-

sche partijen. Het is een soort democratisch fascisme - een pa-

radoxale omschrijving - d.w.z. ze bewegen zich binnen het de-

mocratische domein, binnen het democratische apparaat, 

maar ze spelen iets anders, een andere muziek, in die context. 

En ik denk dat het niet alleen het geval is met Donald Trump 

- racistisch, gewelddadig, macho - maar ook (wat ook een ken-

merk van het fascisme) zonder enige inachtneming van de lo-

gica en de rationaliteit. Want het discours, de manier van pra-

ten van het democratisch fascisme is juist een soort ontwrich-

ting van de taal, een manier om van alles te zeggen en het te-

gendeel van alles. Dat is geen enkel probleem. De taal is niet 

de taal om iets uit te leggen, maar een taal om emoties 
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[affecten] te genereren. Het is een affectieve taal die een valse 

eenheid creëert, maar wel een praktische eenheid. En zo heb-

ben we dus te maken met Donald Trump, maar eerder hebben 

we ook al Berlusconi gehad in Italië. Berlusconi is misschien 

wel de eerste verschijning van het democratisch fascisme, met 

precies dezelfde kenmerken: vulgariteit, een pathologische 

verhouding met vrouwen en de mogelijkheid om in het open-

baar dingen te zeggen en te doen die voor de meeste mensen 

als onaanvaardbaar worden gezien. Maar dat gold ook voor 

Orbán in Hongarije en naar mijn mening in ook Frankrijk 

voor Sarkozy. En het geldt ook steeds meer voor India en de 

Filipijnen en zelfs Polen en Turkije. Op mondiaal niveau zien 

we dus de verschijning van een nieuw figuur van politieke 

wilskracht. Een figuur die zich heel vaak binnen de democra-

tische constitutie bevindt, maar in zekere zin ook daar buiten. 

En ik denk dat we fascisten bij de naam moeten noemen, om-

dat het in de jaren ‘30 ook het geval was. Hitler kwam immers 

ook als overwinnaar uit de verkiezingen tevoorschijn. Dus ik 

bestempel het soort lieden die zich binnen het democratische 

domein bevinden, maar in zekere zin ook daar buiten - binnen 

én buiten - als fascisten. En ze zijn binnen om uiteindelijk 

buiten te eindigen. Dus het is echt een noviteit, maar een no-

viteit vastgelegd in de algemene verschijning van de heden-

daagse wereld, omdat het ook voor veel mensen weliswaar 

geen oplossing is, maar wel een nieuwe manier om het demo-

cratische domein te betreden, waar aan de zijde van de klas-

sieke politieke oligarchie er totaal geen verschil blijkt te zijn. 

In zekere zin is het voornaamste effect van Trump dat het een 

effect is van iets nieuws. Maar in wezen, in de details, is er 

niets nieuws onder de zon. Omdat het onmogelijk is om te 

denken dat het vernieuwend is om racist te zijn, of  macho 

enz. Dat zijn oude dingen, hele oude dingen. Maar in de con-

text van de klassieke oligarchie lijkt dit oude iets nieuws te 

zijn. En dus verkeert Trump in de positie om te verkondigen 

dat “Trump" het nieuwe is, op hetzelfde moment dat hij din-

gen zegt die absoluut primitief  en absoluut oud zijn, ouder-

wets. En dus is dit ook de tijd waarin zoiets als een terugkeer 

naar het oude zich voor kan doen als iets nieuws. En deze con-

versie van het nieuwe in het oude is ook een kenmerk van dit 

nieuwe fascisme.  

 

Dit alles beschrijft denk ik onze huidige situatie op politiek 

niveau. We moeten ons beraden op het feit dat we ons in een 

fatale dialectiek bevinden van vier termen.  
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In de eerste plaats de volslagen onmenselijkheid en het blinde 

geweld van het hedendaagse kapitalisme. Goed, hier in het 

Westen zien we deze onmenselijkheid en dit geweld niet in zijn 

totaliteit. Maar in Afrika zien we deze werkelijkheid wel dege-

lijk, in het Midden Oosten en ten slotte ook in Azië. En dus is 

het een term, een fundamentele term in onze huidige wereld. 

Het is de terugkeer van het kapitalisme naar wat het in feite 

is, zijn ware gedaante. D.w.z. barbaarse veroveringen, een bar-

baarse strijd om overheersing van iedereen tegen iedereen. 

Dus volslagen onmenselijkheid en bloedig geweld van een 

meedogenloos kapitalisme vandaag de dag: dat is de eerste 

term.  

 

Tweede term: de ontbinding van de klassieke politieke oligar-

chie. De klassieke partijen: Democraten, Republikeinen, Soci-

alisten enz. Ontbinding en de verschijning van een soort 

nieuw fascisme. We weten niet wat de toekomst van deze ver-

schijning is: wat is de toekomst van Trump? We weten het 

niet precies en misschien kent Trump zijn eigen lotsbestem-

ming niet. Het was zichtbaar in de nacht. Je hebt de Trump 

van voor de machtsovername en de Trump aan de macht die 

in zekere zin bang is. Niet helemaal tevreden, omdat hij weet 

dat hij niet vrijuit kan spreken zoals voorheen. En vrijuit 

spreken was juist de kracht van Trump. Maar spreken met de 

overheid, de regering, het leger, de economen, de bankiers enz. 

is een heel ander verhaal. En zo hebben we Trump in de nacht 

van het ene toneelstuk naar het ander voorbij zien komen, 

van het ene theater naar het andere. En in het tweede theater 

was het niet meer zo behaaglijk als voorheen. Maar we weten 

niet wat precies wat het echte potentieel is van een dergelijk 

figuur als hij de president van de Verenigde Staten wordt. In 

ieder geval hebben we echt een symbool van de ontbinding 

van de klassieke politieke oligarchie en zien we de geboorte 

van een nieuw fascisme met een toekomst die we niet kennen. 

Maar voor de meeste mensen zal het denk ik zeker geen aan-

trekkelijke toekomst zijn.  

 

Ten derde: we zien de breed verbreide frustratie, het gevoel 

van obscure wanorde, in de publieke opinie, onder veel men-

sen en vooral arme mensen, mensen op het platteland, boeren 

in vele landen, arbeiders zonder baan enz. Deze mensen, die 

door de wreedheid van het hedendaagse kapitalisme worden 

gereduceerd tot niets, die geen enkel uitzicht op een mens-

waardig bestaan hebben, blijven achter in bepaalde regio’s en 

plaatsen, zonder werk, zonder geld, zonder oriëntatie, zonder 
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existentiële oriëntatie. En dit punt is vandaag de dag de derde 

zeer belangrijke term m.b.t. de mondiale situatie. Het gebrek 

aan oriëntatie, stabiliteit, het gevoel dat de wereld ten onder 

gaat zonder de opbouw van een andere wereld; dus een soort 

destructie in het luchtledige. 

 

En de laatste term, de vierde term, is de afwezigheid, de tota-

le afwezigheid van een andere strategische weg. Er bestaan 

vele politieke ervaringen - ik zeg ook niet dat er helemaal niks 

is. We hebben nieuwe opstanden gezien, rellen, bezettingen 

van pleinen, nieuwe mobilisaties, een nieuwe ecologische vast-

beradenheid enz. Dus het is niet de afwezigheid van alle vor-

men van verzet en protest, nee dat zeg ik niet. Maar de afwe-

zigheid van een andere strategische weg. D.w.z. iets wat zich 

op hetzelfde niveau bevindt als de hedendaagse overtuiging 

dat het kapitalisme de enig mogelijke manier is. Het gaat om 

het ontbreken van de affirmatieve kracht van een andere weg. 

Het ontbreken van wat ik een Idee noem, een prachtig Idee. 

Een prachtig Idee, d.w.z. de mogelijkheid tot vereniging, 

mondiale vereniging, strategische vereniging van alle vormen 

van verzet en verbeelding. Een Idee is een soort intermediair 

tussen het individuele subject en de collectieve historische en 

politieke taak. En het is de mogelijkheid om te handelen 

dwars door en met de vele verschillende vormen van subjecti-

viteit, maar in zekere zin in dezelfde geest.  

 

Deze vier punten - de algemene en strategische overheersing 

van het gemondialiseerde kapitalisme, de ontbinding van de 

klassieke politieke oligarchie, de breed verbreide frustratie en 

desoriëntatie en het ontbreken van een andere strategische 

weg - vormen volgens mij de bouwstenen van de hedendaagse 

crisis. We kunnen de huidige wereld definiëren in termen van 

een mondiale crisis die niet kan worden gereduceerd tot de 

economische crisis van de afgelopen jaren, maar die veel meer, 

denk ik, een subjectieve crisis is omdat het lot van de mens-

heid voor de mensheid zelf  steeds onduidelijker wordt.  

 

Maar dan, wat te doen? De vraag van Lenin. Ik denk dat we 

m.b.t. de verkiezing van Trump moeten beamen dat een van 

de redenen voor zijn succes is dat de ware contradictie van-

daag de dag, de werkelijke contradictie, de belangrijkste con-

tradictie niet die kan zijn tussen twee vormen van dezelfde 

wereld. De wereld van het gemondialiseerde kapitalisme, van 

de imperialistische oorlogen en van het ontbreken van enig 

idee betreffende het lot van de mensheid. Ik weet dat Hillary 
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Clinton en Donald Trump heel verschillend zijn - ik zeg niet 

dat we Trump en Clinton moeten gelijkstellen - maar dit ver-

schil, en dat is belangrijk … er bestaat een niveau waarop dit 

verschil, d.w.z. het verschil tussen het nieuwe fascisme en de 

oude politieke oligarchie (en de hele politieke oligarchie is 

minder erg dan het nieuwe fascisme, dus ik begrijp perfect 

dat we uiteindelijk Hillary Clinton prefereren) maar we moe-

ten niet vergeten dat dit verschil in zekere zin binnen dezelfde 

wereld ligt. Het is geen uitdrukking van twee verschillende 

strategische visies op de wereld. En ik denk dat het succes 

van Trump alleen mogelijk is omdat de werkelijke tegenstel-

ling van de wereld niet tot uitdrukking gebracht kan worden, 

niet kan worden gesymboliseerd door het verschil tussen 

Trump en Clinton, omdat Trump en Clinton zich in  dezelfde 

wereld bevinden. Ze zijn heel verschillend , maar verschillend 

in dezelfde wereld. In feite was, vind ik, tijdens de aanloop 

naar de verkiezingen, tijdens de voorverkiezingen, de werkelij-

ke tegenstelling die tussen Trump en Bernie Sanders. Het was 

een reële tegenstelling. We kunnen denken wat we willen van 

de twee termen van deze tegenstelling. We kunnen zeggen dat 

Trump iets buitensporigs is, een uiting van het nieuwe fascis-

me enz. En we kunnen zeggen dat Bernie Sanders iets is van 

een soort socialistische origine en iets over de noodzaak om 

uiteindelijk de kant van Clinton te kiezen enz. Maar ik denk 
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dat op het niveau van de symbolisering - wat heel belangrijk 

is - de werkelijke tegenstelling van deze wereld wordt gesym-

boliseerd door de contradictie tussen Trump en Sanders en 

niet door de contradictie tussen Trump en Clinton. Omdat we 

in de persoon van Bernie Sanders, door de standpunten van 

Sanders, iets hebben, enkele standpunten, die verder gaan dan 

de wereld zoals die is. Zoiets vinden we niet in de standpunten 

van Hillary Clinton. En zo hebben we hier een les in de dialec-

tiek. D.w.z. de theorie van de tegenstellingen. In zekere zin 

was de tegenstelling tussen Hillary Clinton en Trump een re-

latieve tegenstelling en geen absolute; d.w.z. een tegenstelling 

binnen dezelfde parameters, binnen dezelfde constructie van 

de wereld. Maar de tegenstelling tussen Bernie Sanders en 

Trump was in feite het begin van de mogelijkheid van een 

werkelijke tegenstelling. D.w.z. een tegenstelling met een we-

reld en iets dat verder gaat dan die wereld. In zekere zin stond 

Trump echt aan de kant van een reactionaire en obscure po-

pulaire subjectiviteit in de wereld zoals die is.  Maar Bernie 

Sanders stond aan de kant van een rationele, actieve en duide-

lijke populaire subjectiviteit, georiënteerd voorbij de wereld 

zoals die is. Misschien soms wat onbestemd - onbestemd, 

maar voorbij de wereld zoals die is.  

 

Het resultaat van deze verkiezingen is dus van conservatieve 

aard. Het is puur conservatief  omdat het het gevolg is van 

een onjuiste tegenstelling. Een tegenstelling die eigenlijk geen 

tegenstelling is en die in wezen, dwars door deze verkiezingen 

heen, een voortzetting is van de huidige crisis. De crisis van de 

vier termen die ik zojuist heb toegelicht. Vandaag kunnen we 

tegen Trump niet onze hoop vestigen op Clinton of  een derge-

lijke figuur. We moeten als dat mogelijk is een terugkeer naar 

de werkelijke tegenstelling creëren. Dat is de les van schok-

kende gebeurtenissen als deze. D.w.z.: we moeten een politieke 

oriëntatie presenteren die verder gaat dan de wereld zoals die 

is, ook al is dat in het begin niet helemaal duidelijk. Als we 

ergens mee beginnen hebben we het nog niet helemaal ont-

wikkeld. Maar we moeten een begin maken. Niet alleen om 

ons te verzetten, als negatie enz. We moeten echt een begin 

maken en deze kwestie van het begin is het begin van de te-

rugkeer naar de werkelijke tegenstelling, naar de werkelijke 

keuze, naar een werkelijke strategische keuze m.b.t. de oriën-

tatie van de mensheid. We moeten het idee nieuw leven inbla-

zen dat het mogelijk is om tegen de verschrikkelijke ongelijk-

heid van het kapitalisme, tegen de nieuwe gangsters van de 

klassieke politiek, zoals Trump, weer een politieke arena te 
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creëren met twee strategische richtingen i.p.v. één. De terug-

keer van iets wat we al eerder hebben gezien in de gedaante 

van de grote politieke beweging van de 19e en het begin van 

de 20ste eeuw. We moeten, als ik het op een filosofische manier 

mag zeggen, verder gaan dan het Eén, in de richting van het 

Twee. Niet één oriëntatie, maar twee. De creatie van een nieu-

we terugkeer naar een nieuwe fundamentele keuze als de ultie-

me essentie van de politiek. In feite, als er maar één strategi-

sche weg is, verdwijnt de politiek op den duur en in zekere zin 

staat Trump symbool voor deze verdwijning. Want wat is de 

politiek van Trump? Niemand weet het. Het is meer een voor-

stelling en geen politiek. Dus de terugkeer naar de politiek is 

noodzakelijkerwijs de terugkeer van het bestaan van een wer-

kelijke keuze. Op filosofisch niveau is het de dialectische te-

rugkeer naar het echte Twee voorbij het Eén en we kunnen 

een dergelijke terugkeer verschillende namen geven.  

 

Zoals jullie weten zou ik kiezen voor het beschadigde woord 

“communisme”. Beschadigd door bloedige ervaringen enz. 

Een naam is maar een naam. We kunnen andere namen kie-

zen. Geen probleem. Maar er is iets wat van belang is in de 

oorspronkelijke betekenis van dit oude en beschadigde woord. 

En deze betekenis bestaat uit vier punten, vier principes. De-

ze principes kunnen ons tot steun zijn bij de vorming van een 

nieuwe politieke arena met twee strategische oriëntaties.  

 

Het eerste punt is dat de basis van de maatschappelijke orga-

nisatie niet per sé privé-eigendom en afschuwelijke ongelijk-

heid hoeft te zijn. Het is geen noodzakelijkheid. We moeten 

erkennen dat het geen noodzaak is. En we kunnen gelimiteer-

de praktijken organiseren die aantonen dat het geen noodza-

kelijkheid is. Dat het niet waar is dat privé-bezit en ongelijk-

heid voor eeuwig de wet van de ontwikkeling van de mensheid 

moeten uitmaken. Dat is het eerste punt. 

 

Het tweede punt is dat het geen noodzaak is dat er onder-

scheid wordt gemaakt tussen arbeiders die verheven arbeid 

verrichten, zoals intellectuele creatie, bestuur of  regeren, en 

anderzijds handarbeid en arbeid ten behoeve van het gewone 

materiële bestaan. De specialisering en etikettering is een eeu-

wige natuurwet en met name aan het onderscheid tussen 

hoofd- en handarbeid moet op de lange termijn een eind wor-

den gemaakt. Dat is het tweede principe.  
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Ten derde is het geen onvermijdelijkheid dat mensen langs na-

tionale, raciale, religieuze of  seksuele scheidslijnen worden 

verdeeld. De gelijkheid moet deze verschillen overstijgen. Ver-

scheidenheid is zo een obstakel voor gelijkheid. Gelijkheid 

moet juist een dialectiek van het verschil zelf  zijn en we moe-

ten ons er niet bij neerleggen dat gelijkheid uit naam van de 

verschillen onmogelijk zou zijn. Grenzen, de weigering van de 

Ander, in welke vorm dan ook, dat moet allemaal verdwijnen. 

Het is geen natuurwet.  

 

En het laatste principe is dat het bestaan van de staat niet 

noodzakelijk is. D.w.z. in de vorm van een afzonderlijke en ge-

wapende macht.  

 

We kunnen deze vier principes als volgt samenvatten:  

 

· collectivisme tegen privé-eigendom 

· de polymorfe arbeider tegen specialisatie 

· concreet universalisme tegen gesloten identiteiten 

· en vrije vereniging tegen de staat. 

 

Het zijn maar principes. Het is geen programma. Maar met 

deze principes kunnen we alle programma’s, partijen en idee-

ën beoordelen. Komt een besluit bijvoorbeeld in de buurt van 

deze vier principes of  niet? De principes vormen het beoorde-
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lings-protocol m.b.t. alle beslissingen, ideeën en standpunten. 

Als een besluit of  een voorstel in de buurt komt van de vier 

principes, kunnen we zeggen dat het een goed voorstel is. We 

kunnen onderzoeken of  het mogelijk is enz. Als het duidelijk 

tegen de principes ingaat, is het een slechte keuze, een slecht 

idee, een slecht programma. Zo beschikken we over een beoor-

deling-beginsel in het politieke domein en in de vormgeving 

van een nieuw strategisch project. In zekere zin biedt het de 

mogelijkheid om waarlijk zicht te krijgen op een nieuwe rich-

ting, een nieuwe strategische richting van de mensheid als zo-

danig.  

 

Bernie Sanders heeft voorgesteld om een nieuwe politieke 

groep op te richten met de naam “Onze Revolutie”. Het suc-

ces van Trump moet een opening vormen om een dergelijk 

idee een nieuwe kans te geven. We kunnen hem op dit moment 

vertrouwen. We kunnen beoordelen of  dit echt een voorstel is 

dat de huidige wereld overstijgt. We kunnen beoordelen of  het 

voorstel overeenkomt met de vier principes. We kunnen iets 

doen. En we moeten iets doen, want als we helemaal niets 

doen blijven we alleen maar in de fascinatie hangen, de 

stompzinnigheid van de fascinatie door het deprimerende suc-

ces van Trump. Onze revolutie - en waarom niet? Tegen hun 

reactie. Onze revolutie. Het is een goed idee. Ik sta hoe dan 

ook aan deze kant.  
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