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Hoeveel zin heeft het 

om een jaar na de 

verkiezingsoverwin-

ning van Trump een 

toespraak van de 

Franse filosoof  Alain 

Badiou te vertalen en 

te publiceren? Een 

toespraak die hij een 

dag na die verkie-

zingsuitslag hield aan 

de Universiteit van 

Californië. Hoe actu-

eel is zo’n tekst nog? 

Is die niet achter-

haald? Beslist niet, 

vonden wij. Ook al 

hadden we ook onze twijfels. Maar een jaar later heeft de 

tekst ons inziens geenszins aan actualiteit en relevantie inge-

boet.  

 

Het bloeddorstige geweld van neonazi’s in Charlottesville en 

de cynische en rauwe speech van Trump die daar op volgde, 

overigens na de oorverdovende radiostilte na de moord op 

Heather Heyer, vormen helaas het schokkende bewijs dat 

Badiou bepaald niet overdreef  toen hij een jaar geleden zei 

dat je fascisten bij de naam moest noemen.  

 

De hetze die Trump ontketende tegen de media -  onlangs nog 

stelde Trump voor, via Twitter uiteraard (waar kennen we dat 

van?), om Tv-zenders die “fake news” verspreiden hun uit-

zendlicentie te ontnemen - deed zelfs een mode- en lifestyle 

blad als Vogue verbijsterd uitroepen dat vrijwel ieder totali-

tair en fascistisch regime begint met het aan banden leggen 

van de vrije pers.  “We betreden nu een terrein waar we nog 
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nooit eerder zijn geweest, en het is beangstigend (Vogue 12-7-

17, What fascism can teach us about Donald Trump). 

 

Helaas heeft Badiou’s analyse van het eerste uur, van wat hij 

“het democratisch fascisme” noemt, niet aan actualiteit inge-

boet. Met name de analyse van de taal vonden wij erg sterk en 

herkenbaar. De manier van praten van het democratisch fas-

cisme leidt tot een soort ontwrichting van de taal, een manier 

om van alles te zeggen en tegelijkertijd het tegendeel van al-

les. Het is geen taal om iets uit te leggen, of  om te verduidelij-

ken of  te beargumenteren, maar een taal om emoties voort te 

brengen, aan te wakkeren, om de werkelijkheid te vervormen. 

Badiou verwoordde dit al ruim voordat de “alternatieve fei-

ten” over de bezoekersaantallen tijdens de inauguratie in ja-

nuari werden gepresenteerd. In juni 2017 tekende de New 

York Times maar liefst 73 onwaarheden op uit de mond van 

de president, en dat na slechts 117 dagen in het ambt!  

 

E.e.a. doet denken aan de observaties van Victor Klemperer 

die de veranderingen in de taal ten tijde van het Derde Rijk 

analyseerde. “Talige rijkdom verschraalt tot enkel bezwering. 

Complexiteit en nuance maken baan voor het cliché, de her-

haling, korte zinnen, uitvergrotingen, generalisaties, oncon-

troleerbare getallen en met stip op nummer één: het superla-

tief. De armoedige taal overschreeuwt zichzelf. En zo ook de 

bediener ervan. De dialoog, het gesprek, het dispuut op het 

scherp van de snede, leggen het af  tegen de bewering die niet 

uitnodigt tot een weerwoord, maar een hak wil zetten, de 

mond wil snoeren.” (De Groene Amsterdammer, 29-9-2010) 

 

Ook hier in de polder kennen we trouwens talrijke voorbeel-

den van opgefokte taal: van “minder, minder, minder” en 

“kopvoddentaks” tot “normaal doen”, “verhuftering” en 

“pleur op”. Deels opzettelijk kwetsend en provocerende taal, 

deels bewust naïef, omfloerst en verkapt taalgebruik.  

 

De ontwrichting van de taal, het zelf  verspreiden van com-

plottheorieën en fake nieuws via het ultra rechtse Breitbart 

van Steve Bannon, het ondermijnen van de geloofwaardigheid 

van de media, het stelselmatige liegen en van mening verande-

ren etc.  - je kunt het afdoen als het wild om zich heen mep-

pen van een gevaarlijke idioot - maar er zit zoals gezegd wel 

degelijk een strategie achter, namelijk doelbewuste desinfor-

matie, het vervormen van de werkelijkheid en het genereren 

van emoties met als doel een “valse doch praktische eenheid” 



3 

te creëren voor een nieuwe politieke figuur, nieuwe politieke 

wilskracht en energie.  

 

Badiou windt er geen doekjes om: we zien hier de ontbinding 

van de klassieke politieke partijen en de verschijning van een 

nieuw soort fascisme. Maar ook een “valse eenheid”, omdat 

het voor veel mensen geen oplossing zal zijn.  Trump is in de 

details niets nieuws onder de zon, aldus Badiou. Maar Badiou 

zegt ook iets anders: het is voor veel mensen ook een nieuwe 

manier om het democratische domein te betreden. Een alter-

natieve manier om je stem te laten horen.  

 

Bijna gelijktijdig met de publicatie van toespraak van Badiou 

verscheen ook van de hand van de socioloog Willem Schinkel 

een artikel n.a.v. de overwinning van Trump: De revolutie 

komt na Donald Trump (en nog zes lessen voor Links); De 

Correspondent 14-11-2016. Het stuk vertoonde meerdere op-

vallende overeenkomsten met dat van Badiou. Ook Schinkel 

ziet in Trump weinig goeds voor de mensen. Trump is in zijn 

ogen immers de ultieme belichaming van het neoliberalisme. 

En waar Badiou spreekt over “een nieuwe manier om het de-

mocratische domein te betreden”, zegt Schinkel bijna hetzelf-

de: in de keuze voor Trump ligt juist een verlangen naar de-

mocratie. Dat klinkt heel tegenstrijdig: nieuw fascisme als 

nieuwe manier om het democratische domein te betreden. Een 

nieuwe, alternatieve manier om je stem te laten horen. Een 

nieuwe manier om gehoord te worden.  

 

Hoe moeten we dit zien?  

 

De kern van de analyse van Badiou is dat de opkomst van 

Trump alleen mogelijk is omdat de werkelijke tegenstelling 

van de wereld niet tot uiting gebracht kan worden. Niet kon 

worden gesymboliseerd door het verschil tussen Trump en 

Clinton omdat beide zich volgens Badiou in dezelfde wereld 

bevinden. De tegenstelling tussen Trump en Clinton is een re-

latieve en geen absolute. Een tegenstelling binnen dezelfde pa-

rameters, binnen dezelfde constructie van de wereld i.p.v. twee 

verschillende strategische visies op de wereld en het lot van de 

mensheid.  

 

Het is een analyse die nauw aansluit bij wat we als Hydra En-

semble al eerder hebben geschreven. Zeven jaar geleden be-

noemden we in een inleiding bij een artikel over de opkomst 

van Pim Fortuyn dat één van de belangrijkste oorzaken van 
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de opkomst van het rechts-populisme gelegen is in depolitise-

ring (vooral van de economie) en het ogenschijnlijke verdwij-

nen van tegenstellingen. De Belgische politicologe Chantal 

Mouffe noemt dit “het ontbreken van antagonistische kana-

len”. Belangrijkste oorzaak hiervoor is het aanvaarden van de 

neoliberale werkelijkheid en privatisering door de internatio-

nale sociaaldemocratie en het afschudden van de “ideologische 

veren” (gesymboliseerd door de Paarse kabinetten, maar re-

centelijk ook door het kabinet Rutte-Samson). Het ontkennen 

van alternatieven voor de wijze waarop de maatschappij is in-

gericht (en dus van tegenstellingen) wordt gezien als verstan-

dig en vooral realistisch en woordvoerders ter rechterzijde la-

ten niet na om dat te benadrukken: There is no alternative 

(Thatcher) t/m “visie is als een olifant die in de weg 

staat” (Rutte).  

 

Willem Schinkel heeft in meerdere publicaties heel helder en 

aan de hand van meerdere voorbeelden laten zien waartoe dit 

leidt. Het verkondigen van het eind van de geschiedenis en het 

einde van de ideologieën leidt in feite tot niets anders dan de 

dominantie van de neoliberale ideologie en zodoende tot cen-

suur voor alles wat maar riekt naar een alternatief. Over de 

verkiezingsstrijd in de VS zegt Schinkel dan ook wederom bij-

na in hetzelfde als Badiou: Democraten en Republikeinen 

vormden nauwelijks twee afzonderlijke platformen maar eer-

der twee gezichten van hetzelfde. En Schinkel waarschuwt: 

“Het verdwijnen van politiek verschil brengt het protofascis-

me via de achterdeur binnen.”  

 

Ook bekritiseert hij in deze context de SP:  

 

“ Qua visie op de fundamentele inrichting van onze economie 

zijn de verschillen tussen de eenzijdig zo genoemde 

‘populisten’ en anderen marginaal. Bij de vorige verkiezingen 

in Nederland kwam het grootste verschil tussen VVD en SP 

bijvoorbeeld neer op een procent in de Europese marge van 

het toegestane begrotingstekort. Dat maakt duidelijk dat er 

geen wezenlijk verschil is tussen ‘liberalisme’ en ‘socialisme’ in 

hun ‘reëel bestaande’ versies.”   

(…) 

‘Links’ is een radicaal alternatief, of  is het niet.”  

 

Aan de ene kant is er dus het verdwijnen van politieke ver-

schil, van tegenstellingen en alternatieven, het ontbreken van 

antagonistische kanalen etc. Aan de andere kant de ervaring 
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dat de wereld ten onder gaat - destructie in het luchtledige. 

De machteloosheid en het onbehagen dat daaruit voortkomt 

zoekt een uitweg. Een wanhopig duidelijk maken dat het an-

ders moet. Het roer moet om. Dat is wat Schinkel het verlan-

gen naar democratie van de Trump-stemmer noemt en 

Badiou een nieuwe manier om het democratische domein te 

betreden.  

 

En zo kom je dus min of  meer uit bij wat men in de media en 

de “publieke opinie” graag het vraagstuk van “de gewone 

man” noemt. Of  zelfs de “revolutie van de gewone man”. En 

hoe het toch kan dat we dat niet zagen aankomen, hoe kon-

den de opiniepeilingen er zo naast zitten, heeft de elite der Tv

-makers wel genoeg geluisterd naar de stem des volks? Waar 

het echter werkelijk om gaat is dat er juist niets meer te kie-

zen valt. In wezen is dat de stelling van zowel Badiou als 

Schinkel. De werkelijke tegenstelling kan niet tot uiting ko-

men. Er bestaat alleen nog de keuze tussen de status quo van 

het neoliberalisme of  de radicalisering daarvan.  

 

“Maar dan? Wat te doen?” De oude vraag van Lenin, aldus 

Badiou. Badiou’s antwoord is een terugkeer naar de werkelij-

ke tegenstelling creëren. Een politieke arena met twee strate-

gische richtingen i.p.v. een. Het is volgens Badiou zelfs de ul-

tieme essentie van de politiek. Badiou refereert hier duidelijk 

aan de communistische beweging van eind 19e en begin 20ste 

eeuw. “De terugkeer van iets wat we al 

eerder hebben gezien”… Badiou ver-

zucht in het begin van de toespraak 

zelfs dat Trump vergelijkbaar is met de 

fascisten van de jaren ‘30, maar helaas 

zonder de sterke vijanden van de jaren 

‘30, d.w.z. de communistische partijen. 

De vraag rijst dan meteen waarom het 

fascisme toen wel op kon komen, d.w.z. 

ondanks een reëel bestaande andere 

strategische weg? Feit is dat de oorzaken 

voor de opkomst van het fascisme in de 

jaren ‘30 door velen ook toen al gezocht 

werd in de zwakte van de arbeidersklas-

se of  het tot stilstand komen van de we-

reldrevolutie. De Duitse feministe en 

communiste Clara Zetkin (1857 – 1933) 

zag toen al in dat het fascisme niet ge-

dragen werd door een kleine kaste maar 

Clara Zetkin (li) hier samen met Rosa Luxemburg 
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zijn wortels had in brede sociale lagen, grote massa’s tot in 

het proletariaat aan toe. Een proletariaat wat voor een deel 

ook enorm teleurgesteld was in de reformistische sociaalde-

mocratische partijen.  

 

Misschien moeten we daarom het stemmen op Trump niet zo-

zeer opvatten als een verlangen naar democratie, maar een 

verlangen naar verandering. Op welke manier, sociaal, libe-

raal, autoritair, maakt niet uit. Het is “change, yes we 

can!”,maar dan anders. Ian Kershaw heeft ergens geschreven 

dat het fascisme niet alleen reactionair was maar ook echt 

iets nieuws bood. Het fascisme wilde de hele samenleving op 

de schop nemen en bediende zich van een soort demagogisch 

anti-kapitalistische en pseudo-revolutionaire ideologie.  

 

Het is juist dat radicale wat een grote aantrekkingskracht 

heeft omdat het werkelijk uitzicht biedt op iets anders, een 

uitbraak uit het vastgeroeste, gestolde meer van het zelfde. 

Een uitbraak uit de destructieve leegte.  

 

Precies om die reden zou links een radicaal alternatief  moe-

ten zijn of  het is niets.  

 

Natuurlijk is het ook zo dat het gebrek aan een alternatief, 

aan een werkelijke keuze, een van de voorwaarden vormt 

voor de opkomst van het verschijnsel Trump. 

Maar we moeten dus ook erkennen dat het verschijnsel 

Trump, hoe walgelijk en levensgevaarlijk het ook is, ook een 

reële aantrekkingskracht heeft. Daar is het ook een reële uit-

drukking van. En daarom is het ook meer dan een “valse een-

heid” 

alleen. Racisme en seksisme zijn diep geworteld in de wester-

se samenleving en met een ideologie gebaseerd op haat tegen 

migranten, links, vrouwen (grab them by the pussy, daar moet 

een piemel in) tegen abortus etc. kun je de macht veroveren.  

 

We leven in gevaarlijke tijden. Maar het is ook een bijna bi-

zarre gedachte dat Trump zomaar verslagen had kunnen wor-

den door Bernie Sanders die veel populairder was dan Clinton 

en ook Trump. En die bovendien veel aanhang had onder jon-

geren. Dat biedt hoop en dat is min of  meer ook de hoop van 

Badiou, dat iemand als Sanders de “terugkeer naar de werke-

lijke tegenstelling” creëert.  
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Ook Willem Schinkel zegt dat er geen reden tot wanhopen is 

en dat het er juist nu om moet gaan radicale democratisering 

na te streven. Democratie mag niet tot verkiezingen beperkt 

zijn. En Trump-stemmers moet je juist serieus nemen door ze 

hard te confronteren met het geweld dat uit hun keuze 

spreekt tegen anderen die zich in feite in een gelijke onderge-

schikte positie bevinden.  

 

Op wie of  wat Schinkel zijn hoop vestigt is echter onduide-

lijk. Op “alles wat ‘links’ wil zijn”, kun je opmaken uit de 

tekst in de Correspondent. Schinkel gaat er echter van uit dat 

alles altijd mogelijk is. In De Groene Amsterdammer van 16-6

-2013 zegt hij:  

 

“Alles is altijd mogelijk. Er kan wel degelijk een werkelijk po-

litieke beweging op gang komen in Europa. Daar heb je wel 

een bepaalde stijl voor nodig. Als het niet populisme is, dan 

moet het charisma zijn. Een persoon kan charisma hebben, 

maar een beweging net zo goed. De Spaanse Indignados, die 

pleinen bezetten om de werkloosheid onder jongeren aan de 

kaak te stellen, waren dat ook tot op zekere hoogte: charis-

matisch. Het gaat om een atmosfeer waarin je een bepaalde 

energie ervaart. Zoiets kan altijd en overal gebeuren. Dat is 

belangrijk om te beseffen.”  

 

Alles is altijd mogelijk. We moeten de hoop nooit verliezen. 

We moeten beseffen dat we ons in een situatie bevinden waar-

in het een andere kant op kan en moet. 

Maar we moeten ook beseffen dat de situatie niet altijd open 

is. Om met Trotski te spreken: een bol kan niet op de top van 

een piramide blijven staan. Een zwakke stoot kan hem naar 

links of  naar rechts laten rollen. Dat is de positie die de we-

reld met elk uur nadert en waar het lot van de mensheid voor 

tientallen jaren van afhangt. Hierbij moeten we ook beseffen 

dat een apocalyptisch eindtijds-bewustzijn zich niet alleen 

van links heeft meester gemaakt - ekocide, nieuw fascisme, 

horreur d’une nuit profonde, de nieuwe voorstelbaarheid van 

een kernoorlog etc. - maar ook van de heersende politieke oli-

garchie in de westerse wereld. Die heeft op een bepaalde ma-

nier ook begrepen dat het de greep op de door crises aangetas-

te en dolgedraaide kapitalistische machinerie kwijt aan het 

raken is. Die is zich er op een bepaalde manier ook van be-

wust dat het gelijk van de klimaatwetenschap en de realiteit 

van de klimaatverandering hun gezag, hun macht en hun eco-

nomische wereld vernietigd. Daarin schuilt volgens Paul Ma-
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son (in: Postkapitalisme) ook juist de rationaliteit van hun 

absurde ontkenningen. Ze weten dat hun wereld ten dode op-

geschreven is, maar het is de enige wereld die ze kennen en de 

enige richting die ze kennen. Het monster kan alleen maar 

meer monster worden, aldus Badiou.  

 

Dat dit alles alleen maar kan leiden tot een complete uithol-

ling van democratische beginselen en instituties moge duide-

lijk zijn. Het aantal stemmers en leden van politieke partijen 

loopt al jaren terug. De representatieve democratie is niet veel 

meer dan pragmatische leegte en hol spektakel. De democra-

tie is stervende, stelt Paul Mason (Guardian 31-7-2017). Van 

Turkije tot Rusland, van Hongarije tot Polen, van de VS tot 

de EU, van India en de Filippijnen tot Spanje.  

 

Nogmaals: Wat te doen? Dat de huidige mondiale crisis, poli-

tiek, humanitair, economisch en ecologisch, door het huidige 

systeem en de huidige representatieve democratie kan worden 

gekeerd, is een illusie. Regeringswisselingen zullen niet leiden 

tot fundamentele veranderingen, laat staan tot een breuk met 

de structuren en de institutionele kaders van het kapitalisti-

sche systeem. Volgens Badiou, in Le Monde van 17-4-2017, 

heeft stemmen eigenlijk helemaal geen zin. Stemmen betekent 

niets anders dan de conservatieve richting van het bestaande 

systeem te versterken. “Stemmen is een ceremonie die mensen 

depolitiseert”.  

 

Dat weten we eigenlijk al heel lang. “Onze dromen passen niet 

in jullie stembussen,” zeggen de Piqueteros in Argentinië. “Ze 

vertegenwoordigen ons niet meer”, zeggen de Indignados in 

Spanje: “de democratie, die gegijzeld is door de financiële we-

reld moet opnieuw inhoud worden gegeven door radicale vor-

men van participatie”. Ook Schinkel zegt dat democratie niet 

beperkt mag worden tot verkiezingen en dat we radicale de-

mocratisering moeten nastreven. Hoe dan? Als we dat echt 

vinden, welke stappen moeten we dan zetten, waar moeten we 

aan denken? Een concreet programma voor radicale democra-

tisering is, hoe gek het ook klinkt, gewoon voorhanden. We 

hebben eerdere al aandacht besteed aan het libertaire munici-

palisme van Murray Bookchin en ook David Harley heeft 

Bookchin’s theorie het meest geavanceerde radicale voorstel 

genoemd dat zeker nader uitgewerkt moet worden als onder-

deel van een antikapitalistische agenda. We zouden het nu 

meer dan ooit serieus moeten nemen en als leidraad voor het 

opbouwen van een tegenmacht moeten hanteren. Het voorstel 
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van Bookchin is sinds enkele jaren meer dan een theorie en 

wordt door de Koerdische bevrijdingsbeweging concreet in 

praktijk gebracht in Rojava in het noorden van Syrië. Aldaar 

wordt een alternatief  gecreëerd voor zowel de staat als het ka-

pitalisme op basis van lokale burgerraden, basisdemocratie, 

gelijkheid tussen man en vrouw en een coöperatieve economie.  

Aldaar is het revolutionaire program van Bookchin een 

“prachtig Idee” gebleken. Zonder twijfel vormen PKK, PYD 

en Yekitiya Star (de Unie van Vrije Vrouwen) gezamenlijk de 

belangrijkste verzetsbeweging tegen het mondiale kapitalisme 

sinds de Zapatistas en bovendien is het een feministische revo-

lutie die zelden is vertoond.  

 

Feminisme komt in het vocabulaire van Badiou helaas niet 

voor. De collectivisering van de reproductieve en huishoudelij-

ke arbeid, als toetssteen voor ieder toekomstig model van soci-

ale organisatie (Silvia Federici), maakt geen onderdeel uit van 

de strategische principes die hij opsomt. Het zij hem verge-

ven. Zijn toespraak zet ons hoe dan ook aan het denken, 

scherpt ons denken aan en dwingt ons om verder te denken.  

 

Op 21-1-2017, de eerste werkdag van de nieuwe president 

Trump, gingen miljoenen mensen, het merendeel vrouwen, ge-

tooid met paarse ‘pussy hats’ de straat op. 

1:100 Amerikanen. Bijna 3,5 miljoen mensen in de VS. Er wa-

ren rond de 700 protestmarsen over de hele wereld. 4,5 mil-

joen mensen in totaal. De wereld heeft misschien nog nooit 

zoveel demonstranten gezien op één dag. Velen waren voor het 

eerst van hun leven de straat op gegaan. Voor velen was het 

een van de meest opwindende dagen in hun leven. Er was 

vriendschap en kameraadschap, “we waren allemaal familie”. 

Het was een beweging met charisma. Alles is altijd mogelijk, 

maar zeker is dat de komende revolutie radicaal-democratisch 

en feministisch zal moeten zijn, of  niet zal zijn.  
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