
 

1 

  

 

 

Met de vertaling van een tekst over het fenomeen Sarkozy van de inmiddels ook in Nederland niet 

meer geheel onbekende filosoof Alain Badiou, willen we een bijdrage leveren aan een discussie over 

het duiden van het succes van het rechts populisme en de (on-)mogelijkheden van linkse politiek. In 

zijn analyse van de overwinning van Sarkozy in 2007 betoogt Badiou dat er sprake is van een de-

pressieve desoriëntatie bij links in Frankrijk. Sarkozy is daarvan niet zozeer de oorzaak als wel de 

uitdrukking. Samen met het artikel van Servaas Storm en Ro Naastepad kan de bijdrage van 

Badiou stimuleren tot een andere beschouwing van rechtspopulisme en linkse politiek. 

Maar er is meer. In zijn werk probeert Badiou te komen tot wat hij noemt “de communistische hypo-

these”, een nieuw vertrekpunt voor hedendaags links.  

Communisme in 2010? Is dat mogelijk na een 20ste eeuw waarin communisme synoniem lijkt gewor-

den met leninisme, stalinisme en maoïsme?  

Het zal niet verbazen dat dit ook bij ons de nodige discussie teweeg heeft gebracht. Wat onze inzet met 

het artikel ook moge zijn, we ontkomen er niet aan dat de term communisme uiterst negatieve associ-

aties zal oproepen. Hopelijk zal dit geen belemmering vormen het artikel te lezen, het gaat er toch ook 

om hoe Badiou communisme zelf verwoord? Bovendien, is het niet slechts een weerspiegeling van de 

situatie waarin we ons bevinden? We staan met de bek vol tanden. Weten niet wat te doen, weten 

zelfs niet meer wat te zeggen, want welke term en welke definitie is niet onomstreden?  

Deze problemen zijn reëel, alleen hebben we besloten ons er niet door te laten gijzelen. We hebben ook 

tal van vragen, opmerkingen en commentaren bij de tekst - maar we onderschrijven de inzet. We wil-

len ook de geschetste situatie waarin we ons bevinden doorbreken en hiertoe zou de tekst van Badiou 

een bijdrage kunnen leveren, niet meer en niet minder. Laten we Badiou aan het woord:  

“... Wat is de „communistische hypothese‟? In haar algemene betekenis, zoals beschreven in het Com-

munistisch Manifest, betekent „communist‟ op de eerste plaats dat de logica van de klasse -  de fun-

damentele onderwerping van arbeid aan een dominante klasse, het arrangement dat sinds de Oud-

heid bestaat - niet onvermijdelijk is, dat het overwonnen kan worden. De communistische hypothese 
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is dat een andere wereld mogelijk is, een wereld waar een einde zal worden gemaakt aan de ongelijk-

heid tussen rijk en arm en zelfs aan de arbeidsdeling... 

„Communisme‟ als zodanig vormt slechts een aanduiding van deze zeer algemene uiteenzetting van 

intellectuele voorstellingen. Het is wat Kant een Idee noemde, met een regulerende functie, in plaats 

van een programma. Het zou dwaas zijn om deze communistische principes als utopisch af te doen. 

 In de betekenis zoals ik haar heb geschetst vormen het intellectuele patronen, altijd actueel in een 

andere vorm. Als puur Idee van gelijkheid bestaat de communistische hypothese zonder twijfel al 

sinds het ontstaan van staten. Zodra er actie van de massa‟s tegen de dwang van staten ontstond uit 

naam van gelijkheid en rechtvaardigheid, verschijnen er elementen of fragmenten van de communis-

tische hypothese...” 

Het artikel is sterk georiënteerd op ontwikkelingen in Frankrijk. Voor ons blijft de vraag bestaan in 

hoeverre er verbanden kunnen worden gelegd met de situatie hier. We denken toch dat het juist ook 

hierdoor de moeite waard is, want wie heeft er nog enig benul van wat er zich net over de grens af-

speelt? 

Badiou pleit voor een andere dan de inmiddels weer gebruikelijke opvatting over politiek. Vandaag 

de dag lijken de vormen van traditionele organisatie binnen links immers weer helemaal terug van 

weggeweest. Naast het niet meer bestaan van een buitenparlementaire linkse beweging als politieke 

factor, is links (weer) georganiseerd binnen organisaties met een formele structuur en lijkt het in 

toenemende mate opnieuw te versmelten met de sociaal-liberalen.  

 Badiou stelt een andere vorm van politiek voor, door hem verduidelijkt met de proclamatie ‘Er is 

maar één wereld‟. Echter: “…de verenigde wereld van het kapitaal verdeelt de wereld tegelijkertijd in 

regio‟s gescheiden door politiehonden, bureaucratische controles, marinepatrouilles, prikkeldraad en 

uitzettingen (…) Geconfronteerd met de kunstmatige en moordende verdeling van de wereld in twee-

ën - een scheuring belichaamd door het vervloekte woord “Westen” – moeten we het bestaan van één 

wereld van het begin af aan benadrukken, als axioma en principe. De eenvoudige uitdrukking „er 

bestaat maar één wereld‟, is geen objectieve conclusie. Het is performatief: wij beslissen dat het voor 

ons zo is. We zullen hier trouw aan moeten zijn...  

Tegen de schijnvertoning van de globalisering, de verenigde wereld van het kapitaal, die slechts uit 

“dingen en monetaire tekens” bestaat, plaatst Badiou een verenigde wereld van mensen. Een wereld 

die zich juist principieel kenmerkt door het bestaan van ongelimiteerde verschillen en waarin ver-

schillende identiteiten geen obstakel hoeven te vormen. Wat ons bindt en wat universeel is, is dat we 

ons allemaal binnen dezelfde existentiële situatie bevinden, namelijk die ene wereld. En zo bezien, 

stelt Badiou a.h.v. het voorbeeld van een actiecomité tegen de vervolging en uitzetting van sans pa-

piers , KAN niemand illegaal zijn.  

De communistische hypothese” van Badiou vormt naar ons idee een stimulerend artikel waarin o.a. 

belangrijke verbanden tussen populisme, verschillende identiteiten en een nieuwe linkse politiek wor-

den gelegd. Een politiek die zich vooral niet blind zou moeten staren op ons door de dominante orde 

opgelegde kaders. Daar moeten we uitbreken, en de simpele proclamatie dat er maar één wereld is 

blaast de fundamenten van die dominante orde ons inziens op, omdat het twee onverenigbare werel-

den zijn. Daarom is het in zijn eenvoud een revolutionaire proclamatie. 

We zullen voorbij en buiten het bestaande moeten leren denken en handelen. “Volhouden tot in het 

onmogelijke”, noemt Badiou dat. En het is die moed om vol te houden die nog niet eens zo lang gele-

den leidde tot een totaal onverwachte wederopleving van sociale bewegingen in  Seattle en Genua. Er 

is maar één wereld en dat zal een andere wereld zijn. De leus van de zgn. andersglobalisten, “Een 

andere wereld is mogelijk”, kunnen we in die zin opvatten als een eerste krachtige poging om de com-

munistische hypothese te vernieuwen. 
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Er hing een tastbaar gevoel van depressie in 

de lucht na de overwinning van Sarkozy 

(1) . Er wordt vaak beweerd dat onverwach-

te klappen het ergst zijn, maar verwachte 

klappen blijken soms op een andere manier 

te verzwakken. Het kan vreemd genoeg ont-

moedigend werken wanneer er een kandi-

daat wint die van begin af aan het best 

scoorde in opiniepeilingen,net zoals wanneer 

het beste paard de race wint. En ieder die 

ook maar een beetje gevoel heeft voor een 

weddenschap, een risico, een uitzondering of 

een breuk, zou liever een outsider zien win-

nen.  En toch kon niet alleen het naakte feit 

dat Nicolas Sarkozy  tot president was ver-

kozen zo‟n klap betekenen voor gedesoriën-

teerd  links in Frankrijk in de nasleep van 

mei 2007. Er stond iets anders op het spel -  

een complex van factoren waarvan 

„Sarkozy‟ alleen een benaming is. Hoe moet 

dit worden begrepen?  

Een eerste factor was de wijze waarop het 

resultaat de overduidelijke machteloosheid 

van elk echt emancipatoir programma bin-

nen het electorale systeem duidelijk maakte: 

de politieke voorkeuren worden naar beho-

ren geregistreerd, op de passieve wijze van 

een seismograaf, maar het proces is dusda-

nig dat het per definitie elke belichaming 

van een afwijkende politieke wil uitsluit. 

Een tweede component van de depressieve 

desoriëntatie van links na mei 2007 was de 

overweldigende opleving van historische 

nostalgie. De politieke orde die voortkwam 

uit de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk -  

met haar duidelijk  referentiekader van  

„links‟ en „rechts‟ en haar zowel door de 

Gaullisten als de communisten gedeelde, 

consensus, over de balans van de Bezetting, 

het Verzet en de Bevrijding -  is nu inge-

stort. Dit is een van de redenen voor de pro-

vocerende en uitdagende  diners van Sarko-

zy, de zeilvakanties enzovoort. Het is een 

manier om duidelijk te maken dat niemand 

meer bang is voor links: Vivent les riches en 

naar de duivel met de armen. Het is begrij-

pelijk dat dit bij oprechte linksen leidt tot 

nostalgische gevoelens over de goeie ouwe 

tijd -  Mitterrand, de Gaulle, Marchais, zelfs 

Chirac, de Brezhnjev van het Gaullisme, die 

besefte dat niets doen de meest eenvoudige 

manier was om het systeem te laten sterven. 

Sarkozy heeft nu korte metten gemaakt met 

het stuiptrekkende Gaullisme aangevoerd 

door Chirac. .  Het verval van de socialisten 

was al aangekondigd door de zware neder-

laag van Jospin tijdens de presidentsverkie-

zingen van 2002 (en nog een keer door het 

rampzalige besluit om Chirac te omhelzen in 

de tweede ronde). De huidige ontbinding 

van de socialistische partij is echter niet al-

leen het gevolg van haar politieke armoede 

die al jaren kan worden waargenomen en 

ook niet door het aantal stemmen dat wordt 

behaald – 47% is niet veel slechter dan haar 

andere recente scores. De verkiezing van 

Sarkozy lijkt veel meer een klap te hebben 

toegebracht aan de gehele symbolische 

structurering van het Franse politieke leven: 

het oriëntatiesysteem zelf is een nederlaag 

toegebracht. Een belangrijk symptoom van 

de desoriëntatie als gevolg van de verkiezing 

van Sarkozy is het aantal voormalige socia-

listische stromannen die zich haasten om 

door Sarkozy te worden benoemd, de cen-

trum-linkse opiniemakers die de loftrompet 

steken, de ratten hebben het zinkende schip 

in grote aantallen verlaten. De logica die 

~ 
Alain Badiou 
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hieraan ten grondslag ligt is, uiteraard, die 

van de enige partij: vanaf het ogenblik dat 

iedereen de logica van de bestaande kapita-

listische orde, de markteconomie enzovoort 

accepteert, waarom dan de fictie van elkaar 

bestrijdende partijen in stand houden? 

Een derde component van de huidige desori-

ëntatie kwam voort uit het resultaat van 

het electorale conflict zelf. Ik heb de presi-

dentsverkiezingen van 2007 – Sarkozy tegen 

Royal – getypeerd als een botsing tussen 

twee typen angst. De eerste is de angst zoals 

die wordt gevoeld door de bevoorrechten die 

gealarmeerd zijn door het feit dat hun posi-

tie kan worden aangevallen. In Frankrijk 

manifesteert dit zich als een angst voor bui-

tenlanders, arbeiders, jongeren uit de banli-

eues, moslims, Afrikanen. In essentie conser-

vatief, creëert het een verlangen naar een 

meester die beschermd, zelfs een die je on-

derdrukt en nog armer maakt. De huidige 

belichaming van deze figuur is, uiteraard, de 

oververhitte politiechef: Sarkozy. In electo-

rale termen wordt dit niet bestreden door 

een luidkeelse bekrachtiging van zelfbepa-

lende heterogeniteit, maar door een angst 

voor deze angst: ook een angst voor de fi-

guur van de politieagent die de kleinburger-

lijke stemmer op de socialisten niet kent en 

ook niet mag. Deze „angst voor de angst‟ 

vormt een secundaire, afgeleide emotie 

waarvan de inhoud -  achter het sentiment 

zelf -  bijna niet kan worden achterhaald. 

Het kamp van Royal had geen concept voor 

wat voor alliantie dan ook met de uitgeslote-

nen of onderdrukten. Het beste wat ze zich 

kon voorstellen was het plukken van de  

vruchten van de dubieuze voordelen van de 

angst. Bij beide kanten heerste er een totale 

consensus over Palestina, Iran, Afghanistan 

(waar Franse strijdkrachten vechten), Liba-

non (idem dito), Afrika ( waar het wemelt 

van Franse militaire „administrateurs‟). Bij 

geen van de partijen stond een publieke dis-

cussie over alternatieven met betrekking tot 

deze vraagstukken op de agenda. Het con-

flict tussen de primaire angst en de „angst 

voor de angst‟ werd beslecht in het voordeel 

van de eerste. Hier speelde een inwendige 

reflex, duidelijk zichtbaar op de gezichten 

van diegenen die de overwinning van Sarko-

zy vierden. Bij degenen die in de greep wa-

ren van de „angst voor de angst‟ was er spra-

ke van een corresponderende negatieve re-

flex: terugdeinzen voor de uitslag.  Dit 

vormde de derde component van de depres-

sieve desoriëntatie van 2007. M.b.t. het for-

muleren en mobiliseren van dit soort collec-

tieve sentimenten,  moeten we de rol van de 

„ideologische staatsapparaten‟ (zoals Al-

thusser ze noemde) niet onderschatten. Dit 

vond in toenemende mate plaats door mid-

del van de media, waarbij de pers nu een 

meer verfijnde rol speelde dan tv en radio. 

Binnen het electorale proces lijkt het erop 

dat het reële is verzwakt. Een proces dat 

zelfs verder ontwikkeld is  m.b.t. de secun-

daire „angst voor de angst‟ dan bij de primi-

tieve, reactionaire vorm. We reageren ten-

slotte op een reële situatie waarbij de „angst 

voor de angst‟ alleen maar  bevreesd is voor 

de schaal van de reactie en dus nog verder is 

verwijderd van de realiteit. De leegte van 

deze positie bleek glashelder uit de inhouds-

loze vervoering van Ségolène Royal. 

 

Electoralisme en de staat 
 

Wanneer we een definitie van politiek pone-

ren als „collectieve actie, gebaseerd op be-

paalde principes die erop is gericht is de con-

sequenties van een nieuwe mogelijkheid te 

onthullen die momenteel door de huidige 

orde worden onderdrukt‟, dan zouden we de 

conclusie moeten trekken dat het mechanis-

me van verkiezingen op de keper beschouwd 

een a-politieke procedure is. Dit kan men 

zien aan de grote kloof tussen het massieve 

en formele  gebod om te stemmen en de zwe-

vende, of zelfs niet bestaande politieke of 

ideologische overtuigingen. Het is goed om 

te stemmen, om een vorm te geven aan mijn 

angst; maar het valt zwaar te geloven dat 

waar ik voor stem op zichzelf een goed ding 

is. Dat wil nog niet zeggen dat het electoraal

-democratische systeem per sé repressief zou 

zijn, maar dat het electorale proces is geïnte-

greerd binnen een staatsvorm, die van het 

parlementaire kapitalisme, die geschikt is 
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voor het handhaven van de gevestigde orde 

en die dus ook een conservatieve functie ver-

vult. Dit schept nog meer een gevoel van 

machteloosheid: als normale burgers, behal-

ve door te stemmen, geen invloed hebben op 

de besluitvorming van de staat, valt moei-

lijk te begrijpen hoe een emancipatoire poli-

tiek gestalte zou moeten krijgen. 

Wanneer het verkiezingsmechanisme niet 

een politieke maar een staatsprocedure be-

treft, wat is dan het nut daarvan? Gelet op 

de lessen van 2007 is één van de effecten zo-

wel het inlijven van de angst als de „angst 

voor de angst‟ in de staat. Door de staat te 

voorzien van deze subjectieve elementen 

van de massa, is het des te eenvoudiger om 

de staat op zichzelf als een object van angst 

te legitimeren, toegerust voor terreur en 

dwang. Want wereldwijd wordt de horizon 

van de democratie steeds meer gedefinieerd 

door oorlog. Het Westen is bij steeds meer 

fronten betrokken: de handhaving van de 

bestaande orde met haar enorme ongelijk-

heid kent een niet te verwaarlozen militaire 

component; de dualiteit van de werelden 

van de armen en de rijken kan alleen worden 

gehandhaafd met geweld. Dit leidt tot een 

bijzondere dialectiek van oorlog en angst. 

Onze regeringen verklaren dat ze in het bui-

tenland oorlog voeren zodat we er thuis te-

gen worden beschermd. Wanneer Westerse 

troepen niet op terroristen jagen in Afgha-

nistan of Tsjetsjenië, dan zullen deze hier 

komen om het wraakzuchtige gepeupel te 

organiseren. 

 

Strategisch neo-Pétainisme 
 

In Frankrijk staat de alliantie van angst en 

oorlog van oudsher bekend onder de naam 

Pétainisme. De massa-ideologie van het 

Pétainisme – verantwoordelijk voor haar 

grote succes tussen 1940 en 1944 – steunde 

voor een deel op de angst veroorzaakt door 

de Eerste Wereldoorlog: maarschalk Pétain 

zou Frankrijk beschermen tegen de ver-

schrikkelijke gevolgen van de Tweede We-

reldoorlog door niet aan de oorlog mee te 

doen. In de eigen woorden van de maar-

schalk was het noodzakelijk banger te zijn 

voor de oorlog dan voor de nederlaag. De 

grote meerderheid van de Fransen accep-

teerde de relatieve kalmte van een overeen-

gekomen nederlaag en de meesten kwamen 

relatief gemakkelijk de oorlog door, vergele-

ken met de Russen of zelfs de Engelsen. Het 

soortgelijke project van tegenwoordig is ge-

baseerd op het geloof dat de Fransen zich 

simpelweg moeten houden aan de wetten 

van het door Amerika geleide wereldmodel 

en dat dan alles goed zal zijn: Frankrijk zal 

worden beschermd tegen de catastrofale ef-

fecten van oorlog en wereldwijde ongelijk-

heid. Deze vorm van neo-Pétainisme als een 

massa-ideologie wordt tegenwoordig door 

beide partijen aangeboden. Hieronder zal ik 

betogen dat deze ideologie een belangrijk 

analytisch element vormt om de desoriënta-

tie die gepaard gaat met de naam „Sarkozy‟ 

te kunnen begrijpen. Om  het laatste in zijn 

totale dimensie  te kunnen bevatten, zijn 

achtergrond en begrijpelijkheid, is het voor 

ons noodzakelijk om terug te gaan naar wat 

ik de Pétainistische „transcendaliteit‟ zou 

willen noemen (2). 

Ik wil natuurlijk niet beweren dat de huidi-

ge omstandigheden lijken op de nederlaag 

van 1940, of dat Sarkozy op Pétain lijkt. 

Het gaat me meer om een formeel punt; dat 

de onbewuste nationaal-historische wortels 

van datgene  wat met de naam „Sarkozy‟ 

wordt aangeduid kan worden gevonden in 

deze Pétainistische configuratie, waarin de 

desoriëntatie als zodanig plechtig wordt uit-

geroepen door de top van de staat en wordt 

voorgesteld als zijnde een historisch keer-

punt.  Deze matrix vormt een terugkerend 

patroon in de Franse geschiedenis. Het gaat 

terug tot de Restauratie van 1815 toen een 

post-revolutionaire regering, enthousiast 

gesteund door émigrés en opportunisten, on-

der de hoede van Oostenrijk, Groot-

Brittannië, Rusland en Pruisen terugkeerde 

en, met instemming van de uitgeputte be-

volking, aankondigde dat het de orde en de 

normen en waarden in ere zou herstellen. In 

1940 fungeerde de militaire nederlaag we-

derom als context voor een desoriënterende 

omkering van de feitelijke inhoud van de 



 

6 

actie van de staat: de Vichy-regering sprak  

onophoudelijk over „de natie‟, terwijl ze 

werd geïnstalleerd door de Duitse bezetter. 

De meest corrupte oligarchen zouden het 

land uit de morele crisis moeten leiden. 

Pétain zelf, een oude generaal in dienst van 

het privébezit zou de belichaming worden 

van de nationale wedergeboorte. 

Talloze aspecten van deze neo-Pétainistische 

traditie kunnen vandaag de dag duidelijk 

weer worden herkend. Typerend is dat capi-

tulatie en onderdanigheid worden gepresen-

teerd als vindingrijkheid en vernieuwing. 

Dit vormden de centrale thema‟s van de 

campagne van Sarkozy : de burgemeester 

van Neuilly zou de Franse economie trans-

formeren en het land weer aan het werk zet-

ten. In feite gaat het uiteraard om een poli-

tiek van voortdurende onderwerping aan de 

eisen van het financiële kapitaal, uit naam 

van de nationale wedergeboorte. Een tweede 

kenmerk is die van neergang en „morele cri-

sis‟, wat de genomen repressieve maatrege-

len uit naam van de vernieuwing rechtvaar-

digt. Als zo vaak wordt er een beroep ge-

daan op moraliteit in plaats van politiek en 

wordt deze tegen een mobilisatie van het 

volk ingezet. Er wordt een appél gedaan op 

waarden als hard werken, discipline, het ge-

zin; „inzet moet worden beloond‟. Deze type-

rende vervanging van politiek door morali-

teit is mede voorbereid door de „nieuwe filo-

sofen‟ van de jaren ‟70, en door iedereen die 

zich er hard voor heeft gemaakt om het his-

torisch oordeel te „moraliseren‟.  Het doel is 

in feite politiek: beweren dat de nationale 

neergang niets te maken heeft met de hoge  

dienaren van het kapitaal maar moet wor-

den geweten aan bepaalde elementen van de 

bevolking die het slecht met ons voor heb-

ben – tegenwoordig, buitenlandse arbeiders 

en de jongeren uit de banlieue. 

Een derde kenmerk van het neo-Pétainisme: 

de paradigmatische functie van buitenland-

se ervaringen. Het voorbeeld van aanpas-

sing komt altijd uit het buitenland, uit lan-

den die hun morele crises allang te boven 

zijn gekomen. Voor Pétain vormden het Ita-

lië van Mussolini, Hitler‟s Duitsland en het 

Spanje onder Franco lichtende voorbeelden; 

leiders die hun landen weer op hun eigen be-

nen hadden laten staan. De politieke esthe-

tica is die van imitatie: net als de demiurg 

van Plato, moet de staat de maatschappij 

scheppen met haar ogen gericht op modellen 

uit het buitenland. Tegenwoordig zijn de 

voorbeelden natuurlijk het Amerika van 

Bush en het Groot-Brittannië van Blair.  

Een vierde kenmerk vormt de notie dat de 

bron van de huidige crisis wordt gevormd 

door een rampzalige gebeurtenis uit het ver-

leden. Voor het proto-Pétainisme van de 

Restauratie van 1815 was dit natuurlijk de 

revolutie en de onthoofding van de koning. 

Voor Pétain zelf was dat in 1940 het Volks-

front, de regering Blum en met name de gro-

te stakingen en fabrieksbezettingen van 

1936. De bezittende klassen gaven overdui-

delijk de voorkeur aan de Duitse bezetting 

boven de angst die deze ongeregeldheden 

hadden losgemaakt. Voor Sarkozy vormt 

het kwaad van 1968 – veertig jaar geleden – 

de oorzaak van de huidige „crisis van nor-

men en waarden‟. Hij heeft er voortdurend 

naar heeft verwezen. Het neo-Pétainisme 

levert een bruikbare gesimplificeerde lezing 

van de geschiedenis, waarbij een negatieve 

gebeurtenis, doorgaans met een structuur 

van de arbeidersklasse of het volk, wordt 

verbonden met een positieve gebeurtenis, 

met een militaire of staatsstructuur, die dan 

als oplossing wordt gepresenteerd. De boog 

tussen 1968 en 2007 kan op deze wijze wor-

den gepresenteerd als legitimatie voor de 

regering Sarkozy, als zijnde de historische 

actor die eindelijk begint met de noodzake-

lijke correcties t.a.v. de  oorspronkelijke  

desastreuze  gebeurtenis. Tenslotte is er het 

element van racisme. Onder Pétain was dit 

pijnlijk duidelijk: zich van de Joden ont-

doen. Tegenwoordig wordt dit op een meer 

insinuerende wijze verwoordt: „wij zijn geen 

minderwaardig ras‟ - wat impliceert: „i.t.t. 

de anderen‟. „Echte Fransen hoeven niet te 

twijfelen aan de legitimiteit van de acties 

van hun land‟ - in Algerije en elders. In het 

licht van deze criteria kunnen we stellen dat 

de desoriëntatie die bekend staat onder de 

naam „ Sarkozy‟ kan worden begrepen als de 
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meest recente manifestatie van de transcen-

dentaliteit van Pétain. 

 

Het spook 
 

Op het eerste gezicht lijkt het merkwaardig 

dat de nieuwe president erop blijft hameren 

dat de oplossing van de morele crisis van het 

land,  het doel van het „vernieuwingsproces‟, 

bestaat uit het „afrekenen met Mei 1968, 

voor eens en altijd‟.  De meesten van ons 

hadden de indruk dat dit allang was verdwe-

nen. Wat achtervolgt het regime onder de 

naam Mei 1968? Het enige wat we kunnen 

bedenken is het „spook van het communis-

me‟, in een van haar laatste gedaantes. Hij 

zou zeggen (om een voorbeeld te geven van 

Sarkozisch prosopopoeia): ‟We weigeren 

achtervolgd te worden, door wat dan ook. 

Het is niet voldoende dat het empirische 

communisme is verdwenen. We willen dat 

alle mogelijke vormen worden verbannen. 

Zelfs de hypothese van het communisme - 

als algemene naam van onze nederlaag - 

mag niet meer kunnen worden benoemd‟.  

Wat is de „communistische hypothese‟? In 

haar algemene betekenis, zoals beschreven 

in het Communistisch Manifest, betekent 

„communist‟ op de eerste plaats dat de logi-

ca van klasse – de fundamentele onderwer-

ping van arbeid aan een dominante klasse, 

het arrangement dat sinds de Oudheid be-

staat – niet onvermijdelijk is, dat het over-

wonnen kan worden. De communistische 

hypothese is dat een andere wereld mogelijk 

is, een wereld waar een einde zal worden ge-

maakt aan de ongelijkheid van rijk en arm 

en zelfs aan de arbeidsdeling. De private toe

-eigening van enorme rijkdommen en haar 

overdracht   d.m.v. erfenissen zal verdwij-

nen. Het bestaan van een dwingende staat, 

los van de burgerlijke maatschappij, zal niet 

langer noodzakelijk blijken: een langdurig 

proces gebaseerd op een vrije vereniging van 

producenten zal haar doen wegkwijnen. 

„Communisme „ als zodanig vormt slechts 

een aanduiding van deze zeer algemene uit-

eenzetting van intellectuele voorstellingen. 

Het is wat Kant een Idee noemde met een 

regulerende functie, in plaats van een pro-

gramma. Het zou dwaas zijn om deze com-

munistische principes als utopisch af te 

doen,: in de betekenis zoals ik haar heb ge-

schetst vormen het intellectuele patronen, 

altijd actueel in een andere vorm. Als puur 

Idee van gelijkheid bestaat de communisti-

sche hypothese zonder twijfel al sinds het 

ontstaan van staten. Zodra er actie van de 

massa‟s tegen de dwang van staten ontstond 

uit naam van gelijkheid en rechtvaardig-

heid, verschijnen er elementen of fragmen-

ten van de communistische hypothese. 

Volksopstanden -  de slaven geleid door 

Spartacus, de boeren geleid door Müntzer -  

kunnen worden beschouwd als praktische 

voorbeelden van deze „communistische con-

stante‟. Met de Franse revolutie opent de 

communistische hypothese het tijdperk van 

de politieke moderniteit. 

Wat rest is te bepalen op welk punt we ons 

binnen de geschiedenis van de communisti-

sche hypothese bevinden. Een fresco van de 

moderne periode zou twee belangrijke  fases 

in haar ontwikkeling laten zien, met een gat 

van veertig jaar ertussen. De eerste is die 

van de  installatie van de communistische 

hypothese;  de  tweede die van eerste pogin-

gen om haar te realiseren. De eerste politie-

ke periode begint bij de Franse Revolutie en 

gaat tot de Commune van Parijs; van laten 

we zeggen 1792 tot 1871. Het verbind de 

brede volksbeweging met de greep naar de 

macht d.m.v. opstanden die de bestaande 

orde omver werpen. Dezerevolutie zal de 

oude vormen  van de maatschappij afschaf-

fen en een „gemeenschap van gelijken‟ in-

stalleren. In de loop van de eeuw kwam deze 

vormloze volksbeweging bestaande uit 

stadsmensen, ambachtslieden en studenten 

in toenemende mate onder het leiderschap 

van de arbeidersklasse te staan. Deze fase 

culmineerde in het sensationele nieuwe – en 

radicale nederlaag  -  van de Commune van 

Parijs. Want de Commune demonstreerde 

zowel de buitengewone energie van deze 

combinatie van volksbeweging, leiderschap 

van de arbeidersklasse en gewapende op-

stand, als ook haar beperkingen: de commu-

nards slaagden er niet in nationale steun 
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voor de revolutie te organiseren en ook niet 

om haar te verdedigen tegen de contra-

revolutie  die door buitenlandse krachten 

werd ondersteund. 

De tweede politieke periode van de commu-

nistische hypothese gaat van 1917 tot 1976: 

van de Bolsjewistische revolutie tot het eind 

van de Culturele Revolutie en  het wereld-

wijde militante oproer van 1966 -75. Deze 

werd gedomineerd door de vraag: hoe te 

winnen? Hoe vol te houden – anders dan de 

Commune van Parijs – tegen de gewapende 

reactie van de bezittende klassen; hoe een 

nieuwe macht te organiseren en te bescher-

men tegen de aanvallen van haar vijanden? 

Het ging er niet langer om de communisti-

sche hypothese te formuleren en te testen, 

maar om haar te realiseren: waar de 19e 

eeuw over had gedroomd zou de 20ste eeuw 

uitvoeren. De obsessie met overwinnen, met 

het organisatievraagstuk als middelpunt, 

vond haar principiële expressie in de  

„ijzeren discipline‟ van de communistische 

partij -  de kenmerkende constructie van de 

tweede  fase van de hypothese. De partij los-

te op effectieve wijze de vraag op die geërfd 

was van de eerste fase: de revolutie over-

won, door opstanden of langdurige volksoor-

logen, in Rusland, China, Tsjecho-

Slowakije, Korea, Vietnam, Cuba en slaagde 

erin een nieuwe orde te vestigen. 

Maar de tweede politieke periode creëerde 

op haar beurt een ander probleem die niet 

kon worden opgelost met de methoden die 

ze had ontwikkeld in reactie op de proble-

men van de eerste fase. De partij bleek een 

geschikt middel om verzwakte reactionaire 

regimes omver te werpen, maar het bleek 

niet geschikt voor het instellen van de 

„dictatuur van het proletariaat‟ zoals Marx 

dit had bedoeld -  dat wil zeggen, een tijde-

lijke staat die de overgang naar de situatie 

zonder staat zou moeten organiseren: haar 

dialectisch „afsterven‟. In plaats daarvan 

ontwikkelde de nieuwe partij-staat een 

nieuw vorm van autoritair bestuur. Sommi-

ge van deze regimes maakten grote vorde-

ringen op het gebied van onderwijs, gezond-

heidszorg, valorisatie van arbeid enzovoort; 

en zorgden voor een internationale beper-

king  van de arrogantie van de imperialisti-

sche krachten. Echter, het principe van de 

staat zelf bleek corrupt te zijn en, op de lan-

gere termijn, ineffectief. Politiegeweld kon 

de „socialistische „droom niet redden van in-

terne bureaucratische inertie en binnen vijf-

tig jaar bleek dat het nooit  kon zegevieren 

in de felle concurrentie zoals die door kapi-

talistische opponenten werd opgelegd.  De 

laatste grote stuiptrekkingen van de tweede 

fase -  de Culturele Revolutie en Mei 1968 of 

wat daaronder in breedste zin verstaan 

wordt-  kunnen worden begrepen als pogin-

gen om met de gebreken van de partij. om te 

gaan  
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Intermezzo 
 
Tussen het einde van de eerste politieke pe-

riode en het begin van de tweede, was er 

sprake van een interval van veertig jaar 

waarin de communistische hypothese als 

onhoudbaar werd beschouwd; het imperia-

lisme triomfeerde in de decennia van 1871 

tot 1914. Vanaf het einde van de tweede po-

litieke periode eind jaren ‟70 bevinden we 

ons in een soortgelijk interval, met opnieuw 

een superieure tegenstander. Wat onder deze 

omstandigheden op de agenda staat is de 

opening van een nieuwe politieke periode 

van de communistische hypothese. Maar het 

is duidelijk dat het niet de continuering van 

de tweede politieke periode kan zijn.  Mar-

xisme, de partij van het proletariaat, de so-

cialistische staat, alle interventies van de 

20ste eeuw, zijn voor ons niet meer echt 

bruikbaar. Op theoretisch niveau vragen ze 

ongetwijfeld meer studie, maar op het ni-

veau van de praktische politiek zijn ze on-

werkbaar. De tweede politieke periode is 

voorbij en het is zinloos haar te vernieuwen. 

Want in deze tussenperiode, die gedomi-

neerd wordt door de vijand, op het moment 

dat nieuwe experimenten nauwkeurig wor-

den omschreven, is het onmogelijk met ze-

kerheid te zeggen wat het karakter van de 

derde politieke periode zal zijn. Niettemin 

lijkt een algemene richting te kunnen wor-

den waargenomen. Het zal ook gaan om een 

nieuwe relatie tussen de reële politieke bewe-

ging en het ideologisch niveau. Dit werd al 

aangekondigd met de uitdrukking „culturele 

revolutie‟ of met de notie van mei ‟68 van 

een „revolutie van de geest‟.  We zullen de 

theoretische en historische lessen voortgeko-

men uit de eerste politieke periode en de cen-

trale positie van de overwinning die voort is 

gekomen uit  de tweede, in het achterhoofd 

moeten houden. Maar de oplossing zal noch 

een vormloze, of veelvormige, volksbewe-

ging zijn geïnspireerd door het intellect van 

de multitude– zoals Negri en de anders-

globalisten menen -  noch de hernieuwde en 

gedemocratiseerde communistische massa-

partij, zoals sommige Trotskisten en Maoïs-

ten hopen. De (19e eeuwse) beweging en de 

(20ste eeuwse) partij vormden specifieke in-

vullingen van de communistische hypothe-

se; we kunnen er niet langer op teruggrijpen. 

In plaats daarvan, na de negatieve ervarin-

gen van de „socialistische‟ staten en de dub-

belzinnige lessen van de Culturele Revolutie 

en Mei‟68, is het onze taak om de commu-

nistische hypothese op een andere wijze in te 

vullen, haar te helpen te verschijnen binnen 

de nieuwe vormen van politieke ervaring.  

Dat maakt ons werk zo ingewikkeld, zo ex-

perimenteel. We moeten ons richten op haar 

bestaansvoorwaarden, in plaats van haar 

methoden te verbeteren.  We moeten de 

communistische hypothese – de stelling dat 

de onderwerping van arbeid aan de domi-

nante klasse niet onvermijdelijk is – op-

nieuw op ideologisch en militant niveau een 

plek geven.   

Wat zou dit kunnen betekenen? Als experi-

ment zouden we ons kunnen  voorstellen om 

een punt te vinden die buiten de temporali-

teit van de dominante orde zou moeten 

staan en wat Lacan ooit “de dienst van de 

goederen” (3) heeft genoemd.  Welk punt 

dan ook,  als het maar in formele oppositie 

tot zo‟n “dienst”  staat en het een discipline 

biedt van een universele waarheid. En voor-

beeld zou de proclamatie  ‟Er is maar een 

wereld‟ kunnen zijn. Wat zou dit betekenen? 

Het hedendaagse kapitalisme gaat er uiter-

aard  prat op dat het een globale orde heeft 

gecreëerd; haar tegenstanders spreken ook 

van „anders-globalisering‟.  In feite wordt er 

een definitie van politiek naar voren ge-

bracht als een praktisch middel om  de we-

reld zoals ze is te bewegen naar een wereld 

zoals we die willen. Maar bestaat er één en-

kele wereld van menselijke subjecten? Die 

“enkele wereld” van de globalisering bestaat 

alleen uit dingen -  voorwerpen te koop – en 

monetaire tekens: de wereldmarkt zoals 

voorzien door Marx. De overgrote meerder-

heid van de bevolking heeft op z‟n  hoogst 

beperkte toegang tot deze wereld. Ze worden 

buitengesloten, vaak letterlijk. 

De val van de Berlijnse muur werd veron-

dersteld het begin te vormen van een wereld 

van vrijheid en democratie. Twintig jaar 
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later blijkt de muur slechts te zijn verscho-

ven: in plaats van Oost en West van elkaar 

te scheiden, scheidt het het rijke kapitalisti-

sche Noorden van de armen en het verwoes-

te Zuiden. Overal ter wereld worden nieuwe 

muren gebouwd: tussen Palestijnen en Isra-

ëli‟s, tussen Mexico en de Verenigde Staten, 

tussen Afrika en de Spaanse enclaves, tussen 

de genoegens van de rijkdom en de verlan-

gens van de armen, of het nu gaat om boe-

ren in dorpen of bewoners van favelas, banli-

eues, pensions, zgn. sociale huisvesting, 

kraakpanden en sloppenwijken. De prijs van 

de zogenaamde verenigde wereld van het 

kapitaal is een grove verdeling van het men-

selijk bestaan in regio‟s gescheiden door po-

litiehonden, bureaucratische controles, ma-

rinepatrouilles, prikkeldraad en uitzettin-

gen. Het „probleem van de immigratie‟ is in 

wezen dat de levensomstandigheden die ar-

beiders afkomstig uit andere landen moeten 

trotseren, het levende bewijs vormen dat – 

in menselijke termen uitgedrukt -  de 

„verenigde wereld‟ van de globalisering een 

schijnvertoning is. 

 

Een performatieve eenheid 
 

Het politieke probleem moet dus worden 

omgedraaid. We kunnen niet beginnen met 

een analytische overeenstemming over het 

bestaan van de wereld en overgaan tot nor-

matieve actie ten aanzien van haar kenmer-

ken. De onenigheid gaat niet over eigen-

schappen maar over het bestaan. Gecon-

fronteerd met de kunstmatige en moordende 

verdeling van de wereld in tweëen -  een 

scheuring belichaamd door het vervloekte  

woord „Westen‟ -  moeten we  het bestaan 

van één wereld van het begin af aan bena-

drukken, als axioma en principe. De eenvou-

dige uitdrukking „er bestaat maar één we-

reld‟ is geen objectieve conclusie. Het is per-

formatief: wij beslissen dat het voor ons zo 

is. We zullen hier trouw aan moeten zijn. 

Het gaat om het trekken van moeilijke con-

sequenties uit deze op zich simpele verkla-

ring.  

 Een eerste consequentie is de erkenning dat 

iedereen tot dezelfde wereld behoort als ik-

zelf: de Afrikaanse arbeider die ik zie in de 

keuken van het restaurant, de Marokkaan 

die ik een gat in de weg zie graven, de geslui-

erde vrouw die op kinderen past in het park. 

Dit gebeurt wanneer we het heersende idee 

van de wereld verenigd door objecten en te-

kens omkeren, door een eenheid te creëren 

van levende, handelende wezens, hier en nu. 

Deze mensen, die van mij verschillen op het 

gebied van taal, kleding, religie, eten, onder-

wijs, bestaan net zoals ik zelf besta. Doordat 

ze bestaan net als ikzelf, kan ik met hen dis-

cussiëren – en, zoals met wie dan ook, kan ik 

het met eens en oneens zijn over bepaalde 

zaken. Maar dan wel gebaseerd op de veron-

derstelling dat zij en ik in dezelfde wereld 

leven. 

Hier  aanbeland zal het bezwaar van het 

cultureel verschil worden geopperd – „onze‟ 

wereld bestaat uit mensen die „onze‟ waar-

den  onderschrijven -  democratie, respect 

voor vrouwen, mensenrechten. Diegenen 

wiens cultuur hier haaks op staat horen niet 

echt bij dezelfde wereld: als ze mee willen 

doen moeten ze onze waarden delen, 

„integreren‟.  In de woorden van Sarkozy: 

“Als buitenlanders in Frankrijk willen blij-

ven, moeten ze van Frankrijk houden, an-

ders moeten ze vertrekken‟.  Maar door 

voorwaarden te stellen wordt er al afstand 

gedaan van het principe  van „één wereld 

van mannen en vrouwen‟. Mogelijk wordt er 

gezegd dat we rekening moeten houden met  

de wetten van het specifieke land. Zeker, 

maar een wet vormt geen voorwaarde om 

tot de wereld te kunnen behoren. Het is een-

voudigweg een voorlopige regel die geldt 

binnen een specifieke regio van de unieke 

wereld. En er wordt van niemand verwacht 

dat hij of zij van de wet houdt, ze moet en-

kel worden gehoorzaamd.  De unieke wereld 

van concrete mannen en vrouwen mag dan 

wetten kennen, wat het niet mag hebben 

zijn subjectieve of „culturele‟  voorwaarden 

voor het mogen bestaan in die wereld -  

m.a.w. verlangen dat je zo moet zijn als de 

anderen. Die ene wereld is bij uitstek de plek 

waar een ongelimiteerd aantal verschillen 
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bestaat. Filosofisch gesproken zijn vormen 

deze verschillen juist het bestaansprincipe 

voor die wereld, in plaats van dat ze twijfel 

op roepen over de eenheid ervan.      

Vervolgens rijst de vraag of er iets is dat de-

ze onbeperkte verschillen reguleert. Er mag 

dan slechts één wereld bestaan, maar bete-

kent dat dan dat het niets betekent dat je 

Frans bent, of een Marokkaan die in Frank-

rijk leeft, of als moslim leeft  in een land met 

christelijke tradities,? Of zouden we het 

voortbestaan van deze identiteiten als een 

obstakel moeten beschouwen? De meest een-

voudige definitie van „identiteit‟ is die van 

een aantal kenmerken en eigenschappen, 

waarmee het individu of groep zichzelf be-

schouwt als  zich „zelf‟. Maar wat is dit 

„zelf‟? Het is hetgeen wat los van de kenmer-

kende eigenschappen van identiteit, min of 

meer onveranderlijk  blijft. Vervolgens is 

het mogelijk te stellen dat een identiteit het 

ensemble van eigenschappen vormt  die een 

onveranderlijkheid ondersteunen. Bijvoor-

beeld, de identiteit van een kunstenaar is 

datgene wat door de onveranderlijkheid van 

zijn of haar stijl kan worden herkend; homo-

seksuele identiteit bestaat uit al datgene wat 

nauw verbonden is met een mogelijk object 

van verlangen; de identiteit van een migran-

ten- gemeenschap in een land is hetgeen wat 

door lidmaatschap van de gemeenschap kan 

worden herkend: taal, gebaren, kleding, eet-

gewoonten etc. 

Wanneer identiteit op deze wijze door inva-

riabelen wordt gedefinieerd,  wordt identi-

teit op twee manieren gerelateerd aan ver-

schil: aan de ene kant is identiteit hetgeen 

wat verschilt van de rest; aan de andere 

kant, is het datgene wat niet anders wordt, 

het onveranderlijke.  De bevestiging van 

identiteit kent nog twee andere aspecten. De 

eerste vorm is negatief. Hierbij gaat het om 

het koppig vasthouden aan het feit dat ik de 

ander niet ben. Dit is vaak noodzakelijk, 

wanneer men wordt geconfronteerd met au-

toritaire eisen om te integreren. De Marok-

kaanse arbeider zal nadrukkelijk bevestigen 

dat zijn tradities en gebruiken anders zijn 

dan die van de Europese petit bourgeois; hij 

zal zelfs de kenmerken van zijn religieuze 

identiteit en gebruiken extra benadrukken. 

Bij het tweede aspect gaat het om de imma-

nente ontwikkeling van identiteit binnen 

een nieuwe situatie -  in navolging van 

Nietzsche‟s beroemde  devies, „wordt wat je 

bent‟.  De Marokkaanse arbeider zal geen 

afstand doen van hetgeen zijn individuele 

identiteit bepaalt, op sociaal gebied noch 

binnen het gezin; maar hij zal het allemaal 

geleidelijk aan, op een creatieve manier, 

aanpassen aan de plaats waar hij zich dan 

bevindt. Op deze manier zal hij uitvinden 

wat hij is – een Marokkaanse arbeider in Pa-

rijs -  niet door een innerlijke breuk, maar 

door een uitbreiding van zijn identiteit.  

De interne consequenties van dit axioma, „er 

is maar één wereld‟, zal tot uiting moeten 

komen in een politiek die zich inzet voor de 

consolidatie van datgene wat universeel is 

binnen deze identiteiten. Een voorbeeld -  

een locaal experiment -  zou een bijeenkomst 

kunnen zijn zoals onlangs in Parijs is geor-

ganiseerd waarbij zgn. illegale arbeiders en 

Franse burgers bijeenkwamen om de af-

schaffing van de rechtsvervolging, de inval-

len van politie  en de uitzettingen te eisen. 

Te eisen dat de aanwezigheid van migranten 

simpelweg moet worden erkend: dat nie-

mand illegaal is. Allemaal eisen die heel na-

tuurlijk zijn voor mensen die zich, op de ke-

per beschouwd, in eenzelfde existentiële si-

tuatie bevinden -  mensen van dezelfde we-

reld. 

 

 

Tijd en moed 
 

„Met zo‟n rampspoed, wat rest je nog‟ wordt 

Corneille‟s Medea gevraagd door haar ver-

trouwelinge. „Mezelf! Mezelf zeg ik, en dat is 

genoeg‟, aldus haar antwoord. Waar Medea 

aan vast houdt is de moed om haar eigen lot 

te bepalen; en moed, zou ik willen suggere-

ren, de principiële deugd gelet op de desori-

ëntatie van onze tijd. Lacan stelt de kwestie 

ook aan de orde waar hij de analytische ge-

nezing van depressieve zwakte bespreekt: 

zou dit niet moeten uitlopen op grote dialec-

tische discussies over moed en rechtvaardig-
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heid, gebaseerd op het model van de dialo-

gen van Plato? In zijn beroemde „Dialoog 

over moed‟, antwoord generaal Laches die 

door Socrates wordt ondervraagd: „Moed is 

wanneer ik de vijand zie en op hem af ren en 

de strijd aanbind‟. Socrates is natuurlijk 

niet bepaald tevreden met het antwoord, en 

leest de generaal vriendelijk de les: „Het is 

een goed voorbeeld van moed, maar een 

voorbeeld is geen definitie‟.  Op het gevaar 

af dat ik dezelfde risico‟s loop als generaal 

Laches, zal ik mijn definitie geven. 

Allereerst  zou ik willen vasthouden aan de 

status van moed als zijnde een deugd -  dat 

wil zeggen, niet als aangeboren aanleg, maar 

als iets dat zichzelf vorm geeft, en wat jezelf 

in de praktijk vorm geeft. Moed is dan de 

deugd die zichzelf bewijst door vol te hou-

den tot in het onmogelijke.  Het gaat hierbij 

niet simpelweg om een tijdelijke ontmoeting 

met het onmogelijke: dat zou heroïsme zijn, 

geen moed. Heroïsme wordt altijd voorge-

steld als zijnde een houding in plaats van 

een deugd: als het moment waarop je oog in 

oog staat met het onmogelijke. De deugd 

van moed ontstaat door het onmogelijke vol 

te houden; tijd vormt haar ruwe materiaal. 

Wat moed vraagt is binnen een ander durée 

te opereren dan hetgeen door de wet van de 

wereld wordt opgelegd. Het punt waar we 

naar op zoek zijn moet één zijn die zich kan 

verbinden met een andere orde van tijd. De-

genen die zijn opgesloten binnen de tijdelijk-

heid zoals die voor ons door de dominante 

orde is bepaald, zullen altijd geneigd zijn te 

roepen, zoals zoveel  volgelingen van de So-

cialistische Partij hebben gedaan, “Twaalf 

jaar Chirac, en nu moeten we wachten tot de 

volgende verkiezingen. Zeventien jaar; mis-

schien tweëenentwintig jaar; een heel leven!‟ 

In het beste geval worden ze depressief en 

raken ze gedesoriënteerd; in het slechtste 

geval worden het ratten. 

In veel opzichten bevinden we ons tegen-

woordig dichterbij de vragen van de 19e 

eeuw dan bij de revolutionaire geschiedenis 

van de 20ste eeuw. Een breed scala aan feno-

menen van de 19e eeuw verschijnen op-

nieuw: enorme armoedezones, toenemende 

ongelijkheid, een politiek die verdwijnt in de 

”dienst van de goederen”, het nihilisme van 

grote groepen  jongeren, de slaafsheid van 

een groot deel van de intelligentsia; het be-

lemmerde, belegerde experimentalisme van 

enkele groepen die wegen zoeken om de 

communistische hypothese  tot uiting te 

brengen…  Daarom is het ongetwijfeld zo 

dat, net als in de19e eeuw, niet de overwin-

ning  van de hypothese op het spel staat, 

maar de voorwaarden voor haar bestaan. In 

het  reactionaire intermezzo dat nu de over-

hand heeft, is het onze taak om door een 

combinatie van denkprocessen – altijd glo-

baal, of universeel van karakter -  en politie-

ke experimenten -  altijd lokaal of bijzonder, 

maar universeel overdraagbaar -  het be-

staan van de communistische hypothese te 

vernieuwen, in ons bewustzijn en in de prak-

tijk. 

 

 
Noten:  

 

1. Vertaling van: The Communist Hypothesis, 

NLR II 49, January-February 2008. Het betreft 

hier een bewerkte samenvatting van The Mean-

ing of Sarkozy, Verso, London/New York, 2008. 

Onlangs is van Badiou het boek The Communist 

Hypothesis bij Verso verschenen. 

 

2. Vgl. mijn Logiques des Mondes, Paris 2006 voor 

een volledige uitwerking van het concept van 

„transcendaliteiten‟ en haar functie van het orde-

nen van verscheidenheid binnen een wereld. 

3. Met “dienst van de goederen”, in het Frans ser-

vice  des biens, wordt verwezen naar een begrip 

van Lacan waarmee hij een politieke en sociale 

organisatie karakteriseert die functioneert op 

basis van vraag i.p.v. verlangen.  Lacan spreekt 

in Séminaire VII over de “burgerlijke droom” 

om individueel comfort te verbinden met de 

“dienst van de goederen” (private goederen, fa-

miliegoederen, huiselijke goederen, goederen op 

het vlak van beroep of handel, de gemeenschap 

etc.). In dezelfde passage spreekt Lacan over de 

universele uitdijing van de dienst van de goe-

deren tot in zijn uiterste consequenties. Volgens 

Lacan impliceert deze ontwikkeling, deze bewe-

ging, een amputatie, een offer, een vorm van 

puritanisme in relatie tot het verlangen die zich 

historisch verankerd heeft. (Seminaire VII, pagi-

na 303). Noot geconstrueerd m.b.v. The Cam-

bridge Companion to Lacan (Jean Michel Raba-

te). 


