
Een democratische Pyrrus-overwinning?

Loopt het Trump tijdperk ten einde en wordt de kandidaat van de Democratische partij de 
nieuwe president van de Verenigde Staten? Het heeft er alle schijn van, maar ook hier geldt 
het gezegde: "It ain't over till it's over".

Voordat het coronavirus in de VS toesloeg zorgden de minder gekwalificeerde werknemers officieel 
voor een redelijk volledige werkgelegenheid, de lonen stegen uiteindelijk, en meer in het bijzonder 
aan de onderkant van de sociale schaal. Het coronavirus had de doodsteek moeten luiden voor dit 
succes. In de regel hebben de blauwe staten (democraten) ervoor gekozen om strikte en langdurige 
inperkingsmaatregelen te nemen. De Rode (Republikeinse) staten hebben gekozen voor een lichte 
benadering, in de buurt van het Zweedse model.

Zowel in Amerika als in Europa is er geen sluitend verband waargenomen tussen lockdowns en 
gezondheidsbeoordeling. Zowel in Amerika als in Europa is er een duidelijk verband tussen 
lockdowns, vèrgaande overheidsbemoeienis en sociaaleconomische verwoesting. 

De Verenigde Staten zijn daarom in tweeën gesplitst : blauwe staten die verwoest zijn door de 
combinatie van indamming en rassenrellen, aangemoedigd door gemeenteraadsleden, en rode 
staten die, na een zwakke lente, al hun kracht hebben herwonnen. Nog voordat ze bij de 
verkiezingen stemden, stemden Amerikanen met hun voeten: met honderdduizenden op de vlucht 
uit de blauwe staten om de orde, vrijheid en welvaart in de rode staten te herwinnen.

Landelijk vertaalde dit zich in een dramatisch herstel van de economie in het derde kwartaal na de 
zware recessie in het tweede kwartaal. Voor 2020 zou de recessie beperkt moeten blijven tot 3,5% 
van het BNP in de Verenigde Staten, tegen een prognose van -8,3% voor de eurozone, geschat zelfs 
voordat tot de tweede lockdown is besloten. Het uiteindelijke resultaat zal dus veel erger zijn.

In 2020 is de kloof groter geworden. Nu het nationale werkloosheidspercentage in d VS daalt tot 
6,9% , is Amerika opnieuw dicht bij volledige werkgelegenheid, terwijl Europa zich schrap zet voor 
een eindeloze winter van ellende en massale werkloosheid. Een zwart punt echter, en van omvang: 
het begrotingstekort, dat een betreurenswaardige tweedelige consensus volledig heeft genegeerd.

In Parijs en Berlijn zorgde Donald Trump voor problemen. Zijn aanvallen op Angela Merkel en 
Emmanuel Macron waren soms gerechtvaardigd als hij hen ervan beschuldigde niet bij te dragen 
aan hun eigen verdediging, en de persoonlijke aanvallen waren vaak onnodig. Zijn stijl was irritant 
en de Europese hoofdsteden zullen opgelucht ademhalen. Vooral in Brussel is die opluchting groot 
- daar kunnen de niet-democratisch gekozen opvreters nu schijnbaar ongehinderd hun eigen 
agenda doordrukken. Uiteindelijk doet het er niet toe: Europa is al lange tijd geen strategische 
prioriteit voor de Verenigde Staten.

Het grote succes van Donald Trump ligt op een ander terrein: het Midden-Oosten. Oud-president 
Barack Obama had deze regio in geweld laten verzinken: burgeroorlogen in Syrië en Jemen, de 
opkomst van de Islamitische Staat, Iran spreidde overal zijn kwaadaardige tentakels en vrede 
tussen Israël en zijn Arabische buren was ver weg. John Kerry, die waarschijnlijk weer een nieuwe 
plaats in de regering Biden lijkt te krijgen, legde uit dat het voor Israël onmogelijk was om een 
vredesakkoord te sluiten met zijn buren zonder de voorafgaande toestemming van de Palestijnse 
leiding, die decennia lang heeft aangetoond dat het dat niet doet en geen zinhad  om tot een 
dergelijke overeenkomst te komen: de situatie bevond zich in een impasse.



Donald Trump verbrandde alle dogma's: hij verhuisde de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem,
hij trok zich terug uit Syrië, hij executeerde de Iraanse generaal Soleimani. Elke keer voorspelden 
de wijzen en experts een explosieve situatie, zelfs een Derde Wereldoorlog. Het uiteindelijke 
resultaat was de historische ondertekening van de overeenkomsten tussen Israël, de Verenigde 
Arabische Emiraten en Bahrein. Het onmogelijke was uitgekomen.

Ten slotte heeft Donald Trump in het geval van China ook de kaarten opnieuw geschud. De 
proriteit van Joe Biden was vooral om zijn familie rijker te maken door zijn invloed te verkopen in 
ruil voor harde contanten. Donald Trump had gekozen voor een benadering van confrontatie met 
deze opkomende dictatuur. Deze benadering zal niet ter discussie worden gesteld.

Wat niemand in 2016 had kunnen vermoeden, is het geweld van de reactie van de Democraten op 
de overwinning van Donald Trump. De nep "Russische inmenging" bestaande uit nepbestanden, 
diplomaten zie bedrogen zijn door de FBI, afluisterpraktijken en valse informatie die 
meedogenloos over drie jaar werd verspreid door de mainstream media: dit is waarschijnlijk het 
grootste politieke schandaal in de geschiedenis van de VS. De verstrengeling van de regering-
Obama met de inlichtingendiensten (FBI en CIA), de mainstream media en de Democratische 
Partij tot een ongekende onderneming om de gekozen president te destabiliseren. Dat heeft de 
volle vier jaar geduurd, en zal niet zomaar ophouden.

Mensen vergeten ook de afzettingsprocedure die in 2019 was gestart om te voorkómen dat Donald 
Trump de massale corruptie van de familie Biden in Oekraïne onderzoekt. Geconfronteerd met 
onbetwistbaar bewijs van de schuld van Joe Biden en zijn zoon, kozen de mainstream media ervoor
de informatie te censureren, terwijl Twitter en Facebook alle accounts blokkeerden die probeerden 
deze onthullingen te verspreiden. De buitenlandse politiek van de Verenigde Staten was te koop, op
voorwaarde van de miljoenen die in de Clinton Foundation werden gestort en op de verborgen 
rekeningen van de zoon van Joe Biden werden geboekt. Obama hield zijn kiezers voor dat zijn 
regering schandaalvrij zou zijn: we weten nu dat het een van de meest corrupte was die de 
Verenigde Staten hebben gekend.

In de film The Matrix staat de held Neo voor een cruciale keuze: als hij voor de rode pil kiest, zal hij
zich onherroepelijk bewust worden van de ondraaglijke staat van degradatie waarin de Matrix de 
mensheid in stand houdt. Als hij daarentegen de blauwe pil kiest, blijft hij in een staat van zalige 
onwetendheid.

Bemoedigend is dat er een nieuw ecosysteem is gecreëerd waar ruimtes voor vrije discussie 
ontstaan, ver verwijderd van het maoïstische sektarisme dat de redacties van de reguliere media 
verstikt: podcasts die miljoenen "abonnees" hebben of sites, op zoek naar de waarheid - omdat men
geen vertrouwen heeft in wat de overheid hen vertelt. Toch nog hoop voor de toekomst voor de 
Verenigde Staten, al valt nog te bezien hoe dit in daden zal worden omgezet.

Met de opkomst van identiteitspolitiek en rassenrellen, heeft de Democratische partij de afgelopen 
jaren het ras centraal gesteld in het politieke debat. Meritocratie zou slechts het masker van blanke 
onderdrukking zijn. In Californië eiste een referendum (Proposition 16) dus de opname van 
rassendiscriminatie ten gunste van minderheden in de grondwet; het werd afgewezen. Martin 
Luther King, die eiste dat individuen worden beoordeeld op basis van hun karakter en niet op basis
van de kleur van hun huid, werd aan de kaak gesteld als een lakei van de blanke supremacisten. 
Evenzo, door Kamala Harris te kiezen, afgewezen door de democratische kiezers tijdens de 
voorverkiezingen, toen alleen omdat ze zwart en vrouw is, markeerde Joe Biden de prevalentie van 
identiteitscategorieën boven persoonlijke verdiensten.

Met deze raciale oorlogstoespraak dachten de Democraten dat ze de oplossing hadden gevonden: 
ze zouden Donald Trump meedogenloos aan de kaak stellen als een racistische en blanke 
suprematie, raciale en seksuele minderheden zouden geen andere keuze hebben dan op een 
Democraat te stemmen. 



Maar de verkiezingen markeerden de totale mislukking van deze strategie: Donald Trump kreeg 
sinds 1960 méér stemmen van etnische minderheden (zwarten, Latijns-Amerikanen, Amerikaanse 
Indianen) dan welke Republikeinse kandidaat dan ook.

Evenzo is het percentage LHBT-kiezers dat op hem stemde verdubbeld, van 14% in 2016 naar 28% 
in 2020. De Democraten in de partij hebben kennelijk niet voorzien dat men zwart en/of 
homoseksueel kan zijn en er de voorkeur aan geeft vooral erkend te worden als een  individu en als 
burger, in plaats van een identiteitsverblijf toegewezen te krijgen. 

Ogenschijnlijk lijkt de race gelopen: het is de kandidaat joe Biden die door de mainstream media 
"officieel" is aangewezen als de nieuwe Amerikaanse president. We hadden verwacht dat Trump 
een nipte overwinning zou kunnen behalen... maar uiteindelijk is het veel minder erg uitgepakt dan
de peilingen vooraf aangaven.

Bedenk dat het nog maar een een kleine week geleden was dat alles wees op een verpletterende 
overwinning door de Democratische kandidaat, absoluut zonder twijfel, een echte blauwe golf voor 
Joe Biden. De peilingen, de experts, de mainstream media aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan waren categorisch: Joe Biden was de volgende aardige Amerikaanse president en hij zou de
slechte Trump verpletteren.

De realiteit bleek heel anders.

Enerzijds ging de overweldigende overwinning niet door. De mainstream media kennen met veel 
moeite de overwinning toe aan Biden, met een bittere strijd in verschillende staten waar alles met 
een paar handvol stemmen nog steeds uitgespeeld wordt. 

Dit zegt veel over de vermeende afkeer van de Amerikanen voor de huidige president: in 
werkelijkheid kunnen we hier duidelijk de enorme vooringenomenheid zien van de mainstream 
media en stembureaus ten gunste van democratische kandidaten (dit is grofweg slechts een 
herhalingen van de verkiezingen van 2016), dezelfde media die nog steeds weigeren toe te geven 
dat Trump niet alleen brede steun kreeg van het volk, maar dat deze steun zelfs hoger is dan in 
2016 (het is tussen deze haakjes dezelfde bevolking die de mainstream media koppig classificeren 
als democratische instellingen).

We zouden daarom verbaasd moeten zijn dat de menigten van "strijders voor sociale 
rechtvaardigheid", die een oude hetero blanke moe waren, hem moedig vervingen door een nog 
oudere hetero blanke man. Een vreemde keus van deze instituten, van deze media, van deze 
experts. Droom niet: het zou het wel eens niet kunnen zijn. 

We kunnen er zeker van zijn dat deze sombere mislukking voor niemand een overwinning zal zijn 
en dat de volgende kandidaat die ze compatibel vinden, of het nu in de Verenigde Staten is of 
elders, in Nederland of in Europa is, zal profiteren van dezelfde zwaar bevooroordeelde 
behandeling.

Aan de andere kant, laten we erop wijzen dat de Senaat wel eens kan bestaan uit een Republikeinse 
meerderheid: de overwinning van Biden belooft dus niet alleen veel minder solide dan 
aangekondigd met grote krantenkoppen, maar bovendien zou het laatste wel eens bewaarheid 
kunnen worden, omdat de nieuwe president dan te maken krijgt met een hogerhuis dat zijn 
voorstellen weg kan stemmen.

Ten slotte verloopt alles zoals gepland, dat wil zeggen slecht: verdenkingen van fraude bezoedelen 
de stembiljetten, met name omdat er naar verluidt gemakkelijk kon worden geknoeid via de 
poststemming en het zijn deze laatsten die de mainstream media (en veel westerse politici)  in staat
stellen een overwinning op Biden uit te spreken, hoewel die nog steeds niet officieel is.



De kloof is klein, er zijn vermoedens en Trump geeft duidelijk geen nederlaag toe: het hele 
verkiezingsproces gaat door op het pijnlijke terrein van de rechterlijke macht. In vier jaar tijd heeft 
Donald Trump honderden rechters op alle niveaus benoemd, waaronder drie voor het 
Hooggerechtshof. Door dit te doen, had hij de komende decennia een blijvende invloed op de wet 
en bevestigde hij opnieuw het principe dat rechters de wet moeten interpreteren, maar niet meer 
dan dat.

Voor Trump en zijn team kan de strijd worden gevoerd via twee fronten: enerzijds de betwisting 
van de resultaten en anderzijds de vernietiging van de "verkozen president" Biden door gebruik te 
maken van de zaken die hij nu op een onzichtbare manier met zich mee sleept: Burismagate, 
Bobulinski, samenspanning met China, we kunnen weken van herstel garanderen en alles lijkt 
mogelijk te zijn, zodat de uiteindelijke stemming op dit moment helemaal niet duidelijk is.

Als de oprechtheid van de kandidaat inderdaad grotendeels in het gedrang komt door 
verpletterende onthullingen in de media, is het niet ondenkbaar om je voor te stellen dat de Grote 
Kiezers (lees: politici) een gewetenszaak hebben. Zij zullen dan ongetwijfeld bezwaar maken en 
hem diskwalificeren voor de nominatie. Onnodig te zeggen dat dit een totale chaos zou betekenen, 
niet alleen in de Verenigde Staten, die absoluut onwenselijk is voor iedereen. De toekomst zal 
uitwijzen of Trump dit gevaarlijke pad kiest of niet, en waarom.

Ongeacht deze mogelijke wendingen, is er een duidelijke mogelijkheid voor president Biden om 
zijn volledige ambtstermijn niet uit te zitten, gezien zijn algemene toestand en wat kan worden 
gediagnosticeerd als al gevorderde Alzheimer. Bij deze mogelijkheid zou Kamala Harris het 
presidentschap van hem overnemen.

Deze, veel meer links en collectivistisch georiënteerde politicus dan Biden (die meer is van het 
archetype van een oude politicus die klaar staat om zijn vingers in alle potten jam van elke leeftijd 
te dopen) belooft weinig goeds voor de Verenigde Staten, waar velen zich blindstaren op het feit dat
zij a) een vrouw is, en b) niet-blank.

Nogmaals, de huidige situatie is voor niemand goed nieuws: China en een paar andere staten 
(inclusief Europa) zijn al moedig begonnen aan het globalistische experiment dat tot nu toe altijd 
vreselijk mis is gegaan; het toevoegen van de Verenigde Staten garandeert voor de goede orde een 
oorlogvoerende en chaotische start van het decennium van 2020.

Bovendien zal het waarschijnlijk niet nodig zijn om Amerika veel in de richting van een 
toenemende crisis te duwen: met de verergerde verdeeldheid tussen de militanten en 
sympathisanten van de twee politieke partijen, de racistische eisen, steeds meer gewelddadige, 
steeds zich explosiever uitende strijders voor sociale rechtvaardigheid, kolossale schulden en 
duidelijke zeepbellen op de aandelenmarkt, allemaal gecombineerd om een ultravruchtbare grond 
bieden volop gelegenheden voor allerlei soorten rampen...

Internationaal zou Biden's Amerika (en Harris?) zichzelf niet langer in directe oppositie plaatsen 
tegen China, dat vrij spel zou krijgen. Als we er rekening mee houden dat Xi slechts twee jaar voor 
het volgende CCP-congres heeft om zijn kracht te tonen, in deze context, voorspelt zijn huidige 
herpositionering aan de kant van India en Taiwan voor het Westen niet veel goeds; het idee van 
nieuwe conflicten lijkt niet ongepast, en zelfs niet bijzonder gewaagd. Wat zal Biden's America in 
deze context wel of niet doen? Het valt nog te hopen dat deze conflicten zo plaatselijk en klein 
mogelijk zijn...

We begrijpen het: deze verkiezing lost niets op, en de komende weken beloven te veel agitatie, 
bevatten te veel parameters om voor de komende vier jaar weinig goeds te voorspellen. Ons inziens 
lijkt alles erop te wijzen dat de wereld van 2024 diepgaand zal verschillen van die van 2020, in 
verhoudingen die nu moeilijk voor te stellen zijn.



En wat Trump betreft: deze New Yorkse miljardair wist als geen ander hoe hij de middenklasse 
moest begrijpen en bemind moest worden, en als geen ander gehaat te worden door de verslagen 
Democraten, de mainstream media en de elite. Hij kan als het zover is vertrekken met opgeheven 
hoofd: in ieder geval zal ons oordeel over hem mild zijn.
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