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Als zelfs Claudia de Breij positief wordt over onze premier Rutte dan wil dat wat zeggen. Ze zei naar aanleiding van zijn
toespraak: ‘Wat deed Mark Rutte dat koninklijk. En dat bedoel ik heel positief. Een supergoeie speech!’ Ik ben het met
haar eens. Geen haar op mijn hoofd denkt erover ooit op de VVD te gaan stemmen, maar in Mark Rutte hebben we een
goede leider tijdens deze crisis: hij gaat uit van de wetenschap, is soepel genoeg om van mening te veranderen en is
daardoor niet zo’n alphamannetje als veel andere regeringsleiders. Hij is in het goede gezelschap van Angela Merkel (er
bestaan zeker ook alphavrouwtjes maar dat is Angela echt niet) en de premier van Zweden, Kjell Stefan Löfven.

Alphamannetjes, je denkt aan zo’n gorilla boven op de rots. Hij slaat de opkomende mannetjes van zich af. Hij wil
controle en gebruikt kracht. Hij is dominant. Hij heerst. Alphamannetjes hebben de mooiste en de meeste vrouwtjes.
‘Ehhmmm… klinkt hier wat jaloezie door?’ Nou, neu… ik dacht het niet …. Ehhmmm. Of misschien toch wel…. Maar ze
hebben niet de leukste vrouwtjes… Melania.... iek!’ Je hebt ook alphamannetjes die vooral slim zijn. Ik denk dan aan Xi
Jinping of Macron of Boris Johnson. Xi Jinping lijkt me onder hen de akeligste. Hij gebruikte zijn kracht stiekem,
bijvoorbeeld om de oogarts Li Wenliang te laten arresteren. Deze Li signaleerde heel vroegtijdig dat er in Wuhan een
ramp aan het uitbreken was, toen Xi dat nog bedekt wilde houden.

Lubach presenteerde een rijtje typische alphamannetjes: Trump, de tropische Trump, Gurbanguly Berdimuhamedow,
Alexander Loekasjenko, Kim Jon Un, Poetin en Duterte. Deze alphamannetjes gebruiken een aantal tactieken die onze
premier niet zal gebruiken: extreme overdrijving, extreme ontkenning en extreme controle. Ze hebben ook als
gemeenschappelijk kenmerk dat ze de wetenschap niet als leidraad nemen maar haar alleen te gebruiken als het in hun
kraam van pas komt. Het zielige is dat ze uiteindelijk allemaal overstag moeten gaan. Morgen meer…..


