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De eerste in de rij is natuurlijk Trump, het prototype van dit menssoort. Trump gebruikte in het begin de extreme
ontkenning: Het is één iemand die vanuit China komt’ en ‘Het virus verdwijnt als het wat warmer wordt’ en ‘CNN are
doing everything possible to make the Coronavirus look as bad as possible, including panicking markets’ en ‘These two
or three weeks are gonna be rough.’ Hij heeft het later ook pesterig over het Chinavirus. Toen de werkelijke omvang van
de epidemie zo duidelijk werd dat zelfs Trump zag hoe erg het was, schakelde hij over op de extreme overdrijving. Hij
zegt nu dat er honderdduizenden (hundreds of thousands and hundreds of thousands) zullen sterven misschien wel 2
miljoen. Als straks de sterfte onder dat getal zal zijn, zal Trump het gebruiken om zijn succesvolle ingrijpen te illustreren.
Als tweede is daar natuurlijk de machopresident van Brazilië, Bolsonaro, de tropische Trump: ‘We moeten ons niet
begeven op het terrein van de hysterie’ en ‘Vanwege mijn atletische achtergrond hoef ik me geen zorgen te maken.’
Toen er 3417 besmettingen en 92 doden waren, lanceerde hij een campagne tegen onnodig afstand houden.
Uiteindelijk zwichtte ook hij voor de cijfers en heeft het sindsdien over de grootste uitdaging tijdens zijn regeerperiode.
Nummer drie: de man met de onuitspreekbare naam, Gurbanguly Berdimuhamedow, president van Turkmenistan, heeft
het woord Coronavirus verboden, evenals mondkapjes. Er zijn Turkmenen gearresteerd die over het virus praatten!
Dan naar Europa: Wit-Rusland met Alexander Loekasjenko. In ijshockeytenue op het ijs in de pauze van een wedstrijd,
zegt-ie: ‘Je hebt hier geen virussen zien vliegen, toch? Ik zie ze niet. Dit is een koelkast, dit is het beste voor je
gezondheid.’ en dan zijn tip: ‘Drink dagelijks wodka om het virus te doden.’
Over Noord-Korea kunnen we kort zijn: er zijn geen Coronapatiënten, zegt ‘s lands leider Kim Jong Un.
Dan is er nog, we zouden hem bijna vergeten, onze half blote jager te paard: Poetin. Ook hij is een extreme ontkenner.
Hij stuurde 15 vliegtuigen met beademingsapparatuur naar Italië omdat Rusland die toch niet nodig zou hebben.
Maar… de grootste topper in dit gezelschap is de Filipijnse president Duterte. Hij ontkent niet dat er een probleem is
maar wil echte controle. Hij gaf politieagenten en militairen de opdracht mensen dood te schieten, die moeite hebben
met de quarantainemaatregelen omdat ze door die maatregelen niet in hun dagelijkse levensbehoeften konden
voorzien.


