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Ik ben al enige tijd op zoek naar een uniek apparaat dat je in je kont steekt op 

het moment dat je van plan bent een zinnig antwoord te geven op een vraag 

terwijl je dat eigenlijk niet wil. Met een korte stroomstoot worden je hersens 

gereset, wat het grote voordeel heeft dat je zonder verder nadenken stupide 

reageert en na afloop ook geen enkele schaamte voelt. Heerlijk moet dat zijn. 

Lekker ongegeneerd de beest uithangen. Voor even terug in het Koninkrijk van 

Onfatsoen. En plein public. Liefst als er camera’s in de buurt zijn! 

Ik werd me voor het eerst bewust van die wonderstekker toen ik 

Amerika’s nationale knuffel over Mexicanen, vrouwen, mensen met een 

geestelijke of lichamelijke beperking en moslims hoorde praten. De 

gedrochtelijke mimiek van zijn gezicht, zijn pruilmondje dat nog het meest 

weghad van een varkensaars, de geheven Jezushandjes. Daarvoor moet dus 

een hogere macht, of beter, een overdosis elektriciteit, verantwoordelijk zijn. 

Misschien zijn er parallellen met het afluistersysteem van de NSA dat 

wereldwijd datastromen aftapt en op vastgestelde woorden filtert. Klinkt het 



juiste woord dan gaan alle alarmbellen rinkelen. Bij Trump gaat dat als volgt. 

Mexicaan: mild alarm; wenkbrauwen, armen en schouders omhoog. Moslims: 

gemiddeld alarm; duim en wijsvinger op elkaar, wilde armbewegingen. 

Vrouwen: stevig alarm; gebogen rug, aangespannen kontspieren en pruilmond. 

Hillary: groot alarm; rollende ogen, schuimbekken en smerige taal. 

De stoere mannen van de gemeente Steenbergen die zich mochten uiten 

over de opvang van mensen zonder papieren en vervolgens de leus ‘Daar moet 

een piemel in’ hanteerden, hadden ook zo’n toffe stekker in hun achterste. Net 

als Wilders tijdens zijn uitspraak: ‘Willen jullie in deze stad en in Nederland 

meer of minder Marokkanen?’ Hup, een lekkere stroomstoot in zijn kont. Na 

‘Nou, dan gaan we dat regelen’ nog een extra toetje op taserkracht. Zelden een 

politicus zo gelukzalig zien stralen. Het kan bijna niet anders of Wilders had 

speciaal voor die gelegenheid in de Liberatorshop een professioneel exemplaar 

aangeschaft waarvan hij de stroompulsintensiteit zelf kon regelen. 

Wat is dat toch met mannen als Trump, Wilders, Farage, Dewinter, 

Hofer, Erdogan, Assad, Poetin, Loekasjenko, Kim Jong-un, Xi Jinping, Kadyrov, 

enzovoort? Wat maakt ze zo vreselijk pedant, onuitstaanbaar en 

publiciteitsgeil? Het gaat er al lang niet meer om wie de grootste heeft. Het 

gaat niet om gebrek aan opvoeding, intelligentie of moreel besef. Voor elke 

uitspraak of misdaad is tegenwoordig wel een sluitende rechtvaardiging te 

vinden, dus dat is het niet. Nee, ik denk echt dat het die stekker is die de 

mannetjesputters maakt tot wat ze zijn. Het is een soort Duracell-batterij met 

daaraan gekoppeld een in heftigheid traploos verstelbaar mechaniek. 

Let er eens op als je naar die gasten kijkt. Soms zie je dat ze zich hebben 

overschat, dat het ding een maatje te groot voor ze is. Dan staan ze opvallend 

wijdbeens en verlaten het katheder alsof ze in hun broek hebben gepoept. 

Waarschijnlijk het gevolg van een iets te uitbundige voltage. 
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