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Comadrinkers, vetzuchtigen,
nicotineverslaafden, offpisteskiërs
en al die anderen die er een
ongezonde of onveilige leefwijze op
nahouden, zullen er aan moeten
geloven. Zij gaan betalen voor hun
roekeloze gedrag. Het nationale
huishoudboekje blijkt niet op orde,
de gezondheidskosten rijzen de pan
uit en het kan niet zo zijn dat
wortelsapdrinkers en fitnessadepten
de rekening betalen voor
zuipschuiten en lijfverachters. Het is
een redenering waaruit de mens als
wandelende verlies-en-winst-
rekening tevoorschijn komt, bij te
schrijven in het grootboek van de
nationale huishouding. Het
ongezonde en particuliere lichaam
ten dienste gesteld aan de
gezondheid van het collectieve
lichaam dat samenleving heet. De
ongezonde leefstijl als sluitpost.

Lang, gezond en veilig leven is de
norm; kort, ongezond en onveilig is
de afwijking. Men beweert weleens
dat er een kloof tussen politiek en
burger bestaat, maar dat geldt niet
voor de gezonde levensstandaard die
bij beide partijen op instemmend
geknik mag rekenen. Veiligheid en
gezondheid zijn beleidsterreinen
waarmee de meesten zich maar al te
graag laten disciplineren. De
imperatief om in goede conditie te
blijven, de idealisering van deze
leefstijl, past bij een tijd waarin het
lichaam heilig is verklaard. Na de
dood van God en het einde van de
Grote Verhalen, doemde er een
betekenishorizon op die het gezonde

lijf als laatste waarheid
proclameerde.

Moderne politiek betekent
administratief beheer van het
mensenras, zowel in tijden van voor-
als tegenspoed. Geboorte- en
sterftecijfers, arbeidsproductiviteit,
vruchtbaarheid, levensverwachting
en vergrijzing: dat zijn de
indicatoren waarmee
onderhandelaars in het Catshuis, of
ze nu Den Uyl of Rutte heten,
impliciet dan wel expliciet de koers
bepalen. Voor het efficiënte bestuur
van het mensenpark zijn
tuinarchitecten dan ook overbodig,
politici moeten vooral ijverige
hoveniers zijn die wiedend en
rooiend de weg vrijmaken voor
toekomstige generaties. Dat werkje
zullen ze nu grondiger en sneller
moeten aanpakken dan voorheen.

Zo bezien is het vastklampen aan
ideologische beginselen niet veel
meer dan een vorm van nostalgische
dweperij. Men zoekt het radicale
midden op, gooit liberale
oerprincipes in de uitverkoop of
maskeert de ideeënleegte door een
interne verkiezing als publiek
spektakelstuk te presenteren. Dat
traditionele partijen worstelen met
hun uitgangspunten, is eens te meer
een aanwijzing dat niet ideologie,
maar demografie de politieke agenda
bepaalt. Technocraten en populisten
danken hun succes niet aan
utopische vergezichten, maar aan
hun vermogen het electoraat met
statistische gegevens effectief om de
oren te slaan. Politici moeten
mediagenieke cijferwichelaars zijn,
waarmee zij de hoop op een lang,
gezond en veilig leven keer op keer
nieuw leven weten in te blazen.

De filosoof Michel Foucault
articuleerde deze gedachte door te
stellen dat daar waar de macht zich
ooit effectueerde via de dood (het
schavot), hij zich tegenwoordig juist
richt op het in stand houden van het
leven zelf. Hij noemde het
biopolitiek: het doelmatige beheer
van de producerende en
consumerende mens. De macht nam
het biologische voortbestaan in zijn

greep en gaf tegelijkertijd de dood
als domein van machtsuitoefening
uit handen. Sterker nog: de
verheerlijking van het gezonde leven
werd verabsoluteerd en ontwikkelde
zich tot dogma.

En hier begint de 21ste-eeuwse
schoen te wringen. Want dit
postmoderne dogma staat effectieve
bevolkingspolitiek in de weg. Zo lijkt
de opvatting dat diegenen die zich
voortijdig de vergetelheid in drinken
dan wel roken en daarmee de
financiële gezondheid van de
gemeenschap onevenredig veel
schade berokkenen, goeddeels
irrationeel. Is het niet eerder zo dat
torenhoge levensverwachtingen
voor torenhoge maatschappelijke
lasten zorgen? Er is tenslotte ook
nog een klimaatcrisis. Uitdijende en
vergrijzende mensenmassa's
verergeren dit probleem.

Kortom, de gezonde leefstijl kent zo
zijn prijs. Hoe langer de krasse knar
leeft, hoe meer CO2-uitstoot hij
veroorzaakt. Hier dient zich een
instrument aan waarmee het kabinet
zijn voordeel kan doen: een CO2-
dossier, gebaseerd op leefstijl en
gemiddelde levensverwachting. En
na het afsterven van de overjarige
vervuiler, en met inbegrip van de
vervuilingkosten waarmee hij de
wisseling van het tijdelijke voor het
eeuwige luister bijzet (crematie,
teraardebestelling, invriezen of per
raket de dampkring in) wordt de
rekening opgemaakt. Geheel in de
geest van biopolitiek en onder het
motto: mooier kunnen we het niet
maken, wel eerlijker.
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