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Hoezo vol? 

I n Idee 3 Uuni 2002) beweert Thijs van Steveninck "Soms 
wordt gesteld dat Nederland vol zou zijn. Elders heb ik laten 

zien dat dit onzin is en dat Nederland ook bij 30 miljoen mensen 
nog niet vol is". Uiteraard moet in dit citaat het woord "is" gelezen 
worden als "Thijs vindt". Thijs heeft voor zichzelf een redenatie be
dacht waarmee hij zijn leven lang aan de politiek correcte kant 
hoopt te zitten. Mocht hij het nog meemaken dat ons land door 
miljoenen heilzoekenden wordt overstroomd, dan kan hij zijn 
standpunt zonder bezwaar naar boven bijstellen, aangezien hij die 
30 miljoen een conservatieve ondergrens noemt. Anderen hebben 
redeneringen opgezet waarmee ze de lat voor al-dan-niet-vol op 
25, 20, 15, 10, 5 of nog minder leggen. Zoveel burgers, zoveel me
ningen. Discussies over dit onderwerp lijken voorbestemd om te 
verzanden in welles-nietes-ping-pong. 
Toch is er één manier om aan een bevredigend antwoord op de 
vraag "Is Nederland vol?" te komen. Een democratische en ook nog 
een typische D66-manier: via een volksraadpleging. Als de helft 
plus 1 van de stemgerechtigden vindt dat Nederland vol is, is dat 
een gegeven waarmee de regering rekening kan houden. Slaat de 
stemming om, dan is dat ook weer een indicatie. Omdat standpun
ten niet uit graniet worden gehouwen, maar opborrelen uit de 
amorfe pap van onze hersenroerselen, zijn ze aan verandering 
onderhevig. Sta ik in de file, dan ben ik al snel geneigd het land 
vol te vinden. In het moeras, niet ver van mijn huis, vind ik het 
echter wel weer meevallen. 
Mijns inziens zou D66 zich sterk moeten maken voor een type 
volksraadpleging waarin dit kan. Iedere Nederlander krijgt een 
toegangscode met een password en kan net zo vaak zijn mening 
wijzigen als hernihaar goeddunkt. Op de Dom van Utrecht kunnen 
dan twee lichten worden aangebracht die aangeven hoe de stand 
van zaken is: groen=niet vol, rood=vol. Een dergelijke continue 
meningsmonitor acht ik de enige respectvolle manier om tot een 
voor iedereen (want democratisch) acceptabel antwoord te komen 
op de vraag: is de tent vol? + 
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Volgens Max Schulte is mijn bewering dat "Nederland niet vol is" 
subjectief. Hierin heeft hij gelijk, net zoals beweringen dat het "in 
Nederland altijd slecht weer is" of dat "de Nederlandse voetballers 
de beste ter wereld zijn (als ze maar niet altijd zo'n domme pech 
hadden!)" subjectief zijn. 
Ik zal mijn redenering uiteenzetten, ook al omdat in het verleden 
prominente D66'ers zich in deze wel eens vergaloppeerd hebben. 
Als Nederland 'vol' in de zin van overbevolkt wordt genoemd, 
wordt het vergeleken met andere landen die minder inwoners per 
km2 hebben. Deze vergelijking gaat echter om twee redenen 
mank. Ten eerste hangt het feit of een land overbevolkt is af van 
het bewoonbare en niet van het totale oppervlakte. Nederland 
heeft geen koude, onbewoonbare delen zoals Scandinavië en 
Canada, of uitgestrekte bergachtige gebieden zoals Zwitserland, 
Frankrijk of Spanje. Er zijn hier geen woestijnen (zoals in 

30 

Australië of China), regenwouden (Brazilië), toendra's (Rusland) 
of door akelige tropische ziektes getroffen gebieden (Mrika). 
Ten tweede speelt rijkdom een rol (d.w.z. hoe goed georganiseerd 
een land is). En Nederland is, alle kritiek op de overheid ten spijt, 
nog steeds een goed bestuurd land. Nederlandse huizen zijn stevig 
en storten niet snel in. Nederland heeft een goede fysieke infrast
ructuur waardoor mensen niet direct naast voedselproducerende 
gebieden hoeven te wonen. Het heeft hoge hygiënische standaar
den, waardoor mensen dicht bij elkaar kunnen wonen zonder dat 
er besmettelijke ziektes uitbreken. Afrikaanse landen als Zaire 
(16 inwoners per km2) ofMauretanië (2) zijn daarom eerder over
bevolkt dan Nederland (406). 
Van het Nederlandse oppervlakte wordt slechts ca. 15% voor 
wonen en werken gebruikt, tegen 70% voor de agrarische sector en 
15% voor bos en natuur. Er zal veel ruimte vrijkomen als de 
Nederlandse landbouw ooit nog eens gesaneerd wordt, wat vroeg of 
laat onvermijdelijk is. Als het agrarisch grondbeslag met de helft 
wordt verminderd, dan kan het gebied voor zowel wonen en wer
ken als voor natuur en recreatie ruimschoots worden verdubbeld. 
Een laatste probleem dat ik heb met de stelling dat Nederland vol 
is, ligt in het feit dat we immigranten nodig hebben. Aan de alter
natieven op immigranten kleven grote nadelen. Natuurlijk kun
nen we de gevolgen van de vergrijzing opvangen door mensen te 
verplichten tot hun zeventigste of vijfenzeventigste door te laten 
werken. Ik zou daar geen voorstander van zijn, maar Max Schul te 
misschien wel. Als blijkt datNederlandersbepaald werk niet meer 
willen doen (zoals schoonmaken, kranten bezorgen of verpleging) 
kunnen we de lonen hiervoor fors laten stijgen. Of we verlagen de 
uitkeringen zo sterk, dat de WAO'erswel gedwongen worden weer 
te gaan werken, ook als dat hun gezondheid grote schade toe
brengt. Het behoeft geen betoog dat hier evenmeens grote nadelen 
aan kleven. 
Ten slotte is Schuite's suggestie om aan een bevredigend antwoord 
te komen op de vraag of Nederland vol is interessant, maar brengt 
hij bepaalde nadelen met zich mee. Met volksraadplegingen moet 
je erg voorzichtig zijn, omdat ze snel onderbuikgevoelens losma
ken. Moet de doodstraf worden ingevoerd voor drugshandelaren? 
Moeten verkrachters met een bot mesje worden gecastreerd? En 
moeten beide processen zich al dan niet in het openbaar afspelen? 
Ik ben bang dat ik het antwoord al weet. Het is niet voor niets dat 
D66 zich alleen voor een correctief referendum sterk heeft 
gemaakt. + 
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