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Han Meyer (2016) De Staat 

van de Delta. Waterwerken, 

Stadsontwikkeling en Natievorming 

in Nederland, Vantilt, Nijmegen, 

240 p., ISBN-978-94-6004-269-0, 

€ 24,95

De Delftse hoogleraar steden-

bouwkunde Han Meyer schreef een 

compact boek over een eindeloos 

onderwerp. Het gaat over hoe 

waterstaat, stadsontwikkeling en het 

idee van de natie op elkaar in hebben 

gewerkt, met het territorium dat we 

nu als Nederland aanmerken als 

uitgangspunt. Dit alles uitgezocht 

met terugwerkende kracht tot 

duizend jaar terug. Hoe bracht hij het 

ervan af? Het heeft er de schijn van 

dat de reikwijdte van het onderwerp 

hem voor problemen stelde, want 

het boek is bepaald niet constant 

van benadering en toon. Hoe de 

natuurlijke delta van het westen 

van Nederland langzamerhand in 

gebruik werd genomen en als basis 

diende voor een proces van ver-

stedelijking dat in de Gouden Eeuw 

voorlopig stolde in een unieke vorm 

is een boeiend vraagstuk. Het wordt 

hier informatief en goed navolgbaar, 

zij het nauwelijks meeslepend, uit 

de doeken gedaan, op de manier van 

het ouderwetse schoolboek. 

In de eerste hoofdstukken heeft de 

historische geografie de over-

hand. Dan begint vanaf het derde 

hoofdstuk de moderne plannings-

geschiedenis. Aan het begin van 

de negentiende eeuw ontkiemd de 

nationale ruimtelijke ordening en 

daarmee wordt ook het historisch 

materiaal waarover de schrijver 

kan beschikken van een grotere 

verscheidenheid: meer instituties, 

meer techniek, meer ontwerp. In 

grote lijnen volgt Meyer hier de 

bekende lezing van feiten, want 

over de afgelopen twee eeuwen is 

al veel gepubliceerd. 

Dan verandert aan het eind van het 

boek, vanaf het vijfde hoofdstuk, de 

toon opnieuw, wanneer de eigen tijd 

nadert en geen historische distantie 

meer in acht genomen kan worden. 

Hier krijgt het boek de toon van 

beleidsproza en de kopij die wel 

vervaardigd wordt bij ontwerpend 

onderzoek. Ook veroorlooft de 

auteur zich een enkele gekleurde 

opmerking over de realiteit van 

beleid en politiek. Inhoudelijk 

evolueert het boek - weerspiegeld 

in de hoofdstukindeling - van een 

beschrijving van een oerlandschap 

dat alleen maar delta is (vroege 

Middeleeuwen), naar de duiding 

van een landschap van ste-

den’(voor en na de Gouden Eeuw), 

naar een schets van een land-

schap dat een natie moet behuizen 

(negentiende en twintigste eeuw), 

naar, ten slotte, een verkenning 

van de fysieke omgeving van nu, 

die weer delta is, maar dan wel een 

delta die aan een postindustriële 

metropool toebehoort.

Deze laatste stap markeert 

blijkbaar een erosie van het concept 

natie door toedoen van de globa-

liserende effecten van de nieuwe 

economie. Hoe het precies zit met 

die natie overigens, blijft ondui-

delijk, want dat begrip blijft van 

alle in dit boek voor het voetlicht 

gesleepte begrippen het meest uit 

zicht. Er wordt gaandeweg het boek 

herhaaldelijk aan gerefereerd, 

bijvoorbeeld wanneer op pagina 

142 gesteld wordt dat de Zuiderzee- 

en Deltawerken een belangrijke 

bijdrage hebben geleverd aan de 

vorming van een collectief natiebe-

sef, maar waaruit dat dan wel zou 

blijken, blijft duister. 

Dat is meer in het algemeen een 

gebrek aan dit, wellicht te breed 

opgespannen, boek. Er wordt veel 

gesteld en gesuggereerd, maar 

alleen al de povere verwijzing 

naar bronnen demonstreert een 

bewijsvoering die niet adequaat is. 

Het boek is grotendeels gebaseerd 
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op andere boeken, zo leert de lite-

ratuurlijst achterin, en het had de 

schrijver dan ook gesierd wanneer 

hij in zijn kopij recht had gedaan aan 

althans de disciplinaire herkomst 

van zijn bronnen. Nu overheerst 

een zekere willekeur in hoe hij 

strooit met informatie. Daarbij 

wordt de laatste periode relatief 

overbedeeld: opeens worden 

hier kunstenaars en schrijvers 

(Mondriaan, Toorop, Nescio) en 

geleerden (Descartes, Newton, 

Taylor) opgevoerd om het verhaal 

te ondersteunen, personages die 

in de voorafgaande geschiedenis 

kennelijk in geen velden of wegen 

te bekennen waren. Die onbalans is 

ook in kwantitatieve zin uit te druk-

ken: in de eerste 80 pagina’s worden 

duizend jaar afgewerkt, in de laatste 

140 pagina’s twee eeuwen. 

Enige wispelturigheid kan ook 

opgemerkt worden in de politieke 

stellingname van de auteur, die 

exclusief gericht is op de actua-

liteit. Op pagina 175 rekent hij in 

een enkele zin af met de voortijdig 

gesneuvelde Vijfde nota ruimtelijke 

ordening uit 2000. Dat deze nota de 

overgang naar een nieuw kabinet 

niet overleefde, zou liggen aan 

het feit dat de consequenties van 

de lagenbenadering niet ten volle 

werden beseft. “Er lag nog een te 

zwaar accent op de ordening van 

de derde (occupatie)laag, terwijl 

de consensus aan het groeien was 

dat juist de ordening van deze laag 

meer een zaak van decentrale 

overheden en private organisaties 

zou moeten worden.” Dat werd 

beter begrepen door de schrijvers 

van de opvolgers van de Vijfde nota, 

meent Meyer, namelijk de Nota 

ruimte uit 2005 en de Structuurvisie 

infrastructuur en ruimte uit 2012, 

want die “zijn te beschouwen als 

pogingen om de nieuwe kerntaak 

van de Rijksoverheid, de zorg voor 

de twee basislagen, serieus vorm 

te geven.” Wie hiermee denkt in 

Meyer een gedreven aanhanger van 

de neoliberale doctrine te kunnen 

herkennen, moet zijn mening 

echter dertig pagina’s verderop 

herzien. Daar stelt hij namelijk dat 

de toestand van de delta in een 

merkwaardige spagaat is komen 

te verkeren, omdat het neoliberale 

adagium van een gereduceerde rol 

voor de staat verlammend werkt, bij 

gebrek aan enige vorm van initiatief 

en coördinatie. Na deze ideologische 

manoeuvre vraagt de lezer zich 

af waar de auteur hem nu precies 

hebben wil, politiek gesproken.   

              

De Staat van de Delta lijdt, kortom, 

enigszins aan een teveel aan 

onderwerpen, bedoelingen en 

benaderingen om een onmisbaar 

boek te kunnen zijn. Ongetwijfeld 

hangen de vorm, de functie en de 

toegekende betekenis van een land-

schap op enigerlei wijze met elkaar 

samen: dat was zo, dat is zo en dat 

blijft stellig zo. Maar hoe de eventuele 

causaliteiten en volgordelijkheden 

in de manifestaties van dit trio in het 

landschap opgespoord en vooral 

ook aannemelijk gemaakt kunnen 

worden, is een vraagstuk apart. Het is 

nog maar een halve eeuw geleden dat 

men zich vanzelfsprekend koesterde 

in de comfortabele, holistische zon 

die liet denken dat vorm, functie en 

betekenis zonder meer tot één familie 

behoorden. Mogelijk is dit nog altijd 

het vertrekpunt van Han Meyer. In 

postmoderne tijden zouden we echter 

moeten weten dat we niet op al te veel 

oorzakelijke verbanden over en weer 

hoeven te rekenen.   
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Onzekerheden in ruimtelijke ontwik-

keling vormen een uitdaging voor 

planologen en stedenbouwkundigen. 

De dynamische context, de inter-

acties tussen de vele verschillende 

functies, actoren en netwerken, 

en de impact van voorziene en 

onvoorziene veranderingen maken 

het lastig situaties geheel te 

doorgronden en tot effectieve en 

duurzame interventies te komen. 

Wetenschappers en professionals 

zoeken daarom manieren waarmee 

stedenbouw en ruimtelijke orde-


