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scheen tevens een internationaal 
geprezen boek over de geschiede-
nis van de stad Amsterdam. Ook 
was hij vijf jaar lang directeur van 
het John Adams Institute in Am-
sterdam. 

De strijd tegen het water, 
met waterschappen die al date-
ren uit de middeleeuwen, met 
gemalen, dijken en dammen, 
fascineert de Amerikaan. En hij 
praat met bewondering over het 
watermanagement van de stad 
Rotterdam, met drijvende huizen 
en kantoren, waterpleinen en 
ondergrondse waterreservoirs, 
groene daken en stadslandbouw, 
én hoe de regio Nijmegen water 
de ruimte geeft en inpast in het 
landschap en in het leven van de 
bewoners.

De strijd tegen het water 
wordt ook weerspiegeld in het 
Nederlandse politieke en sociale 
systeem, want de oprichting van 
de waterschappen was de facto 
het begin van het Nederlandse 
poldermodel.

Shorto: ‘De van oorsprong 
individualistische Nederlanders 
moesten in de strijd tegen het wa-
ter wel samenwerken. Dat heeft 
het land een collectieve identiteit 
gebracht, een economie geba-
seerd op grondeigendom en han-
del én tal van innovaties, zoals het 
haringkaken.’ Kortom: de strijd 
tegen het water bracht de noor-
delijke Lage Landen ook grote 
welvaart, met een grote bloei van 
handel, wetenschap en kunsten.

De eeuwenlang opgebouwde 
waterexpertise proberen Neder-
landse bedrijven nu wereldwijd 
te vermarkten. En Nederlandse 
bedrijven zetten hun kennis 
van en over water(technologie) 
wereldwijd in, sinds kort ook 
in de Verenigde Staten. Inge-
nieursbedrijven als Arcadis en 
HaskoningDHV en Nederlandse 
architectenbureaus gaan nu mee-
werken aan plannen om de stad 
New York te beschermen tegen 
natuurrampen. Orkaan Sandy, 
die in 2012 grote verwoestingen 
aanrichtte in het noordoosten 
van de VS, vormde de aanleiding 
voor nieuwe investeringen in de 
Amerikaanse waterinfrastruc-
tuur.

Inspirator van de plannen is 
de Nederlander Henk Ovink, 
die het idee lanceerde om een 
competitie te starten onder inge-
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De Verenigde Staten staan steeds 
meer open voor oplossingen van 
Nederlandse waterbedrijven. 
Soms vormt de Amerikaanse — 
politieke — cultuur nog een be-
lemmering, zegt de Amerikaanse 
schrijver en historicus Russell 
Shorto.

Dat Nederlandse waterbedrijven 
onlangs prominente opdrach-
ten binnenhaalden om New 
York te beschermen tegen na-
tuurrampen, is geen verrassing 
voor Russell Shorto. ‘Door de 
geschiedenis heen hebben de Ne-
derlanders de dreiging van water 
omgezet in kansen. Amerika kan 
zijn voordeel doen met de Neder-
landse expertise.’

‘Anderzijds blijft Amerika toch 
het land van de grote individu-
ele vrijheid, van de pionier van 
de prairie, van het recht op wa-
penbezit’, zegt de Amerikaanse 
publicist. ‘Samenwerking over 
deelstaatgrenzen heen, ook op 
watergebied, wordt vaak vereen-
zelvigd met socialisme.’

De strijd tegen het water be-
paalt voor een groot deel de Ne-
derlandse identiteit, zegt Shorto. 
Die stelling vormde dan ook de 
basis van een lezing die de jaren-
lang in Nederland wonende Ame-
rikaanse publicist recentelijk 
hield bij de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam.

Shorto schreef een boek over 
de Nederlandse wortels van de 
stad New York en vorig jaar ver-

‘Amerikaanse 
angst voor 
socialisme nekt 
waterbedrijven’ 
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nieursbedrijven, architectenbu-
reaus en universiteiten. Ovink is 
sinds april 2013 een belangrijke 
adviseur van de regering-Obama 
op watergebied. Ovink, over wie 
Shorto vorige maand een groot 
artikel in The New York Times 
Magazine schreef, leert de Ame-
rikanen te leven met water in 
plaats van hen te beschermen 
tegen het water.

Ook heeft hij hen volgens 
Shorto meer bewust gemaakt van 
het feit dat als gevolg van klimaat-
verandering grote Amerikaanse 
steden steeds meer gevaar lopen. 
Zijn Nederlandse ideeën over 
waterbeheer en watermanage-
ment winnen langzaam terrein 
in de VS, maar er zijn nog genoeg 
politieke en culturele obstakels te 
overwinnen.

De Amerikaanse Neder-
land-kenner noemt een interes-
sant voorbeeld. In de noordooste-
lijke deelstaat New Jersey willen 
verzekeraars niet meewerken aan 
projecten die gehele gemeen-
schappen beschermen tegen 
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het wassende water. Individuele 
projecten kunnen wel op steun 
rekenen van verzekeringsmaat-
schappijen. ‘Ook hier speelt weer 
de angst voor het socialisme mee. 
Dat idee zit ingebakken in de 
Amerikaanse cultuur.’

Die angst voor het socialisme 
deelt de Amerikaanse historicus 
niet. Toen hij enkele jaren in 
Nederland woonde, leerde hij 
langzamerhand de verworvenhe-
den van de Nederlandse verzor-
gingsstaat waarderen en nam hij 
het hoge belastingtarief van 52% 
voor lief. 

Waar het Nederlandse sociale 
stelsel in veel opzichten een voor-
beeld kan zijn voor de Verenigde 
Staten, geldt dat ook voor de Ne-
derlandse omgang met water en 
de gevonden oplossingen. 

Shorto: ‘Wat betreft waterma-
nagement vervult Nederland een 
voorhoederol in de wereld. Maar 
gelukkig zijn er meer landen 
waarvoor waterbeheer prioriteit 
is geworden. Vietnam is daar ook 
een goed voorbeeld van.’
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Mede mogelijk gemaakt door:

Amsterdam Minister Frans Tim-
mermans van Buitenlandse Za-
ken noemt het een ‘topprioriteit’ 
van het kabinet om Nederlandse 
jihadisten in de gaten te houden. 
Timmermans ontkent dat er door 
bezuinigingen te weinig capaci-
teit zou zijn om deze groep in het 
oog te houden. ‘Alle verhalen als-
of wij naïef zouden zijn en niets 
zouden doen, kan ik echt terzijde 
schuiven’, aldus de minister in 
het programma WNL Op Zondag.

Afgelopen week meldde NRC 
Handelsblad dat de inlichtin-
gendienst AIVD de jihadisten in 
Nederland niet meer goed kon 
volgen. Dit vanwege bezuinigin-
gen en een ‘nieuwe dynamiek’ 
binnen de jihadbeweging, waar-
door het jihadisme zich steeds 
meer afspeelt buiten de gevestig-
de structuren zoals moskeeën. 

‘We lopen niet achter de feiten 
aan’, zei Timmermans daarover. 
De minister wilde inhoudelijk 
niet veel zeggen over het observe-
ren van jihadisten. ‘Maar’, zei hij 
‘u kunt ervan verzekerd zijn dat 
wij alles zullen doen om die vei-
ligheid van de burgers optimaal 
te beschermen tegen deze mani-
feste dreiging.’

In WNL Op Zondag reageer-
de Timmermans ook op de 
beroering die is ontstaan over 
de Nederlandse VN-diplomaat 
Robert Serry. Hij dreigt in Israël 
tot ongewenst persoon te worden 
verklaard, omdat hij wilde helpen 
bij een financiële transfer aan 
verzetsbeweging Hamas. Tim-
mermans zegt dat hij in de on-
schuld van Serry gelooft. Hij wijst 
erop dat de Nederlander al zeven 
jaar actief is in de regio. fd
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Volgen jihadisten voor Nederlandse 
regering een ‘topprioriteit’ 

Amsterdam D66 wil een fors 
hogere boete voor kartelvorming. 
Momenteel moeten bedrijven die 
prijsafspraken hebben gemaakt 
eenmalig 10% van hun jaaromzet 
betalen als boete. Maar als het 
aan D66 ligt betalen ze straks 
10% van de jaaromzet, zolang het 
kartel heeft geduurd. Dat zei Kees 
Verhoeven, Tweede Kamerlid 
voor de partij, in radioprogram-
ma WNL Op Zaterdag. fd
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D66 pleit voor 
hogere kartelboete

Amsterdam De Belastingdienst 
heeft € 203 mln besteed aan een 
mislukt automatiseringsproject. 
Het computersysteem EPTM 
kampte al vanaf het begin in 
2005 met grote problemen en 
de ambtelijke top overwoog in 
2009 al om met het project te 
stoppen. Toch besloot de fiscus 
pas dit jaar om de stekker uit het 
project te trekken, zo meldt NRC. 
In het systeem zou de inning van 
álle belastingen en uitbetaling 
van alle toeslagen verwerkt moe-
ten worden. In werkelijkheid 
verwerkt EPTM op dit moment 
nog niet 1% van alle transacties. 
Staatssecretaris Eric Wiebes van 
Financiën schrijft in een reactie 
onder meer dat het systeem niet 
heeft gebracht wat ervan was ver-
wacht en dat de Belastingdienst 
hiervan heeft geleerd. fd
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Fiscus kampt met 
mislukt ICT-project
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Gelderland begint vandaag als eer-
ste provincie in Nederland met de 
grootschalige uitrol van publieke 
oplaadpunten voor elektrisch rij-
den in Gelderse regio’s en gemeen-
ten. Dat maakt de provincie van-
daag bekend bij de onthulling van 
de eerste uniforme laadpaal voor 
het provinciehuis in Arnhem.

Het uitrollen van de laadpa-
len maakt deel uit van het beleid 
om de luchtkwaliteit te verbete-
ren. Het Rijk heeft daartoe een be-
drag van € 10 mln ter beschikking 
gesteld aan de provincie om in di-
verse Gelderse regio’s en gemeen-
ten verschillende luchtkwaliteits-
maatregelen te nemen. Van de 
beschikbare gelden hebben de re-
gio’s Food Valley, Apeldoorn en de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen in 
totaal € 0,5 mln gereserveerd voor 
het uitrollen van een netwerk voor 
openbare laadpalen.

De provinciale aanpak betekent 
een tijdwinst van anderhalf jaar. 
‘Om te voorkomen dat gemeenten 
elk afzonderlijk het wiel opnieuw 
moeten uitvinden, hebben we be-
gin dit jaar besloten tot een geza-
menlijk initiatief’, zegt gedeputeer-
de Annemieke Traag (D66) van de 
provincie Gelderland in een toelich-
ting. De provincie telt nu zo’n 7000 
elektrische auto’s. ‘Wij verwachten 
dat dit aantal snel zal stijgen’, zegt 
Traag, die onder meer milieube-
leid, klimaat, energie en innovatie 
in haar portefeuille heeft.

De opdracht tot plaatsing en ex-
ploitatie van de laadpalen is via 
openbare aanbesteding gegund 
aan Cofely. De technisch dienst-
verlener heeft voor tien jaar een 
concessie. Cofely zal de eerste van 
de 1500 laadpalen uitrollen in de 
gemeenten van de FoodValley-re-
gio: Ede, Wageningen, Barneveld, 
Nijkerk, Scherpenzeel, Veenen-
daal, Rhenen en Renswoude. Jac-
co van der Burg van Cofely ver-
wacht dat Nederland over zes jaar 
ruim 200.000 ‘plug-in’ hybride au-
to’s en puur elektrische auto’s telt.
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Alle Gelderse 
regio’s krijgen 
laadpalen van 
de provincie 
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