
Nederland nummer 1 in Europa? 
 
Regelmatig lezen we in de kranten dat onze ministers op de een of andere manier met de 
electronische snelweg worden geconfronteerd. Dat kan zijn omdat Bill Gates op bezoek komt 
of dat het ministerie van onderwijs met het vernieuwde plan naar buiten zal komen over het 
gebruik van internet op scholen. En steeds weer wordt daarbij vermeld dat Nederland in 
Europa voorop loopt. 
Dat leden van de regering dat regelmatig roepen (of Bill Gates uit beleefdheid of –
waarschijnlijker- commerciele vaardigheid) kan ik me nog voorstellen. Op diverse manieren 
laten zij toch al merken weinig te weten wat zich op het terrein van de electronische snelweg 
aan het afspelen is. Maar dat de media dergelijke mededelingen klakkeloos volgen verbaast 
me wel. In Engeland is het aantal computers op scholen circa 5 keer zo hoog dan in 
Nederland. (De coordinator voor computers op scholen in Nederland wimpelde dat weg met 
het feit dat het in Engeland doorgaans oude computers zijn). En in Scandinavie is de 
verspreiding van Internet beduidend hoger dan in Nederland. 
Maar ook als we in Europa rondkijken en bezien waar bedrijven bezig zijn  die internationaal 
succesvol zijn op het terrein van internet dan kunnen we helaas vaststellen, zoals in feite al 
sinds de opkomst van de PC in de jaren tachtig het geval is, Nederland amper een rol speelt. 
In Engeland, Zweden, Finland, Duitsland en Israel(!) is men op dat terrein beduidend verder 
dan in Nederland.  
Zolang we een overheid hebben die wel meer dan 10 miljard in de Betuwelijn wil investeren 
en op het terrein van bij voorbeeld computers op scholen al 2 jaar bezig is om het plan 
“investeren in voorsprong” gefinancierd te krijgen omdat men 400 miljoen gulden tekort komt 
wordt Nederland geen “Silicon Polder”, maar blijven we gewoon een “Kleipolder”. 
 
 


