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Eigenlijk is een column schrijven voor een
website als imagazine-senioren, preken voor
eigen parochie. Jammer. Ik zou mensen graag
willen bekeren tot: probeer nu eens of je het
niet toch leuk gaat vinden, zo’n computer. Ik
heb dan mevrouw Neelie Kroes op mijn netvlies
in haar enthousiasmerende oproep bij de
opening van de site.
Ik besef dat ik bij imagazine geen digibeten
tegenkom. Een digibeet, de digitale
analfabeet, is, volgens deskundigen, vaak een oudere boven de 65. En van die groep weer
vaker een vrouw.
Ik maakte binnen veertien dagen drie staaltjes mee waarmee ik die bewering misschien kan
ondergraven. Twee hoogopgeleide mannen uit mijn wandelcircuit behoren tot de digibeten.
Beiden weigeren hardnekkig met de computer kennis te maken. Bij de ene ben ik degene die
op pad moet, naar de post of zijn brievenbus, om voorstellen voor de route te bespreken. Niet
al te moeilijk, maar vele malen langduriger dan de klik met de muis. De halsstarrigheid van de
ander moest ik bekopen met een uur wachten bij het station omdat hij zich een uur in de tijd
had vergist. Dat was niet gebeurd als hij een computer had gehad. Hij zou de avond tevoren
een herinneringsmail hebben ontvangen. Hoewel mobiele telefoons, voor zover ik weet, niet
onder het woord digitaal vallen, raakte zijn ‘beet’-zijn op dat gebied mij nog heviger. Ik kon
hem, wachtend voor het station, niet bereiken. Zijn vaste telefoon gaf slechts zijn
onveranderlijke verzoek tot inspreken weer. Ik bespeur bij mezelf in zulke situaties een
toenemend gevoel van links-laten-liggen. Ik weet dat dit niet goed is. Het kan het begin zijn
van uitsluiting.
In diezelfde periode bracht ik een verlaat condoleance bezoek aan een achtentachtigjarige
vriendin. Zij had kort tevoren haar man begraven na hem bijna een decennium in zijn
toenemende dementie te hebben verzorgd. Ze verontschuldigde zich dat ze er de laatste
jaren niet toe gekomen was. Ze was zeker van plan binnenkort de computercursus te gaan
volgen, die het verzorgingshuis aanbiedt.
Hoezo zijn digibeten onder ouderen vaker vrouw?
Misschien een onderwerp voor onderzoek.
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