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Voorwoord
Ik wens iedereen een goed 2022.

Januari is goed op weg. Het blijft alweer langer licht. De (gele) winterakoniet steekt in de tuin zijn kop weer
boven de grond en tijdens mijn
dagelijkse (corona)wandeling kwam ik (gele) winterjasmijn in bloei tegen. De (witte) sneeuwklokjes kondigen
zich ook al weer aan.
En CompUsers functioneert sinds 1 januari 2022 praktisch gezien als interessegroep van HCC. Niet alles is al ge‐
regeld, maar dat komt wel. We doen nu ‘alsof’.

De Kerstdagen en Oud‐en‐Nieuw zijn zo'n periode om terug te kijken. Zo kwam ik weer terecht bij mijn vakantie
in IJsland. Het kon net, tussen
alle coronagolven. Het gaat niet om corona, eigenlijk ook niet om IJsland, maar om de auto waarin we reden. Ik
had het al ergens gelezen, maar nu zag ik het echt: ruitenwissers die zelf bepalen of ze water (en sneeuw)
wegvegen. Je hoeft niet meer zelf te denken en doen. Eigenlijk ken ik het al langer, want mijn fiets bepaalt ook
zelf of het licht of donker is. Ik hoef er niets aan te doen. Nou ja, aan het voorlicht. Het achterlicht vraagt nog
eigen initiatief en een volle batterij.

En zo dacht ik weer terug aan mijn allereerste auto. Niet de geleende 2CV. Daarin moest je nog dubbel klutsen.
Maar de Volkswagen Polo, de uitgeklede versie. Uitgekleed betekent dat er een lampje gaat branden als de
benzine bijna op is. Uitgekleed betekent ook dat de ruitenwisser niet automatisch naar de nulstand gaat als je
hem uitzet. Dus moest je opletten wanneer je hem uitzette. In de praktijk bleek dat ik dat snel leerde en zon‐
der nadenken deed. Hoewel mijn auto het nu zelf regelt doe ik het nog steeds zo, als reflex, als automatisme.
Ik kan het niet meer afleren.

Zo denk ik ook terug aan de destijds nieuwe magnetron van een oud familielid. Er was er een met twee draai‐
knoppen: instellen van vermogen en instellen van tijd. Makkelijk om te leren. En nu, mijn nieuwe combi‐oven
(oven en magnetron in één) heeft drukknoppen, touchscreen, draaiknoppen en een heel dikke gebruiksaan‐
wijzing die honderden keren waarschuwt dat de oven en de schalen erin heet worden.

Maakt de techniek het ons nu echt makkelijk? Apparaten zonder aan‐ en uitknop met heel veel standen. Je was‐
machine programmeer je via voorinstellingen als 'jeans', of 'sokken'. Je moet je telefoon gebruiken om je televi‐
sie aan en uit te zetten. Betalen met geld lukt bijna nergens meer. Alles met wachtwoorden die je nooit
allemaal kunt onthouden en al die keuzes van programma's. Zonder DigiD kom je nergens meer.

CompUsers gaat ook veranderen. We zijn met ingang van 1 januari 2022 begonnen ons als interessegroep te ge‐
dragen. Dat is wennen. We zullen iets meer van te voren plannen, budget voor materiaal en software is, meer
dan we gewend zijn, gekoppeld aan activiteiten. En misschien wordt het een ietsje soberder.

Gelukkig zal het in de praktijk allemaal wel meevallen, tenminste als er voldoende bestuursleden zijn. We gaan
vol goede moed het nieuwe jaar in, met zes SoftwareBussen en ‐ hopelijk ‐ fysieke bijeenkomsten.
Het hele bestuur hoopt dat we elkaar spoedig weer ontmoeten.

Isja Nederbragt
voorzitter a.i. CompUsers




