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Het is een vast zaterdagochtendritueel. Lekker 
met een vers gezet kopje espresso op de bank 
de weekendedities van de kranten doorspit-

ten. Eerst de Volkskrant en daarna Het Financieele 
Dagblad. Vaste prik. Onlangs werd mijn oog getrok-
ken naar een kop in de Volkskrant van 12 oktober: 
‘De smartphone schaadt mens en planeet: kan dat 
anders’. Dit is natuurlijk een kolfje naar de hand van 
uw vaste telecomcolumnist. Immers, sinds jaar en dag 
verdien ik mijn brood door het aan de man brengen 
van gebruikte telefoons, een onderwerp dat mij nauw 
aan het hart ligt. 

Volkskrantjournalist Niels Waarlo heeft maar liefst 
drie pagina’s tot zijn beschikking waar hij antwoord 
kan geven op zijn prangende vraag hoe het anders 
kan. Wie het artikel leest, komt echter bedrogen 
uit: zijn vraag wordt allesbehalve beantwoord. Zijn 
stuk is feitelijk een liefdesverklaring aan de ‘eerlijke’ 
smartphone van het Nederlandse bedrijf Fairphone 
en roept alleen maar nieuwe vragen op. Deze maand 
is de Fairphone 3 op de markt gekomen. Een perfec-
te timing dus voor zo’n lofzang.

Waarlo geeft in zijn betoog verschillende redenen 
waarom Fairphone de wereld gaat verbeteren. Zo 
zijn bloedmineralen een probleem bij de productie 
van telefoons. Volgens de journalist zouden acht mi-
neralen, waaronder goud en kobalt, op een eerlijke 
wijze uit de grond gehaald worden voor Fairphone. 
Direct lezen wij enkele zinnen verder al een enorm 
voorbehoud. Immers, zo geeft topbestuurder Eva 
Gouwens van Fairphone in hetzelfde artikel toe: het 
is onmogelijk, zelfs voor Fairphone, om te garande-
ren dat de door het bedrijf gebruikte grondstoffen 
geen bloedmineralen zijn die door kinderen onder 
erbarmelijke omstandigheden uit de grond zijn ge-
haald. 

De belangrijkste en meest voor de hand liggende 
oplossing om de milieu-impact van smartphones te 
minimaliseren is volgens mij tweeledig, maar valt wel 
onder dezelfde noemer samen te vatten. Verleng ge-
woon de levensduur van een smartphone. ‘Waardeer 
het. Repareer het’. Niet voor niets een door SIRE re-
cent gestarte campagne om elektronica te repareren 
in plaats van weg te gooien of te recyclen. En na-
tuurlijk door gebruikte toestellen te kopen, maar dan 
liever wel een toestel dat voldoet aan de hoogste 
kwaliteit zodat zo’n tweedehands iPhone nog een 
heel lang tweede leven heeft. 

Wellicht ben ik bevooroordeeld. Maar is de bericht-
geving in de Volkskrant niet veel te eenzijdig en te 
positief over de mogelijke positieve effecten van de 
Fairphone? Is de journalist vergeten dat er wereld-
wijd tot nu toe nog maar 175.000 Fairphone-tele-
foons over de toonbank zijn gegaan? En verwacht 
topvrouw Gouwens zelf niet dat er dit jaar nauwe-
lijks 40.000 verkocht gaan worden? Even snel gere-
kend: dit betekent een wereldwijd marktaandeel van 
0,00308 procent. Daar wordt de telecomindustrie 
echt niet duurzamer door.

Waarom verkoopt de Fairphone nu zo slecht? Ge-
woon omdat het bij de introductie al een achterhaald 
toestel is, dat relatief (te) duur is. Maar laat er geen 
misverstand over bestaan: het concept Fairphone 
is in potentie zeker een belangrijke stap in het ver-
duurzamen van de mobiele-telefoonmarkt. Daar-
naast worden er wereldwijd niet genoeg toestellen 
ingeruild om iedereen van een refurbished toestel te 
voorzien. Zoals bijna altijd is er niet één oplossing 
voor het probleem. Om dus antwoord te geven op 
de vraag van de journalist: “Kan dat anders?” Het kan 
zeker ook refurbished. Of als je het geld hebt een 
Fairphone! En nu weer lekker aan de koffie.
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Nieuwe smartphones 
van OnePlus

Samsung 
Galaxy Watch 
Active2 

RackStation voor 
efficiënt gegevensbeheer
Synology heeft RackStation RS820+/RS820RP+ gelanceerd, een 1U-rack-
model NAS met vier sleuven voor middelgrote kantoren. De CPU-upgrade 
van RS820+/RS820RP+ biedt een snelle sequentiële leessnelheid van meer 
dan 1.621 MB/s in een 10GbE-omgeving, zo melden de makers. Met een 
upgradable geheugen, optionele ondersteuning voor een high-speed 
netwerkadapter en opslaguitbreiding, is de RS820+/RS820RP+ ideaal voor 
middelgrote kantoren die een e�  ciënt en eenvoudig te gebruiken oplos-
sing voor het delen van gegevens nodig hebben. De RS820+/RS820RP+ 
maakt gebruik van DiskStation Manager, het uitgebreide en intuïtieve 
besturingssysteem voor NAS-devices van Synology met uiteenlopende 
toepassingen die de productiviteit verbeteren. 

OnePlus introduceert de OnePlus 
7T Pro en de OnePlus 7T Pro McLa-
ren-editie. De twee smartphones 
zijn de kers op de taart van de reeks 
fl agship-modellen uit de OnePlus 
7T-serie. OnePlus introduceerde 
als eerste smartphonefabrikant het 
90Hz Fluid-display, die nu ook op 
de OnePlus 7T Pro aanwezig is. Het 
edge-to-edge-display van de nieuwe 
smartphone biedt een naadloze kijk-
ervaring en resulteert in een luxueu-
ze look and feel. Of je nu over het in-
ternet surft of door foto’s scrolt: elke 
aanraking is vloeiend dankzij het 
supergevoelige 90Hz-display. Daar-
naast zorgt de QHD+-resolutie – met 
een indrukwekkende 3120x1440 re-
solutie van 516 pixels per inch – voor 
een ongeloofl ijke helderheid.

De nieuwste toevoeging aan het 
 Galaxy-smartwatchportfolio heeft nieu-
we, intuïtieve en verfi jnde functies en 
helpt gebruikers om hun gezondheid en 
welzijn te verbeteren. Het nieuwe ont-
werp van de Galaxy Watch Active2 is 
bedoeld als een mooie en persoonlijke 
toevoeging op het leven van iedere ge-
bruiker. De smartwatch wordt geleverd 
in twee verschillende stijlen en maten. 
Het draaiende aanraakscherm draait 
 zowel met de klok mee als tegen de klok 
in, zodat je eenvoudig je favoriete apps 
kunt selecteren. Een van die apps is de 
Galaxy Wearable-app die je smartwatch 
de mogelijkheid geeft zich aan te pas-
sen aan je outfi t. 

De Galaxy Watch Active2 maakt het ge-
makkelijk om verbonden te blijven met 
alles in je leven en alle apparaten die hier 
onderdeel van uitmaken, het stelt je in 
staat om te bellen en gebeld te worden 
vanaf het horloge, terwijl je toegang tot 
jouw sociale media hebt met slechts één 
tik. De Galaxy Watch Active2 is verkrijg-
baar in een aluminium en roestvrijstalen 
uitvoering.

De OnePlus 7T Pro McLaren-editie 
is geïnspireerd op het kenmerkende 
McLaren-design en is een ode aan 
de innovatieve geest van het merk. 
De smartphone wordt subtiel en 
stijlvol geaccentueerd door het voor 
McLaren iconische papaja-oranje, 
een eerbetoon aan McLaren Racing 
en ook terug te zien in de huidige 
McLaren Racing Formule 1-auto. 
Dit aandacht voor detail komt ook 
terug in het telefoonhoesje van de 
OnePlus 7T Pro McLaren-editie. Het 
hoesje is zorgvuldig ontworpen en 
gemaakt met Alcantara, een com-
posietmateriaal dat aangenaam 
aanvoelt, ontzettend duurzaam is en 
voor een goede grip zorgt.
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