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Studente ESTHER HEINEN (19)
uit Raalte kan zich geen leven voor-
stellen zonder telefoon. Als ze nood-
gedwongen even uit de lucht moet,
danmeldt ze dat vooraf aan haar
vrienden. Via whatsapp, uiteraard.
Kijkt ze even niet op haar telefoon
dan heeft ze binnen de kortste keren
tientallenmailtjes en berichtjes bin-
nen. ,,Dat is al een reden op zich dat
ik mijn telefoon nodig heb, om dat bij
te houden. Daarnaast is het heel ge-
makkelijk om bijvoorbeeld de trein-
tijdenmee op te zoeken. Anders
moet je kijken op die borden op het
station, dat is gewoon geen doen.”
Elk jaar neemt ze een nieuwmobiel-
tje. ,,Omdat ik mijn telefoon zo vaak
gebruik, valt-ie nogal eens uit han-
den en zit er weer eens een barst in.
Ik ben nu ook weer toe aan een
nieuwe. Kijk maar, er zit alweer een
scheur,” wijst ze op haar schermpje.

De vriendenDICK ESVELDT
(85) en BEP VROLIJK (80) uit
Waddinxveen kunnen er met
hun verstand niet bij hoe ver-
slaafd sommigemensen zijn
aan hun iPhone. ,,Mijn kleinkin-
deren lachenmij uit met mijn
Nokia. Ze noemen het een koel-
kast en zeggen dat die uit de
prehistorie komt. Maar ik zit niet
te wachten op een telefoon
waarmee je kunt internetten of
andere dingenmee kunt. Ster-
ker nog, ik zou niet eens weten
hoe dat te doen. Je kunt het
toch allemaal niet meer bijfiet-
sen, al die ontwikkelingen,” zegt
Esveldt. Hij draagt zijn mobiele
telefoon bij zich, maar het is al-

leen voor noodgevallen. Zijn te-
lefoon heeft hij al 8 jaar, maar
hij ziet er nog uit als nieuw.
,,Mijn kleinzoons zeggen ‘koop
een nieuwe’, maar ik zou niet
weten waarom. Hij doet het nog
prima.”
Bep ergert zich er wel aan als
de kleinkinderen van Dick
langskomen en dan alleenmaar
met hun telefoon bezig zijn. ,, Ze
leggen het apparaat demon-
stratief op tafel. Je denkt: ze
komen gezellig op visite, maar
vervolgens zijn ze te druk om te
praten. En voor je het weet
stappen ze weer op. Dan vraag
ik me af waarom kom je eigen-
lijk langs?”

Dat geldt ook voor het aller-
nieuwste, en bij velen wellicht zeer
gevreesde snufje: het praten tegen
de telefoon.
Levert dat over vijf jaar niet heel

andere bespiegelingen op, als de
iPhone tien jaar bestaat - en nie-
mandmeer met elkaar praat, maar
alleen met zijn enig overgebleven

kameraad, het hypermoderne en
altijd luisterende apparaat?
Sander Duivestein is er niet bang

voor. ,,Binnen een paar jaar praat
iedereen tegen zijn telefoon. Je zegt
de telefoon wie je wil spreken, of
waar je wil eten. En dan regelt hij
dat.’’
En dat typeert meteen de nieuwe

machtsverhouding die we volgens
hem met het apparaat ontwikke-
len. Hij moet dan doen wat wij wil-
len, in plaats van dat wij doen wat
hij wil.
,,Dat praten gaat ons echt erg

helpen om te laten zien wie de baas
is. En ja, dat kunnen we hem dan
ook meteen vertellen.’’
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Verdachte van moord op
Jennefer blijft zwijgen
SANDER SONNEMANS
ROTTERDAM•De toedracht van de
moord op de 10-jarige Jennefer van
Oostende uit Rotterdam, wordt mo-
gelijk nooit opgehelderd. Die ver-
wachting spreekt de advocaat van
de 26-jarige verdachte Anthony K.
uit.
K., de ex-vriend van Jennefers ou-

dere zus, wordt verweten vorig jaar
oktober het kind te hebben ver-
kracht en vermoord. Het stoffelijk
overschot van het meisje werd in
zijn woning aangetroffen. De ver-
dachte Rotterdammer, vader van
twee jonge kinderen, weigert iets te
verklaren over het misdrijf dat een

schok teweegbracht in de wijk Char-
lois.
De politie is een nieuw onderzoek

gestart om te achterhalen waar de
mobiele telefoon van Jennefer is.
Het toestel werd nooit gevonden.
Toen Jennefers zus onlangs een be-
richtje stuurde naar het mobieltje
van haar overleden zusje, kreeg ze
prompt een bericht terug. Onder-
zoek heeft uitgewezen dat de tele-
foon op Curaçao in gebruik is.
,,Maar het is niet zo dat we nu
ineens een ander verdenken van de
moord op Jennefer,’’ stelt een
woordvoerder van het Openbaar
Ministerie.

Croupier opgepakt voor vals spelen
ANGELIQUE MULDERS
DEN HAAG • Een 44-jarige Haagse
croupier en een Zoetermeerse be-
zoeker (31) van het Holland Casino
in Scheveningen zijn woensdag-
avond door de politie weggeplukt
vanachter een roulettetafel. De
mannen worden ervan verdacht het
staatsgokbedrijf voor tienduizenden
euro’s te hebben opgelicht.
Volgens politiewoordvoerderWim

Hoonhout worden de twee vandaag
voorgeleid aan de rechter-commis-
saris. Hij beslist of ze nog langer
vast blijven zitten. ,,Ons onderzoek
richt zich nu vooral op het zien te
achterhalen hoe lang de verdachten
aan de roulettetafel al onder één
hoedje speelden.’’ Hoe het duo vals
speelde, is nog onbekend.
Het is de tweede keer in bijna een

jaar tijd dat het Scheveningse casino
in opspraak raakt.
In juli vorig jaar werd een 36-ja-

rige croupier uit Rotterdam aange-
houden. Ook hij zou vals spel heb-
ben gespeeld in samenspraak met
een gokker. De Rotterdammer was
in de voorgaande jaren drie keer tot

croupier van het jaar gekozen.
Twee casinomedewerkers van de

vestiging in Rotterdam kregen en-
kele jaren geleden werkstraffen van
240 uur en 200 uur opgelegd. In
twee afzonderlijke vergrijpen zou-
den de croupiers respectievelijk
voor 130.000 en 340.000 euro heb-
ben gefraudeerd. Op deze op het oog
geringe straffen wil woordvoerder
Hans van Kastel van Holland Casino
niet ingaan. ,,Over de strafmaat
gaan wij niet. Wij zijn alleen zeer te-
leurgesteld dat dit gebeurt in het be-
drijf. Al onze casino’s zijn er immers
op gericht om het spel eerlijk te
laten verlopen.’’

‘Overgebleven eten is lekker
voor thuis de volgende dag’
UTRECHT • In steeds meer Ne-
derlandse restaurants kun je na
afloop van het eten een doggy-
bag meekrijgen met overgeble-
ven eten. Lekker voor thuis de
volgende dag, maar volgens Iens
Boswijk van de restaurantsite
iens.nl zou dat eigenlijk niet
nodig moeten zijn. Want
als een restauranthou-
der maar duurzaam
genoeg is - en duur-
zaamheid is de trend -
hoef je niets over te
houden.

Vraagt u zelf om een
doggybag in een
restaurant?
,,Ik kijk altijd goed
wat ik eet, zodat ik
niet óverbestel. Maar soms
gebeurt het toch. Gisteren at ik
in Amsterdam kreeft als lunch.
Ik dacht dat ik een halve zou
krijgen, maar het was een hele.
Die heb ik meegenomen voor
thuis. Voor zo’n kreeft betaal je
toch 35 euro.’’

Er blijft soms veel staan. Zijn
de porties in Nederland te
groot?
,,Ja, je krijgt soms een hoofdge-
recht waar al van alles bij zit.
Dan komen er ook nog vijf

schaaltjes bij met aardappelen
en groenten. Vráág dan of ie-
mand er nog iets bij wil.’’

Wordt de doggybag steeds
meer geaccepteerd?
,,Nederlanders zijn nog wel wat
terughoudender in dan Ameri-
kanen. Daar is het heel gewoon.

Het kan ook anders: vervang
de naam doggybag
door foodiebag, dat
klinkt beter. Er is een
systeem bedacht
waarbij je een lepeltje
aan je boord kan klik-
ken, dan hoef je niet
om een bag te vra-
gen. Dat is wat dis-
creter.’’

Een op de tien
mensen kiest een res-

taurant op duurzaamheid. Al
zo’n 1360 restaurants vul-
den op uw site een duur-
zaamheidsprofiel in. Hoe kun
je duurzaamwerken?
,,Serveer eens kraanwater, Fair
Trade-producten, biologisch of
diervriendelijk vlees. En geef de
gast de keus om een grote of
kleine portie te nemen. Je kan er
als restaurateur zelfs op verdie-
nen als je niet te veel inkoopt of
niet veel serveert.’’

Hoe het duo vals speelde, is nog
onbekend.


