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Altijd zijn mening klaar
Je kunt het zo gek niet bedenken of 

designprofessor Arthur Eger
heeft er wel een  mening

over. „Mooie auto’s?
Die deugen niet.”
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NL & de Wereld

Ajax met rug
tegen muur na
onnodig verlies

Pagina 16 & 17

Geen krant ontvangen? 
tubantia.nl/service/bezorging

Veiligheidsregio vindt Duitse maatregel een ‘slecht verhaal’

Twente wil af van verplichte
Covidtest voor pendelaars
De Veiligheidsregio Twente wil
dat Duitsland de verplichting tot
een recente ‘geen corona-ver-
klaring’ opheft voor pendelaars.
De Duitse eis is volgens voorzit-
ter Sander Schelberg voor deze
regio ‘een moeilijk en slecht ver-
haal’.

Frank Timmers
Hengelo

Twente stelt daarom samen met de
andere Nederlandse grensregio’s
een brandbrief op die naar minister
Grapperhaus gaat, die op zijn beurt
de boodschap aan Duitsland zal
overbrengen. Burgemeester Onno
van Veldhuizen van Enschede heeft
ook persoonlijk contact hierover
met Duitsland gehad.

Duitsland voerde deze week de
verplichting in dat iedereen die uit
het buitenland komt een negatief
testbewijs van maximaal 48 uur

oud moet kunnen tonen. Voor kin-
deren is dat 72 uur. Dat leidde tot
protesten van en zorgen bij mensen
die in het ene land wonen, maar in
het andere werken.

Kinderen
Twente vindt dat de maatregel te
grote negatieve gevolgen heeft.
Schelberg denkt niet alleen aan
werknemers en werkgevers die da-
gelijks voor het werk de grens over
moeten, maar ook aan kinderen die

in Nederland op school zitten maar
in Duitsland wonen en die zich om
de 72 uur moeten laten testen. „Ik
hoop dat dit niet te lang duurt. Dit
baart mij zorgen.”

Schelberg vindt deze manier van
testen ‘erg intensief’ en betwijfelt
of ‘het nuttig is’. „Het is de vraag of
het middel niet erger is dan de
kwaal”, stelt hij. Hij merkt op dat
het economisch belang van versoe-
peling voor Duitsland net zo groot
is als voor Nederland. „Er wordt
over en weer bij elkaar gewerkt. De
Universiteit Twente heeft er ont-
zettend veel last van”, aldus Schel-
berg.

Alternatief
Een werkgeversverklaring dat het
noodzakelijk is de grens te passeren
voor werk, zou voor de pendelaars
een goed alternatief zijn, oppert
Schelberg. Hij vult aan dat Neder-
land wel z’n uiterste best zal moe-

ten blijven doen om het aantal be-
smettingen verder om laag te krij-
gen. „Want dat is natuurlijk wel de
reden dat Duitsland de maatregelen
ten opzichte van ons land heeft in-
gevoerd.”
Wat aantal besmettingen betreft
scoort Twente duidelijk onder het
landelijke gemiddelde. De momen-
teel gunstige positie van Twente
ten opzichte van de rest wordt niet
gebruikt om Duitsland over te ha-
len juist voor deze regio minder
streng te zijn. „Nee, we zijn solidair
en doen het met alle grensregio’s
samen. Of de Duitsers zelf naar de
verschillen per regio willen kijken,
weet ik niet. In hun eigen land kij-
ken ze wel meer dan wij naar regio-
nale verschillen, maar de Bunde-
sländer zijn dan ook veel groter dan
onze regio’s.”
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Er wordt over en weer
bij elkaar gewerkt. De
Universiteit Twente
heeft er ontzettend
veel last van
—Sander Schelberg
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Sylvia’s camera 
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KIJKEN EN DOORGRONDEN

Designprofessor Arthur Eger weet 

Herman Haverkate
Enschede

De auto in zijn garage is er toch
weer een die hij mooi vindt. „Ben
ik er toch weer ingetuind”, zegt
Arthur Eger, wijzend naar de Re-
nault Megane Cabriolet waarvan
vooral het inklapbare dak hem bij
de aankoop verleidde. „Dat kun-
nen die Fransen wel. Dingen be-
denken waar je niets aan hebt,
maar die je toch een speciaal ge-
voel geven. Mijn vader reed ooit in
een Panhard, zo’n auto waar ieder-
een naar keek als je voorbijkwam.
Ooit bedoeld om in aluminium te
worden uitgevoerd, maar uitein-
delijk gerealiseerd in staal. Dat was
ook te merken aan de motor: zo
gauw het bergop ging, kwamen
we amper nog vooruit.”

Zijn eigen jongensdroom ging
in vervulling toen hij samen met
een collega een blitse Renault Al-
pine kocht. „Een plaatje van een
auto. Dat vind ik nog steeds. Ver-
geleken daarmee is een Porsche
een platgeslagen Kever met ach-
terop een barbecue. Ik deelde hem
met een collega. Twee jaar lang.
We wisselden om de maand. Er
zat een computer in die af en toe
zinvolle informatie gaf, maar
meestal niet. Dat je 230 kilometer
kon, schoot ook al niet op. Het
stuur was zo klein dat je hem al-
leen met de grootste moeite in het
gareel kon houden. Een passagier
op de achterbank kon er uitslui-
tend opgevouwen in. Toen we
hem hadden verkocht, wist ik het
zeker: mooie auto’s deugen niet.”

Zelfontworpen huis
Zittend in de volledig ronde
woonkamer van zijn zelfontwor-
pen huis in Enschede kan hij er
nog altijd hard om lachen: design-
professor Arthur Eger (70). Indu-
striële producten hebben zijn
grote belangstelling. Altijd al. Tot
2015 was hij hoogleraar industrieel
design aan de UT en daarvoor had
hij jarenlang een eigen bureau in
Amsterdam en later in Zeist. Met
zijn boek ‘On the Origin of Pro-
ducts’, uitgegeven in Cambridge,
had hij wereldwijd succes, vooral
in China. Hij geeft er nog steeds
lezingen en artikelen van zijn
hand worden met enige regelmaat
vertaald in het Chinees.

„In essentie is het heel simpel.
Heel mijn leven heb ik al willen

weten hoe dingen in elkaar zitten,
hoe ze werken. Of het nu gaat om
auto’s, strijkijzers, gebruiksaan-
wijzingen of de verkeersregels in
Vietnam: mij interesseert hoe ze
tot stand zijn gekomen en vanuit
welke ideeën ze zijn gemaakt. Dan
zat ik met mijn vrouw ergens op
een terras en keek ik onder de
stoelen om te zien hoe ze in elkaar
zaten. Toen ik dat mijn studenten
vertelde, dachten ze aanvankelijk
dat ik getikt was. Maar een paar
jaar later, tijdens een gemeen-
schappelijke reis in een splinter-
nieuwe trein, keken ze zelf onder
alle banken.”

Nieuwste boek
Naast zijn wetenschappelijke pu-
blicaties schrijft hij regelmatig co-
lumns en korte verhalen, meestal
onder zijn pseudoniem: Th. Raer-
geur, een speelse verbastering van
zijn eigen naam. Een kleine selec-
tie daarvan vormt nu de basis van
zijn nieuwste boek: ‘Mooie Auto’s
Deugen Niet’. Met humor en de
nodige zelfspot beziet Arthur Eger
daarin het leven en de dingen om
hem heen. „Ik had die verhalen
liggen en zag wat corona
met de wereld doet. Als
ik mensen met dit
boekje een
mo-

Eigenlijk schrijft hij over alles. Of het nu gaat over strijkijzers,
het invullen van een voetbalpool of het weerbericht: Arthur Eger,
oud-hoogleraar industrieel design van de UT, heeft er een
mening over. Net als over mooie auto’s. Dat ze meestal niet
deugen, is de titel van zijn nieuwe boek. „Ik wil altijd weten hoe
de dingen in elkaar zitten.”

Vergeleken met
de Renault Alpine 
is een Porsche 
een platgeslagen
Kever met een
barbecue
achterop
—Arthur Eger
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 ’t zeker: ‘Mooie auto’s deugen niet’ 

ment op vrolijkere ge-
dachten kan brengen, is
mijn missie geslaagd.”

In zijn huis voelt hij zich als een
vis in het water. Alles is er uitge-
dacht door hemzelf en zijn eerste
vrouw Ria. Ze overleed acht jaar
geleden, maar veel in het huis
ademt nog haar geest. Het is ook
mede de reden dat hij binnenkort
verhuist om elders in Twente een
nieuw leven te beginnen met een
vrouw die toevallig ook Ria heet.

„Mijn leven draait om twee
Ria’s. Aan die twee heb ik ook
mijn boekje opgedragen. Natuur-
lijk is het jammer dat ik dit huis
verlaat. Het is de definitieve streep
onder een ongelofelijk mooie tijd.
Het was ook een feest om te ont-
werpen. Ja, de woonkamer moest
rond zijn. Dat stond bij voorbaat
vast. Ook hier gold: het begon ooit
met kijken. Tijdens een vergade-
ring op een gazon in Zeist zaten
we in een kring. Er kwamen steeds
meer mensen bij. De kring werd
groter en groter, maar bleef functi-
oneren. Sindsdien wist ik zeker:
als ik ooit een huis ga bouwen, dan
maak ik de woonkamer rond.”

Naar Twente
In 2005 kwam hij vanuit Amster-
dam naar Twente. Eerder al was hij
er interim-directeur geweest van
het Da Vinci Technology Centre in
Enschede. Wonen in Twente zag
hij toen niet zitten. Na een inter-
mezzo als directeur van het ruim-
tevaartmuseum Space Expo in
Noordwijk, verhuisde hij echter
alsnog. Het aanbod om hoogleraar
te worden aan de UT trok hem

over de streep. „Dat was ik
nog niet geweest.

Het was

een ambitie die ik
diep in mezelf altijd heb

gehad. Net als het maken van boe-
ken.”

Bij zo’n dertig boeken, schat hij,
was hij tijdens zijn leven betrok-
ken. Ongeveer de helft daarvan
schreef hij zelf, de rest in samen-
werking met anderen of als verta-
ler. „Het ging me niet alleen om
het schrijven, maar om het hele
proces. Het maken van een boek is
iets fantastisch. Daar kan je als
ontwerper alles in kwijt. Mijn
mooiste boek is een boek over de-
coratieve kunst. Het is amper ver-
kocht, maar ik ben nog altijd trots
dat ik het gemaakt heb. Ik had de
ballen van verstand van kunst,
maar niemand die dat gemerkt
heeft. Integendeel, ze dachten alle-
maal dat ik een specialist was op
dat gebied.”

Eigen uitgeverij
De laatste jaren breidde hij zijn ac-
tiviteiten uit met de uitgave van
een indrukwekkende hoeveelheid
reisboeken. Om dat kunnen doen,
richtte hij zijn eigen uitgeverij op:
BlauwZand. Vanaf 2019 versche-
nen daarin de dagboeken van de
reizen die hij met zijn twee vrou-
wen maakte over de hele wereld.
Te beginnen met Mozambique en
Guatemala in de jaren ‘80 reisde
hij onder meer naar China,
Mexico, Chili, Myanmar, Peru, Ca-
nada en Egypte, het land waarvan
hij naar eigen zeggen maar één
ding betreurt: dat er Egyptenaren
wonen. „Eens in de twee jaar zijn
we een maand van huis. De laatste
jaren, sinds de komst van de
tweede Ria, wat vaker. 

Noteren wat je opvalt
In 1992 in China ben ik ooit begon-
nen met het bijhouden van dag-
boeken. De eerste Ria, een leesfa-
naat, had me daartoe uitgedaagd.
Nu heb ik spijt dat ik niet eerder
ben begonnen. Wat je niet op-
schrijft, raak je onherroepelijk
kwijt. Van mijn eerste reizen ben
ik het meeste vergeten. Schrijven
is een manier om dingen vast te
houden. Ik noteer wat me opvalt,
wat ik om me heen zie en de soms
absurdistische situaties waarin je
terecht komt. Niets anders dus dan
wat ik ook als ontwerper doe: kij-
ken en observeren, net zo lang tot-
dat je de dingen echt kunt door-
gronden.”

In essentie is het
heel simpel. Heel
mijn leven heb ik
willen weten hoe

dingen in elkaar
zitten, hoe ze

werken
– Arthur Eger

◀ Arthur Eger, ge-
pensioneerd UT-

hoogleraar design,
over zijn boek:

„Schrijven is een ma-
nier om dingen vast

te houden.” 
FOTO EMIEL MUIJDERMAN


