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E
en robot heet bezoekers 
welkom op de Maker 
Faire in het Beursge-
bouw in Eindhoven, 
wat afgelopen weekend 

hun nieuwe onderkomen was. 
Omdat in het Klokgebouw za-

terdagmiddag voor het eerst na an-
derhalf jaar eindelijk weer de voet-
jes van de vloer gaan op een dance-
feest, moest de organisatie na ze-
ven jaar op zoek naar een andere 
locatie. 

,,Wij zijn heel blij met deze cen-
trale plek”, vertelt Manon Willems 
van de Maker Faire. De voor hen zo 
kenmerkende sfeer is behouden 
gebleven in het Beursgebouw met 
rondwandelende robots, standjes 
waar makers hun nieuwste uitvin-
dingen presenteren en overal 
hoekjes waar bezoekers zelf wor-
den uitgedaagd om ook iets te 
bouwen, te bedenken en te bestu-
ren. 

Bronzen paard
De verhuizing naar de binnenstad 
biedt volgens de organisatie ook 
kansen om zich te presenteren aan 
een nieuw publiek. Zo staat als 
blikvanger op het 18 September-
plein hun mascotte, een groot be-
wegend, bronzen paard dat ooit 
meetrok in de Brabantsedag. Ook 
eindigt hier zaterdagmiddag hun 
eigen optocht: de Crazy Parade. 

Een bonte stoet van vreemde zelf-
gebouwde voertuigen, zoals een 
soort koets waarbij naast het stuur 
een piano zit, en een skateboard 
met rupsbanden. ,,Je merkt me-
teen dat zoiets hier veel meer op-
valt.”

Een jongetje op het 18 Septem-
berplein brengt dit perfect in de 
praktijk. Hij blijft met open mond 
kijken hoe tussen het winkelend 
publiek opeens een robot rondjes 
draait. Als die vlak daarna gezel-
schap krijgt van een zelfrijdende 
machine volgehangen met mu-
ziekinstrumenten, beginnen zijn 
ogen te twinkelen. ,,Wow!” 

 De zwarte robot blijkt afkom-
stig van de R2 bouwers, een groep 
Nederlanders en Vlamingen die zo 
zot zijn van Star Wars dat ze beslo-
ten hun eigen droids te bouwen. 
,,Dat doen we allemaal individu-
eel”, zegt Krijn Schaap.  ,,Een aan-
tal maal per jaar ontmoeten we el-

kaar op evenementen als deze.” 
Dan delen ze tips en presenteren 
ze hun creaties aan publiek. In zijn 
droid zit ruim twee jaar werk. Al 
mag je dit volgens zijn Belgische 
buurman best naar boven afron-
den naar vier jaar.

Mini-Shell
Het thema dit jaar was  ‘De Makers 
van de hybride wereld’. Als win-
naar van de Hybrid Future Chal-
lenge werd Gijs Schalkx uit Arn-
hem  gekozen, met zijn project 
Uitsloot. Hij introduceert zichzelf 
als een soort mini-Shell. Schalkx 
bedacht een manier om door te 

gaan met zijn guilty pleasure, mo-
torrijden, zonder zich schuldig 
hoeven te voelen over het ver-
bruik, door brandstof  uit een vij-
ver te winnen. 

Acht uur schoffelen
,,Door de ondergrond te schoffe-
len, ontstaan er (gas)bellen die ik 
uiteindelijk opvang in een soort 
ballon, en gebruik om de motor 
mee te laten rijden.” Erg efficiënt 
is het alleen nog niet. ,,Voor 20 ki-
lometer moet ik ongeveer 8 uur 
schoffelen. Maar dat zijn wel de 
schoonste en beste kilometers van 
je leven.”

 c Techneuten presenteren zich in de binnenstad

Open mond op Maker Faire
Voor het eerst werd 
techniekevenement 
Maker Faire afgelopen 
weekend niet in het 
Klokgebouw maar in 
het Beursgebouw 
gehouden. Het bleek 
de ideale kans om zich 
te presenteren aan 
een nieuw publiek.

 e Jongetjes kijken hun ogen uit bij de Stars Wars-robot R2-D2. FOTO KEES MARTENS/ DCI MEDIA

l 
Voor 20 kilometer 
moet ik 8 uur 
schoffelen 
 – Gijs Schalkx 
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‘De koffer staat symbool voor de reis naar Nederland’
Jarenlang togen Indische en 
Molukse Eindhovenaren in 
augustus naar begraafplaats ’t 
Zandt in Geldrop voor de 
herdenking van het einde van 
de Japanse bezetting van hun 
land. Nu heeft Eindhoven zelf 
een gedenkteken.

Militairen van de Legerplaats Oir-
schot hebben op het terras van 
verpleeghuis Peppelrode een ste-
nen zuil geplaatst. Daarop een 
bruine koffer, dichtgesnoerd met 
riemen. 

Het geheel is een kunstwerk van 
Marleen de Man, geschonken aan 

de Stichting Indisch & Moluks Ge-
denkteken Eindhoven. Honderden 
mensen woonden zaterdagmiddag 
de onthulling bij.

Verhalen vertellen
Initiatiefnemer Roy Meelhuysen 
hoopt dat het gedenkteken een 
ontmoetingsplaats wordt voor In-
diërs en Molukkers, waar ze elkaar 
verhalen kunnen vertellen. Over 
hun tijd in de toenmalige Neder-
landse kolonie, maar ook over hun 
gedwongen vertrek naar het 
koude, en soms harteloze Neder-
land. 

Zelf kwam Meelhuysen als elfja-
rige op 30 december 1960 met zijn 
ouders aan in Vlissingen. Daarover 

vertelde hij in mei dit jaar in een 
interview in deze krant. Vóór de 
onthulling vertelden verschil-
lende sprekers over hun ervarin-
gen of die van hun (groot)ouders. 
Indo’s die hadden gediend in het 
Koninklijk Nederlands Indisch Le-
ger (KNIL) of door Indonesische 
vrijheidsstrijders op een andere 
manier gelinkt werden aan de be-
zetter, hadden vaak geen andere 
keus dan met niet meer dan een 
paar koffers in te schepen voor een 
dure bootreis naar Nederland. De 
koffer is voor hen een symbool ge-
worden van de verandering in hun 
bestaan.

Patrick van de Voort is blij met 
het gedenkteken. ,,Ik zie het als 

een fysieke plek om onze ouders 
en grootouders te eren en waar we 
elkaar kunnen ontmoeten. Bij het 
horen van de verhalen vanmiddag 
voelde ik weer de pijn die mijn ou-
ders hebben gevoeld. Moeder was 
een buitenkamper, vader werkte 
aan de spoorlijn in Birma. Hij 
heeft ook in het KNIL gediend, 
maar over de tijd als krijgsgevan-
gene nooit soldij ontvangen.” 

Hopen op gebaar 
Van de Voort hoopt op een gebaar 
van politiek Den Haag. Dat het als-
nog wordt uitbetaald. ,,Niet om 
het geld, maar als erkenning, als 
genoegdoening voor de koude 
ontvangst in Nederland.” Wat 

heet koud? De ouders van Roy 
Meelhuysen hebben jarenlang 2,50 
gulden per week afgelost om de 
bootreis en het verblijf in de eerste 
maanden in het pension in Vlier-
den terug te betalen.

Toch overheerst deze zonnige 
zaterdagmiddag blijdschap. Na de 
onthulling is er weer muziek van 
Taga Tanjung en is er een hartelijk 
weerzien van vrienden en beken-
den. En komen de verhalen weer 
los. 

Precies zoals Meelhuysen voor 
ogen had. Wat hem betreft kan 
ook de jaarlijkse herdenking in au-
gustus hier plaatshebben.

 – Geert van Elten


