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P remier en VVD-leider Mark Rutte schrikt er niet voor te-
rug opzienbarende uitspraken te doen in verkiezingsde-
batten. Rutte beloofde alle werkenden een belastingvoor-
deel van duizend euro om vervolgens de lasten voor alle

Nederlanders – dus ook de werkenden – te verzwaren. ‘Geen
cent meer naar de Grieken’, sprak Rutte, terwijl hij wist – of in
elk geval had moeten weten – dat Griekenland opnieuw bij Euro-
pa zou moeten aankloppen.
Ook donderdagavond tijdens het debat van de leiders van de gro-
te partijen voor de provinciale verkiezingen wist Rutte zich te on-
derscheiden. Hij onderschreef de stelling dat Nederlanders die
als jihadist naar Syrië of Irak reizen, beter daar kunnen sneuvelen
dan dat ze terugkomen naar Nederland. Was PVV-leider Geert
Wilders niet verhinderd geweest door griep, dan had Rutte onge-
twijfeld een medestander gehad, maar nu stond hij helemaal al-
leen in zijn mening.
Alexander Pechtold (D66), Diederik Samsom (PvdA), Sybrand Bu-
ma (CDA) en Emile Roemer (SP) keerden zich allemaal tegen de
stelling. En dat deden gisteren ook andere PvdA-ministers. Maar
volgens vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA) moet het kunnen
dat Rutte in verkiezingstijd zijn mening geeft als voorman van
de VVD.
Dat toch al kunstmatige onderscheid tussen regeringsleider en
VVD-voorman maakte Rutte zelf niet in het debat, getuige zijn
uitspraak: „Ik heb als premier de taak Nederland te beschermen
en dat zal ik tot de laatste snik doen.” Een premier kan Nederland
echter niet beschermen door Nederlanders dood te wensen. Men-
sen die om wat voor reden ook een bedreiging vormen moeten
binnen de kaders van de rechtsstaat worden aangepakt. Dat recht
hebben ook jihadisten.

door Pascale Thewissen
e-mail: p.thewissen@ed.nl

EINDHOVEN – Op de Automotive
Campus in Helmond kondigt de
slimme auto zonder bestuurder
zich aan. ‘Wie doordenkt, reali-
seert zich dat hier veel meer in
het verschiet ligt. Als we de auto
ook nog via een app kunnen re-
serveren, is duur bezit niet lan-
ger noodzakelijk. Vervoer veran-
dert in een dienst en er ontstaat
een nieuwe markt voor elektri-
sche auto’s met zonnecellen als
energiebron. Het vervoer van de
toekomst wordt dan gekarakteri-
seerd door begrippen als ‘geen
bezit’ en ‘nooit meer tanken’.

Technisch kan het allemaal.
Dat stelt Jan Mengelers, bestuurs-
voorzitter van de Technische Uni-
versiteit Eindhoven in Het Nieuw-
ste Cahier #02 dat hij gisteren pre-
senteerde aan Provinciale Staten
van Brabant. Daarin geeft hij zijn
visie op de toekomst.
De samenleving verandert snel,
aldus Mengelers. Was de gemid-
delde levenscyclus van een be-
drijf vroeger nog 45 jaar, tegen-
woordig is dat 15 jaar. De econo-
mische crisis heeft gezorgd voor
een radicale versnelling van eco-
nomische innovaties. Met als ex-
ponenten de omstreden taxi-app
Uber en de online-marktplaats
voor hotelkamers, Airbnb. Het

zijn niet meer de overheid, het
bedrijfsleven en de kennisinstel-
lingen alleen die bepalen hoe de
toekomst eruit gaat zien. Een be-
langrijke rol is weggelegd voor
de eindgebruiker, de consument.
Aanleiding voor Mengelers om
het essay te schrijven was het
boek Het Nieuwste Brabant van
commissaris van de koning,
Wim van de Donk, dat op 20
maart vorig jaar werd gepresen-
teerd. Van de Donk wilde een
nieuwe impuls geven aan het
denken over de toekomst van de
provincie. Het cahier van Menge-
lers is het tweede op rij dat in-
zoomt op de verschillende the-
ma’s die in het boek van Van de
Donk aan bod komen.
„Ik vond aan de denkbeelden in
Het Nieuwe Brabant nog iets ont-
breken. Ik miste het grote ver-
haal”, zegt Mengelers. „De ge-
schiedenis wordt niet bepaald
door machines, apps en algorit-
mes, laat staan door trend-
watchers, maar wordt geregeerd

D e geschiedenis van Nedcar gaat terug tot 1967 toen
DAF in Born personenauto’s begon te produceren. De
keuze voor Zuid-Limburg had alles te maken met de
noodzaak om het verlies aan werkgelegenheid door de

sluiting van de mijnen te compenseren.
Met de Staatsmijnen en later het Zweedse Volvo en het Japanse
Mitsubishi als aandeelhouder leed de personenautofabriek een
moeizaam bestaan. Er werden – in Helmond ontworpen – Vol-
vo’s, Mitsubishi’s en tussendoor ook nog Smarts (For Four) ge-
bouwd, maar telkens opnieuw dreigde de productie stil te vallen.
Toen Mitsubishi enkele jaren geleden zijn handen van Nedcar af
trok, leek het doek definitief te vallen.
Het is aan VDL-topman Wim van der Leegte te danken dat het zo-
ver niet is gekomen. Niemand leek nog een cent te geven voor de
toekomst van Nedcar, maar Van der Leegte stak zijn nek uit om
het voorbestaan van de personenautofabriek veilig te stellen.
Doorslaggevend daarbij is dat de Eindhovense ondernemer erin
is geslaagd met het Duitse BMW
een absolute topklant binnen te
halen. Dat Nedcar onder de hoede
van VDL kan voldoen aan de hoge
eisen die BMW stelt zegt veel
over de levensvatbaarheid van de
onderneming.
Sinds de overname is het aantal
werknemers gestegen van 1.450
naar 2.338. Hoewel er even sprake is van een dipje in de vraag
naar Mini’s, is de verwachting dat het aantal arbeidsplaatsen de
komende jaren verder zal stijgen als Nedcar meer modellen van
de Mini gaat produceren.
Terug in Nederlandse handen zijn de vooruitzichten voor Nedcar
beter dan ooit. Met de overname door VDL is werkgelegenheid
veiliggesteld – bij Nedcar en bij toeleveranciers – in een gebied
waar dat hard nodig is. En Van der Leegte bewijst opnieuw dat
hoogwaardige productie ook in Nederland mogelijk is.

vervolg van voorpagina

Het plan voorziet onder meer in
het opzetten van nieuwe campus-
sen en ontmoetingsplaatsen, het
delen van leerstoelen en het in-
richten van ‘levende laboratoria’.
Doel is een brede kruisbestuiving
tussen de hogere opleidingen en
het bedrijfsleven.
De initiatiefnemers nemen een
voorbeeld aan een soortgelijk pro-
ject in de Duitse provincie Beie-
ren, waar overheid, wetenschap-
pers en industrie al sinds 1995
nauw samenwerken.
Via Beagle moeten ook contacten
worden gelegd of verstevigd over

de grens in Duitsland en België.
Zo bestaat er al een hechte samen-
werking tussen de universiteiten
in de driehoek Eindhoven,
Maastricht/Aken en Leuven. In
West-Brabant wordt gewerkt aan
een samenwerking van bedrijven
langs de as Rotterdam-Breda-Ant-
werpen.
Scholen en bedrijfsleven willlen
zich richten op zes specifieke ter-
reinen: gezondheid, mobiliteit,
voedsel, slimme industrie, ener-
gie en vrije tijd. Elke regio in Bra-
bant legt zich nu al toe op een of
meerdere van deze terreinen. Zo
is in Zuidoost-Brabant nauwe sa-
menwerking tussen universitei-

ten en high tech-industrie en
zorginstellingen. In Midden- en
West-Brabant ligt de nadruk voor-
al op voedsel, biologie, logistiek,
vliegtuigonderhoud en vrije tijd.
De intiatiefnemers van Beagle en
de provincie gaan nu drie ‘aan-
sprekende’ voorbeeldprojecten uit-
werken en een businessplan op-
stellen.
Het initiatief voor Beagle sluit aan
op de voorstellen die Jan Menge-
lers, voorzitter van de TU/e doet
in zijn essay ‘Het nieuwe Bra-
bant’. Mengelers bepleit ook een
hechte samenwerking tussen
overheid, bedrijfsleven en onder-
wijs.

COMMENTAAR

Premier in verkiezingstijd
Metropool van

Nedcar bloeit op bij VDL

Burger krijgt het volgens TU/e-baas
in huidige kennisdemocratie meer
en meer voor het zeggen.

Veel banen veilig
gesteld in een
gebied waar dat
hard nodig is

DENKEN OVER BRABANT

Initiatiefnemers nemen voorbeeld
aan soortgelijk project in Beieren

Maak iemand
abonnee!
En u als trouwe abonnee ontvangt
een VVV-cadeaubon t.w.v. € 50,-*

De nieuwe abonnee leest de krant
+ 24/7 digitaal nieuws 2 maanden
gratis en betaalt vervolgens normaal
tarief.

Maak iemand abonnee op:
ed.nl/abonneewerftabonnee
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Z e was te vroeg voor
de signeersessie, dus
ging de thrillerschrijf-
ster een kopje koffie

drinken in de bekende hotel-
bar om de hoek.
Ze ging aan een tafeltje zitten
en keek even rond, of de man-
nen in de bar haar herkenden.
Of ze haar herkenden of niet,
ze keken wel. Geroutineerd liet
ze met haar ogen meedelen dat
ze die aandacht gewend was.
Een jonge vrouw ging onver-
wacht tegenover haar zitten,
nog veel mooier dan zijzelf. De
mannen in de hotelbar keken
nu naar de jonge vrouw, wat
de schrijfster stoorde.
Hoe word je een thrillerschrijf-
ster?, vroeg de jonge vrouw.
Een moordende ex en flink
wat seks, antwoordde de
schrijfster verveeld, omdat
door de vraag voor haar de ver-
houdingen weer klopten.
Ik heb mijn vriend vermoord,
zei de jonge vrouw. De schrijf-
ster kreeg de indruk dat de jon-
ge vrouw het meende.
Waarom?, vroeg de schrijfster.
Hij verkrachtte me, zei de jon-
ge vrouw zakelijk, of het een
ander overkomen was.
Vertel eens wat meer, vroeg de
schrijfster en boog haar gezicht
en lichaam nog verder naar de
jonge vrouw toe.
Nee, zei de jonge vrouw, dan
gebruik je het misschien voor
een nieuw boek.
De schrijfster bleef aandrin-
gen, maar de jonge vrouw
zweeg en keek naar buiten.
De schrijfster volgde haar blik.
Ze zag dat veel politie druk in
de weer was voor een huis aan
de gracht en hoorde sirenes.
Ik moet gaan, zei de jonge
vrouw, stond op en liep naar
buiten. Net als de mannen
keek de schrijfster haar door
het grote raam na.
De jonge vrouw droeg nu een
zonnebril en stapte in een
tram naar het station.
De schrijfster legde het geld
voor de koffie op tafel en liep
naar de boekhandel voor de sig-
neersessie. Er stond al een rij
mensen met haar thriller in de
hand. Het boek, het leek haar
ineens waardeloos.

Scan een afbeelding in de
krant met Layar voor extra
informatie.
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Meer video’s op edtv.nl

JOS KESSELS
j.kessels@ed.nl

Blijf via de Facebook-pagina van
het ED ook op de hoogte van
wat speelt in de regio.

Jeroen Kant, ontdekt door Hen-
ny Vrienten, trad gistermiddag
op voor de redactie.

door mensen en hun ideeën.” Bra-
bant en Brainport hebben volgens
Mengelers nog steeds een voor-
sprong en een wereldwijde repu-
tatie op het gebied van technolo-
gie en industriële innovatie, maar
zijn er wel kapers op de kust.
„Die reputatie raakt de regio niet
onmiddellijk kwijt maar kan wel
gaan eroderen. Over twee of drie
jaar zijn anderen net zover als wij
zijn. We moeten nu het voortouw
nemen in sommige domeinen
om te voorkomen dat we worden
ingehaald. De triple helix, de veel-
geroemde samenwerking tussen
overheid, bedrijven en kennisin-
stellingen, is aan vernieuwing
toe. Mengelers heeft het liever
over de quadruple helix, waarin
veel ruimte is voor de inbreng
van burgers. ‘Het gaat in moder-
ne, lerende economieën niet al-
leen meer om het toepassen van
in laboratoria geproduceerde ken-
nis. Het gaat eerder om het verbin-
den van expertise met behoeften
van de samenleving’, schrijft hij

in zijn essay. Mengelers pleit voor
een ‘kanteling in denken’. De on-
dertitel van zijn essay is Kennis
maken met het goede leven. Een bij
uitstek Brabantse kwaliteit,
meent hij. Maar in dit verband
dekt het goede leven een veel bre-
dere lading. „Mensen zijn klaar
met luchtverontreiniging, een
stinkend riool en corruptie.”
Brainport, stelt Mengelers, zou
zich internationaal kunnen profi-
leren als metropoolregio waar
‘het goede leven van de toekomst’
wordt omgezet in praktische toe-
passingen. Met niet alleen de cam-
pus als werkterrein, maar de hele
stad. Als voorbeelden noemt hij
de zogeheten living labs, waar met
‘echte’ mensen in hun echte om-

geving gezocht wordt naar oplos-
singen en toepassingen, bijvoor-
beeld om patiënten met een chro-
nische aandoening zo lang moge-
lijk thuis te laten wonen. Ander
voorbeeld is een onderzoek op
het Stratumseind in Eidhoven
naar het effect van licht op het ge-
drag van mensen en hun veilig-
heidsgevoel.
Het streven naar een beter leven
is volgens hem ook de drive ach-
ter veel lokale initiatieven. „Veel
jonge ondernemers willen het an-
ders doen. De wereld duurzaam
maken en er toch een goede boter-
ham aan verdienen. Het goede le-
ven”, stelt Mengelers. „Daar wil-
len veel Brabanders aan werken.
Sterker nog, ze doen het al.”

ed.nl/foto

Jan Mengelers (62) is sinds maart
vorig jaar voorzitter van het colle-
ge van bestuur van de Technische
Universiteit Eindhoven. Hij is oor-
spronkelijk afkomstig uit Zuid-
Limburg maar woont al ruim der-
tig jaar in Brabant. Als achttienja-
rige kwam Mengelers naar Eind-
hoven om te studeren aan de toen
nog Technische Hogeschool. In
1979 haalde hij zijn ingenieursti-
tel in de werktuigbouwkunde aan
de TU/e. Na zijn studie werd hij
wetenschappelijk onderzoeker
aan het Energieonderzoek Cen-
trum Nederland. Van 1982 tot en
met 1984 deed hij wetenschappe-
lijk onderzoek bij Philips NatLab.
Van 1984 tot en met 1997 vervul-
de hij diverse managementfunc-
ties bij Nedcar, de laatste vier jaar
als Managing Director, Product
Design & Engineering. Van 1997
tot en met 2001 was Mengelers
President & CEO van Neways
Electronics International. Vanaf
2001 tot en met 2013 was Menge-
lers in dienst van TNO, waar hij
op 1 april 2008 benoemd werd tot
voorzitter van de raad van be-
stuur.

DEN BOSCH – De politie heeft bij
de inval in het huis van de man
die wordt verdacht van het doden
van Nicole van den Hurk ten on-
rechte informatie over zijn tbs-be-
handeling meegenomen. De brie-
ven en aantekeningen zijn ook in
het strafdossier beland. Omdat de
documenten vallen onder het me-
disch geheim krijgt de verdachte
deze terug, bepaalde de rechter
gisteren. In de laptop van de man
vond de politie onder andere een
brief aan zijn ex-vriendin over
een verkrachting in 2000. Ook
werd een doos met papieren en
aantekeningen meegenomen over
zijn tbs. De politie mag de priva-

cygevoelige informatie alleen bij
uitzondering gebruiken als die no-
dig is voor het bewijs tegen de
verdachte. Dat was niet aan de or-
de omdat de brieven en aanteke-
ningen gaan over een eerdere ver-
oordeling, aldus de rechter.
Advocaat Job Knoester denkt dat
de politie er niet bij heeft stilge-
staan dat het gaat om vertrouwe-
lijk informatie. Hij wilde gisteren
nog niet vooruitlopen op conse-
quenties voor de strafzaak.
De verdachte (47) werd begin vo-
rig jaar aangehouden voor de ver-
krachting en de dood van Nicole
van den Hurk, inmiddels meer
dan negentien jaar geleden.
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Live@ED.nl: Jeroen Kant

Het wordt zonnig dit weekend.
Laat zien hoe u ervan geniet en
stuur uw foto’s naar ons op.

Blijf op de hoogte

We zijn getuige van een
radicale versnelling van
onze innovatieprocessen

De belangrijkste
grondstof van onze regio
is verbeeldingskracht
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In Brabant ontstaan
de beste ideeën aan
de keukentafel
Uit het cahier van Jan Mengelers

Genieten van de zon�

het goede leven

Student
werd TU/e-
voorzitter

‘‘

Thriller

‘‘‘‘

illustraties Vincent Huijbers

Jan Mengelers

Politie was te gretig bij
inval in zaak-Nicole
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nieuws over film, kunst, muziek

Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds

Fietsen in Griekenland
Ontdek op sportieve wijze de eilanden Zakynthos, Kefalonia en 
Ithaka. U beleeft hier het échte Griekenland met blauwe baaien, 
miljoenen olijfbomen, oude dorpen en gezellige tavernes.
� Incl. vlucht, verblijf, ontbijt, bagagevervoer, fiets en routes
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