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Dag Harry
Hij mag met recht worden betiteld als
‘Mister Eindhoven’ en heeft zich altijd
vol enthousiasme ingezet op sociaal,
cultureel en sportief gebied.
Het rijke studentenleven in Eindhoven
heeft mede aan deze gedreven tuinier
zijn bloei te danken. Want voor elk
probleem bedenkt Harry een oplossing,
waarbij zijn creatieve en flexibele
instelling goed van pas komt. Soms
was het geven en nemen, maar altijd
probeerde hij het maximale eruit te
halen.
Het zal voor ons als bestuur en voor
de studenten en de medewerkers
vreemd zijn om het straks zonder hem
te moeten doen. Want wat is nu een
Cantus zonder Harry die een ‘adje’
trekt? Op die momenten gaan we hem
zeker missen. Met dit dossier nemen
we daarom op een waardige en dik
verdiende manier afscheid van deze
unieke bestuurder.
Arno Peels, Hans van Duijn en
Jo van Ham (College van Bestuur TU/e)

voorwoord CVB

Harry Roumen neemt na een lange en
rijke carrière afscheid van de instelling
die hem ooit opleidde tot elektrotechnicus en die hij heel zijn werkzame
leven trouw is gebleven. Het leek alsof
de dag van afscheid nemen er nooit
zou komen, want al bijna een kwart
eeuw is Harry als universiteitssecretaris
het onomstreden boegbeeld van de
TU/e. Bestuurders kwamen en gingen,
maar altijd was Harry er die hen het
reilen en zeilen aan zijn universiteit
bijbracht. En dat op een open en
directe manier, wars van dikdoenerij.
Voor Harry is het aanknopen van
contacten zo vanzelfsprekend als
ademen. Hij kent bijna iedereen, van
hoogleraar tot portier en van studentbestuurder tot kantinejuffrouw.
Omgekeerd kent iedereen Harry.
Niet alleen binnen de muren van de
universiteit, maar ook daarbuiten en
dan vooral in en rondom Eindhoven.

am

Jo van H

Hans van D

uijn

Arno Peels
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Student Har

Anderhalve gulden voor een
kapotte tafel
Niet lawaaierig, wel vol humor,
zo is Harry en zo was hij al in zijn
studententijd. Hij werkte serieus
aan zijn elektrostudie en ging in
de weekenden terug naar Horn in
Limburg om wat guldens te verdienen
als melkventer. En voor de voetbal
en de carnaval. Twee studiegenoten
vertellen wat ze zich verder
herinneren.
Peter Otten was een van de 120
eerstejaars (119 mannen, 1 vrouw)
die in 1964 tegelijk met Harry aan
de THE begon. Ze volgden colleges
van onder anderen Stan Ackermans,
voor wie ze opstonden zodra deze
professor -of een andere- binnenkwam. Ze droeg pakken en voor het
mondeling kandidaatsexamen werd
zelfs een driedelig pak aangeschaft.
Een collegeweek had een strak patroon:
’s ochtends college, ’s middags practica
en ’s avonds studeren. Eén avond
om naar het café te gaan. Otten, die
samen met Harry stage heeft gelopen
in Wenen en in hetzelfde huis woonde,
herinnert zich Harry als een serieuze,
niet saaie, maar ook niet uitbundige
student, die Har genoemd werd.

“Hij gedroeg zich als een echte
Limburger: zodra er zich een Limburger
binnen gehoorafstand bevond,
draaide Har zich om.”
Een van die Limburgers is Pierre
Wolters. Hij kent Harry al ‘vanaf de
korte broek’ en is samen met hem op
zoek gegaan naar een studie na het
halen van het hbs-diploma aan het
Bisschoppelijk College in Roermond.
Omdat Harry en Pierre hardwerkende
en slimme leerlingen waren suggereerde hun natuurkundedocent dat ze
zouden gaan studeren aan de THE.
“Samen met onze ouders bezochten
we de voorlichtingsdag.

Harry (de enige die in de camera kijkt natuurlijk) bij
de uitreiking van het hbs-B-diploma zomer 1964.
Bisschoppelijk College in Roermond.
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Verder maakten de vrienden samen
huiswerkopgaven en praktische
opdrachten. Harry was niet zo’n
knutselaar als veel van zijn studiegenoten. “Bij het practicum elektrische
machines kwam Harry eens schoorvoetend naar me toe: “Pierre, kijk jij
eens”. En ik zag dat hij een cirkel van
snoeren had gemaakt zonder enige
component. Toen ik uitlegde dat het zo
nooit zou lukken, had hij een oplossing: “Wil jij mijn metingen doen, dan
maak ik jouw verslag”. (NS)

de student

En ja, Elektro studeren in Eindhoven
leek ons wel wat.”
In die tijd was Harry nog een verlegen
type. Volgens eigen zeggen (jaargang44/
cursor38/) was Eindhoven een grote
stad en hijzelf een boerenpummel.
Zover wil Pierre niet gaan.
“In vertrouwde kring was Harry heel
graag gezien, maar hij had iets
verlegens over zich.” Dat ging er
overigens wel af in de introductietijd.
In 1964 werden alle eerstejaars in
bussen naar Oirschot gebracht en
daar, waar die zeventien-, achttien
jarigen voor het eerst bij moeder
vandaan waren, zijn dingen kapot
gemaakt. “Er is in de nacht een tafel
gesneuveld en de schade daarvan
is hoofdelijk omgeslagen naar alle
studenten. Ik moest 1,50 gulden
betalen en Harry dus ook”,
zegt Wolters.

Harry als vierdeklasser van het Bisschoppelijk college
in Roermond. Hij zit derde van links, onderste rij.
In de middelste rij staat Pierre Wolters tweede van rechts.
Vermoedelijk herfst 1962 genomen.

Harry hospiteerde bij zijn tante in
Stratum en Pierre kwam op een kamer
in Woensel terecht. “We zochten
elkaar veel op. Ik herinner me de
avonden waarop we toepten met
een mooie jonge meid die veel over
de vloer kwam bij Harry’s tante.
We konden niet van haar winnen.”

Dansen met de dochter
van de baas in Wenen.
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De ingenieur

Donkere materie en een zwart gat
Harry heeft zijn ingenieurstitel in 1970
verdiend met een ontwerp voor een
gegroefde hoornantenne. Momenteel
worden afgeleide types van deze
antenne nog dagelijks gebruikt in
Dwingeloo om wetenschappelijk
onderzoek te doen op het gebied
van radioastronomie.
Harry is afgestudeerd in de groep
van professor Ton van Trier op een
ontwerp voor een paraboolantenne
voor het observatorium in Westerbork.
Dr. Martin Jeuken was zijn begeleider.
Harry noemt het afstuderen in ‘De kleine
TU/e encyclopedie’ een prachtige
tijd en legt zijn werk als volgt uit:

“Ik had een toetervormig instrument
ontworpen dat signalen uit het heelal
opving. Op de hoogste verdieping
van E-hoog hadden we een kamer
die aan de binnenzijde met een
soort eierdozen was afgeplakt. Daar
werden de antennes doorgemeten
en stralingsdiagrammen gemaakt.
Het werk speelde zich af op het
grensgebied tussen wiskunde en
elektrotechniek.”
Harry schreef zijn afstudeerwerkstuk in
het Engels. Dat was niet verplicht bij
Elektrotechniek in 1970, maar
studiegenoot en vriend Pierre Wolters
vermoedt dat dat iets met eerzucht
te maken had.

TOP
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de ingenieur

park
Het telescoop
in Dwingeloo.

Het onderzoek waaraan Harry heeft
meegewerkt betrof een type antenne,
een zogenoemde gegroefde hoorn
antenne, met zeer unieke eigen
schappen die erg bruikbaar bleken
te zijn in de radioastronomie.
TU/e-prof Bart Smolders: “In Dwingeloo wordt nog steeds gebruikgemaakt
van afgeleide types van de antennes
waaraan hij gewerkt heeft.” ASTRON
is de organisatie in Dwingeloo die
zich bezighoudt met astronomisch
onderzoek in Nederland. Daar wordt
niet ieder moment van de dag de
naam Roumen gebruikt, blijkt bij
navraag, maar het werk van dr. Jeuken
is er goed bekend. Toen in de jaren
zeventig de Westerbork Synthese
Radio Telescoop (WSRT), waarin die
gegroefde hoornantenne verwerkt is,

in gebruik werd genomen, was het tien
jaar lang de krachtigste radiotelescoop
ter wereld. De telescoop speelde een
rol in onderzoek naar gassen buiten
ons melkwegstelsel, bij het aantonen
van donkere materie en bij de
ontdekking van een zwart gat. In de
jaren negentig kreeg de WSRT een
upgrade. De opknapbeurt maakte
dat de telescopen opnieuw de
krachtigste van de wereld mogen
heten die gespecialiseerd zijn in
het waarnemen van gassen.
Dat Harry in een zwaar geïsoleerde
kamer in E-hoog aan een gegroefde
hoornantenne werkte, blijkt achteraf
van behoorlijk belang. De houdbaarheidsdatum ervan is in ieder geval
nog niet verstreken. (NS)
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Harry als werknemer
Hoewel de devote katholiek Harry
in zijn jonge jaren ooit de ambitie
uitsprak paus te willen worden
(hij knapte af op het celibaat), bracht
Harry zijn volledige arbeidzame leven
door in dienst van de TU/e en haar
voorganger de THE. Sinds hij hier in
1970 afstudeerde in de theoretische
elektrotechniek (onderwerp: antennes)
bekleedde hij een handvol functies.
Een overzicht.
1970-1973: Systeemprogrammeur
bij het Rekencentrum van de
toenmalige THE
Harry werd op voorspraak van de
legendarische professor Edsger
Dijkstra direct na zijn afstuderen
aangenomen als systeemprogrammeur.
Het is nu moeilijk voorstelbaar, maar
volgens de archieven zou Dijkstra
na een sollicitatiegesprek met Harry
hebben opgemerkt: “Het is een
bedeesde jongen, maar ik zou hem
maar in dienst nemen”. Later gaf
Harry toe dat hij eigenlijk helemaal
niet wist wat systeemsoftware was.
Maar het belangrijkste doel was
bereikt: hij hoefde niet in militaire
dienst.

AL

NTI

DE
NFI

CO
8

1973-1976: Leider van de groep
Systeemprogrammatuur en
Hardware van het Rekencentrum
Antennespecialist Harry wist zijn
kennisachterstand op het gebied van
systeemsoftware snel weg te werken,
zo moge blijken uit zijn bevordering
tot groepsleider. Het was zijn taak om
te zorgen dat het besturingssysteem
van de Burroughs mainframe computer
(waar onderzoekers destijds hun
berekeningen door lieten uitvoeren)
naar behoren functioneerde. Omdat
de onderzoekers de computer overdag
wilden gebruiken, was hij als systeemprogrammeur vaak ’s nachts aan het
werk. Nog altijd heeft Harry alles
behalve een ‘van 9-tot-5-mentaliteit’.

1986-1988: Directeur van het
Rekencentrum
Na flirts met DAF en Philips en
verkennende gesprekken over een
mogelijke burgemeesterspost met
onder anderen Dries van Agt (destijds
de Brabantse Commissaris van de
Koningin) koos Harry uiteindelijk toch
voor de zekerheid en de vertrouwde
omgeving van het Rekencentrum,
waar hij terugkeerde als directeur.
1988-2012: Secretaris van de Universiteit en Directeur Algemene Zaken
Als directeur van het specialistische
Rekencentrum verlangde Harry al
snel terug naar een bredere functie.
In 1988 kwam de positie van universiteitssecretaris vacant. Harry kende
het College van Bestuur goed uit zijn
tijd als raadsvoorzitter en de rest is
geschiedenis. Als secretaris groeide
Harry uit tot het gezicht van de TU/e.
Paus en burgemeester tegelijk. (TJ)

r

1982-1986: Voorzitter van de
Hogeschoolraad
Na twaalf jaar Rekencentrum nam
Harry in 1982 een beslissende stap in
zijn carrière: hij besloot als voorzitter
van de toenmalige Hogeschoolraad
het algemeen belang van de THE te
gaan dienen. Hij had inmiddels enige
bekendheid op de campus verworven
als prins
carnaval en
voorzitter van
de personeelsvereniging.

De raad maakte destijds deel uit van
het bestuur van de THE en had dus
meer macht en verantwoordelijkheden
dan de huidige universiteitsraad.
Dat viel workaholic Harry zwaar
en hij raakte zelfs even overwerkt.
Maar het bleek de moeite waard: net
als zijn voorgangers kwam Harry na
zijn periode als raadsvoorzitter in
een leidinggevende functie terecht.

Harry de werkneme



1976-1982: Plaatsvervangend
directeur en beheerder van
het Rekencentrum
Na zes jaar schopte Harry het tot
plaatsvervangend directeur van zijn
geliefde Rekencentrum, dat tijdens
zijn verblijf groeide van twintig naar
honderd man. De afdeling stond in die
tijd wereldwijd hoog aangeschreven,
zo was Harry eindredacteur van een
tijdschrift voor Burroughs-gebruikers.
De THE raakte hem zelfs bijna kwijt
aan het bedrijf Burroughs. Gelukkig
verkoos Harry het vertrouwde Eind
hoven boven het zonnige Californië.

(met dank aan De kleine TU/e-encyclopedie, Joep Huiskamp)
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Harry als leidinggevende

Inspirator, multi-tasker of
vergadertijger?
Als hoofd van de Dienst Algemene
Zaken (DAZ) vervult Harry ook de
functie van leidinggevende aan een
zeer divers en kleurrijk groepje
‘ondergeschikten’. Maar wat is nu
precies zijn stijl van managen, welke
zwakke en sterke punten spreidt hij dan
tentoon? Is hij een Machiavelli, een
Napoleon of een Brabantse uitvoering
van Moeder Theresa? We vroegen het
aan vijf mensen die dagelijks moeten
zwoegen onder zijn knoet.
Lucas Asselbergs
hoofd Studium Generale
•
•
•
•
•

Analytisch vermogen:
Overtuigingskracht:
Sociale vaardigheden:
Doortastendheid:
Dossierkennis:

8
8
9
9
7

Harry is een man van weinig woorden,
wereldkampioen multi-tasken, met de
laagste drempel en het grootste TU/ehart. Verwacht geen breedsprakige
analyses, maar de essentie van iets
pakt hij snel. Sterk in overtuigen, maar
als het moet kan hij een argument
ook weer loslaten. In korte statements
kan hij niet mis te verstane instructies
geven, die toch niet klinken als een
bevel. Harry gaat voor de grote lijn en
zodra hij details nodig heeft, raadpleegt hij zijn iPad of roept hij Toos.
Voor mij scoort hij op alle punten ruim
voldoende, maar zijn belangrijkste
kwaliteiten staan er niet bij: inspireren
en faciliteren, zorgen dat anderen de
dingen die ze goed doen, nóg beter
gaan doen. Daarvoor verdient hij een
tien. Zulke leiders zijn essentieel in
elke organisatie.
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Trees Klaver
voorzitter van de universiteitsraad
•
•
•
•
•

Analytisch vermogen:
Overtuigingskracht:
Sociale vaardigheden:
Doortastendheid:
Dossierkennis:

9
9
10++
9
9

De sterkste punten van Harry zijn zijn
verbondenheid met de TU/e, de passie
waarmee hij zijn werk doet en zijn
sociale vaardigheden. Zonder anderen
tekort te willen doen: als iemand de
titel ‘Mister TU/e’ verdient, dan is het
Harry wel. En de passie voor het werk:
Harry weet alles, kent iedereen, is bij
alle belangrijke evenementen aanwezig en is ook zeer nauw betrokken bij
de studenten. Last but not least: hij
heeft heel veel belangstelling voor de
mensen om hem heen: aandacht voor
verjaardagen en voor andere feestelijkheden, maar zeker ook aandacht
en een hart onder de riem als het wat
minder goed gaat.
Herman van Hoeven
directeur van het Alumni Office
•
•
•
•
•

Analytisch vermogen:
Overtuigingskracht:
Sociale vaardigheden:
Doortastendheid:
Dossierkennis:

9
7
10
8
7

Harry heeft weinig woorden nodig om
zijn punt te maken. Quasi ongeïnteresseerd handelt hij zijn mails af tijdens
een meeting. Maar in een moeizaam
overleg weet hij met een grap en een
grol op het goede, maar even vaak ook
op een ongepast moment de sfeer te

verbeteren. Harry kent alle medewerkers,
studenten en alumni van de TU/e
persoonlijk en is vriend met alle VIP’s
in de regio en met velen daarbuiten.
Het sterkst is hij als hij écht iets voor
je kan betekenen. Het zwakst als PSV
weer eens heeft verloren. Dan is hij
twee dagen lang onaanspreekbaar.
Wim Koch
directeur van het Studenten Sportcentrum
•
•
•
•
•

Analytisch vermogen: 10
Overtuigingskracht: 9
Sociale vaardigheden: 10
Doortastendheid: 9
Dossierkennis: 9

Harry is een zeer sociaal bewogen
mens. Hij is oprecht geïnteresseerd
in het wel en wee van de TU/emedewerker en het is opmerkelijk
hoe goed hij altijd op de hoogte is.
Niet alleen zijn je werkzaamheden
bij hem bekend, ook gebeurtenissen in de privésfeer krijgen zijn volle
aandacht. Met een korte opmerking,
telefoontje, mail of sms zal hij je altijd
feliciteren, of, indien nodig, een hart
onder de riem steken. En daar waar
het kan, is hij nooit te beroerd om je
te helpen. Wat dat betreft een echte
Moeder Theresa.

•
•
•
•
•

Analytisch vermogen:
Overtuigingskracht:
Sociale vaardigheden:
Doortastendheid:
Dossierkennis:

9
9
10
9
9,34

Beine hat uns zwei gegeben
Gott der Herr, um fortzustreben,
Wollte nicht, dass an der Scholle
Unsre Menschheit kleben solle.
Um ein Stillstandsknecht zu sein,
Gnügte uns ein einziges Bein.

als ‘n baas

Joep Huiskamp
medewerker Bestuursstaf

Zeker weten door zuiver meten. Maar
cijfers, wat zeggen die nu helemaal?
Aardiger zou het zijn om Harry’s
overgangsrapport naar de pensionadoklas de vorm van een portfoliobespreking te geven. Daarin zou zeker ook
zijn fortstrebende energie aan bod
komen. Maar zo’n portfolio zit er
niet in door de Beschränkung van
100 woorden die ons is opgelegd.
Daarom geef ik het laatste woord
aan Heinrich (‘Harry’) Heine:
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@hroumen houdt alles in de gaten
Op Twitter is @hroumen een man van
weinig woorden. Hij verstuurde in een
jaar tijd überhaupt maar een veertigtal
tweets en heeft voor een enkel bericht
maar zelden honderdveertig tekens nodig.
Bij uitzondering iets langer van stof was
hij dinsdagavond 8 mei: ‘Afscheid nadert.
Emotie neemt toe. Laatste jubilarissen
toegesproken. Daarna naar Thêta.
Benoemd tot erelid. Wat een eer en
verrassing. Dank’.
‘@Nienke_van_Dijk van harte gefeliciteerd.
Gr. Harry’. ‘@TechUnited geweldig!
Ben apetrots. Volgende slag in Mexico’.
‘@gkroesen ook voor jou een goede
vakantie!’. Harry blijkt op Twitter bovenal
een motivator en kort -maar krachtigvan stof.
Op Facebook is hij iets actiever, al vrienden
makend met individuen, verenigingen en
organisaties die hem boeien, links delend
en pagina’s ‘likend’ (zoals die van BLØF
en, natuurlijk, van ‘zijn’ PSV). Oeverloos
geklets op het www is aan hem (‘Harry
Roumen’, via Google trouwens goed voor
zo’n 3.300 hits) niet besteed, “maar hij is
wel nieuwsgierig, wil alles weten en houdt
alles in de gaten”, weet zijn secretaresse
Toos Rikmans. Volgens haar checkt hij
continu zijn telefoon en iPad en houdt hij
ook tijdens vergaderingen zijn mail bij.

Daaraan “zullen mensen zich ongetwijfeld
storen, maar Harry kan nu eenmaal
multi-tasken. Hij vangt in een overleg
toch alles op en plaatst op het juiste
moment de juiste opmerking”,
verzekerde Toos eerder al in Cursor.
Aan zijn mailbox doet de secretaresse
naar eigen zeggen trouwens helemaal
niks, “dat doet ie zelf. Honderden mails
per dag, privé en werk door elkaar.
Ook zijn telefoon neemt hij altijd op,
hij is continu bereikbaar”.
Dat zijn iPhone heilig is, net als zijn iPad
trouwens, weet ook zijn familie als geen
ander. “Ons pap is onlosmakelijk met zijn
iPhone en iPad verbonden”, bevestigt
dochter Nathalie van Zeeland-Roumen.
“Hij checkt doorlopend zijn mail en
Teletekst. Hij gebruikt zijn iPhone zeer
vaak, zelfs tijdens bezoek, etentjes en
schouwburgvoorstellingen - de mensen
op de rij achter ons ergeren zich dan
aan het licht dat het toestel afgeeft.
En wat hij er allemaal mee dóet…?”
Volgens Nathalie staat haar vader “bij
wijze van spreken in de rij” zodra er
een nieuwe gadget op de markt komt.
“En als hij bij ons in Ommel op bezoek
komt, moet hij ook altijd even kijken
naar mijn iPad en mogen de kinderen
op zijn iPad spelen.” (MvdV)

Heavy Twaffic

Bij deze zwengelen wij ‘m aan: een collectieve poging
om Harry Roumen op de dag van zijn afscheid van de
TU/e -vrijdag 15 juni- trending topic op Twitter te krijgen.
Alle hulp is welkom: ‘#Harrybedankt’ is wat ons betreft
de hashtag van die dag!

Harrybedankt
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@hroumen 8 mei
Afscheid nadert. Emotie neemt toe. Laatste jubilarissen toegesproken.
Daarna naar Thêta. Benoemd tot erelid. Wat een verrassing. Dank
@M_Steinbuch
@hroumen Proficiat met het erelidmaatschap.
Ik weet nu al dat wij je gaan missen in deze gave tent!
@proflog
@hroumen Harry, gefeliciteerd. Kweet nog niet goed
hoe we het zonder je gaan redden #smeerolie
@grkoesen
@hroumen Harry: ERE wie ERE toekomt!
Marjan van Ganzewinkel:
En dit is nog maar het begin… geniet ervan. Heel dik verdiend!
Jan Willem Schellekens:
iedereen gaat Harry missen, zeker bij de TU/e.
Lianne van den Wittenboer:
Het zal wennen worden Harry! Ook voor ons. Belletje naar jou was altijd zo gepleegd! :-)
Nathalie van Zeeland-Roumen:
Papsie wat leuk, zet ‘m op! Xxx n
Marianne Brugmans:
Proficiat Harry. Je blijft welverdiend in beeld! Geniet!
Peter Roumen:
Prachtige waardering! Kan me goed voorstellen dat het beladen dagen zijn de
afgelopen en komende tijd. Maar geniet ervan!
Lutgart van Kollenburg:
Hoorde van Corlien over je laatste jubilarissen bijeenkomst. Ik vind het ontzettend
jammer dat ik er 15 juni niet bij kan zijn. Ik zit dan een paar duizend kilometer
oostwaarts. Maar we zullen je vast en zeker (vroeger zou ik nog ‘zeker en vast’
gezegd hebben) weer eens ontmoeten na de 15e, waar dan ook…
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Snuffelen en sneukelen met Harry

De bourgondiër

Anderen mogen aarzelen, nog eens
proeven, switchen en nog wat
twijfelen - zo niet Harry. “Hij weet
binnen de kortste keren een haarscherp oordeel over wijn te vellen”,
stelt Jan Janssen, directeur van
Heeren van Heusden Wijnkoopers.
Janssen hielp Harry zo’n tien jaar bij
de wijnkeuze voor het kerstpakket
van de TU/e. Voor zover nodig, that is.
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De ‘Heer van Heusden’ ontving de
TU/e-secretaris regelmatig voor
wijnproeverijen in zijn bedrijf. “Een
duidelijke kwaliteit van Harry is zijn
uitgesproken smaak. Ik zet altijd een
aantal proefflessen klaar, hij vliegt
erop af, snuffelt even aan de glazen
en weet: dit is ‘m. Er zijn maar weinig
mensen die zo snel tot een oordeel
kunnen komen - en dan ook nog eens
een oordeel dat handen en voeten
heeft, in tegenstelling tot veel mensen
die alleen naar het etiket kijken”, vindt
Janssen.
Een aangeboren gave of een kwestie
van veel oefening? Janssen lacht.
“Harry houdt er wel van, maar is in

feite maar een matig innemer. Hij zit
tijdens een diner niet te slokken om
nog een glas erbij te krijgen, maar
drinkt bij wijze van spreken een glas
per gerecht.” TU/e’s scheidend
secretaris drinkt graag witte wijn,
weet Janssen, “vooral van de
Chardonnay-druif. Het zijn wijnen
met een volle, zachte smaak en
een romige, vanilleachtige geur”.
Volgens Janssen zijn het doorgaans
overigens vooral vróuwen die een
goede neus voor wijn hebben.
De Franse keuken is bij Harry doorgaans
favoriet, weten zijn vrouw en dochter.
En een chipje, toastje, kaasje of koekje
gaat er ook goed in: “Ons pap mag
graag sneukelen”.
Secretaresse Toos Rikmans zag Harry
wel eens aan het fornuis. Samen
kookten ze een paar keer in de keuken
van de University Club, voor het
personeel. “Maar alles was al voorbereid
hoor”, benadrukt ze. “Weet je trouwens
waar ie wél heel goed in was? Het
werken met zo’n brandertje - om de
crème brûlée af te maken.” (MvdV)

Opa Harry plakt het wel
“Vroeger was ons pap vaak weg”,
vertelt dochter Nathalie van ZeelandRoumen. Lange tijd kende ze haar
vader naar eigen zeggen alleen met
een stropdas om. “Zelfs aan zee, of
als hij in de tuin aan het werken was.”
Ook al was haar vader veel van huis;
Nathalie lepelt ogenschijnlijk moeiteloos jeugdherinneringen op waarin
hij een rol speelt. Over wanneer ze
een dressuurwedstrijd voor de boeg
had en papa Harry haar de proeven
voorlas. “Als ik dan een keer prijs had,
was dat natuurlijk zíjn verdienste.”
En over zijn weliswaar goede vaderlijke
bedoelingen, die vaak helaas nogal
slecht klikken met zijn twee linker
handen. “Ons pap plakte vroeger
ook alles en nog altijd is de zondag
‘plakdag’. Na een reparatie houdt
hij vaak onderdelen over en plakt
dan alles maar weer vast. Zelfs mijn
kinderen komen af en toe met kapotte
spullen naar mij met de boodschap
dat opa Harry het maar moet plakken.”
Harry is de trotse opa van de bijna

negenjarige tweeling Anne en Thomas;
grappig genoeg niet op dezelfde dag
geboren. Of het nou stoere praat was
of niet; voor hun geboorte stond Harry
niet bepaald te juichen bij de gedachte
aan het opaschap. “Toen ik nog niet
zwanger was, zei ons pap altijd dat ik
elk jaar dat ik niet zwanger zou raken,
een bonus zou krijgen. Die bonus moet
ik trouwens nog steeds ontvangen.”
Maar meteen na de geboorte waren
Anne en Thomas niet meer uit zijn en
Irenes leven weg te denken, weet
Nathalie. Harry ziet zijn kleinkinderen
elk weekend en neemt ze elk jaar mee
naar Disneyland Parijs. “Sinds de
kleinkinderen er zijn, komen ons pap
en mam alleen nog maar voor hen;
mijn man en mij zien ze niet staan.
Wij zeggen wel eens voor de grap: als
zijn collega’s hem met zijn kleinkinderen
zouden zien, zouden ze denken dat hij
idioot is. Hij rent, kruipt en doet van
alles wat wij niet van hem kennen.
Eind juni worden zijn kleinkinderen
negen; dan kan hij mooi het kinderfeestje komen doen.” (MvdV)

opa harry

Harry’s oogappeltjes
Thomas en Anne.

Het gezin Roumen
in Disneyland Parijs.
15

De vrouwen van Harry - niet alleen maar

Mister Nice Guy

Irene Roumen

Ze spreken elkaar slechts af en toe - bij
gelegenheden op het universiteitsterrein,
soms tussen de schappen van de plaatse
lijke supermarkt. En weten, hoewel
ze elkaar al zo’n achttien jaar kennen,
eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar.
Toch is er een nadrukkelijke link tussen
Irene Roumen, Nathalie van Zeeland en
Toos Rikmans: samen, maar individueel,
zijn ze al jaren Harry’s dagelijkse steun
en toeverlaat.
Het valt nog niet mee om de vrouwen aan
de lunchtafel in Heeze bij de les te houden.
Want dit interview gaat over hén, is het
idee - maar regelmatig wordt van het pad
gezwalkt en is Harry weer onderwerp van
gesprek. Met de fotograaf overleggend
over waar hij ze zal portretteren, wordt al
gauw de beeldentuin achter het restaurant
geopperd - omdat Hárry dat zeker mooi
zal vinden.

“Harry is burgemeester
van de TU/e”
Ze zijn dan ook maar wat trots op hun man,
vader en baas en wat hij aan de TU/e heeft
bereikt. Dochter Nathalie: “De universiteit
is zijn leven, hij heeft daar enorm veel
energie in gestoken. Hij heeft er een echte
gemeenschap van gemaakt”. Toos, sinds
1994 Harry’s secretaresse, roemt zijn
sociale karakter, “hij is degene die mensen
bij elkaar brengt en hóudt. Onderlinge
problemen lost hij zo snel mogelijk op,
hij heeft een hekel aan ruzie. Ook heeft
hij enorme voelsprieten, hij voelt het
meteen als het ergens wringt”.
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Nathalie van Zeeland

Toos Rikmans

“Harry is degene die
mensen bij elkaar brengt
en hóudt”

17

Dat geldt niet alleen op de werkvloer, weet
Nathalie. “Thuis wil hij ook dat dingen in
harmonie verlopen. Ik weet nog dat er eens
wat gedoe was bij de paardrijvereniging
waar ik reed, waar hij op dat moment
een bestuurlijke functie had. Hij wilde
het koste wat het kost oplossen, terwijl
ik dacht: ‘Laat het nou maar een keer
escaleren’. Maar eigenlijk ben ik net zo.
Ook als manager (van Landgoed Gulbergen,
red.) doe ik veel dingen hetzelfde als hij.
Ik kan zakelijk zijn als het moet, maar wil
ook dat alles bovenal in een prettige sfeer
gebeurt.”
Toos benadrukt: “Harry kan ook hard zijn,
hoor. Slecht nieuws brengt hij niet graag,
daar slaapt ie vooraf slecht van. Maar als
het moet, is hij heel direct. Dan gaat hij
ook prompt wat luider praten. Hij is echt
niet alleen maar Mister Nice Guy”.

“Harry heeft de gave
om de goede mensen
om zich heen
te verzamelen”
Hoeveel ze, al inhakend op elkaars
antwoorden, ook weten te vertellen over
Harry; over elkáár weten de vrouwen maar
weinig. De eerste tijd zagen ze elkaar
sowieso alleen van een afstand, herinnert
Toos zich: “Bij academische plechtigheden
zaten wij als secretaresses destijds echt
niet in de buurt van onze bazen en hun
vrouwen; dat waren twee aparte werelden.
Ook op kantoor was er meer afstand dan
nu. Ik weet nog dat mijn collega’s hun
toenmalige bazen aanspraken met
‘meneer De Wilt’ of ‘meneer Ter Heege’.
Ik kon vrij snel ‘Harry’ zeggen. Hij is heel
open, vertelt ook graag over zijn werk als
ik iets inhoudelijks wil weten, terwijl
veel bazen hun secretaresses alleen als
tiepmiep zien.” Ze is dan ook blij met hun
goede band. Niet dat ze hem als een vriend
beschouwt: “Meer als een vertrouwens
18

persoon”, formuleert Toos bedachtzaam.
“Toen mijn vorige relatie stukliep, heb ik
hem dat bijvoorbeeld wel verteld. Op zo’n
moment heeft hij er begrip voor dat ik even
minder lekker in mijn vel zit. Die band is
in de loop der jaren gegroeid. Maar we
hoeven niet alles van elkaar te weten.”
Privé komen ze zelden tot nooit bij elkaar
over de vloer, ook al wonen ze nog geen
twee kilometer bij elkaar vandaan.
“We hebben wel een tijdje onze kranten
bij elkaar in de bus gegooid -maar die
hebben we nu digitaal- en komen elkaar
soms tegen bij Albert Heijn”, vertelt Toos.
“Dan vraagt Irene bijvoorbeeld naar onze
hond, waarvan ze via Harry gehoord
heeft dat ie zijn poot gebroken heeft.”
Irene is nuchter over de nadrukkelijke
aanwezigheid van een andere vrouw in
haar mans bestaan. “Bij zijn baan hoort
een secretaresse. En ik denk dat Toos een
heel goede secretaresse voor hem is. Ze lijkt
me bovendien een leuke, spontane meid.”
Toos: “Irene is heel verzorgend. Als Harry
iets nodig heeft, hoeft hij maar naar huis
te bellen en wordt de auto daar als het
ware meteen gestart om het te gaan halen
of regelen. Ze is de perfecte vrouw thuis.
Irene heeft gezorgd voor een rustig thuisfront, waardoor Harry carrière kon maken.
Ze heeft zichzelf voor hem weggecijferd”.
Irene -die haar werk bij Philips in 1972
opgaf om te zorgen voor hun eerste en
enige kind -“dat was toen heel gewoon”kijkt echter bedenkelijk. “Weggecijferd?
Zo voel ik dat niet. Dat is gewoon mijn aard.”
Ze heeft er ogenschijnlijk dan ook weinig
moeite mee dat haar man decennialang
zoveel van huis was. Vooral sinds 1988,
toen hij universiteitssecretaris werd,
“maar ook toen hij nog bij het Rekencentrum
werkte, was hij al veel van huis. Dan kwam
hij na een werkdag met een collega hier
eten, om ‘s avonds weer terug naar
Eindhoven te gaan. Dat wende snel, hoor”.
Zijn werk is zijn leven, weten de vrouwen.
Toch is haar vader volgens Nathalie nooit
een doelbewuste carrièrejager geweest.
“Hij is vaak voor dingen gevraagd, dingen
kwamen op zijn pad. Maar dat kwam wel
doordat hij altijd gedreven is geweest om

zichzelf in the picture te werken.” “En hij
heeft de gave om daarbij altijd de goede
mensen om zich heen te verzamelen”,
stelt Toos.
Irene is zich ervan bewust dat het wennen
zal zijn als haar man op 15 juni een punt
achter zijn hectische TU/e-bestaan zet.

Zijn werk is
zijn leven
“Ik zal hem een stuk meer gaan zien.
Nu hoef ik tegen niemand te zeggen wat
ik ga doen of wanneer ik terug ben; dat zal
straks anders zijn.” Harry zal het de eerste
dagen zeker moeilijk hebben, stelt ze.
“Ik denk dat hij de eerste weken lekker
gaat uitrusten, even goed moet bijkomen.
We hebben er inmiddels ook de leeftijd
naar om het wat rustiger aan te doen.”
Toos vult aan: “Hij zal wel snel weer een
bepaald ritme gaan zoeken, Harry is een

man van structuur”. Nathalie, lachend:
“Ik probeer hem zover te krijgen dat hij
straks bij ons regelmatig de paardenstallen
komt uitdoen, maar tot nu toe voelt hij
daar niet zoveel voor”.
Bovenal mag hij van de dames trots terugblikken op zijn TU/e-bestaan. In de jaren
tachtig lag eens een burgemeesterspost
voor het grijpen, “maar in plaats daarvan
is hij burgemeester van de TU/e geworden”,
formuleert Toos. Zijn afscheid wordt
volgens haar dan ook “groots, op alle
niveaus. Ik denk dat er niemand meer
komt die zó’n afscheid krijgt. Ik word er
soms zelf al emotioneel van als ik zie
hoeveel mensen er zoveel werk van maken
om hem iets moois mee te geven”.
Volgens Nathalie beseft haar vader zelf
terdege dat hij een beetje ‘Mister TU/e’ is
geworden, “maar dat waardéért hij ook.
Hij is er niet door naast zijn schoenen
gaan lopen”. (MvdV)
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Harry de herder
Harry’s deur staat altijd open, voor iedereen. Maar vooral voor studenten
van de universiteit. Voor wilde plannen, steun, een openingshandeling,
een ludieke actie of om even te sparren: Harry was er.
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“Harry is toch een beetje
een televisiesupporter”
Vier keer werd PSV kampioen sinds
Hans van Duijn in 2005 aantrad als
rector van de TU/e en ‘ganggenoot’
van Harry werd. Het door beiden
gehate Ajax lukte het in die periode
twee keer; Van Duijns geliefde
Feyenoord kwam er (sinds eind vorige
eeuw) helemaal niet meer aan te pas.
Maar, triomfantelijk: “Dit jaar waren
wij tweede en PSV dérde - dat deed bij
iemand hier toch wel heel erg zeer”.
Ze delen hun liefde voor het voetbal
overigens al veel langer openlijk.
“In mijn contacten met het College
van Bestuur als hoogleraar destijds
kwam het al regelmatig ter sprake.”
Er werden ook toen al veelvuldig
telefoontjes gepleegd tijdens of na
een wedstrijd, volgens de rector
trouwens overwegend sportief van
aard. “Ik bel hem ook om hem te
feliciteren als PSV gewonnen heeft.”
Tegenwoordig is het voetbal vooral
op maandagochtend steevast onderwerp van gesprek: “Dan zijn we flink
chagrijnig als het niet goed is geweest
en schelden we op de scheids of op
Ajax - want daar hebben we beiden
een enorme hekel aan”.
Samen naar wedstrijden, “dat gebeurt
maximaal eens per jaar”, zegt Van
Duijn. Altijd, via Harry, op uitnodiging

Hans van Duijn
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- en dat is niet helemaal zijn pakkie-an,
bekent de rector: “Dan wordt er tochverwacht dat je ook netwerkt en dat
vind ik eigenlijk een beetje vervelend;
tijdens een wedstrijd moet je niet
aan mijn hoofd zaniken”. In de Kuip
zit Van Duijn dan ook “gewoon in vak
QQ. Daar weet niemand wie ik ben en
kunnen de emoties soms behoorlijk
oplopen”. Grijnzend: “Harry is een
beetje een televisiesupporter. Want
als je écht om je club geeft, heb je
natuurlijk een seizoenskaart”.

Toch staat hij, als het dan eens kan,
graag naast Harry langs de lijn. “Waarom
het leuk is om met Harry naar het
voetbal te gaan? Simpel: Harry is mijn
beste vriend, eigenlijk sinds ik rector
werd. Aan de faculteiten is iedereen
wat meer met zichzelf en zijn groep
bezig; hier bij het bestuur hebben we
een meer vriendschappelijke relatie.
Harry is een echte vertrouwenspersoon,
je kunt met hem overal over praten.
Bovendien is hij een enorme vraagbaak,
hij kent iedereen, kent de mores van
de universiteit. Hij heeft me enorm
geholpen toen ik rector werd. Bovendien
zijn we beiden gek op voetbal, zijn we
allebei opa, hebben we beiden hier
gestudeerd; dat schept een band.”
(MvdV)

ys:
Men will be bo
oureur
Harry als autoc van
gen
in de racewa
cing
University Ra
Eindhoven.

ter

Harry de s(up)por

Hockey
met Pee
r
Noterm
ans in
1984.

Met oud-CvBandus
voorzitter Am
de boot
Lundqvist in
bij Thêta.
Har r
onve y keep t n
rd
iet
het r ienstelij k
voo
obo
van T tvoetbalte r
am
ech U
nited
.

23

“Zeg maar tegen Harry: de komende
negen jaar wordt Ajax kampioen”
Harry mag nog zo overtuigd zijn
van zijn PSV, evenzo overtuigd is
Hay Becks van zijn Ajax. De teamleider
beveiliging onderhield een jarenlange
weddenschap met Harry. Degene
wiens club aan het eind van de
competitie het hoogst eindigde,
kreeg een fles wijn van de ander.
“Ik moet toegeven: het heeft míj
het meeste geld gekost.”

PSVc
in Aja adeau
x-jas
je.

Het moet ergens in de jaren negentig
zijn geweest dat Hay en Harry over
voetbal aan de praat raakten. “Iedereen heeft zijn tekortkomingen en die
komen meteen bovendrijven”, zegt
Becks lachend. “Als je over voetballen
begint, raak je niet meer uitgepraat
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met Harry.” Niet zelden kreeg hij op
zondagavond rond half twaalf nog
sms’jes van Harry: soms met felicitaties, vaak ook met de nodige ironie.
In april 2005 kreeg Harry van Becks
zijn eigen PSV-shirt cadeau (zie foto
onderin), voorzien van naam en
rugnummer 10: het nummer der
grootste sterren, aldus de gever.
Samen naar een wedstrijd gingen
ze nooit, maar Becks weet: “Harry is
een fanatieke supporter. Hij geniet
er enorm van als PSV wint en kan de
zaak daarna flink opnaaien. Stangen
doet ie heel graag, dat is trouwens
wederzijds”.
Hoewel hij in zijn onderlinge competitie met Harry uiteindelijk stevig ‘in
de min’ eindigde: “Wij hebben drie
sterren, PSV maar twee (voor elke tien
behaalde kampioenschappen in de
eredivisie mogen clubs een ster op
hun shirt dragen, red.). Wij staan nu
op 31 kampioenschappen en ik heb al
gerekend: precies als Campus 2020
hier aan de TU/e klaar is, zitten wij
aan onze vierde ster. Zeg maar tegen
Harry: de komende negen jaar worden
wíj kampioen”. (MvdV)

“Harry praat altijd over ‘020’,
nooit over Ajax”
Een heel fanatieke supporter, maar
ook “een beetje een eenzijdige”,
die vooral de goede kanten van zijn
club benadrukt en de mindere prestaties ‘vergeet’. Dat is Harry volgens
Harry van Raaij, oud-bestuursvoorzitter van PSV. “In die zin is hij een
geweldige supporter van PSV.”
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Privé zien ze elkaar niet, maar ze
treffen elkaar toch gauw zo’n zes,
zeven keer per jaar. Aan de TU/e,
als Van Raaij te gast is bij een
evenement hier, via de stichting
Sports and Technology waarvan
beiden bestuurslid zijn, of in de
bestuurskamer van PSV.
Hoewel ze nooit samen langs de lijn
stonden -Van Raaij heeft als erelid
zijn eigen vaste plek in het stadion-,
is het voetbal bij elke ontmoeting
onderwerp van gesprek. En daarbij
mag, wat Van Raaij betreft, vooral
veel gelachen worden. “Over voetbal
moet je niet te zwaar in discussie gaan
en sowieso niet te gewichtig doen.
Chauvinisme in de sport, zeker in het
voetbal, hoort erbij en is van alle tijden.
Maar soms gaat wel wat ver. Veel
mensen zijn niet alleen supporter van
de ene club, maar ook nadrukkelijk
ánti-supporter van een andere club.
Dat geldt trouwens ook wel een beetje
voor Harry. Ik praat gewoon over Ajax,
maar Harry heeft het altijd over ‘020’.”
Van Raaij zou graag zien dat Harry,
“nu hij wat meer tijd krijgt”, zich actief
gaat bemoeien met de Nederlandse
voetbalsport. “Het is nu allemaal
een beetje conservatief; het zou goed
zijn als mensen van zijn kaliber,
die kunnen besturen, organiseren en
komen uit omgevingen waar vooruitstrevend wordt gedacht, het voetbal
naar een hoger niveau helpen tillen”.

Of hij ook een bepaalde post voor
hem in gedachten heeft? “Het beste
zou zijn als hij bijvoorbeeld in de
Raad van Toezicht van de KNVB zou
zitten, of een ander instituut met een
bepaalde invloed. Daar zou ik best
voor willen lobbyen - maar ik weet
natuurlijk niet of Harry dat wel wil.”
(MvdV)
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rondom roumen
Harry is misschien wel de meeste
gefotografeerde man van de TU/e.
Zijn hoofd kennen we nu wel.
De grote vraag is: wie staat er
naast Harry op de foto?
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Uitreiking eerste 55
T U/e-f ietsen: fietstocht door
centrum met wethouder
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De Grote Harry Roumen-quiz
Harry gaat al jaren mee aan de TU/e en kent het gros van de TU/e’ers - en
andersom. Maar hoe goed kennen we Harry eigenlijk? Test je kennis in de
Grote Harry Roumen-quiz.
1: Wat kan Harry ’s ochtends een
slecht humeur bezorgen?
A: Als zijn haar niet goed zit
B: Als de koffie op is
C: Als de weegschaal teveel kilo’s
aanwijst
D: Als zijn favoriete stropdas kwijt is
2: Thêta benoemde Harry onlangs
tot erelid. Eerder vernoemde de
roeivereniging één van haar boten
(mede) naar Harry Roumen.
Hoe heet deze 4+ uit 2000?
A: Roumens Riemen
B: ROUMEN REMt niet voor WILTe
BEESTen
C: Roumen is ruig
D: Harry’s Love Boat
3: Hoeveel treffers levert Google
als je, zonder taalvoorkeur,
“Harry Roumen” invoert?
A: Ongeveer 1.800 resultaten
B: Ongeveer 3.300 resultaten
C: Ongeveer 5.100 resultaten
D: Ongeveer 7.100 resultaten
4: Harry speelde in juni 2011 een
figurantenrol in de TU/e-lustrummusical. In welke setting bevond
hij zich tijdens zijn optreden?
A: De University Club
B: De VIP-tribune van PSV
C: Een bordeel
D: De Bunker
5: Welk woord mocht absoluut niet
genoemd worden tijdens de verrassingsreceptie ter ere van Harry’s
veertigjarig jubileum aan de TU/e?
A: Ajax
B: Oud
C: Afscheid
D: Pensioen
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6: Hoe heette Harry’s
eerste secretaresse?
A: Toos
B: Ellen
C: Irene
D: Noucha
7: Op welk dier kwam Harry eens
de piste in tijdens een voorstelling
van het Kerstwintercircus voor
TU/e-medewerkers?
A: Een olifant
B: Een paard
C: Een kameel
D: Een ezel
8: Wat kreeg student Harry tijdens
zijn allereerste avond op de
sociëteit van studentenvereniging
Demos tegen zijn hoofd?
A: Een bierflesje
B: Een voetbal
C: Een schoen
D: Een deur
9: Harry’s deur staat bijna altijd voor
iedereen open. Maar welk kamernummer hangt er eigenlijk naast
die deur?
A: 1.00
B: 1.01
C: 1.02
D: 1.03
10: Hoe heette de gelegenheidsformatie
die in april 2006 het grootse
verjaardagsconcert van de TU/e op
de Eindhovense Markt aftrapte?
A: Het Harry Roumen Dans- &
Showorkest
B: Harry’s House Band
C: Herrie met Harry
D: The Harry’s

12: Ter ere van de lancering van
studentenwebsite Shift040
werd het EK Toetsenbordwerpen
gehouden. Wat was Harry’s
excuus voor het feit dat zijn
toetsenbord niet verder kwam
dan tien meter?
A: Een tennisarm
B: Hij had tijdens de lunch al twee
wijntjes genuttigd
C: De tegenwind
D: E
 en Mexicaanse-griepprik die
ochtend

14: I n april 1977 staat Harry voor het
eerst met een foto in TH-berichten,
de voorloper van Cursor. Wat heeft
Harry op deze foto in zijn rechterhand?
A: Een biertje
B: Een pistool
C: Een A4’tje met zijn speech
D: De hand van een ander
15: Wie koopt Harry’s stropdassen?
A: Zijn vrouw Irene
B: Hij krijgt ze meestal cadeau
C: Zijn secretaresse Toos
D: Harry zelf

17: Wat was het afstudeeronderwerp
waarop Harry zich als student
Elektrotechniek heeft gestort?
A: Systeemsoftware
B: Regeltechniek
C: Paraboolantennes
D: Datacommunicatie
18: Harry is een fervent PSV-doelpuntenverzamelaar. Van welke
wedstrijd miste hij -tot zijn
grote frustratie- tijdenlang
één doelpunt?
A: Van de bekerwedstrijd PSV-Roda
B: Van de competitiewedstrijd
PSV-Ajax
C: Van de bekerwedstrijd
PSV-Feyenoord
D: Van de competitiewedstrijd
PSV-Twente
19: Hoe luidt Harry’s motto?
A: Blijf glimlachen
B: Carpe diem
C: Ik ben niet nieuwsgierig,
ik wil graag alles weten
D: Een dag niet gelachen,
is een dag niet geleefd

De Grote Harry Ro
umen-quiz

13: Wat wilde Harry als kind worden?
A: Uitvinder
B: Melkboer
C: Paus
D: Acteur

16: In april 2005 kreeg Harry na PSV’s
kampioenschap van een beveiligings
medewerker van de TU/e zijn eigen
PSV-shirt voorzien van naam en
rugnummer. Welk nummer prijkte
achterop?
A: 1
B: 10
C: 11
D: 14

ANT WO

ORDEN:

1C-2B-3
B-4C-5
D-6
B
-7
8D-9D-1
A0A-11B-1
2D-13C
14B-15D
-16B-17C
-18A-19A

11: In april 2002 had het Hare Majesteit
de Koningin behaagd om de heer
Harry Roumen te benoemen tot:
A: Lid in de Orde van Oranje Nassau
B: Ridder in de Orde van Oranje Nassau
C: Officier in de Orde van Oranje Nassau
D: Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw
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De zeven zonden van Harry Roumen
Harry? Da’s de man die altijd vrolijk
en behulpzaam is. Maar heeft hij ook
donkere kanten? Harry over zijn zonden.
Vind je zijn antwoorden niet geloofwaardig? Op de volgende pagina doet
zijn secretaresse Toos Rikmans een
boekje open over Harry’s zonden.
1. HOVAARDIGHEID/IJDELHEID/
HOOGMOED
“Ik pak er trots uit, want hovaardigheid
betekent trots. En ik ben trots, op de
universiteit en een beetje op mezelf en
op wat ik, in teamverband, bereikt heb.
En op de kansen die ik heb gekregen.
Maar ik ben ook trots op mijn dochter
en hoe zij zich ontwikkeld heeft.
Ik ben ook wel ijdel, zie er graag
goed verzorgd uit. Ik draag elke
dag een ander overhemd en
stropdas. Ik schat dat ik 150
tot 200 stropdassen heb.
Ik koop ze zelf bij de Bijenkorf,
maar krijg er ook wel eens.”
2. HEBZUCHT/GIERIGHEID
“Ik rijd een mooie auto, een BMW
320i coupé. Is dat hebzucht of
ijdelheid?
Ik ben niet hebzuchtig, maar heb
wel een enorme verzamelwoede.
Zo verzamel ik alle doelpunten van
PSV -voor- én tegendoelpunten- op dvd.
Ik ben daar in 1988 mee begonnen en
kan er niet mee stoppen. Ik heb een
tijd lang één doelpunt niet gehad
van de bekerwedstrijd PSV-Roda.
Dat blijft dan aan me knagen tot
het gelukt is die te bemachtigen.
Ik heb ‘m inmiddels in mijn bezit.”
Harry’s verzameldrift geldt ook voor
muziek: hij heeft zo’n twintigduizend
nummers thuis, van licht klassiek tot
jazz, van Mike Oldfield, tot Randy
Newman. “En Lennard Cohen, daar kun
je me ’s nachts voor wakker maken.”
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3. ONKUISHEID/LUST/WELLUST
“Tsja, ik vind leuke vrouwen aardig”,
zegt Harry, een veelbetekenende
glimlach om zijn mond, met gevoel
voor understatement. “Ik werk graag
samen met vrouwen.” Gevraagd naar
de foto met de playmate (zie pagina
34), zegt hij: “Er zijn leukere foto’s van
mij met vrouwen, zoals foto’s van Toos,
Ernie en mijzelf tijdens de Mystery
Tour. Of van mij en Karin Overdijk of
Annelies Verschuren. En ja, ik weet dat
er gepraat wordt over mij en Toos, Karin
of Annelies, laat ze maar lekker doen.”

os
Harry met To
Rikmans en
churen
Annelies Vers
ar
(“Laat ze ma
)
lekker praten.”

4. JALOEZIE/AFGUNST/NIJD
“Hier heb ik niet of nauwelijks last van.”
5. ONMATIGHEID/GULZIGHEID/
VRAATZUCHT
“Vraatzucht”, zegt Harry vol overgave.
“Ik controleer ’s nachts wel eens of
het licht van de koelkast uit is”, zegt
hij met een twinkeling in zijn ogen.
“Ik houd van eten, maar vooral ook
van wijn.” Maar er is een keerzijde:
gezondheid. “Ik weeg me al tientallen
jaren iedere dag, en schrijf het aantal
kilo’s op, plus wat ik heb gedaan.

PROO

ST!

Als ik zonder reden ben aangekomen,
ben ik chagrijnig. Ik herken de patronen,
maar het is niet zo gemakkelijk om
mijn gewicht constant te houden.
Ik probeer zoveel mogelijk te bewegen,
bijvoorbeeld door te fietsen.”
In 1992 kreeg Harry op de laatste
dag van de zomervakantie een
waarschuwing: “Ik zag alles dubbel
en verticaal. Toen ik door de scan
was geweest, bleek dat ik een
herseninfarctje had gehad. Ik heb
er gelukkig niks aan overgehouden,
maar ik moet wel opletten, slik
medicijnen.” Harry lijdt er niet onder:
“Chagrijnig kan ik altijd nog worden,
nu moet je genieten. Mijn motto is:
‘blijf glimlachen’.”

6. WOEDE/TOORN/WRAAK/
GRAMSCHAP
“Er kan veel in mijn emmer, maar als
ie eenmaal vol is, dan vliegt het eruit.
In mijn carrière aan de TU/e is dat
wel eens gebeurd. Als mensen me
niet op mijn woord geloven, of me
niet vertrouwen, dan kan ik heel boos
worden. Ik kan niet tegen onrecht,
en tegen ambtenarij.” Thuis heeft
Harry overigens een veel korter lontje.
“Hier heb ik een voorbeeldfunctie
en zit ik in een soort glazen huis.”

CONFIDENTIAL

7. GEMAKZUCHT/LUIHEID/
TRAAGHEID/VADSIGHEID
“Ik delegeer graag, daarin ben
ik gemakkelijk. Maar het moet
vervolgens wél volgens mijn
maatstaven gebeuren. Ik controleer
alle brieven die namens mij de
deur uitgaan. Als daar nog een
fout in staat, heb ik er de pest in.”
Tegenover het delegeren staat het
feit dat Harry’s deur altijd openstaat, voor iedereen. “Ik ben er voor
de mensen van de universiteit, ben
bereikbaar voor iedereen. Dat hoort
bij mijn taak. Je moest eens weten
wat er hier in deze kamer allemaal
besproken is in de loop der jaren.”
(BS)
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De zeven zonden van Harry
volgens Toos Rikmans
1. HOVAARDIGHEID/IJDELHEID/
HOOGMOED
Harry vindt het prachtig als hij in de
belangstelling staat. Zijn uiterlijk vindt
hij belangrijk. “Als het waait, kamt ie
op kantoor meteen even zijn haar”,
zegt Toos.
Hij is misschien wel de meest gefotografeerde man van de TU/e. “En als
er dan een foto gemaakt is, wil ie ‘m
meteen zien.” Heel trots was hij op
het ‘Harry Roumen Dans- & Showorkest’
dat in het lustrumjaar 2006 optrad
op de Markt.
2. HEBZUCHT/GIERIGHEID
“Harry is absoluut niet gierig, maar wel
hebzuchtig. En dan vooral op het vlak
van gadgets. Als er een nieuw hebbedingetje is, moet Harry het hebben.
Dat kan de nieuwste telefoon zijn, of
een iPad, maar ook een boek, cd of
film. Hij geeft niet om een enorm huis,
maar rijdt wel een mooie BMW.”

3. ONKUISHEID/LUST/WELLUST
Harry is een man. En houdt dus van
mooie vrouwen. Toen het Glazen Huis
van 3FM op de Eindhovense Markt
stond, hield TU/e-alumnus en Playboyfotograaf Patrick Kaas een fotoshoot
met playmates in De Zwarte Doos.
Harry was er als de kippen bij
om zich te laten vereeuwigen
met een mooie dame.
En we herinneren ons ook nog de
lustrummusical Moulin Rouge, waarin
Harry een gastrol speelde als ‘heertje’
in de Parijse nachtclub. Dat deed hij
overigens zeer au naturel.
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4. JALOEZIE/AFGUNST/NIJD
Een zonde die bij Harry niet aanwezig
lijkt te zijn. Toos heeft hem er in ieder
geval nog nooit op kunnen betrappen.
5. ONMATIGHEID/GULZIGHEID/
VRAATZUCHT
Harry vindt het lastig om met mate te
genieten van de geneugten des levens:
hij moet oppassen met zijn gewicht en
gezondheid. “’s Avonds neemt ie graag
een glaasje Brandy met een stukje kaas.
Als ie ’s nachts wakker wordt, gaat
ie op strooptocht richting koelkast.
Als dit ’s ochtends terug is te zien
op de weegschaal, komt ie chagrijnig
binnen. Qua drank: Harry kan wel
eens doorzakken, maar wordt nooit
vervelend dronken.”
6. WOEDE/TOORN/WRAAK/
GRAMSCHAP
“Harry is een man die weinig boos
wordt. Maar als de boot aan is, meestal
door onrecht, is ie ook aan!
Toen er ingebroken was in
hun huis was ie zo boos

dat ie aan iedereen die hij sprak
vertelde wat er was gebeurd. Op het
werk wordt ie niet echt boos, al is hij
wel een controlfreak. Hij kan er niet
tegen als iets niet loopt zoals hij wil.”
7. GEMAKZUCHT/LUIHEID/
TRAAGHEID/VADSIGHEID
“Harry is absoluut niet lui, hij heeft
weinig slaap nodig. Hij wordt gemiddeld
vijf keer per nacht wakker en gaat dan
op strooptocht (zie 5: onmatigheid),
of zet zijn iPad aan of iPod op (zie 2:
hebzucht). Harry is altijd bezig, al gaat
ie thuis soms tien minuten op de
bank liggen. Zijn vakantie vult ie met
stedentrips en het bezoeken van
musea, hij is geen strandligger.
En na een dag of vier heeft ie het
ook wel weer gehad.” (BS)

IAL

IDENT
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CONFIDENTIAL

zich
Harry omringt
oie
graag met mo
l
vrouwen, zowe
als
secretaresses
studentes.
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De burgemeester van het dorp aan de andere kant van het spoor

De pret van het

vierde collegelid

“Het is een afscheidsinterview dus ik denk dat jullie me door de voordeur naar
buiten laten gaan.” Dat vermoeden van Harry Roumen klopt. Maar de universiteits
secretaris houdt bij zijn vertrek wel stevig de klink vast. Echt loslaten kost even
tijd. Niet verwonderlijk na 48 jaren ‘in deze tent’.

Kun je nee zeggen als er een beroep
op je wordt gedaan?
“Ik ben mezelf tegengekomen in 1982.
Overwerkt, overspannen, burn-out of
hoe je het ook wilt noemen. Tot die
tijd was ik ‘s avonds nooit thuis.
Vakanties bestonden niet voor mij.
Ik ben destijds begeleid door
Anneke Rogier, hoofd van de

studentenpsychologen aan de TU/e.
Nou, die heeft me wat levenslessen
voorgehouden. Sindsdien ben ik
egoïstischer geworden. Ik heb
geleerd om nee te zeggen.”
Maar je zult niet helemaal droog
staan na je afscheid?
“Een aantal dingen fietst gewoon
door. Ik blijf onder meer actief voor
GLOW, Sports&Technology, het
Kempische heideschaap, de Mutsaers
stichting. Vooral in deze periode
word ik bijna wekelijks gevraagd voor
een nieuwe functie. De aanbiedingen
liggen op een stapel. Misschien dat
ik er een paar leuke uitpik.”

Zijn cv is dikker
dan het boek
van Sinterklaas

harry zelf

“Tutoyeren? Doe maar, anders begin
ik te blozen.” Het is de eerste kwink
slag in een lange reeks. Met zijn
reebruine pretoogjes lijkt het leven
gevrijwaard van zorgen.
Een positieve peppil, ongeveer 1.70
meter groot, die als voorzitter zeer in
trek is bij instellingen, stichtingen,
verenigingen en zo verder. Wie het cv
en portfolio van Roumen (64) wil lezen,
kan beter even gaan zitten. De lijst is
dikker dan het boek van Sinterklaas.
“Ze hebben me altijd voor een
heleboel dingen gevraagd. Ook nu
nog. Misschien omdat ze me aardig
vinden, of kundig. Dat moet je anderen
vragen. Zo is mijn hele carrière verlopen.
Ik heb nooit hoeven solliciteren voor
mijn functies aan de TU/e. Het is me
komen aanwaaien. Ik was klaarblijkelijk met mijn kennis en ervaring op
het goede moment en de juiste plek.
Gewoon mazzel gehad. Ook met de
teams waarin ik heb mogen werken
en de aanvoerder of joker mocht zijn.
Ik heb klaarblijkelijk de gave om een
team te vormen, te zorgen dat ze
presteren.”

Nooit onenigheid?
“Natuurlijk is er wel eens ruzie.
Ik heb bij verenigingen mensen uit
het bestuur moeten zetten. Hoort erbij.
Je moet als leider het lef hebben
om iemands termijn te beëindigen.
Je moet dat wel motiveren.
Als universiteitssecretaris heb
ik mijn beste vrienden ook boodschappen moeten verkopen die
zij niet plezierig vonden. Daar is
iemand wel eens pissig om geweest
en gebleven.”
37

Ook binnen het College van Bestuur?
“Ik heb vrijwel met ieder collegelid
een uitstekende relatie gehad.
Je moet je rol weten als secretaris.
Je hebt een adviserende taak en draagt
geen bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Maar het lot van een adviseur is dat
zijn raad soms niet wordt overgenomen.
En dat is lastig.”
Hooguit lastig? Niet vernederend of
kwetsend?
“Nee, dan moet je deze job niet willen.
Ik ben slechts de aangever van het
bestuurscollege. Zij bepalen en
worden daarop afgerekend. Niet ik.
Strikt formeel ben ik verantwoordelijk
voor de voorbereiding en de uitvoering
van de besluiten van het CvB. Maar
mijn echte rol was ‘verbinden’. De olie
in de machine. Ik heb veel voor en met
studenten gedaan. Binnen het college
ook veel naar het personeel gedaan.

38

Jubilarissen? Kerstpakket? Wintercircus?
Deed ik allemaal en dat was dankbaar
werk. Dus met die rol heb ik goed
kunnen leven.” De pretoogjes
beginnen te twinkelen. “Universiteitssecretaris is de mooiste baan die er
is.”
Hebben nieuwkomers in het universiteitsbestuur altijd geluisterd naar
jouw ervaring?
“Ik heb de indruk dat ze altijd mijn
adviezen serieus hebben gewogen
en mijn rol accepteerden. Sommigen
beschouwden me als het vierde
collegelid. Ik heb de ruimte gekregen
om mijn eigen werkterrein te ontwikkelen. Heb een boel dingen in de stad
en regio kunnen doen. Dat hoort
eigenlijk niet bij het werk van een
secretaris, maar tot de taken van een
lid van het CvB. Maar dat kwam omdat
collegeleden of ver buiten Eindhoven

woonden, of daar wat minder
interesse voor hadden. Dat gat
heb ik op mijn manier kunnen vullen
met bijvoorbeeld CityDynamiek,
de vertegenwoordiging van de
universiteit bij de Eindhovense
fabrikantenkring en de BrabantZeeuwse werkgevers. Nou, ik wil best
wel een beetje claimen dat ik de
universiteit smoel heb gegeven in de
stad. In 2006 zijn we voor het eerst
in cortège het centrum ingetrokken.
Dat was mijn idee.”

“Universiteitssecretaris
is de mooiste baan
die er is”

Je studeerde zelf af in 1970. En toen?
“Toen wilde ik niet in militaire dienst.
Dat was beter voor mij, voor het
Nederlandse leger en de vijanden van
Nederland in die periode. Ik wilde
trouwen, een eigen stekkie hebben.
De universiteit heeft me een baan
aangeboden en zo uit dienst gehouden.
Voorwaarde was wel dat ik tot mijn
dertigste aan de TU/e zou blijven
werken.”

Een keerpunt gemist?
“Misschien, maar ik heb er geen spijt
van. Ik ben ook in de race geweest
om burgemeester te worden. Dat was
aan het einde van mijn periode als
voorzitter van de Hogeschoolraad.
Ik heb met de provinciebestuurders
Dries van Agt en Sjeng Cremers
gesproken. Kreeg de toezegging dat
ik binnen een jaar ergens benoemd
zou kunnen zijn.”
In welke gemeente zou je de hamer
zwaaien?
“Och, dat mag nu wel openbaar
worden. In 1986 speelden in korte
tijd Susteren, Grave en Budel. Met de
vertrouwenscommissie van die laatste
gemeente heb ik in Holiday Inn in
Eindhoven gesprekken gevoerd.
Ik had ook het beeld dat ik na de
Hogeschoolraad de TU/e zou verlaten.
Het voorzitterschap was een goede
opstap voor een verdere maatschappelijk carrière. Dat was traditie. Maar
niet in mijn geval. Het CvB haalde
me over om als universiteitssecretaris
te kiezen voor de TU/e. Ze hadden
kennelijk vertrouwen in me.”

harry zelf

Waarom wilde je dat zo graag?
“Omdat Eindhoven moet zien dat de
stad ook een universiteit heeft. Wij
waren ‘dat dorp aan de andere kant
van het spoor’. Mensen durfden er niet
binnen te komen. Je kunt nog steeds
op de Markt niet zien dat er studenten
zijn in Eindhoven. Daarom vind ik
het heel goed dat het Eindhovens
Studenten Corps in september begint
met een socïeteit in de Ten Hagestraat.
Ik heb me daar ook voor ingezet, want
het studentenleven is fantastisch.”

Dat is behoorlijk doorgeschoten.
“Tja. Ik kreeg in de jaren zeventig een
baan aangeboden van de Amerikaanse
computerfirma Burroughs. Dat is niet
doorgegaan omdat mijn vrouw niet
wilde. De vrees voor heimwee.”

TOP SEC
RET
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Hoe win jij dat vertrouwen?
“Ik ben een teamspeler, kan niet
oneerlijk zijn, maar blijf wel diplomatiek. Misschien zijn dat mijn wapens.”
Innerlijk boos, uiterlijk onbewogen?
“Je moet altijd beheerst blijven. Er zijn
weinig mensen die me echt heel boos
hebben gezien. In de Dienstraad
waren ooit twee mensen die me soms
het bloed onder de nagels vandaan
haalden. Die hebben me echt boos
gezien. Als ik vind dat me echt onrecht
wordt aangedaan, trek ik de deur
open, loop rood aan, val uit.

“Ik trek de deur open,
loop rood aan
en val uit”

En onrecht is in jouw ogen?
“Gebrek aan vertrouwen. Als mensen
leugens vertellen over de situatie.”
Die beheersing en diplomatie rijmen
niet echt met de verhalen die over
je rondgaan. Je zou emotioneel zijn,
waarschijnlijk een traan laten bij
je vertrek.
“Die beheersbaarheid gaat over
zaken. Als het over mezelf gaat, is dat
totaal anders. Mijn afscheid raakt mij.
Ik heb, inclusief mijn studententijd,
48 jaar in deze tent gezeten. Ben nu
64 jaar. Tel maar uit. Mijn emoties
zitten echt aan de bovenkant.
Ze moeten niet te lief over me praten
als ik een glas wijn op heb. Dan begin
ik echt te janken. Ik sluit niet uit dat
dat 15 juni gaat gebeuren. Ik ga dan
geen lang afscheidsverhaal houden.
Dat krijg ik er niet uit. Ik schaam me
er ook niet voor. Ik ben zoals ik ben.”

TOP SEC
RET
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Komt er een boek met memoires?
“Dat kan niet. Het is horen, zien en
zwijgen als secretaris. Je bent de spin
in het web en hebt een vertrouwensfunctie. Integriteit is voorwaarde één
voor deze functie. Ik heb een aanbod
gekregen van iemand die nu een boek
met mij wil schrijven. Ik heb nee
gezegd.”

“Ik heb de universiteit
smoel gegeven in
de stad”

Hoe moeten we ons Harry Roumen
herinneren?
“Van de rectoren zijn grote foto’s van
in de Senaatszaal. In de VIP-kamer
heb je foto’s van de voorzitters. Ik vind
dat er ergens een latje moet komen
met de pasfoto’s van de secretarissen.
Dat past bij hun bescheiden rol.
Ze moeten voorzetten geven die
anderen kunnen inkoppen. Deze
secretaris heeft af en toe ook mogen
scoren. Nou, daar is hij dankbaar
voor.” (FvO)

harry zelf

Hoogte- en dieptepunten aan de TU/e?
“Hoogtepunt; het vijftigjarig bestaan
in 2006. We hebben voor dat lustrum
de koningin in huis gehaald. Zijn voor
het eerst met het cortège de stad
ingegaan. Voor het eerst daar een
groot concert van Bløf gehad.
Het concentreerde zich allemaal op
één dag. Dieptepunten? De periode
Buck en met name de bestuurlijke
consequenties daarvan.

Dan heb ik het dus niet over de
wetenschapper Buck, maar over de
verstoorde verhoudingen tussen de
universiteitsraad en het College van
Bestuur. Dat heeft lang doorgedreund.
En de branden in het Auditorium en
kinderopvang De TUimelaar waren
dramatisch met veel emoties. Het
overlijden van een aantal mensen met
wie ik heel nauw hebt samengewerkt
beschouw ik als persoonlijke dieptepunten. Dat heeft mij behoorlijk
aangegrepen.”
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#Harrybedankt
We vroegen alle TU/e’ers een online afscheidsbericht achter te laten voor Harry,
onder het mom van #Harrybedankt. Een greep uit de vele reacties.
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Har ry, jij bent niet te
evenaren.
Het geweten, de goede
wil, de
studentenman, de olie
in de raderen,
het persoonlijke gezicht
en
betrokkenheidskampioen
van de T U/e.
De universiteit zal zich
zelf na jouw
ver trek opnieuw moeten
uitvinden.
Au revoir!
Ger rit Kroesen
(g.m.w.kroesen@tue.nl)
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Heel 2.0 deze QR-code, die verwijst naar de site waar
álle afscheidsboodschappen van TU/e’ers aan Harry zijn
te vinden. We vertrouwen erop dat Harry een QR-reader
op een van zijn gadgets heeft staan. Zo niet, dan kan er
ook gekeken worden op http://ow.ly/bn1f5
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