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Herinneringen aan het Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam  

Laat ik me eerst voorstellen. Ik heet Roy Voogt; ben geboren in het Voormalig Nederlands-Indië in 

Cheribon, een plaats aan de noordkust van het eiland Java, op 14 januari 1943. Tijdens de Japanse 

bezetting van Nederlands-Indië was mijn vader geïnterneerd in het Japanse 

krijgsgevangenkamp in Tjilatjap. Ik leefde toen samen met mijn moeder, 

oma en nog enige familieleden bij oma’s jongste zus in een heel groot huis 

in Semarang. Praktisch alle mannen vanaf 17 jaar waren toen in Japans 

krijggevangenschap geïnterneerd, verspreid over het land. Ik was bijna 3 

jaar toen mijn vader, net bevrijd uit het Japanse kamp, mij voor het eerst 

zag. 

Na de souvereiniteitsoverdracht in december 1949, besloten mijn ouders 

met hun gezin, dat inmiddels was aangegroeid met 4 kinderen, te 

vertrekken naar “ons” Holland – wij waren immers Nederlanders - om hier een nieuw bestaan op te 

bouwen. Ik herinner het mij nog goed: ik was 7 jaar en wij “landden” uiteindelijk met een Engels 

passagiersschip - de “Dorchester” – op een echt Hollandse regenachtige dag op 19 juni 1950, in “ons 

Vaderland”, aan de Handelskade in Amsterdam.  

Na enige omzwervingen in Nederland om een huis te vinden, in afwachting van een baan voor mijn 

vader - hij was fiscalist bij ’s Rijks Belastingen -, woonden wij in Utrecht, daarna in Beekbergen (ik 

ging toen in Apeldoorn naar school), in Dreumel (Betuwe - ik zat daar op een boerenschool) en 

tenslotte, toen mijn ouders een huis vonden, in Amsterdam bij de “Kolenkit” in de Bos en Lommer 

buurt. In Holland zijn nog 3 broers van me geboren, waarvan 2 in Amsterdam. Later zijn deze ook 

naar het St. Nicolaaslyceum gegaan. 

In Amsterdam zat ik op de St. Maria lagere school bij de Boompjes-kerk op de Admiraal de 

Ruijterweg. Daar doorliep ik de 3de t/m de 6de klas en werd voorbereid op het toelatingsexamen voor 

het St. Nicolaaslyceum, hetgeen in de 50-tiger jaren nog een eis was, middels het toelatingsexamen 

boek voor 6de klassers, “de Toetsnaald”. Er waren toen nog geen Cito-toetsen. Ik was 12 jaar toen ik 

in 1955 slaagde voor mijn toelatingsexamen en door pater drs. L. van Marrewijk, toentertijd rector 

van het St. Nicolaaslyceum, volgens alfabetische naamvolgorde werd geplaatst in brugklas 1 E in de 

Da Costastraat. 

Het docentencorps 1955-1961 

Met plezier denk ik terug aan mijn middelbare schooltijd op het St. Nicolaaslyceum. Het SNL bezat 

een uitstekend lerarencorps, waarbij hun vakkennis aan ons leerlingen bekwaam werd overgebracht. 

Gedurende een aantal jaren achtereen werd er dan ook een score van 100% geslaagden bij de Gym 

en HBS eindexamens van het SNL bereikt. Naast vakkennis brachten de leraren, met name de paters, 

je ook wijze levenslessen bij, corrigeerden ze je gedrag en attitude en bereidden ze ons uitstekend 

voor op verdere studie en/of de echte werkpraktijk. Hard studeren was vanzelfsprekend hoofdzaak, 

maar discipline in alles ook. Ik verwijs hier naar de regels uit onze verplicht aan te schaffen gele SNL 

schoolagenda. Je mocht slechts lid zijn van R.K. verenigingen! 

Pater Rector drs. L. van Marrewijk herinner ik mij als een zeer grote en strenge man met handen zo 

groot als kolenschoppen. Van hem moest ik altijd op de voorste rij banken zitten, omdat ik de 

kleinste van de klas was. Ik schrok hevig wanneer hij voor mijn bank stond te gesticuleren met die 

immens grote handen…., in het bijzonder wanneer hij voor de zoveelste maal zijn favoriet gedicht 

“Boerke Naas” van Guido Gezelle voordroeg. Voor de lezers, die dit gedicht willen herlezen en pater 

Van Marrewijk weer herinneren, klik op: http://www.boerkenaas.be/algemeen/guido-gezelle 

http://www.boerkenaas.be/algemeen/guido-gezelle
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Pater Prefect Lauwers. Als ik aan hem denk, is dat altijd gerelateerd aan sport, voetballen bij 

Wilskracht-SNL, paasschoolvoetbaltournooien, schaken en het al fietsend vanaf de Utrechtse brug op 

zomerkamp gaan in een Brabants dorpje in de buurt van Breda. 

Elke maandag, als ik in de Da Costastraat de trappen opliep naar het leslokaal voor het eerste uur van 

die dag, stond pater Lauwers boven aan de trap en was hij benieuwd van mij te horen hoe ik zondag 

gespeeld had en wat ik wist van de voetbaluitslagen van de diverse andere elftallen. Hieronder 

enkele foto’s met aantekeningen: 

 

SNL Paastournooi 1955 Roy staat staand links, verder zien we o.a. Ton Reekers, Theo Minneboo, Wim Koekebier, Carel 

Alberts, ….? 

In die tijd was ik ook een schaakfanaat. Op mijn 10de kocht ik van mijn zakgeld het beroemde 

schaakboek van Hans Müller: “Zo speelt Botwinnik”, een bloemlezing over de schaakpartijen van de 

toenmalige Russische wereldkampioen schaken (1948-1963).  Op het SNL speelde ik tijdens de 

lunchpauzes vaak tegen onze natuurkunde leraar de heer Drs. C.S.W. van Rooden en tegen pater 

Lauwers, wanneer we op zomerkamp waren. Ik was lid van SNL Schaakclub tegen een contributie van 

0,15 cent per week.  

Vanaf mijn 6de jaar tot op vandaag, speel ik schaak. Mijn ELO-rating is momenteel 2200; elke morgen 

vanaf 06:30 uur schaak ik tegen een zeer sterk computerprogramma met instelling tot ELO-rating 

2600. Mijn boekenkast in mijn boerderij is onder meer gevuld met vele beroemde 

(wereld)schaakboeken en literatuur, die ik nog steeds bestudeer. In mijn bibliotheek en de 

aangrenzende openhaardkamer staan schaaktafels met de stukken erop, gereed om een partij te 

spelen! 
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Roy – klein mannetje links zittend vooraan op Zomerkamp Oosterhout 1955 met paters Van Beurden en Lauwers, leraar 

Latijn Huurdeman (midden) en amanuensis Ad Ruigrok van de Werve (staand links).  

Latijn kreeg ik van de heren Gerversman en Theo Huurdeman. De laatste ging met ons mee op 

zomerkamp. Hij heeft mij het Latijn goed bijgebracht, waarbij ik bij mijn latere studie Romaanse talen 

veel probaat heb gehad. Ik herinner me nog steeds het onthoud-rijmpje: “na si, num en ne gaat ali- 

niet met quisje mee”! Ook herinner ik mij nog goed, dat de heer Huurdeman op zomerkamp tijdens 

een puzzle-rit ons toen confronteerde met de vraag: “Aangekomen bij het dorp Dorst”; hoe vervoeg 

je in het Latijn “dorst”?…..  Latinisten onder ons weten, dat “sitis,-is” verbogen wordt volgens groep II 

van de “zuivere i-stammen” van de substantiva van de 3de declinatie.  

Engels werd aan mij onderwezen door de heren Toon Noyons en H.C. Rolf. Noyons vroeg mij vaak om 

voor hem naar het Engels instituut te gaan op een van de Amsterdamse grachten – ik meen op de 

Prinsengracht – om Engelse boeken op te halen. 

Van de heer Rolf heb ik echt goed Engels geleerd. Een markante man, een man die van orde en tucht 

hield, een man die gevreesd werd, maar van de andere kant ook begiftigd was met die typische 

droge Engelse humor. Vaak stond ik naast zijn lessenaar om een overhoringsbeurt te ondergaan, 

waarbij hij niet schroomde om je terecht te wijzen, als je je “Common Things” niet had geleerd, 

terwijl hij met enig sarcasme met een puntig potloodje het “verdiende” cijfer in zijn lerarenagenda 

noteerde.  

Van Rolf kreeg ik de bijnaam “de weemoedige poëet van Java”…..! Rolf was een uitstekende leraar, 

die elk van ons bijstond om een zo hoog als mogelijk eindexamenresultaat te halen. Ik ben hem daar 

nog steeds dankbaar voor. ’s Zaterdags moesten wij destijds nog naar school. De eerste 2 uren 

hadden we gymles op de sportvelden achter Sloterdijk. Daarna, ‘s middags om 13:00 uur al fietsend 

teruggekeerd van de sportvelden van de Spaarndammerbuurt, hadden wij nog les van de heer Rolf 
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en moesten William Shakespear vertalen…., half uitgezakt in de bank zittend, bijna in slaap sukkelend 

wegens de vermoeidheid van de 2 uren gym van de heer Reygersberg en het terug fietsen van de 

Velserweg achter Sloterdijk naar de Da Costastraat. 

Duits. De heer B. Bak was mijn eerste leraar Duits. Het leren van deze taal kostte mij weinig moeite. 

In het laatste kwartier van de grammaticales droeg de heer Bak het “Het Nibelungenlied”, een  

middel- hoogduits heldenepos uit de 13de eeuw bestaande uit 2300 strofen, voor. Ik begon Duits een 

leuke taal te vinden. Verder heb ik gedegen Duits gehad van de heer J.H. van Veen. 

Nederlands heb ik van verscheidene leraren gehad, doch de meest aansprekende man, die het vak 

uitstekend doceerde was de heer J.P. Louman, oneerbiedig door ons leerlingen bijgenaamd “Pum 

Pum”. 

Mijn voorliefde voor de Franse taal en cultuur heb ik te danken aan al mijn leraren Frans van het SNL. 

Mijn eerste leraar was de heer Wassenberg, een artistiek uitziende man met golvend haar, waar 

inderdaad zijn hand vaak doorheen streek. Hij sprak de naam van één van onze klasgenoten: Theo 

Minneboooo…., op een speciale manier uit wanneer hij Theo wilde onderwerpen aan een 

overhoringsbeurt. 

Daarna heb ik de heer Drs. A.F. de Cock als leraar Frans gehad. Mijn liefde en interesse voor het Frans 

groeide en bloeide, terwijl ik mijn kennis van de taal maar zo hoog als mogelijk wilde positioneren. 

Daartoe bestudeerde ik in die tijd reeds de leerboeken die men op de universiteit gebruikte. Buiten 

de feitelijke middelbare leerstof om, schreef ik opstellen in het Frans en maakte vertalingen, waarvan 

ik de heer De Cock vroeg om die voor mij na te willen kijken. Voor sommige klasgenoten maakte ik 

hun Frans huiswerk in ruil voor hun bijdrage aan mij voor het oplossen van enige sommen wiskunde. 

Drs. P. van de Heuvel tenslotte, heeft mij zodanig goed voorbereid, dat ik op het eindexamen 1961 

slaagde met het cijfer “10” voor Frans. Op mijn eindexamen sprak ik reeds vloeiend Frans en zette 

het toneelstuk “L’Annonce faite à Marie” van Paul Claudel uiteen aan de daarbij aanwezige 

gecommitteerde van ’s Rijkswege.    

Frankrijk, het Frans en de Franse cultuur hadden mij toentertijd (en nu nog!) vast in zijn greep. In de 

50/60-er jaren had je de “bloussons noirs”; beroemde chansonniers en chansonnières als George 

Brassens, Guy Béart, Dalida, Julliette Gréco, Patachou, Edith Piaf, Yves Montand, Charles Trenet en 

nog vele anderen. Ik vertaalde zo goed als ik kon hun chansons; las Franse boeken en kranten; en de 

vertalingen van gedichten door Ernst van Altena, zoals in “Chansons van NU” en in het boek “Jij 

goudgepunte lans”, over de 16de en 17de Franse Priapeeën. 

Ik was zo “verfranst”, dat ik de dictaten van de diverse vakleraren meteen in het Frans vertaalde. 

Hele episodes van het Oude- en Nieuwe Testament gedicteerd door pater Van Welage, vertaalde ik 

meteen in het Frans. Pater Van Welage stond eens naast mijn bank en vroeg, of ik huiswerk aan het 

maken was in plaats van op te letten tijdens zijn godsdienstles. Hij viel om van verbazing toen ik 

antwoordde, dat mijn schrift precies weergaf, wat hij juist gedicteerd had, maar dan in het Frans.  

Op het Leidseplein schaakte ik in het beroemde schaakcafé naast het “Broodje van Kootje” waar ik 

vriendschap sloot met Fransen en waar ik schakers als Kick Langeweg, Jan-Hein Donner en zijn goede 

vriend Harrie Mulisch ontmoette. Ging Franse films kijken, voor zover mijn zakgeld dat nog toestond, 

in de bioscoop “De Uitkijk” in de buurt van het Leidseplein.  
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Hier bevond zich in de 50/60-er jaren het beroemde schaakcafé naast het “Broodje 

van Kootje” op het Leidseplein. Nu is het een boekhandel. 

 

Wiskunde kreeg ik in de brugklas van de heer Van Leeuwen en de 

heer Veldman. De leraar, die mij het meest aansprak, was de heer 

A.A.M. Elders. Wat kon hij wiskunde goed uitleggen, terwijl we in de 

klas bewondering hadden voor het uit de hand tekenen van plani- 

en stereometrie figuren op het bord. Algebra en goniometrie waren 

voor mij de wiskunde-onderdelen, die ik met plezier deed, maar ik 

had niet zo’n kijk op en inzicht in wiskunde-figuren. Ik was meer een 

alfa. 

 

Biologie kreeg ik onderwezen door de heer Van Leeuwen uit Leidenschendam, ook een voormalig 

Hollands-Indische man. Wij gaven hem de bijnaam “Pukkel”. Hij droeg ons eens op om een 

boterbloem te zoeken en die al determinerend in ons verplicht aan te schaffen herbariumboekje met 

scheidingsvel te laten drogen. Helaas was ik in die tijd niet zo natuur bewust. In plaats van met een 

boterbloem kwam ik tot grote hilariteit van de leraar en medeklasgenoten met een paardenbloem 

aanzetten…, want ik dacht, die is toch (ook) geel..?  

Mijn aandacht voor de natuur is thans wezenlijk anders geworden door het nu wonen op een grote 

Brabantse langgevel boerderij met een zeer grote tuin, omgrensd met zeer veel beuk en mooie 

heesters en bomen o.a. abies koreana. 

Vakken als natuurkunde en scheikunde waren niet erg aan mij besteed. Ik was meer een talenman. 

Niettemin, wat scheikunde betreft, in mijn carrière bij Philips Electronics heeft dit vakgebied voor mij 

toch een belangrijke rol gespeeld. Daarover later. 

Scheikunde werd gegeven door Nico Groot, destijds nog studerend voor zijn doctoraal aan de 

Gemeentelijk Universiteit Amsterdam. Nico was een oudere broer van een van mijn beste 

ouderjaarsvrienden van Wilskracht-SNL, Peter Groot (Eindexamen Gym @ 1959). Ik kwam weleens bij 

de familie Groot thuis in de Willem Pastoorstraat in Amsterdam-Zuid. Daar damde ik dan tegen vader 

Groot en schaakte tegen Peter Groot, later gepromoveerd tot Dr. Peter J.M. Groot in de Engelse taal 

met het onderstaand proefschrift, later als wetenschapper verbonden 

aan de RU Utrecht. 

 

 

http://img.tweedehands.nl/f/normal/204182951-drs-p-j-m-groot-het-toetsen-van-taalvaardigheid.jpg#top-of-page
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Geschiedenis was een van mijn lievelingsvakken, zeker vanwege pater Ruth. Pater Ruth was een heel 

bijzondere man, die ons inderdaad enthousiastmeerde voor de oude geschiedenis. Wij moesten 

tijdens zijn dictaten heel veel schrijven en een mooi geschiedenisboek bijhouden met zo veel als 

mogelijk plaatjes ter illustratie. Ik kon het goed met pater Ruth vinden, hetgeen altijd in een hoog 

cijfer resulteerde. 

Later kreeg ik geschiedenis les van pater Van der Vleuten, geboren in Strijp Eindhoven, afgestudeerd 

aan de RK Universiteit Leuven. Pater Van der Vleuten was een fenomeen op het gebied van het vak 

geschiedenis. Tot op latere leeftijd hield hij zijn vak bij. 

Aardrijkskunde werd destijds gedoceerd door pater drs H.P. Duindam; later door de heer drs. G.F. 

van Zuijlen. Zij doceerden geografie vanuit een meer fysisch perspectief, terwijl ik mij meer 

interesseerde voor de sociaal-demografische inhoud van het vak. Daar was ik beter in. 

Boekhouden en Financieële rekenkunde werden onderwezen door de heer J.P.M. Fluitman. Mijn 

interesse ging hier speciaal uit naar de algebraïsche aspecten van het vak Financieële rekenkunde. Ik 

had minder aandacht voor het dubbel-boekhouden.  In zijn vrije tijd gaf de heer Fluitman bridgeles. 

Economie kregen wij van de heer B.H. Schoonenberg uit Woerden; een zachtaardige man. Later, bij 

de Bedrijfsmanagement cursussen van Philips Electronics over pricing control dacht ik vaak aan hem; 

aan zijn gedegen uitleg over de totale- en marginale kosten, de curves, het maximum en het 

minimum in een grafiek weergeven. 

Godsdienst kregen we van pater prefect Lauwers of van pater Drs. J. Welage. De laatsgenoemde 

vertelde ons vaak over zijn tijd in de oorlog doorgebracht in het Jappenkamp.  

Pater Lauwers hield ook altijd goed bij, wanneer en of je ter communie ging. Bij het verplicht 2x in de 

week de HH. Mis bijwonen in het zolderkerkje “De Liefde” vlak bij de Da Costastraat kon het 

gebeuren, dat je plotseling uit de groep aangewezen werd om als misdienaar te fungeren. Daarna, 

mocht je je onbijt in de (in de winter verwarmde) klas nuttigen. Diegenen, die niet de mis hadden 

bijgewoond, moesten gewoon op straat blijven, totdat de bel ging om naar de klas te gaan. Op het 

SNL werd het Rooms-Katholieke geloof in harmonie met de regels van de school uitgedragen.   

Heb je nog contact met klas- of schoolgenoten? 

Aan mijn tijd op het SNL en voetballend bij Wilskracht-SNL heb ik tot op de dag van vandaag twee 

dierbare vrienden overgehouden: Rob Gadella (HBS-A 1958; studeerde Duits) en Dr. Peter Groot ( 

Gym @ 1959; studeerde Engels aan de VU). In die tijd speelden Rob Gadella (toen 17 j.) en Peter 

Groot (toen 16 j.) in de A1 junoren van Wilskracht-SNL, terwijl ik (toen 14j.) nog bij de B1-junioren 

speelde. Het kwam evenwel vaak voor, dat men een appèl op mij deed om in te vallen in de A1 

junioren. 

Van die tijd kennen we elkaar. Intussen zijn wij vaak gezamenlijk opgetrokken: op vakantie naar 

Frankrijk en Spanje in een kleine Mini; dag en nacht schaken met Peter; bridgen leren van Rob; 

hedentendage, samen golfen op Papendal, Arnhem, Nieuwegeinse GC en BurgGolf Gendersteyn...! 

En soms bij het golfen, nodigen wij Wim Stut (Gym @ 1958; studeerde Rechten) uit. 
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Rob Gadella (75) SNL HBS 1958  
Heeft Duits gestudeerd.  
 

Dr. Peter Groot (SNL Gym @1959) en Rob Gadella 
(SNL HBS 1958) in Amsterdam 2014 
 

 

Komt je schooltijd nog wel eens terug in je dagelijks leven? 

Mijn schooltijd komt inderdaad wel eens terug in mijn hedendaags leven. Nu ik gepensioneerd ben, 

heb ik weer enige taalstudies opgepikt, o.a.: 

 ter opfrissing, het Latijn, vooral het oefenen in het spreken van het Latijn met moderne 

woorden. Wil je meer weten? Klik op: http://www.addisco.nl/  

 Engelse en Franse les te geven voor een geïnteresseerde groep ouderen 

 Het schrijven van gedichtjes in het Frans, Engels of in het Brabants! 

Dan pak ik weleens mijn oude schoolboeken uit mijn bibliotheek en denk aan vroeger op het SNL. 

Maar ook, nu mijn kleine neefje van 10 jaar uit groep 7, uit Alsmeer, volgend jaar, een juiste keuze 

moet maken voor de beste middelbare school. Samen met zijn ouders is hij al op de introductie-

avond van het St. Nicolaaslyceum geweest. De vader van mijn kleine neefje is mijn jongste broer Rob 

Voogt (HAVO 1977), die ook op het St. Nicolaaslyceum heeft gezeten.  

Was je SNL-tijd de “tijd” van je leven? 

Ik heb een geweldige tijd gehad op het SNL. Veel geleerd qua specifiek vakkenpakket, maar vooral 

wijze lessen ter voorbereiding op je verdere leven van het uitstekend docerend lerarencorps! 

Je denkt vaak aan de leuke dingen, die je toen hebt meegemaakt b.v. in de lunchpauze 

straatvoetballen op het Da Costapleintje, waar de twee dikke en hoge bomen als doel golden. De 

voetbaltruckendoos ging dan open van Ton Reekers, Co Groot, Tuyp, Johan Pelk uit Volendam, etc….. 

Ook was het fijn om als het ijs het toeliet op de Nassaukade te kunnen schaatsen tijdens de pauze, of 

als we ’s middags ijsvrij kregen. 

De SNL-Tijd is evenwel niet “de tijd” van mijn leven! Dat zijn de ca. 40 jaren geweest die ik voor 

Philips Electronics in de electronica techniek in de wereld heb gewerkt. 

 

http://www.addisco.nl/
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Wat heb je na het eindexamen gedaan, studeren of (eerst) werken? 

Na mijn eindexamen ben ik Frans gaan studeren aan de RU Groningen om leraar Frans te worden, 

waarbij toen ook nog een extra cursus Latijn gevolgd moest worden. Aangezien ik destijds aardig kon 

voetballen, speelde ik in mijn studententijd bij GVAV, het latere FC Groningen. Ik speelde ook in het 

studentenuniversiteitteam van Groningen.  

Mijn ambities van die tijd waren verschillend van aard. Ja, natuurlijk, ik wilde Fransman worden, in 

Frankrijk leven; ik wilde professional voetballer worden bij Saint-Etienne in Frankrijk….., maar ik 

dacht er ook aan, mochten dit slechts dromen zijn, …ik wilde “international business manager” bij 

een groot internationaal bedrijf worden, omdat ik de wereld wilde zien c.q. ingaan! 

Na mijn studie heb ik inderdaad even een voetbalstage gevolgd bij Saint-Etienne; heb ik ook bij een 

groot Frans defensiebedrijf in Issy-les-Moulineaux gesolliciteerd, maar mede als gevolg van een 

ernstig scooterongelijk bij Montelimar, in de Nougat, heb ik enkele weken aldaar in het ziekenhuis 

gelegen; zo ben er toch in geslaagd om een beetje van mijn bloed op mijn geliefde Franse aarde 

achter te laten…. 

Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om bij Philips Electronics in Eindhoven te gaan werken. Men zocht 

bij Philips namelijk naar commerciële medewerkers met talenkennis voor de Corporate Purchasing 

department.  

 40 jaar Philips Electronics 

Philips Electronics Corporate Purchasing Eindhoven 

Het viel me in de beginjaren zwaar om elk weekend van Amsterdam naar het donkere Eindhoven v.v. 

te rijden. In Amsterdam had ik mijn vrienden, de cultuur en mijn voetbalclub. Ik kwam slechts naar 

het diepe donkere Zuiden om er te werken tussen die mensen met een zachte “g” die carnaval vaak 

als hoofddoel in het leven lijken te bestempelen…. En denken dat “pisvee” de beste voetbalclub is, is 

een utopie! 

Philips Electronics France, Ave. Montagne, Paris 

Toch viel ik kennelijk op bij het Corporate Purchasing Management, want al spoedig was ik een van 

de eersten, die als Purchasing Manager naar Parijs werd gestuurd om er als bridgehead de industriële 

inkopen van de Philips Benelux-bedrijven in Frankrijk te coördineren. In die tijd bestond er duidelijk 

een culturele taalbarrière en een gap in het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen 

“Purchasing” enerzijds in de Benelux en “Sales” in Frankrijk, veelal als gevolg van grote verschillen in 

leefgewoontes en cultuur.  (Cultural Shock). 

De Philips Benelux inkopers spraken nauwelijks Frans, terwijl de Fransen geen of nauwelijks Engels 

spraken; ook was er soms sprake van achterdocht jegens elkaar. 

Hierdoor kregen vertegenwoordigers en importerende firma’s min of meer vrijspel in het bepalen 

van de prijs. De inkooponderhandelingsgesprekken met Franse leveranciers van grote internationale 

faam en de meetings, die ik in Frankrijk moest leiden, brachten vele besparingen op, vaak wel tot 

40%.  De electronische producten, waarover onderhandeld moest worden, waren bijvoorbeeld de 

oplaadbare batterijen voor de Philips Shavers, optiek voor nachtkijkers voor Philips Holland Signaal 

voor de Nederlandse Defensie, plastic en metalware stampwerk uit de Lorraine voor high-tech 

audio/video, ultra-hoogzuivere O2 voor het Chemical Vaporized Deposit Process (CVDP) voor de 

fabricage van glasfibercommunicatievezels en nog veel meer.  
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In Parijs had ik het genoegen betrokken te zijn geweest bij de verkoop van Jan Poortvliet, destijds 

speler van het Nederlands elftal bij het WC Voetbal 1978 in Argentinië, waar Nederland 2de werd, en 

speler van PSV, aan Monsieur Le Maîre de Nîmes, tevens PDG van een beroemd parfumeriebedrijf, 

tevens Monsieur le Président van de plaatselijke voetbalclub Olympic Nîmes. Ik rondde mijn verblijf 

in Parijs af met het boekwerkje “Buy in France”. 

Philips Main Supply Group Glass, Eindhoven   

Na mijn tijd in Parijs werd ik benoemd tot Purchasing Manager van de Main Group Glass, behorende 

tot een van de 12 Philips Divisions. Ik was in competence verband verantwoordelijk voor de co-

ordinatie en het kostenbeleid voor de inkoop van grondstoffen, glas en vuurvaste materialen 

(refractories) voor het bouwen van glasovens in de Philips glasfabrieken wereldwijd (Argentinë, 

Australië, België, Brazilië, Chili, Indonesië, India, Aken Duitsland, Frankrijk, Nederland en nog een 

paar andere landen). 

In die tijd heb ik middels vele cursussen mijn chemie opgefrist en bijgewerkt c.q. ”bij gestudeerd”. Op 

een gegeven moment wist ik inderdaad welke raw materials wij nodig hadden voor de productie van 

de verschillende glassoorten zoals kalkglas, hardglas, borosilicaat glas, H5-glas voor spot light, 

kwartsglas, vliegtuigbaanverlichting glas (blank, rood of blauwgekleurde glazen stolpen), optisch glas, 

PAR 38 glas en nog veel meer glas/glazen. Ik kende de leveranciers van de belangrijke grondstoffen -  

zoals bariumcarbonaat, veldspaat en de verschillende zandsoorten voor het glasgemeng - en 

onderhandelde met ze. Ik kocht de edelmetalen platina en rhodium in en volgde elke dag de 

beursontwikkeling hiervan. 

Ik kende de refractory materials om een glasoven te bouwen voor TV of Lighting glass op mijn 

duimpje. Ook kende ik de materialen om de “scar” (lidteken op het glas die ontstaat bij het vallen van 

de “glass drop” in de vorm (mold) van de glaspers) weg te kunnen werken op een TV-scherm. Men 

noemt dit proces het “honen van glas”, een soort mechanische verspaantechniek. 

Vele internationale reizen heb ik mogen maken naar Corning Glass Works in New York en Dayton, 

Ohio; naar Ashi Glass Works, Nippon Electronic Comp. (NEC) en Toshiba Glass in Japan; naar Schott in 

Mainz en de vele toeleveranciers aan de glasindustrie o.a. Rhône Poulenc group nabij Avignon. Vele 

rapporten heb ik geschreven en kosten- en kwaliteitsoverzichten geproduceerd. Kwaliteitscursussen 

gevolgd.  

Philips Electronics Main Office Seoul, South Korea 

Midden 80-er jaren werden we geconfronteerd met de opkomst van personal computers. Bedrijven 

en particulieren begonnen te investeren in personal computers.  Ik kocht mijn eerste PC bij Philips, 

een P2000. Philips Electronics voegde een computer divisie toe met als hoofdkantoor Philips Data 

Systems in Apeldoorn met fabrieken in Eiserfeld en later in Montreal, Canada. 

Vanuit Corporate Purchasing werd ik toen als ex-pat uitgezonden naar Philips Zuid-Korea en werkte 

en woonde in Seoul. Ik heb de Olympische Spelen 1988 in Seoul mee mogen maken. Ik was daar 

aangesteld om een Components group op te zetten voor Audio/Video en Data Systems toepassingen 

en moest als bridgehead ervoor zorgen, dat alle Philips Supply Management & Development people 

toegang kregen tot de booming electronic components supplies in Zuid-Korea. Zuid-Korea wilde met 

hun chaebols – grote Koreaanse bedrijfsconglomeraten zoals Samsung, Daewoo, Huyandai, LG, etc. – 

de concurrentie aangaan, met name tegen de reeds gevestigde conglomeraten in Japan. Export naar 

Europa en de USA was voor hen tevens van groot belang.  
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Ik werd er geconfronteerd met Purchasing onderhandelingen over de beschikbaarheid en kwaliteit 

van een veelvoud aan components van o.a. chips voor computers, plastic and metalware 

components voor audio/video/domestic appliance apparaten, 20”TV-tubes, draad en bekabeling, etc. 

Het leven en werken in een van de opkomende Asian-tiger landen, zoals de opkomende economieën 

genoemd worden, was erg leerzaam en interessant. Ik heb er in ieder geval enige Zuid-Koreaanse 

vrienden aan over gehouden. 

Philips Electronics Montreal, Canada 

Toen ik het werk in Zuid-Korea tot stand had gebracht en een Zuid-Koreaan mij in de Components 

group kon opvolgen, werd mijn verhuiscontainer vanuit Seoul rechtstreeks naar Philips Electronics 

Montreal, Canada, verscheept en ging ik er werken als Purchasing Process Supply Manager voor 

personal computers, onderdeel van Philips Electronics Data Systems. 

In die jaren was inkoop nog niet een volwassen vakgebied. Het was in opzet verre van professioneel. 

Philips had destijds evenwel al een eigen Supply Management opleiding opgezet en velen van ons 

Purchasers waren lid van wat thans NEVI heet. Philips heeft de kennis van vele van door haar 

ontwikkelde inkoopprocessen ter beschikking gesteld aan NEVI en vele professoren van de 

Universiteiten kwamen bij Philips maar al te graag rondsnuffelen om te zien hoe Philips stap voor 

stap de eigen opgezette Philips Supply Management opleiding voltooide. Ondergetekende was een 

van de personen, die vele purchasing tools mede heeft ontwikkeld.  

Inmiddels zijn er enige hoogleraren benoemd voor het vakgebied van Strategic Supply Management 

aan de Technische Hoge Scholen en Universiteiten o.a. aan de TU/e Eindhoven, TU/Twente, Tilburg 

University, Maastricht, RU Groningen, Nyenrode, etc. 

In een snel accelerende computer markt met life-cycles van minder dan 6 maanden is het noodzaak 

snel nieuwe of verbeterde componenten te ontwikkelen, ze te testen, de marge daarop goed in te 

schatten, etc. maar vooral om ze als eerste op de markt te lanceren. Je moet je concurrenten voor 

zijn anders ga je ten onder.  

Aangezien ik vanaf mijn eerste werkdag bij Philips steeds mijn ogen goed de kost gaf, goed naar “het 

technisch” verhaal luisterde van de onwikkelaar of de marketeer en gewend was om de belangrijkste 

zaken van een gesprek of bezoek schriftelijk te rapporteren, was het voor mij niet zo moeilijk om de 

bedrijfsprocessen te beschrijven en in een creatief framework te plaatsen. Dit geldt dus ook voor de 

Purchasing & Quality processen.  

In Montreal heb ik mede bijgedragen aan de ontwikkeling van het Logistic en Supply Management IT-

proces, terwijl ik ook geinvolveerd was in “Cost of Non-Quality” van leveranciers bv. van HDD van 

Western Digital, Chips van Samsung, Keyboards, etc. In de computer business is elke dollar cent 

besparing er één. Het is een vreselijke competitieve branch met “oorlogzuchtige” leveranciers dus bij 

afkeuring van producten worden onmiddellijk grote bedrijfsverliezen geleden.   

Philips Optical Sorage (POS) Eindhoven 

Na terugkeer uit Canada (1993) werd mijn volgende assignment Philips Optical Storage in Eindhoven. 

Zoals bekend heeft Philips vele patenten op electronica en optics. Philips heeft de CD ontwikkeld en 

de afgeleiden daarvan zoals de CD-Audio/Video, CD-ROM, DVD, DVD-RW, Blu-Ray disc, etc. 

POS was qua productdiversiteit een supersnelle Business Group (BG) van Philips Consumer 

Electronics met fabrieken in Hasselt (België), Györ (Hongarije), Singapore, Shanghai (P.R. China) en 

directie en ontwikkeling in Eindhoven. 
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De consumer electronica markt verwacht van de fabikanten van optical storage producten, dat zij 

elke 6 maanden nieuwe en/of verbeterde conumentenelectronica producten op de markt laten 

verschijnen. Stil staan in productontwikkeling was niet mogelijk! 

Om dit doel te bereiken moeten de ontwikkeling, marketing en Strategic Supply Management 

processen op elkaar afgestemd zijn. Onderstaand volgt een schets van de Strategic Purchasing  

Processes & Enablers waar ik mij destijds mee bezig hield naast andere processen als Commodity 

Strategy Development Workshops (CSD) geven, 6 Quarter Rolling Purchasing Planning & Forward 

Pricing Tool, eGlobal Purchasing Supplier Rating (eGSR), Sustainabilty (MVO=Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen) en nog vele ander processen en systemen. 
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Daarnaast heb ik een Best Practice “Marketing Inteligence meeting the Supply Market” gecreëerd, 

een 2 jaarlijks event om met POS marketing collega’s, suppliers in Japan en Taiwan, te bezoeken om 

te onderzoeken welke nieuwe producten en componenten er binnen 6 maanden op de markt 

komen; eventueel ook via je concurrenten en de leveranciers van je concurrenten.  

Ik heb ook vele “Supplier Days” mogen opzetten in Singapore, Shanghai, Budapest, Gyöer, etc.  Vele 

artikelen heb ik geschreven en gepresenteerd over Purchasing Management Processes. Ik ben ook 

eens uitgenodigd op Nyenrode om daar samen met mijn Japanse Purchasing collega een lezing te 

geven hoe men bij leveranciersonderhandelingen het aspect van “Culture Differences” moet 

ondervangen en leren hoe ermee om te gaan. Voor “Westerns” is dit kennelijk toch moeilijk. 

Philips Pensioen 2005 

Na POS ben ik eind november 2005, toen ik 62,5 jaar was, met pensioen gegaan, maar ik was 

nauwelijks thuis en wilde juist golfen leren, toen ik door Philips Lighting gevraagd werd om nog een 

project bij Supply Management Lighting Automotive & Special Lighting te doen op de Emmasingel in 

Eindhoven. 

Ik heb bij deze 2 Businees Units van Philips Lighting nog ca. 2 interessante en leuke jaren 

meegemaakt. Tenslotte heb ik eind 2007, toen ik bijna 65 jaar was, definitief van Philips Electronics 

afscheid genomen. Mijn formele titel was toen: Senior Director Strategic Supply Management. Mijn 

afscheidsspeech voor een internationaal gezelschap deed ik in het Engels, maar de tekstpresentatie 

die op het scherm “ge-beamed”werd, was vanzelfsprekend vervat in een Frans gedicht:  

Mes 40 Années chez Royal Philips Electronics 

Dans les années 60, un gamin d’Amsterdam partit pour le ‘’Sud Obscur’’ 
Portant dans son cœur une Mission et une Vision 

Quittant son bel Amsterdam, son AJAX, inconnu des étranges sonneries:’brabançonneries’’  

‘Gij’’ et ‘’Gullie’’ 
Pour gagner sa vie, faire son boulot de 24 heures le jour, oh, la, la, ça fut une grande aventure! 

  

Remplir ses vœux de devenir businessman international aux Services d’Achats de la Compagnie 
En rencontrant tant des gens érudits, calmes et sages, 

Aimant guider ce caractère avec beaucoup de patience et de courage, 

Aux secrets des différentes technologies des Divisions et en faire réaliser des économies     
  

On m’a jeté au profond faire les achats  

Pour les Verreries, Luminaires, Systèmes d’Informations, Consommateurs Grands Publics, Composants et 
Groupes Généraux de la Compagnie 

On m’a fait voyager beaucoup partout dans le monde, faire vivre en France, en Corée du Sud et au Canada,  
En bref, faire enrichir ma vie. 

  

Entouré d’une gestion de connaissance étendue et de tant d’ami(e)s, 
J’ai pu me faire croître et former dans une telle ambiance créatrice 

Furent nés tant de mes écritures, procès et systèmes  

GSRS, PPKC, Glossary, Supply Management, etc. –  
Philips, ma Compagnie, je te porte dans mon cœur! Je suis fier de toi! 

  

À tous / toutes mes AMI(E)S Philips, aux Grands Chefs et Dirigeants, d’ici et de l’outre-mer: 
  

Je vous remercie de tout mon cœur de votre support 

Votre sagesse, votre patience, votre chaleur  
Je vous porte dans mon cœur pour m’avoir rendu tant de bonheur 

Pendant ces 40 ans, je vous remercie de votre support. 

  
Mon futur sera dévoué au jouer au golf et aux échecs et aux études…  

Encore, au boulot dur de ‘’24 heures” … 

Essayer passer un doctorat en Achats…. supporté par des professeurs? 
Dans la vie, il y a des multitudes de défis autant qu’incertitudes …. 

  

Mais,..l’importance, c’est d’utiliser les dons reçus du Bon Dieu  
Voilà, à VOUS TOUS, mon Adieu ! 

 

Wintelre, le 10 juin 2007 
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Eigen Consultancy firma 2008 

Intussen, zo dachten een goede Britse collega en vriend van mij, former Vice-President Supply 

Management Philips Health Care, en ik, om toch nog wat actief te blijven in ons vakgebied. Aldus, 

hebben we een eigen consultancy inkoopbedrijfje opgezet, naast het golfen als vrije tijd besteding… 

We kunnen het werken nu eenmaal niet laten…  …! Inmiddels hebben wij inkoopprojecten in 

Manchester, UK, en in Canada gefaciliteerd en sterkte-zwakte analyses van Purchasing departments 

verricht. 

Andere activiteiten en hobbies 

Schaken: elke morgen om 06:30 uur, kop koffie in de hand, schaak ik tegen een sterke 

schaakcomputer met mogelijke instelling van schaakniveau ELO 2600 

Golfen: ik ben lid van BurgGolf Gendersteyn in Veldhoven en golf internationaal in België, 

Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Noord-Ierland, Portugal en Spanje. Mijn Hcp. is 

momenteel 19, hetgeen niet gek is voor een 73-jarige oude Nicolaasciaan… 

Studeren: ik studeer nog steeds verscheidene talen als Latijn (met name modern latijn spreken zie: 

http://www.addisco.nl/nieuwsbrief/mei-2016.htm), verder Spaans, Portugees en Maleis 

Voetballen: Kijken naar mijn ”kluppie” AFC Ajax Amsterdam, waar mijn kleine neefje van 10 jaar nu 

bij de “Ajax-kids” speelt. 

Engelse en Franse taallessen geven aan een groep ouderen, bekenden in de buurt van Eindhoven 

Gedichtjes schrijven: meestal in het Frans of Engels. Voorbeeld: zie hieronder 

Gastronomie: Ik kook graag voor mijn goede vrienden en vriendinnetjes, die ik op mijn Brabantse 

boerderij uitnodig. 

Reizen: meestal naar Frankrijk of naar een zonnig land, waar ik lekker kan golfen, of met de Philips 

Pensionados naar een van de Philips-fabrieken gaan of, zoals onlangs, door de directie van BMW 

uitgenodigd te worden om hun plant in Regensburg, Beieren, te bezoeken. 

Vrienden: Ik heb een internationale vriendenkring bestaande uit Britten, Fransen, Duitsers, 

Mexicanen, Zuid-Koreanen, Japanners en vanzelfsprekend Nederlanders. 

Resumé 

Het St. Nicolaaslyceum heeft een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Het lerarencorps heeft op 

pedagogische en deskundige wijze een basis gevormd voor kennis van hun vakgebied, als 

voorbereiding op verdere gespecialiseerde studie of voor toepassing in de praktijk.  

Met name onder de schoolleiding van de priesters van het H. Hart is de waarde van het R.K. 

onderwijs voor de opgroeiende na-oorlogse jeugd van de jaren 50/60 versterkt. 

Het St. Nicolaaslyceum is een middelbare school, dat sport en spel hoog in het vaandel heeft staan. 

Het heeft dan ook vele (internationale) sporthelden voortgebracht. Mede door de sportieve 

prestaties in het verleden als het heden, is het St. Nicolaaslyceum één van de meest populaire 

middelbare scholen van Amsterdam. In verband met deze schoolpopulariteit hebben 

“achtstegroepers” te maken met een vrij hoog aantal uitlotingen. 

De ontwikkeling van mijn maatschappelijke carrière toont aan, dat in de praktijk een @-talen 

opleiding met verdere studie en plichtsgetrouw hard werken tot succes kan leiden in een zuivere 

http://www.addisco.nl/nieuwsbrief/mei-2016.htm


Page 14 of 14 
 

technische werkomgeving van een electronische industrie, waar je door ontwikkelaar, marketeer en 

management door de waarde van je bijdragen aan de industriële processen, enorm wordt 

gewaardeerd. 

 

En Auvergne, France 

 

Près du Puy-de-Dôme, devant un ruisseau, 

Debout sur une pierre, 

Libre, sans soucis, sans bière, 

En écoutant le bruit du courant d’eau  

 

Je fais mes réflexions, mon “Confiteor”, mes “Confessions”, 

Prie le Bon Dieu pour absolution, avec regret, mon “Calvaire”, 

Le 14 janvier 2016, mon 73-ième anniversaire, j’espère, 

Sourire sur les lèvres, prendre de l ‘âge, fier et robuste de génération 

 

Capricorne de naissance, grimpeur pour gagner le plus haut, 

Toujours pleine d’énergie, mes pièces d’échecs formées, 

Pour la bataille jusqu’au jour de gloire est arrivé!  

Amour et charme pour la famille et de bons amis, c’est le plus beau! 

 

Philips Pensionado, jouer au golf, toute une vie supporteur d’Ajax d’Amsterdam, 

Pour éviter le démenti, massage continu d’esprit, rafraîchissant le Latin, 

“Tirocinium Latinum” – Caesar “De Bello Gallico”, Vergile “Aeneis”, très malin 

Je pense, donc je suis, Charly Hebdo à Paris, soit Descartes à Amsterdam 

 

Certes, il y a encore tant de choses sur ma vie et boulots à vous dire, 

Trop pour vous à lire! 

Je vous remercie en finissant: Meilleurs Souhaits de Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 

 

 

Roy Voogt, Akkerweg 11, 5513 AR Wintelre, E-mail : info@royvoogt.com  
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