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Goedendag alle lezers, er gebeurde weer het één en ander de afgelopen dagen, 

 

Ik werd plots verrast door de Financieel Dagblad redactie 
met de biografie, Wim v/d Leegte passend in mijn periferie 

van literatuur over het nog echte ondernemen. 
Dat is hard werken van de vroegte tot in de late schemer 

Van der Leegte zijn naam kraait daardoor VICTORIE. 
Wim v/d Leegte heeft o.a. de Cooper mini naar Nederland gehaald. 

Toe te voegen aan zijn sterk ondernemerschap. 
Het kopen van de Philips machinefabrieken te Acht. 

In vroeger tijden het summum van kennis en technieken 
gebundeld met specialisten als van der Heem en Signaal fabrieken. 

Zo iets werd door niemand ooit gedacht. 
Van der Heem den Haag en Holland Signaal Hengelo 
behoorde bij de High Tech van Philips. 
 

De glorie van Philips is al lang aan het verdwijnen. 
We zien een klein Philipsje aan de horizon verschijnen. 

Aan het roer de CEO,  ene Frans van Houten. 
Die kans zag sterke Philips delen in te zouten. 

Wie o wie  gaat dit soort  ondernemen eindelijk ondermijnen. 
ASML is groots en geweldig. Had als B.V. opgenomen moeten worden in een Philips holding. 
Met behoud van eigen machinefabrieken en delen van het Natlab. 

 
Een andere CEO figuur aan de zelfde horizon, zie toe. 

Hoe deze Shell CEO,  van Beurden het maar eventjes doe(t). 
Maximaliseren van de winst, mij uit het hart gegrepen. 

Maar tijden veranderen dat moet je als goede CEO weten. 
Durf klimaat doelen stellen, nu en hoe. 

Winst maken en verdelen, minimaliseren van de top inkomens o.a. ? 

 
De overheid lijkt niet duidelijk  bij de les. 

want het zwaard van Damocles. 
Blijft hangen boven de Groningse gedupeerden. 
Geen technisch onderzoek van echte geleerden. 

Eric Wiebes heeft haast, het moet van het politieke congres. 
Info, Pieter Kapteyn ,oprichter Trigen, lid overleg groep Groningen 
 
 
 
 
 



Een advies voor onze president Mark Rutte over buitenlands beleid 
Die de China missie wel voortreffelijk heeft geleid 

Ga toch even op les bij de  Franse president Macron 
Om te zien hoe hij tegenstanders overwon. 

Met zijn vurig pleidooi, om de hel van Assad te bezweren. 
Denk ook aan de zwakke opstelling over het NAVO besluit van Nederland met onze minister Stef Blok 
 

We sluiten af met een ondernemer jong en bevangen. 
Om de plastic brij uit onze zeeën te vangen. 

BOYAN SLAT, jong zijn naam  met hoofdletters geschreven 
Voor zijn doorzetten en slimme “willen” gedreven. 

Het gaat bijna gebeuren we mogen hem met goud behangen. 
 
Nicolaas Overbeeke                                                     Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 


