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Saturday 12 March 2016 

 

Aula, Minderbroedersberg 4-6, Maastricht 
 

 

 

 

Program 

 

13:30 Building is open 

14:00 Start memorial service in the Aula 

15:30 Start of reception (in the Refter) 

16:30 End of reception 

 

The memorial service includes various speakers and musical intermezzo. Family, friends, 

colleagues and others who have had the privilege to meet Rob are invited. 

 

 

 

 

 

 
 



 

In Memoriam 
 

It is with great sadness that we inform you that Prof. dr. Robert Roe, Honorary Emeritus 

Professor of Organisation Theory and Organisational Behaviour, passed away in Leipzig 

Monday afternoon, February 22, at the age of 71. 

 

Robert Roe was a full professor from 2002 until his retirement in 2009 from the Department 

of Organisation and Strategy of the School of Business and Economics. He was very active 

after retirement, only last November presenting his thoughts on the state of art in temporal 

organisational research at UM and, in that same month, also receiving an honorary doctorate 

from the University of Valencia. With Robert’s passing we have lost a devoted and influential 

academic, a patient, inspiring, and always good-tempered colleague, and a very warm-hearted 

person. 

 

Robert Roe was born in Amsterdam in 1944 and obtained his PhD at the University of 

Amsterdam in 1975. In 1980 he was appointed as full professor in Work and Organizational 

Psychology at Delft University of Technology. He moved to Tilburg University in 1988 (chair 

in W&O Psychology) and in 1999 he briefly stepped out of academic life to serve as general 

director of the Netherlands Aeromedical Institute in Soesterberg. After another short period as 

part-time chair holder in Organisational Psychology in Nijmegen, Robert moved to Maastricht 

in 2002, where he became Professor of Organisation Theory and Organisational Behaviour. 

After retiring he became Leibniz Professor at the University of Leipzig (Wintersemester 

2013/14). 

 

Robert Roe was the founding President of the European Association for Work and 

Organizational Psychology (EAWOP), which was established in 1991. He also served as 

President of the European Federation of Psychologists' Associations (2009-2015). Robert was 

a major contributor to the development of W&O Psychology across Europe and has been a 

dedicated organizer and enthusiastic attendee at many conferences. The Liber Amicorum Time 

Changes Work (edited by Fred Zijlstra, Ad van Iterson, and Laurens Ten Horn), published in 

2009 when Robert retired, shows how broad and important his influence has been in the 

scientific field of W&O Psychology. He has written hundreds of scientific and professional 

publications. 

 

Robert was passionate about classical music. For this, Leipzig was a great place for him to be. 

During his Maastricht years, Robert was member of the supervisory board of Limburg 

Symphony Orchestra (2008-2012), chairman of Tonal Arts Choir Maastricht (2007-2009), and 

member of the Board of Studium Generale (2005-2006). Robert travelled the world, and next 

to Maastricht and Leipzig, Vancouver was a special place to him. His wife Marika travelled 

alongside him and was there Monday afternoon when Robert passed away in the hospital in 

Leipzig. 

 

Robert was diagnosed with cancer a year ago. Though there was some hope of recovery, 

Robert's health deteriorated quite fast this year. To die at the age of 71 is way too young, and 

Robert will be missed tremendously. Still his legacy is extensive. Many admire him for his 

devotion to work, his original thinking, putting 'time in organizational research' on the map, 

and will remember him as an outstanding PhD supervisor. We shall also remember him as a 

wise and enormously pleasant colleague. Our thoughts are with Marika and with his children, 

Angela and Tony. The cremation ceremony has taken place in private, in Leipzig on Friday 4 

March. 

 



 

In Memoriam 
 

Met groot verdriet moeten wij u mededelen dat Prof. dr. Robert Roe, honorair emeritus 

hoogleraar Organisatietheorie en Organisatiegedrag, is overleden in Leipzig afgelopen 

maandagmiddag, 22 februari, op de leeftijd van 71 jaar.  

 

Robert Roe was hoogleraar van 2002 tot zijn emeritaat in 2009 in het departement Organisatie 

en Strategie van de School of Business and Economics. Hij was zeer actief, ook na zijn 

pensioen. Afgelopen november nog gaf hij een presentatie over zijn gedachten over het aspect 

tijd in hedendaags organisatie-onderzoek en ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit 

van Valencia. Met Robert verliezen we een toegewijde en invloedrijke academicus, een 

geduldige, inspirerende en altijd goedgeluimde collega en iemand met een heel warm hart. 

 

Robert Roe werd geboren in Amsterdam (1944) en behaalde zijn doctor-titel aan de 

Universiteit van Amsterdam in 1975. Hij werd in 1980 benoemd tot hoogleraar Arbeid en 

Organisatie Psychologie aan de TU Delft. Hij verhuisde in 1988 naar de Universiteit van 

Tilburg (leerstoel A&O Psychologie) waarna Robert in 1999 een korte periode het 

academische leven verliet om algemeen directeur te worden van het Aeromedisch Instituut in 

Soesterberg. Na nog even part-time hoogleraar Organisatiepsychologie in Nijmegen te zijn 

geweest, verhuisde Robert in 2002 naar Maastricht waar hij hoogleraar Organisatietheorie en 

Organisatiegedrag werd. Na zijn pensioen was hij nog Leibniz hoogleraar aan de Universiteit 

van Leipzig (wintersemester 2013/14). 

 

Robert Roe was oprichter en eerste President van de European Association for Work and 

Organizational Psychology (EAWOP), welke werd opgericht in 1991. Hij was ook President 

van de European Federation of Psychologists' Associations (2009-2015). Robert heeft 

belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van A&O psychologie in Europa en was 

een toegewijde organisator en enthousiaste deelnemer aan vele congressen. Het Liber 

Amicorum Time Changes Work (samenstellers Fred Zijlstra, Ad van Iterson en Laurens Ten 

Horn) dat werd uitgebracht bij Robert's emeritaat in 2009, laat zien hoe omvangrijk en 

belangrijk zijn invloed in het wetenschappelijk veld van de A&O psychologie is geweest. Hij 

heeft honderden wetenschappelijke en praktijkgeoriënteerde publicaties geschreven. 

 

Robert had een passie voor klassieke muziek. Daarvoor was Leipzig voor hem een prima 

plek. Tijdens zijn jaren in Maastricht was Robert onder meer bestuurslid bij het Limburgs 

Symfonie Orkest (2008-2012), voorzitter van Toonkunstkoor Maastricht (2007-2009) en 

bestuurslid bij Studium Generale (2005-2006). Robert reisde de hele wereld over en, naast 

Maastricht en Leipzig, was Vancouver een speciale plaats voor hem. Zijn vrouw Marika 

reisde met hem mee en was bij hem afgelopen maandagmiddag toen Robert overleed in het 

ziekenhuis in Leipzig. 

 

De diagnose kanker werd bij Robert een jaar geleden gesteld. Er was wel hoop op herstel, 

maar Robert's gezondheid ging vrij snel achteruit in dit nieuwe jaar. Sterven op een leeftijd 

van 71 is veel te vroeg en Robert zal enorm worden gemist. Zijn nalatenschap is echter heel 

groot. Velen bewonderen hem om zijn toewijding aan het werk, zijn oorspronkelijke 

gedachten, het zetten van 'tijd in organisatie-onderzoek' op de wetenschappelijke agenda, en 

herinneren hem als een uitstekende AiO-begeleider. We herinneren hem ook als een wijze en 

uitermate plezierige collega. Onze gedachten zijn bij Marika en bij zijn kinderen, Angela en 

Tony. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden in Leipzig op vrijdag 4 

maart.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


