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Drs. Sabine Blokhuis wordt 1 de-
cember de nieuwe directeur Finan-
cieel-Economische Zaken bij het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken.
Berthil Köster is per 1 november
aangesteld als directeur Bedrijfsvoe-
ring, Organisatie en Informatie bij
het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. Marijke Stroucken is sinds
vorige maand de nieuwe directeur
Human Resource Management bij
de nationale politie. Daar is ook drs.
Koos Veefkind benoemd als hoofd
ICT, onderdeel van het politiedien-
stencentrum.
Drs. Emine Özyenici is benoemd
tot directeur Informatievoorziening
bij het ministerie van Veiligheid en
Justitie. Drs. Reinier Eijsenring is
bij datzelfde V & J benoemd tot di-
recteur personeel en organisatie.

Mr. Edith Groenewegen-Caris
is deze maand als partner toege-
treden tot Wessel, Tideman &
Sassen advocaten. Het bekende
Haagse advocatenkantoor WTS
heeft de hoofdvestiging aan de
Van Stolkweg en in Rotterdam
nog een kantoor op de bovenste
verdieping (23ste etage) van het
Beurs WTC Rotterdam.
De nieuwe partner heeft ruime
ervaring in de nationale en in-
ternationale ondernemings-
rechtpraktijk. Ze staat cliënten
bij in het ondernemings- en con-
tractenrecht en is gespeciali-
seerd in commerciële en onder-
nemingsrechtelijke geschillenbe-
slechting, onder meer op het ge-
bied van complexe contractuele
en aansprakelijkheidsgeschillen.
Groenewegen-Caris is expert op
het gebied van sanctieregelge-
ving, onder meer met betrek-

king tot export naar Iran en Oe-
kraïne. Ze is veel te vinden in de
‘mannenwereld’, mede vanwege
haar voorliefde voor en interesse
in onder meer de (technische en
chemische) industrie, architec-
tuur, (industriële) vormgeving
en ICT.

De eerste garagesale van Kiwanis-
club Den Haag is een groot succes
geworden. Vóór de werkvergade-
ring van het bestuur begon, kon-
den president Shirley Schelkers
en penningmeesterWim Dopmei-
jer van Kiwanisclub Den Haag elk
een cheque uitreiken aan een goed
doel. Dopmeijer had een cheque
ter waarde van 1000 euro voor di-
recteur Sander Eijkenbroek van
Stichting Leren Doen en Schelkers
reikte een een cheque uit ter
waarde van 1500 euro aan zakelijk
directeur Jeroen van Wouden-
berg van Stichting Het Vergeten
Kind. Beide heren gaven aan erg
verguld te zijn met de bijdrage van
de club en kondigden aan dit be-
drag goed te gaan besteden.
Het Vergeten Kind zet zich in voor
zo’n 32.000 kinderen die noodge-
dwongen opgroeien in sobere op-
vangcentra met vaak te weinig be-
wegingsvrijheid, te weinig speel-
mogelijkheden en te weinig specia-

listische hulp. Kinderen met gees-
telijke littekens die niet thuis in
hun eigen bed kunnen slapen,
omdat ze mishandeld, misbruikt,
verwaarloosd, verstoten of ge-
vlucht zijn.
Leren Doen is een organisatie die
jongeren helpt op eigen benen te
staan. Ook vergroot Leren Doen de
kansen voor jongeren door hen
vakvaardigheden aan te leren.

Z Jeroen van Woudenberg van
Het Vergeten Kind is blij met de
cheque, die hij krijgt uit handen
van Shirley Schelkers.
FOTO WIM VAN DER SPIEGEL Z Groenewegen-Caris weet

veel van Oekraïne en Iran.
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Verdriet en geluk wisselen elkaar af. In deze rubriek vertellen we het verhaal ach-
ter een familiebericht. Is er in uw omgeving iemand overleden of komt er een brui-
loft aan? Laat het ons weten: hc.wiegtotgraf@ad.nl.

P
aul Mondt (26 juli 1934 - 7 septem-
ber 2014) uit ’s-Gravenzande wilde
na zijn schooltijd niet direct bij zijn
vader in het bedrijf. Paul wilde wat
van de wereld zien en ging bij de

marine. Pas toen hij zijn vrouw ontmoette en
hij de lange reizen een bezwaar begon te vin-
den, kwam hij terug aan wal en begon hij bij
zijn vader in de zaak.
Auto Mondt was een familiebedrijf waar
Paul direct hard moest meewerken. De ver-
koop van auto’s kende op dat moment een
geweldige groei. Toen de grootvader van
Paul met het autobedrijf begon reden slechts
de burgemeester en de dokter van ’s-Graven-
zande in een auto. Halverwege de jaren ’50,
toen Paul in de zaak aan de Van de Kasteel-
estraat kwam, zorgde het
succes van de Volkswagen
Kever ervoor dat veel
meer mensen overgingen
tot de aanschaf van een
auto.
Paul bleek talent voor het
autovak te hebben. Toen
hij in 1961, op 26 jarige
leeftijd, de leiding van het
bedrijf kreeg, omdat zijn
vader onverwacht kwam
te overlijden, had hij de
ruimte om het bedrijf naar eigen visie uit te
bouwen.
Het bedrijf had het tij mee. De kever was on-
gekend populair en ook de transporter en de
pick-up van Volkswagen deden het goed in
het Westland. Auto Mondt verkocht zelfs de
meeste pick-ups van Nederland. Dat had te
maken met de goede naam van het bedrijf
en met het feit dat in de laadbak precies de
gestapelde kisten met tomaten pasten. In
1975 werd Auto Mondt behalve Volkswagen-
dealer ook Audi-dealer, omdat er behalve

aan praktische werkauto’s ook behoefte ont-
stond aan luxe.
Paul is op dat moment al een ervaren direc-
teur met een gedurfde visie. Hij nam een
schadebedrijf over en dealers in Hoogvliet
en Vlaardingen. Veel tijd bracht hij echter
niet door achter zijn enorme bureau in de
directiekamer. Paul noemde zichzelf de
duurst betaalde postbode van het Westland
omdat hij dagelijks een rondje langs zijn be-
drijven maakte, zodat hij niet alleen de post
kon brengen maar ook de vinger aan de pols
kon houden.
Voor de dagelijkse leiding in ’s-Gravenzande
stelde hij een adjunct-directeur aan. Sommi-
gen keken ervanop dat dat een vrouw was.
Paul niet. Hij vond haar gewoon de beste

kandidaat. Hij was een
van de eersten die lease-
contracten introduceer-
den. Aanvankelijk moest
hij de klanten uitleggen
wat dat precies betekende,
maar ook het leasen werd
een succes.
Toen zijn zoon Kees in
1995 het bedrijf overnam
liet Paul zijn bureau met
daarop een openliggende
volle agenda achter. ‘Veel

plezier en succes, ik ga golfen,’ zei Paul, die
de deur achter zich dichttrok en zijn zoon
de ruimte gaf die hij zelf ook ooit had gekre-
gen.
Het golfen beviel hem goed. Het spelletje
kreeg hem te pakken. Auto Mondt verhuisde
onder leiding van zijn zoon naar De Lier,
waar het langs de A20 een groot nieuw pand
betrok. Trots was Paul toen ook de naar hem
vernoemde kleinzoon het team bij Auto
Mondt kwam versterken.
Paul Mondt stierf thuis na een kort ziekbed.
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