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ArnoVisser
president
Rekenkamer
Koning Willem-Alexander heeft
vorige week op Paleis Noordeinde
drs. Arno Visser beëdigd. Visser,
voormalig lid van de Tweede Kamer
voor de VVD, is benoemd tot presi-
dent van de Algemene Rekenkamer.
Hij volgt Saskia Stuiveling op als
president, die op 1 juni met pensi-
oen ging nadat ze 16 jaar president
was geweest van de Rekenkamer.
Visser was eerder wethouder in
Almere. De Rekenkamer is één van
de Hoge Colleges van Staat. De Re-
kenkamer controleert of het Rijk
geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals
het de bedoeling was. Naast Visser
zitten voormalig GroenLinks-Ka-
merlid Kees Vendrik in het college
en oud-D66-Kamerlid drs. Francine
Giskes, die vorige week ook door de
koning op het paleis werd beëdigd.

Zorgen dat mensen in het bin-
nenland van Kenia toegang krij-
gen tot schoon (drink)water en
sanitaire voorzieningen. Dat is
het doel van de Haagse stichting
Pamoja Kenia. Pamoja betekent
‘samen’ in het Swahili, de taal
die ze in Kenia spreken. Bewust
gekozen die naam, want Pamoja
Kenia wil haar projecten in sa-
menwerking met de lokale be-
volking tot stand laten komen.
,,Samenwerking zorgt voor
draagvlak bij de mensen voor
wie we de projecten realiseren,”
zegt Marion van de Voort. Na
een vakantie in Kenia richtte
deze Haagse jongedame haar
stichting op om op die manier
bij te dragen aan de ontwikke-
ling van dat land waar ze ver-
liefd op werd.
Marion: ,,Als wij water nodig
hebben, hoeven we alleen maar

de kraan open te draaien. In
Kenia is vers (drink)water geen
vanzelfsprekendheid. Water is
een basisbehoefte van ieder
mens. Vanuit die gedachte ben
ik mijn stichting begonnen.”

‘NCHishétplatformvoorons
bedrijfsleven, internationaal’
Algemeen directeur dr. Jan Sie-
mons (52) van het Nederlands Cen-
trum voor Handelsbevordering in
Den Haag is, wat je noemt, een
wereldburger. Dat is ook een voor-
waarde voor zijn werk bij het NCH,
de grootste private handels- en in-
vesteringsbevorderaar in Neder-
land, die namens de BV Nederland
de bilaterale handel tussen Neder-
land en andere landen versterkt.
,,Wij zijn hét platform voor het Ne-
derlandse bedrijfsleven, dat interna-
tionaal actief is of hiertoe plannen
heeft,” zegt Siemons. ,,Alle zakelijke
relaties en contracten tussen Neder-
landse bedrijven en buitenlandse
markten worden tot stand gebracht
met als doel de internationale posi-
tie van het Nederlandse bedrijfs-
leven te versterken.”
Hiertoe heeft het NCH 35 business
councils (regio- en landenkamers),
voor onder meer de Verenigde Sta-
ten, China, Midden-Oosten en Rus-
land, die worden bestuurd door zo’n

120 ondernemers. Siemons heeft
voor de handels- en investeringspro-
motie de hele wereld bereisd. In
Japan gewoond en gewerkt. ,,Klan-
ten weten dat ik voor de inhoud en
de kwaliteit ga in mijn werk. Tijdens
mijn 25-jarige loopbaan ben ik
steeds meer wereldburger gewor-
den, die snel kan schakelen tussen
verschillende culturen.”

Z Jan Siemons kan snel ‘schake-
len’. FOTO LEO VAN DER VELDE

Z Van de Voort: ‘Kijk eens op
www.pamoja-kenya.com’.
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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.

R
oy van den Dungen Gronovius (27
april 1942 - 23 september 2015) was
een Haagse honkballer, die in 1965,
1969 en 1971 met het Nederlands
team Europees kampioen werd en

vijf keer meedeed in de Haarlemse Honkbal-
week. Ook speelde hij in 1970 tijdens het WK
in Colombia. Mooie prestaties, maar daar
pochte de in Batavia geboren korte stop - de
speler tussen tweede en derde honk - nooit
over. Toen hij recent van zijn familie hoorde
dat er een pagina op Wikipedia over hem
was, haalde hij zijn schouders op. Het ging
hem puur en alleen om de sport.
Roy was, zoals in die jaren gebruikelijk, door
zijn ouders vanuit Batavia naar Den Haag
gestuurd om er naar de Daltonschool te
gaan. Een degelijke schoolopleiding vond
zijn vader, die een goede functie had bij een
Javaanse tinmijn, heel be-
langrijk. Roy kwam in een
sportief gastgezin aan de
Wormerveerstraat terecht.
Ze namen hem mee naar
hockeyvereniging HDS
waar eigenlijk niemand
zat te wachten op iemand
zonder ervaring. Toen Roy
echter een stick in handen
kreeg en aan de bal
kwam, was die gereserveerde houding over.
Roy bleek een natuurtalent. Zijn balgevoel
en reactiesnelheid waren fenomenaal. Dat
merkten ook de jongens uit de buurt als die
op straat honkbal of softbal speelden. Een
fantastisch spelletje vond Roy, die direct zijn
stick voor een knuppel verruilde en ver-
huisde naar het honkbalveld van Storks .
Op de Haagse kweekschool bleek Roy goed

op zijn plek. Hij zou echter nooit voor de
klas komen. Een hele dag in een lokaal zit-
ten, was niks voor Roy die zijn sportakte
haalde en gymleraar werd.

Vaste baan
Tegen de tijd dat hij een contract kreeg aan-
geboden om in het buitenland te gaan honk-
ballen, kreeg hij zicht op een vaste aanstel-
ling als gymleraar bij Scholengemeenschap ‘t
Loo in Voorburg. Roy, die pas was getrouwd
en net vader was geworden, koos voor de
vaste baan. Daar heeft hij nooit spijt van
gehad. Z’n werk was zijn hobby en daarnaast
kreeg hij vrijaf voor grote wedstrijden. Naast
zijn baan als gymleraar werkte Roy als trai-
ner bij diverse sportverenigingen in de regio.
Roy was blij dat hij met 62 jaar met pensi-
oen kon en zich kon focussen op een andere

passie: tennis. Roy speelde
bij De Rhijenhof in Den
Haag op een behoorlijk ni-
veau. Hij was geliefd
omdat hij er, ook voor
minder getalenteerde te-
genspelers, altijd een leuke
wedstrijd van probeerde te
maken. Hij gaf ook met
vreselijk veel plezier ten-
nistraining aan zijn klein-

zoon en droeg onder alle omstandigheden
een honkbalpet. Want hoewel de sportieve
Roy thuis was in alle balsporten bleef hij
diep van binnen toch vooral een honkballer.
Na een periode van lichamelijke klachten
was de diagnose longvlieskanker een grote
klap. De vraag waar hij ooit met asbest in
aanraking is geweest, heeft niemand kunnen
beantwoorden. Z Roy van den Dungen Gronovius in zijn bekende honkbaloutfit. PRIVÉFOTO

Roy van den Dungen Gronovius
(1942-2015)
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Hij kreeg wel vrijaf
voor het spelen van
grote wedstrijden

‘Samenwaterputtenen
sanitairmakeninKenia’


