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Eindejaarsbijeenkomst van de haven
WAT: Eindejaarsbijeenkomst Havenvereniging Rotterdam WAAR: Nieuwe Luxor Rotterdam WANNEER: vrij
dagavond LEUK? Een van de hoogtepunten van de Rotterdamse haven met veel bekenden, dus *****
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Genoeg wensen voor nieuwe jaar
Ondanks de economische tegen
wind, heeft de Rotterdamse haven
reden genoeg het nieuwe jaar fees
telijk af te sluiten. De goederenover
slag nam toe én een record van 442
miljoen ton goederen passeerde de
haven.
In het nieuwe Luxor in Rotterdam
verzamelden zich alle havenbazen
en ondernemers om gezamenlijk
het glas te heffen.
Directeur Hans Smits van het
Havenbedrijf Rotterdam is een ge
lukkig man. Tbch heeft hij nog een
wensenlijstje voor 2013. ,,Ik hoop
dat een snel besluit wordt genomen
over Blankenburgtunnel en de aan
leg van de A13/A16. De Rotterdamse
haven moet goed bereikbaar blij
ven:’ aldus Smits, die eerder op de
middag nog boze havenwerkers te
woord stond over de werkgelegen
heid.
Wethouder Jeannette Ba(jeu
(haven) drinkt ondertussen een
wijnije met Jeroen Meijerink van
IMS, een Rotterdams bureau voor
interim management De wensen
van Smits kunnen wel worden ge
realiseerd, denkt Baljeu ,,,We heb
ben ifinke lobby bij het rijk gevoerd.
Het moet lukken!’
Ook directeur Wim van Sluis van
havenondernemersorganisatie Del

Jurre Goedendorp, bestuurslid
Jong Havenvereniging.

Directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam met Wim van

Havenwethouder Jeennette Bal
jeu en Jeroen Meijerink.

Sluis van Deltallnqs zien 2013 zonnig tegemoet.

talinqs ontbreekt niet op de havenborrels. In 2013 wil hij het wat rus
tiger aan doen. Eind volgende
maand legt hij het voorzitterschap
van Deltalinqs neer. Steven Lak
wordt zijn opvolger, nu nog com
missaris bij HES Beheer, een logis
tiek dienstverlener in de haven.
,,Ik ga meer tijd steken in mijn ac
countantsbureau,” zegt Van Sluis.
,,N3 zes jaar Deltalinqs en vier jaar
wethouderschap is het weer eens

tijd voor wat anders!’
De Rotterdamse havenonderne
mer Hans Vervat is in innig ge
sprek met Tatjana Sormaz van
Jong MKB. Ze kennen elkaar al
jaren en de havenborrel is de ideale
moment om even bij te praten. Sor
maz was ruim twintig jaar geleden
de rechterhand van Vervat. Ze leer
den elkaar kennen in discotheek Al
cazar in Puttershoelc ,,Hij heeft mij
gekneed en gevonnd’ zegt de goed-

Lee Towers en minister Ivo Opstelten hebben een onderonsje. ‘Het
motto Believe in your dreams, geldt ook voor de haven!

Hans Vervat met zIjn goede be
kende Tatjana Sormaz.
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lachse Sormaz terwijl ze Vervat
vriendschappelijk op de schouders
slaat.
Zanger én oud-havenambassa
deur Lee Towers heeft een onder
onsje met minister Ivo Opstetten
van Veiligheid. Beide heren steken
beurtelings hun bewondering voor
de haven niet onder stoelen of ban
ken. ,,Believe in your dreams, dat is
mijn motto. Maar dat geldt ook voor
de Rotterdamse haven:’ aldus de
zanger, die druk bezig is met de
voorbereidingen van een aantal con
certen in Belgie De infrastructuur
van onze haven is onlangs uitgeroe
pen tot de beste. Daar mogen we
trots op zijn!’
Op de borrel waarbij de gemid
delde leeftijd hoog ligt en een grijs
pak hét tenue is, is de 23-jarige
Jurre Goedendorp van Jong Ha
venvereniging gezien zijn leeftijd
een, opvallende verschijning tussen
het grijs. Voor het Havenbedrijf Rot
terdam houdt hij zich bezig met het
innen van de havengelden. Dat hij
zo weinig leeftijdgenoten tegen
komt, vindt hij onbegrijpelijk. ,,Ik
heb nooit spijt van de keuze gehad.
De haven is groot genoeg, je kunt er
van alles doen. Van kantoorwerk tot

Linda van der Windt van Havenvereniging Rotterdam.
bij douane. Bovendien zie je in de
hâven als eerste wat er in de econo
mie gebeurt!’
Linda van der Windt van de or
ganisator Havenvereniging Rotter
dam kan zich daarbij aansluiten. De
club die havenbedrijven bij elkaar
brengt en momenteel zeker 2000
leden telt viert in 2014 het 75-jarige
jubileum. ,,We geven dan een groot
lustrumfeest,” zegt Van der Windt.
,,Ook in het nieuwe jaar oraniseren
we weer een aantal feestjes. Het is
voor bedrijven de ideale plek om te
netwerken en dat blijft belangrijk in
deze tijd.
(Barbara de Jong)

BOEFJES
De zware jon
gens halen de

voorpagina’s,
de boetjes
niet. Sander
Sonnemans
doet elke
week verslag
van een doodnormale Rot
terdamse
rechtszaak.

Bejaarde koeft woede op ex met kokend water
De rechtszaak wordt niet inhoudelijk
behandeld. Wel dient een voorlopige
beslissing te worden genomen: mag
de verdachte het proces in vrijheid af
wachten of blijft hij achter de tralies?
Het betreft een geval van huiselijk ge
weld en laat zich volgens de aanklager
in één zin samenvatten. ,,Meneer weigeit te accepteren dat er geen relatie
meer is tussen hem en zijn ex-vrouw.”
De ‘meneer’ is een 74-jarige Rotter
dammer. Klein van stuk, keurig ge
kleed, maar desondanks krakkemik
kig ogend. De Nederlandse taal is hij
nauwelijks machtig. Een tolk helpt.

Het is september als de verdachte zich
meldt bij zijn ex-partner. De vrouw is
onvermurwbaar: ze is bij hem weg en
blijft bij hem weg. Meneer raakt bui
ten zinnen. Hoe hij zo snel aan ko
kend water komt, wordt nog niet dui
delijk, maar hij overgiet er zijn ex én
zijn dochter mee. Ze lopen zware
brandwonden op in hun gezicht, op
hun hals, handen, benen en billen.
,,Er is zwaar lichamelijk letsel toege
bracht,” stelt de aanklager. Omdat de
verdachte al eerder wegens huiselijk
geweld een contactverbod heeft opge
legd gekregen, verzet hij zich tegen de

schorsing van de voorlopige hechtenis
waar de advocaat om vraagt De ge
zondheid van de zeventiger zou te
wensen overlaten. En meneer kan bij
zijn zoon intrekken, zodat die pa een
een beetje in de gaten kan houden.
Het gevaar op herhaling is volgens de
aanklager te groot en daarom zou hij
vast moeten blijven zitten. ,,Ik ga
ervan uit dat mijn cliënt het niet nog
een keer zal doen, want dan heeft hij
een nog groter probleem:’ spreekt de
advocaat. De rechtbank gaat overstag.
De verdachte mag de dag na de zitting
naar huis en moet zich over drie

Sander
Sonnemaris.

maanden voor de rechtszaak melden.
Aan de voorlopige vrijheid kleven wel
wat bijzondere voorwaarden. Zo mag
geen contact worden opgenomen met
de slachtoffers. Meneer knikt instem
mend; maar hij blijkt toch niet alles
goed te hebben begrepen. Na de ha
merslag loopt hij doodleuk de rechts
zaal uit Net voor de deur pakt een
bode hem bij de arm en wijst hem de
weg naar het cellenblok. Hij moet nog
één dag geduld hebben.

