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A ls Wim van Sluis op vrijdagochtend 27 
augustus na een kort nachtje wakker 
wordt, is een van de eerste dingen die 
hij doet Ivo Opstelten bellen. Het ge-
voel dat het foute boel is, is bij hem 
alleen maar sterker geworden. Kort 

na acht uur zit hij op de kamer van de burgemeester. Al 
snel roepen ze wethouder Financiën Nico Janssens en 
de hoogste fi nanciële ambtenaar erbij. Deze kwestie 
vraagt om topoverleg. Een debacle dreigt voor Rotter-
dam, al is de omvang van het risico nog niet precies 
vast te stellen. Het lijkt groot genoeg om de minister 
van Financiën in te lichten, de beoogde aandeelhouder 
in het Havenbedrijf Rotterdam. Net voor het wekelijk-
se kabinetsberaad om half tien krijgt Van Sluis de mi-
nister te pakken: ‘Gerrit, ik moet je echt even spreken. 
Kan ik vanmiddag langskomen?’ ‘Is het dringend?’ ‘Ja, 
anders bel ik niet met die vraag.’
Later in de middag rijdt Van Sluis samen met de top-
ambtenaar naar het ministerie van Financiën in Den 
Haag, waar Gerrit Zalm hen op het einde van de werk-
week relaxed ontvangt. De minister reageert ontspan-
nen op het slechte nieuws uit Rotterdam. Zalm stelt 
Van Sluis gerust. Hij zal geen terugtrekkende beweging 
maken uit het project Tweede Maasvlakte en de deel-
neming in het Havenbedrijf. Maar hij stelt er wel een 
spijkerharde voorwaarde bij: dit is een probleem van 
Rotterdam en blijft een probleem van Rotterdam. Ofte-
wel: eventuele fi nanciële claims blijven buiten de waar-
dering van het Havenbedrijf.

Moeizaam
Juist over die waardering waren in de voorbije maanden 
moeizame onderhandelingen gevoerd. Uiteindelijk 
hadden Rotterdam en Den Haag in juni een akkoord ge-
sloten waarbij het Rijk voor 500 miljoen euro voor een 
derde aandeelhouder in het Havenbedrijf werd. Dat 
bracht de totale waardering van het bedrijf op 1,5 mil-
jard euro, maar daarbij waren wel twee belangrijke risi-
co’s buiten beschouwing gelaten. Er lag sinds 1998 een 
claim van 250 miljoen euro van de oliesector in Rotter-

dam omdat die vond dat olietankers in vergelijking met 
containerschepen te veel havengeld moesten betalen. 
Een nog veel groter gevaar – geschat op meer dan een 
miljard euro – liep het Havenbedrijf als het gedwongen 
zou worden om vervuild haventerrein te saneren. Voor 
deze twee risico’s wilde het Rijk niet opdraaien. Met de 

eventuele claim die uit het havenschandaal zou volgen, 
werd daar nu een derde risico aan toegevoegd. Rotter-
dam zou de fi nanciële gevolgen moeten dragen.
Ondertussen komt er druk telefoonverkeer op gang 
tussen de commissarissen. Alle vijf hebben de gebeur-
tenissen van donderdagavond op zich laten inwerken. 
Ze kunnen het nog niet goed geloven. Dit kan toch niet 
waar zijn? Maar wat nu? Waar ze het al snel over eens 

worden, is dat er een onderzoek moet komen naar wat 
er nu eigenlijk is gebeurd. Op vrijdag gaat er al een op-
dracht uit naar PricewaterhouseCoopers (PwC): of ze 
op maandag met een team willen klaarstaan bij het 
Havenbedrijf. Maar de grote vraag die de commissa-
rissen bezighoudt is: wat doen we met Willem Schol-
ten? Is hij te handhaven? Zien we hem er nog toe in 
staat om de problemen die hij heeft veroorzaakt zelf 
op te lossen? Maar vooral: vertrouwen wij hem nog? 
Op zaterdagmiddag ontstaat er consensus over het 
antwoord. Nee, het is onvermijdelijk om Willem weg 
te sturen. Ze hebben het gevoel alsof hij van zijn voet-
stuk is gevallen. President Van Sluis vraagt de com-
missarissen om hun agenda voor maandagochtend 
schoon te vegen voor een speciale vergadering op het 
stadhuis. Aan Hans Smits wordt gevraagd of hij bereid 
is om Scholten tijdelijk op te volgen, als gedelegeerd 
commissaris. Maar, zegt Van Sluis erbij, ik wil Willem 
nog één kans geven.

Tafeltje
Om die reden zitten Wim van Sluis en Willem Scholten 
op zondagavond aan een tafeltje in het restaurant van 
het Parkhotel aan de Westersingel. Ik wil nog één keer 
je verhaal horen, had Van Sluis gezegd, en neem wat pa-
pieren mee. Laat eens wat stukken zien. Maar Scholten 

De laatste 
dagen van 
Scholten

Het was een zwarte dag voor de haven 
van Rotterdam, 30 augustus 2004: 
directeur Willem Scholten wordt op 
non-actief gesteld. Journalist en 
medewerker van Nieuwsblad Transport 
Frank de Kruif doet verslag van de 
ondergang van de haventopman in het 
boek Het Havenschandaal, dat deze 
week verschijnt. Als voorpublicatie 
hoofdstuk 10, dat de dagen direct voor 
het vertrek van Scholten beschrijft.

Op de etage van de 
directie worden kasten en 
computers verzegeld.
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