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kan niets laten zien, behalve het A4’tje waarmee hij 
donderdagavond ook al had gezwaaid. De documenten 
liggen bij Joep van den Nieuwenhuijzen in de kluis. Dus 
wij zitten met een oud schip, een lege hal en een of an-
der gebouw in Duitsland, houdt Van Sluis de havendi-
recteur voor, en jij hebt voor 100 miljoen aan risico’s 
genomen en je weet niet waar dat geld gebleven is? Dat 
bestaat toch niet? Nee, dat geld is bij Joep, antwoordt 
Scholten, maar je moet me vertrouwen, geef me een 
paar weken om het op te lossen.

Oordeel
Die tijd is Scholten niet meer gegund. Van Sluis heeft 
zijn oordeel klaar. En hij doet wat hij zich had voorge-
nomen als Scholten geen goed verhaal zou hebben en 
er geen nieuwe stukken op tafel zouden komen. Hij ver-
telt hem dat de raad van commissarissen hem de och-
tend daarop op non-actief zet. Zelfs al zou ik willen, ik 
kan je niet meer vertrouwen, zegt hij tegen een aange-
slagen Scholten. Van Sluis neemt afscheid van een 
Scholten die er naar zijn idee doorheen zit.
Thuis krijgt Van Sluis diezelfde avond nog een telefoon-
tje: Joep van den Nieuwenhuijzen aan de lijn. Vanuit 
New York. Wat hem bezielt om Willem Scholten de laan 
uit te sturen. Als jij Scholten ontslaat, dan doe ik een 
boekje open over het wangedrag van de Nederlandse 

overheid, is de boodschap. Maar de oproep van de za-
kenman verandert niets meer aan het voornemen om 
Scholten te ontheff en van zijn functie. Het formele be-
sluit van de raad van commissarissen valt dan ook, de 
volgende ochtend, op de kamer van Wim van Sluis, ter-
wijl Scholten buiten zit te wachten. Nadat hij is binnen-

geroepen, doet hij nog een ultieme poging om het ver-
trouwen te herwinnen: geef me nog een kans. Maar het 
besluit staat vast, hij is directeur af, mag met onmiddel-
lijke ingang nergens meer in of aan komen. Hij kan gaan, 
met dien verstande dat hij zich beschikbaar moet hou-
den voor onderzoek.
Op het Havenbedrijf weet men dan nog van niets. De 
medewerkers zijn er die maandagochtend argeloos 

September 2010. 
Willem Scholten 
komt aan bij de 
rechtbank in 
Rotterdam. 
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aan hun nieuwe werkweek begonnen. De commissa-
rissen lichten als eerste plaatsvervangend directeur 
Pieter Struijs in en vervolgens het managementteam. 
Via de bovenlaag sijpelt het nieuws door tot in de la-
gere regionen van de organisatie. Op de verdieping 
van de directie zijn dan inmiddels mannen gesigna-
leerd die kasten en computers verzegelen. De foren-
sisch accountants van PwC zijn direct aan hun onder-
zoek begonnen. Niemand weet op dat moment of er 
nog meer medewerkers van het Havenbedrijf zijn be-
trokken bij de garanties aan de RDM, en voorkomen 
moet worden dat er papieren dan wel digitale docu-
menten verdwijnen. Ondertussen zijn de voorlichters 
van het Havenbedrijf druk doende een persconferen-
tie te beleggen om het vertrek van hun directeur we-
reldkundig te maken. In de uitnodiging die zij halver-
wege de middag aan de redacties sturen, noemen ze 
de reden van het onverwachte optreden van wethou-
der en president-commissaris Van Sluis niet. Voor 
journalisten een signaal dat er iets ernstigs aan de 
hand moet zijn. ’s Avonds om acht uur kan heel Ne-
derland op het NOS Journaal zien dat Willem Schol-
ten, de ongekroonde koning van de Rotterdamse ha-
ven, van zijn troon is gevallen.

Als jij Scholten ontslaat, 
doe ik een boekje open over 
de Nederlandse overheid.
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