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Cattelan vermoordt zijn kunst
in het Guggenheim NY
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Reizende virtuozen

Capriccio
Stravagante Trio
o.a. Couperin, Marais en Rameau
27 november 20.15 uur Kleine Zaal

ontdek
concertgebouw.nl

Nieuw geval van wetenschapsfraude
Door onze redacteuren
Karel Berkhout
en Esther Rosenberg
Rotterdam. Het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam heeft woens-
dag een vooraanstaand hoogleraar
ontslag aangezegd wegens weten-
schapsfraude. Hij zou het vertrou-
wen van patiënten hebben geschaad
en onderzoeksdata hebben verzon-
nen. De hoogleraar heeft spijt be-
tuigd en de bevindingen van de inte-
griteitscommissie die de zaak onder-
zocht „op hoofdlijnen” bevestigd.

Na fraude in Tilburg en in Nijme-
gen is opnieuw de wetenschappelijke
integriteit geschaad. Decaan en be-
stuurder Huib Pols van het zieken-
huis zegt „diep geschokt” te zijn en
een zaak als deze de afgelopen vijf
jaar in het ziekenhuis niet te hebben
meegemaakt. Hij benadrukt dat pa-
tiënten niet fysiek zijn geschaad.

De zaak draait om hoogleraar peri-
operatieve cardiovasculaire zorg en
internist Don Poldermans. Die on-
derzocht jarenlang hoe bij hart- en
vaatpatiënten complicaties tijdens

de operatie kunnen worden vermin-
derd. Hij is decennia werkzaam in
het Erasmus MC en heeft volgens het
ziekenhuis ruim 500 publicaties op
zijn naam staan.

De hoogleraar heeft ten behoeve
van zijn laatste onderzoek dat ‘De-
crease VI’ heet, bij 1.400 patiënten
bloed afgenomen en een hartecho la-
ten maken, zonder hen hiervoor toe-
stemming te vragen. Het protocol
schrijft dat voor. Ook heeft hij data
ingevuld die „niet zijn te herleiden
tot patiënteninformatie”, zegt Pols.

De hoogleraar heeft volgens Pols
erkend de data te hebben verzonnen.
Het zouden slechts aantekeningen
zijn, is zijn verweer. Ook in eerdere
onderzoeken blijken Poldermans
brondocumenten niet altijd te her-
leiden. En in één eerder onderzoek
heeft hij patiënten evenmin laten te-
kenen. De commissie spreekt van
„wetenschappelijk wangedrag”. Ze
denkt echter niet dat de hoogleraar
data heeft gemanipuleerd om be-
paalde resultaten te bereiken, zoals
Diederik Stapel in Tilburg deed.

De fraude kwam aan het licht toen
een jonge onderzoeker de vertrou-
wenspersoon in het ziekenhuis in-
lichtte. Bestuursvoorzitters Hans
Büller liet een tijdelijke commissie
onderzoeken of de geruchten klop-
ten. Toen dat het geval bleek, is de
hoogleraar de toegang tot het zie-
kenhuis ontzegd en is zijn onder-
zoek stop gezet. Patiënten die bij het
laatste onderzoek zijn betrokken,
krijgen een excuusbrief.

Baas doet iets niet goed: Pagina 9

Crisis bij Ajax
nu compleet

Door onze redacteur
Bart Hinke
Amsterdam. De al maanden sle-
pende machtsstrijd binnen Ajax is
gisteren verder geëscaleerd met de
verrassende aanstelling van Louis
van Gaal tot algemeen directeur van
de club. Die beslissing werd geno-
men door vier leden van de Raad van
Commissarissen. Dat gebeurde zo-
wel buiten mede-commissaris Johan
Cruijff om, als tegen de zin van de
clubicoon.

Het viertal wilde zo een einde ma-
ken aan het machtsvacuüm bij de
club. Volgens RvC-voorzitter Steven
ten Have moest er nu gehandeld
worden. Cruijff reageerde bij de NOS
vanuit Barcelona met de medede-
ling: „Ze zijn gek geworden.”

Van Gaal treedt pas in juli volgend
jaar aan als zijn contract afloopt met
Bayern München, waar hij als trainer
moest vertrekken. Tot die tijd is oud
FC Utrecht-voorzitter Martin Stur-
kenboom interim algemeen direc-
teur bij Ajax. Danny Blind is be-
noemd tot technisch-directeur.

Johan Cruijff moest gisteren in
Barcelona horen over de bliksembe-
noeming van zijn aartsvijand. De uit-
leg van de commissarissen is: het kon
niet langer zo. En: iedereen was het
er over eens dat de algemeen-direc-
teur een man met statuur moest zijn.
Dus: dan maar zonder Cruijff, die in
een eerder stadium de komst van
Marco van Basten frustreerde en
maar bleef komen met de reeds afge-
wezen kandidaat Tscheu La Ling.

De actie van de overige commissa-
rissen wordt in het kamp-Cruijff uit-
gelegd als een schoffering voor de
clubicoon. Cruijff voelde zich toch al

niet prettig bij zijn medecommissa-
rissen Steven ten Have, Marjan Ol-
fers, Paul Römer en Edgar Davids.
Gebleken was al dat de clubicoon, die
dacht in zijn eentje over voetbaltech-
nische zaken te mogen beslissen, niet
het alleenrecht had bij benoemingen
die binnen zijn portefeuille vallen.

Gisteren bleek zijn voorkeur er
zelfs in het geheel niet meer toe te
doen, wat niet duidelijker had kun-
nen worden dan met de keuze voor
Van Gaal. Beiden staan symbool voor
de twee meest succesvolle periodes in
de clubhistorie, maar tussen de twee
is er al jaren sprake van gewapende
vrede. Van Gaal heeft als trainer van
Barcelona eind vorige eeuw de kri-
tiek van Cruijff als loden last erva-
ren.

De in Barcelona woonachtige
Cruijff kon gistermiddag niet op de
cruciale vergadering van de raad van
commissarissen zijn. Dat kwam zijn
mede-commissarissen goed uit,
maar zijn aanwezigheid had het ver-
schil niet gemaakt. President-com-
missaris Ten Have was niet meer op
zoek naar unanimiteit. „4-1 is sim-
pelweg 4-1”, zei hij gisteren in een
interview met Het Parool. Genoeg om
een directie te benoemen. Bij
Nieuwsuur zei Ten Have gisteravond
dat Van Gaal genoeg heeft aan de
steun van vier van de vijf commissa-
risen. Hij riep Cruijff en Van Gaal op
samen te werken.

De vier commissarissen maakten
zich gisteravond geen zorgen om de
reactie van de ledenraad, die gisteren
bijeenkwam om te luisteren en te
stemmen over de rapportage van de
verzoeningscommissie die Cruijff en
de vier andere commissarissen weer
bij elkaar wilde brengen. De leden-
raad kan de raad van commissarissen
wegsturen. Wat niet kan is de benoe-
ming van de directie ongedaan ma-
ken. Dat zal een eventuele volgende
raad van commissarissen op zich
moeten nemen. De ledenraad vraagt
de vier commissarissen om uitleg.

De nieuwe bestuurders: pagina 33

Ajax-icoon Johan Cruijff voelt
zich geschoffeerd door de
plotselinge aanstelling van
Louis van Gaal tot algemeen
directeur. „Ze zijn gek
geworden.”

Hoogleraar aan Erasmus MC ontslag aangezegd na het verzinnen van onderzoeksdata

A d v e rt e n t i e

Oud-Ajaxspeler Sjaak Swart gisteravond na de Ajax-ledenraad, waar onder meer werd gepraat over de benoeming
van Louis van Gaal tot algemeen directeur. Swart is tegen: „Directeur? Niet hier”, zei hij. Foto Maarten Hartman
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