Het is inderdaad jammer van alles Leon, maar wat ik doe is proberen de schade te beperken. En zoals je ziet staat
MGPD hier niet eens genoemd. De reactie van de UM is op jouw accepteren van het geld van NattoPharma. Het hele
gedoe rondom MGPD staat hier nog los van.
Ik ga in de ring om eerst je arbeidsplaats te behouden, en als die hobbel genomen is wil ik kijken hoe we verder kunnen.
Maar als ik de geluiden die ik nu hoor juist interpreteer is men van mening dat jouw handelen een zo grote smet legt op
de UM dat men heel VitaK wil leeghalen en ontmantelen.
Het is Stein aan te rekenen dat hij jou heeft betrokken in malversaties waarvan hij kon uittellen dat ze aan het licht
zouden komen. En in dat licht bezien is jouw rol een kleinere dan die van Stein: je hebt het binnenkomende geld gewoon
in dank aanvaard zonder iets te melden.
Het is in de huidige situatie zo dat jij er toch op zult moeten vertrouwen dat ik echt het beste met je voor heb. Je hebt het
dus niet meer in eigen hand en de tijd zal leren of ik de juiste inschattingen heb gemaakt. Precies zo heb ik het
voortbestaan van VitaK niet meer in de hand, ben overgeleverd aan Cobbenhagen en het CvB, waar ik zal moeten
pleiten als Brugman om nog iets te redden.
Je zult je moeten realiseren dat een universiteit vol zit met "heiligen" die meestal heel ver weg zitten van bedrijven, en
die zich daar ook heel ver boven verheven voelen. Als VitaK een gewoon bedrijf was geweest dan was dit met een sisser
afgelopen, maar met een college dat in de huidige samenstelling toch al sterk tegen BV's is wordt het heel moeilijk als er
in die BV's zich dingen afspelen die he daglicht niet kunnen verdragen.
Ook ik heb de afgelopen week vrijwel niet geslapen, en ook ik zit met tranen in de ogen om die geweldige carrière van je
die nu dreigt te stranden. Jij was mijn kroonprins, jij was de parel in mijn 40-jarige onderzoekscarrière. Altijd deed ik een
stap terug om jou de credits te kunnen laten incasseren, en je hebt precies de juiste combinatie van intelligentie,
creativiteit en bravoure om alles tot een succes te maken. Ik had me er zo veel van voorgesteld om nog een jaar of vijf
de glorie van ons succes mee te maken. Ook voor mij heeft het einde van mijn carrière een bittere smaak.
Als jij een alternatief weet voor mijn voorstellen, dan nodig ik je uit om dat op te schrijven. Bijvoorbeeld het zonder
voorbehoud integraal terugbetalen van alle verkregen inkomsten. Ik weet niet of dat meer acceptabel is dan mijn
voorstel. Het zou de andere eisen kunnen afzwakken. Realiseer je wel dat mijn voorstel gericht was op het accepteren
van automatische reacties die sowieso doorgevoerd zullen worden: VitaK zal echt geen zaken mogen den met een
bedrijf waarvan de eigenaar zich financieel onbetrouwbaar heeft getoond, dat laat men nooit toe. Door dat nu al te
noemen als onderdeel van de straf probeer ik juist de schade te beperken, en niet jou extra te straffen. Hetzelfde geldt
voor de mogelijke hoogleraarspositie: die procedure is nog niet eens begonnen en je verlies er dus niets mee als het niet
doorgaat. En je dacht toch niet dat je door het antecedenten-onderzoek kwam als we het traject wel in zouden zetten?
Dit ligt echt minstens een paar jaar op zijn gat vóór alles is vergeten. Door het nu even te stoppen en te wachten tot er
een CvB in andere samenstelling aantreedt krijg ik de schade misschien nog ingedamd.
Ik zal nu eerst moeten uitzoeken hoe omgegaan zal worden met VitaK. Mogelijk staat ook de baan van alle meiden op
de tocht. Niet door MGPD, daar gaat het helemaal niet om. Enkel omdat men jouw financiële activiteiten onacceptabel
vindt en nu mogelijk heel VitaK wil kapotmaken. Je kunt dat overdreven vinden, maar het zijn wel onze aandeelhouders,
en dus kunnen ze met ons doen en laten wat ze willen.
Ik ga dus voort op een onzekere weg, en ik hoop dat ik de juiste keuzes maak. Zoals vanaf het begin zijn mijn
prioriteiten: 1. behoud van VitaK en 2. behoud van jouw baan. En ik hoop dat we over een half jaar op deze affaire
kunnen terugkijken en tegen elkaar kunnen zeggen: we zijn weer op het juiste spoor. Maar ook voor mij is dit de eerste
keer dat ik in zo'n situatie zit, en het is spoorzoeken om de juiste weg te vinden.
Groet,
Kees
-----Original Message----From: Leon Schurgers [mailto:l.schurgers@bioch.unimaas.nl]
Sent: zaterdag 27 september 2008 1:06
To: Vermeer C (BIOCH)
Subject: RE:
Jammer dat je me alles onneemt: vitak produts, evt wetenschappelijke carriere...en dat terwijl ik mijzelf en mijn gezin
alles heb ontzegt voor jou. Tja, soms vraag ik me af of de fout die ik heb gemaakt opweegt tegen de straffen. Het feit dat
de UMH nu reageert met verkoop, en zware controles staat los van mijn actie, dit is de resultante van stein/vitak en
MGPD
Leon Schurgers

