
Het is de eenvoudigste vraag ter wereld: waaróm? Waaróm valt bij  
Organon/MSD een massa-ontslag van bijna 2200 mensen, productie-
personeel én hoogopgeleide onderzoekers? Waaróm legt het 
Amerikaanse moederconcern Merck de bijl aan de wortel van de 
research en development (R&D), niet alleen in Oss maar in de hele 
regio? Het antwoord is even simpel als verontrustend: omdat al die 

dingen de Merck-directie niet interesseren. De werknemers niet, de 
maatschappelijke consequenties niet, de  economische toestand en 
het wetenschappelijke peil van een hele natie niet. 
Want dat de beoogde sluiting van de R&D-afdeling van MSD/Organon 
een enorme wissel trekt op de Nederlandse kenniseconomie, is een 
uitgemaakte zaak.     

“Dit kunnen en gaan 
we niet accepteren”
Dat laaggeschoold productiewerk naar ‘lagelonen-landen’ verdwijnt, beschouwen sommigen als onvermijdelijk en zelfs 

normaal. De dreigende ramp bij MSD/Organon toont echter aan: ook ons kennisintensieve, hooggeschoolde werk is niet 

meer heilig. 
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17 juli: 1000 man op het Walplein



“Universiteiten maken geen medicijnen”, zegt Martin Smit, hoofd van 
één van de vijf researchafdelingen van MSD/Organon: “Alleen 
bedrijven zijn actief in het omzetten van kennis in medicijnen. Dat komt 
omdat het om een bijzonder kapitaal- en kennisintensief proces gaat 
op hoog niveau. Dat vergt veel tijd en kost tientallen manjaren. 
Universiteiten zijn niet ingericht op dergelijke processen en missen 
simpelweg de heel specifieke kennis en de focus om dat goed te doen. 
MSD/Organon heeft op bijna alle deelgebieden van het proces 
rechtstreekse lijnen met de universitaire wereld.” 

“De Nederlandse 
academische wereld mist 
straks haar grootste speler”
Smit maakt melding van in totaal meer dan 80 projecten die uitstaan 
en door de sluiting van de R&D bedreigen worden. “Twaalf universi-
teiten zijn betrokken bij samenwerkingen met MSD/Organon en tien 
medewerkers zijn in deeltijd hoogleraar bij een van de universiteiten. 
Ook een groot aantal ziekenhuizen in Nederland werkt aan klinische 
studies in opdracht van het bedrijf. De geplande sluiting van de R&D-
afdeling van MSD/Organon heeft tot gevolg dat er in Nederland bijna 
alleen maar bedrijven en bedrijfjes overblijven die slechts een deel 
van het proces van ontdekking en ontwikkeling van medicijnen 
kunnen uitvoeren. Deze bedrijven zijn vervolgens afhankelijk van 
grote buitenlandse farmaceuten om hun producten verder te 
ontwikkelen en op de markt te brengen. In een eventueel ‘Science 
Park’ kunnen slechts delen van het totale proces van R&D worden 
uitgevoerd. De Nederlandse academische wereld mist straks haar 
grootste speler om de opgedane kennis effectief om te zetten in voor 
de gemeenschap zinvolle en ook in economische zin waardevolle 
producten.”

 “Onze industrie wordt 
totaal onbeschermd aan 
haar lot overgelaten”

Volgens Rien T. Segers, hoogleraar bedrijfscultuur aan de Rijksuniver-
siteit Groningen, zitten we in ons land opgezadeld met “na-ijlende, 
dramatische effecten van het Anglo-Amerikaanse bedrijfsmodel. In 
zijn ratrace naar eindeloze vergroting van aandeelhouderswaarde 
kent dat model twee fasen. In de eerste fase verdwijnen de lager 
betaalde banen door outsourcing van de massaproductie naar 
lagelonen-landen. Aansluitend treedt een tweede fase op waarbij ook 
de hogere, kennisintensi eve functies aan de beurt zijn. In Nederland 
zitten we nu in de tweede fase”, aldus Segers in het Brabants 
Dagblad. Merck spreekt echter gortdroog van een ‘mondiale strategi-
sche afweging’. Jan Marijnissen: “Als gevolg van zulke afwegingen 
verdween al heel wat productiewerk naar landen met lage lonen. Nu 
wordt even achteloos ook het mes gezet in ons hoogwaardige, 
hooggeschoolde werk. Kortom: hier zie je waartoe de steeds verder-
gaande concentratie van macht en kapitaal leidt. Nationale overheden 
hebben niks meer te zeggen en zeggen ook niks. Het zijn de rampza-
lige gevolgen van de globalisering.”   

Dus het is over en uit? “Helemaal niet”, zegt Marijnissen: “Er is nog 
steeds niks verloren; het bedrijf staat er nog. Als minister Maria van 
der Hoeven zegt dat ze niks kan doen, dan is dat slappe hap van de 
bovenste plank. Ze laat onze industrie totaal onbeschermd aan haar 
lot over, terwijl een land de plicht heeft om industriepolitiek te voeren 
en op te komen voor z’n werkgelegenheid! Balkenende moet naar 
Amerika toe, naar Obama. Hier wordt een stad, een regio, wellicht een 
complete sector geruïneerd. Dat kunnen en gaan we niet zomaar 
accepteren.” 
  

Allang in het vliegtuig
Waar? Het Plein in Den Haag. Wie? 1200 MSD/Organon-werknemers. 
Waarom? De Nederlandse regering oproepen tot actie. Op 15 juni 
overhandigden de actievoerders een brief aan de Kamerleden met die 
oproep. Emile Roemer nam de brief in ontvangst en stelde dat premier 
Balkenende en minister Van der Hoeven op dat moment “allang in het 
vliegtuig naar de VS hadden moeten zitten”...
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21 juli: Een dag van verzet“Organon blíjft in Oss”
Duizend mensen stonden op zaterdag 17 juli op het Osse Walplein. 
Tal van sprekers deden onder luide bijval hun zegje. Of het nu om 
MSD-personeel, politici, wetenschappers of bestuurders ging; de 
manifestatie die geleid werd door Jan Marijnissen maakte duidelijk dat 
Oss de moed nog lang niet heeft opgegeven. Zeker, de geluiden van 
woede en teleurstelling waren onmiskenbaar. Zo toonde MSD-werk-
neemster Anouska van de Wetering zich “pis- en pisnijdig”. Rina van 
de Leemput, dertig jaar werkzaam in het bedrijf, wees erop dat 
“iedereen in Oss wel een familielid heeft die de kost bij MSD/Organon 
verdient”. De bekende econoom Arnold Heertje sprak zelfs van 
“grootscheepse destructie” en “een afschuwelijke uitwas van het 
financiële kapitalisme”. Jan Marijnissen concludeerde op zijn beurt: 
“Als dit de toekomst van Nederland is, dan verdwijnt straks alles uit 
ons land.” Maar zo ver is het nog niet. Europarlementariër Lambert 
van Nistelrooy (CDA) kondigde stappen vanuit Brussel aan. En Jean 
Wouters, OR-voorzitter van Nedcar in het Limburgse Born, wees op 
het succes dat te behalen valt als actie ondernomen wordt. Immers: 
dankzij de inzet van hem en zijn collega’s kon het Japanse moederbe-
drijf Mitsubishi jaren geleden op andere gedachten gebracht worden 
toen dat het mes wilde zetten in zijn bedrijf. Wouters’ advies: “Geef het 
verzet niet op, bijt je vast, iedere dag van strijd levert iets op.” SP-
fractievoorzitter Emile Roemer was eenzelfde mening toegedaan. 
“Organon blíjft in Oss. En niet alleen Oss moet boos zijn. Als het zo 
doorgaat, komt heel Nederland aan de beurt”, aldus Roemer. Zijn 
oproep aan premier Balkenende was helder: “Stap in het vliegtuig 
naar Amerika, ga voor mijn part bij Obama op tafel zitten en kom niet 
terug voordat het geregeld is.” 
Aan het einde van de demonstratie plaatsten de werknemers van 
Organon en de inwoners van Oss op een grote kaart hun handteke-
ning. Deze wordt opgestuurd naar de directie van MSD in de Verenig-
de Staten. 

Niet uit Oss weg te branden!
Om aan te geven hoezeer Organon bij Oss hoort, projecteerde de SP 
op dinsdagavond 20 juli het originele bedrijfslogo op de befaamde 
blauwe wand. Dit onder goedkeurende reacties van het in- en 
uitgaande personeel.

“Geschiedenis schrijven de 
mensen zelf”

Het is niet aan de regering om zich te mengen in strategische 
beslissingen van bedrijven. En een reis van premier Balkenende naar 
Amerika zorgt alleen maar voor valse hoop. Dat zei minister Van der 
Hoeven van Economische Zaken tijdens het spoeddebat op woens-
dag 21 juli, waarvoor de SP het parlement had teruggeroepen van 
vakantie. Zo’n 150 Ossenaren woonden dat debat bij en zagen dat 
alleen de PvdA en de SP opriepen om alles uit de kast te halen om het 
gewraakte besluit van MSD/Organon ter discussie te stellen. De enige 
toezegging van het kabinet bestond uit de mededeling dat de premier 
‘op korte termijn telefonisch in gesprek gaat met de top van MSD’. Een 
schrale troost voor SP-Kamerlid en -woordvoerder Paul Ulenbelt, die 
stelt dat het kabinet wel degelijk mogelijkheden heeft: “Nederland 
heeft een krachtige onderhandelingspositie om MSD op andere 
gedachten te brengen. Zo biedt de octrooiwet mogelijkheden om 
patenten voor Nederland te behouden. Bovendien moet bij een 
verhuizing belasting worden betaald over de waarde van octrooien en 
patenten. Het kabinet kan bewerkstellingen dat MSD een forse 
belastingaanslag te wachten staat.”
Voorafgaand aan het debat overhandigden werknemers van MSD/
Organon een petitie aan de Tweede Kamer. Het personeel vraagt de 
Kamer om stelling te nemen tegen de ‘desastreuze’ ontwikkelingen bij 
MSD en te kiezen voor ‘behoud en toekomst van wetenschappelijke 
kennis, infrastructuur, hoogwaardige werkgelegenheid en innovatieve 
onderzoekers’.
In schrille tegenstelling tot het teleurstellende debat in Den Haag 
spetterde het op dezelfde dag in de Osse Lievekamp tijdens het 
Brabants Dagblad-debat. Siene Schoonus, medewerkster van MSD, 
zette met een vlijmscherpe en gepassioneerde column het debat op 
scherp. Zij voelt zich bestolen van haar inzet en kennis doordat het 
bedrijf zich patenten en octrooien van medicijnen heeft toegeëigend: 
“Ik word binnenkort zelf bij het vuilnis gezet.” Jan Marijnissen hield 
haar en haar collega’s een spiegel voor: “Mensen schrijven zelf hun 
geschiedenis; het is aan jullie of je de geschiedenis van Organon wilt 
schrijven. Daar is strijd voor nodig. Als jullie daarvoor kiezen, biedt de 
SP graag haar hulp aan.” Ook de Osse burgemeester Herman Klitsie 
zegde toe zich in te gaan zetten voor het Organon-personeel.

Jan Marijnissen in De Lievekamp: "Strijd is nodig"

 Foto's: Hans vd Poel
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