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Samenvatting 
Een droom geeft waarde aan ons leven en de realisatie daarvan brengt vooruitgang 

voor zowel onszelf als voor de gemeenschap. Dromen moeten helder in beeld 

worden gebracht en vervolgens acties volgens een plan ondernomen worden,  om 
die droom werkelijkheid te maken.  

   Leiderschap is gericht op het realiseren van deugdelijke waarden of doelen. Bij de 

realisatie van die doelen zal medewerking van anderen nodig zijn. Leiderschap is 

nodig om het doel uit te dragen teneinde loyale medewerkers te vinden voor de 
realisatie van de beoogde doelen.  

   Ondernemerschap houdt in, zonder de nodige middelen vooraf, te beginnen en 

nieuwe waarden te creëren op het gebied van de economie of doelen van sociaal 
maatschappelijke aard. Voordat je werkelijk een begin kunt maken met je 

onderneming, zul je meestal een lange voorbereidingstijd nodig hebben. Alles wat je 

in die periode onderneemt moet je zien als voorbereiding op het toekomstige 

ondernemerschap. Staatsolie in een typisch voorbeeld van ondernemerschap. 

  Jharap vertelt over zijn droom, de voorbereidingsperiode en de manier waarop hij 
aan de ontbrekende maar noodzakelijke middelen z.a. risicokapitaal, investerings-

kapitaal, kader, technische- en operationele kennis van de aardolie-industrie is 

gekomen, om een succes van Staatsolie te maken. 
 

Stanley Raghoebarsing op Facebook: Eddie vertelt zijn verhaal vanuit zijn hart. Het 
gaat niet over olie en geld. Het gaat over mensen, het was een menselijk verhaal 
dat goed herkenbaar was voor de studenten, met alle uitdagingen in het leven, en 
onzekerheden, maar waarin het belangrijk zijn, doorzetten en je dromen volgen, een 
plan maken en volhouden. Eddie, ik denk dat je de stevige fanclub erbij hebt na 
gisterenavond. 
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Goedenavond dames en heren, 

In deze presentatie zal ik de volgende drie onderwerpen bespreken: 

1) het belang van een droom of een doel in ons leven 2) de rol van 

leiderschap en 3) wat is ondernemerschap. Na een korte introductie van 

deze drie onderwerpen zal ik, als voorbeeld over mijn eigen ervaringen, 

met betrekking tot deze drie onderwerpen vertellen. Aan het eind zal ik 

graag ingaan op eventuele vragen.  
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1. Het belang van dromen 

Om iets bijzonders te kunnen doen in je leven, heb je een droom 

of een doel nodig, voor wat je later wilt worden of gaat doen. Ieder van 

ons heeft wel eens een droom gehad. Soms droom je dat je de grote 

jackpot wint en nooit meer hoeft te werken, of je droomt  een beroemde 

zanger, een schoonheidskoningin of een sportheld te worden. Soms 

droom je ook om naar de universiteit te kunnen gaan om een bijzondere 

bijdrage in de wetenschap te doen, of een opleiding te volgen om b.v. 

een onderneming op te zetten.   

Dromen vormen de motor van onze ontwikkeling en vooruitgang. 

Voor velen van ons wordt de toekomst bepaald door de dromen die wij 

hebben. Als je iets bijzonders hebt gedaan, zul je tevreden over jezelf 

zijn. Je zult je ouders en je familie trots maken en je zult waardering van 

je collega’s en van de gemeenschap krijgen. Zo maak ik het nog elke 

dag mee. 

Hoe je aan een droom komt, is voor iedereen verschillend. Je kunt 

het voorbeeld van je ouders volgen, of van andere familieleden, of van 

een persoon die jij bewondert. Ik beveel graag het lezen van boeken 

aan, over mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd. Wat je 

droom ook mag zijn, het geeft jouw leven bijzondere waarde en de 

realisatie daarvan is van groot belang, voor zowel jezelf als voor de 

totale gemeenschap.  

 Het is al heel mooi om een droom hebben, maar dromen zijn geen 

wonderen. Ze geven ons geen grote “break”. Je kunt niet ‘werkeloos’ 

zitten en hopen dat je droom plotseling op een dag werkelijkheid zal 

worden. Je droom moet opgevolgd worden door acties volgens een plan. 

En het is de wil en de vastberadenheid om je over te geven aan je 

droom die zorgen dat het werkelijkheid wordt.  
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2. Inleiding leiderschap 

Een leider is een persoon die leidt of bestuurt. Hij of zij is een 

aanvoerder of een voorganger. Het woord impliceert dat een leider 

voorop loopt en de te volgen koers aangeeft. Het leiderschap houdt ook 

in dat je volgelingen hebt, want als je niemand te leiden hebt, ben je 

volgens deze beschrijving ook geen leider. 

Managementgoeroes zijn het over het algemeen met elkaar eens 

dat een persoon niet als een leider wordt geboren. Leider worden, is een 

keuze die een persoon op een bepaald moment in zijn of haar leven 

maakt. De persoon moet wel de talenten hebben die leiderschap 

bevorderen zoals: energie, openheid, eerlijkheid en overtuigingskracht. 

Er is veel over leiderschap geschreven en er zijn diverse vormen van 

leiderschap. Ik zal in deze presentatie mij beperken tot “Bezielend 

Leiderschap”:  

“Bezielend leiderschap” is gericht op het realiseren van deugdelijke 

waarden of doelen. Het woord “deugd” is hier heel belangrijk. Een 

deugd is een verworven en toegeëigende menselijke houding van 

voortreffelijkheid. Je moet onderscheid kunnen maken tussen wat de 

gemeenschap  goed vindt en wat het als kwaad ziet.  

Een leider is iemand die een missie (= waarde of doel) heeft en 

volgelingen zoekt om dat doel samen te realiseren. Hoe een leider 

volgelingen krijgt en hoe hij of zij te werk moet gaan om het doel te 

bereiken, zijn aan te leren. Leiders bepalen de richting en geloven daarin. 

Leiders moeten manieren vinden om de talenten die bij de volgelingen 

aanwezig zijn, tot ontwikkeling te brengen, zodat zij dat doel ook eigen 

maken en actief meehelpen aan de realisatie daarvan. In feite zijn 

leiders net missionarissen of priesters.  

Leiders moeten zelf geloven in wat zij nastreven en doen wat zij 

beweren. Leiders moeten open zijn, integer, betrouwbaar en consistent 
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in normen en waarden. Leiders moeten ook hogere en niet materiële 

doelen kunnen vaststellen om volgelingen te vinden. (Bv bij Staatsolie 

hadden wij de slagzin “Vertrouwen in Eigen Kunnen” gelanceerd, om 

medewerkers te inspireren met de gedachte dat ook wij Surinamers 

aardolie konden produceren. Deze gedachte gaf de medewerkers 

vleugels).  

Er zijn veel boeken over leiderschap gechreven. Onlangs heb ik een 

boek: The Bhagavad Gita and Leadership - van Pujan Roka, gelezen. 

Daaruit heb ik een samenvatting over leiderschap gehaald, die mij zeer 

aanspreekt: 

 

Kenmerken Leiderschap 

1. Leiders hebben zelfkennis. Zelfkennis stelt leiders instaat om hun 

sterkte en zwakte te kennen en hun kracht aan te wenden om 

organisaties te leiden. 

2. Leiders moeten niet te veel in het verleden of het heden graven. 

In plaats daarvan moet hun blik gericht zijn op de toekomst en op 

de strategieën om de doelen van de organisatie te realiseren. 

3. Leiders worden onsterfelijk als hun leiderschap de harten van 

mensen raakt. 

4. Leiders moeten begrijpen dat slechts verandering blijvend is in 

deze wereld en dat zij verantwoordelijk zijn om positieve 

veranderingen te brengen. 

5. Leiders moeten veerkrachtig zijn in hun handelingen en moeten 

niet verzwakt worden door pijn of plezier.  

6. De essentie van leiderschap kan langlevend en onverwoestbaar 

zijn als leiders de bron van kracht en bezieling worden van de 

organisatie. 
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7. Leiders moeten weten dat conflicten en tegenslagen nieuwe 

mogelijkheden brengen om grotere doelen voor hun organisatie te 

vinden. 

8. Leiders moeten kwaadwillige mensen en onproductieve factoren 

uit de organisatie verwijderen. 

9. Leiders moeten hun blik richten op de handelingen en de 

verantwoordelijkheden van hun leiderschap, en niet op de 

mogelijke beloningen die voortvloeien uit hun positie. 

 

3. Inleiding ondernemerschap 

Er zijn verschillende definities voor ondernemerschap. De 

bekendste komt van de management deskundige Howard Stevenson, 

van de Harvard Business School en die luidt als volgt:  

Ondernemerschap is het najagen van kansen, zonder acht te 

slaan op voorhanden zijnde middelen. 

Wat Stevenson hier bedoelt is dat een ondernemer niet kijkt naar 

wat mogelijk is en dan pas een beslissing neemt. De ware ondernemer 

kijkt naar wat zijn doel is en besluit daarna wat er nodig is. Startende 

ondernemers voelen zich niet belemmerd door een gebrek aan 

financiële en materiële middelen. Bij Staatsolie b.v. begonnen wij 

zonder specifieke aardoliekennis, zonder ervaring, zonder kader en 

zonder investeringskapitaal. 

Ondernemerschap in deze definitie heeft vooral te maken met 

leiderschap en het opzetten van particuliere commerciële bedrijven. 

Tegenwoordig kennen we een bredere betekenis toe aan het begrip 

ondernemerschap. In de ruimere definitie verstaan wij o.m. de 

volgende zaken: 
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1) ondernemerschap is het bezitten van een kleine onderneming; 

2) ondernemerschap is het functioneren als een leider; 

3) ondernemerschap is het opzetten van een nieuwe onderneming;  

4) ondernemerschap is ook de kansen ontdekken om een evenwicht in 
de markt te brengen, of de kansen om dat evenwicht juist te 
verstoren; 

5) ondernemerschap is ook de dingen in zijn/haar eentje doen, of in 
teamverband, of in een bedrijf; 

6) ondernemerschap houdt ook in, zonder de nodige middelen vooraf, 

te beginnen en nieuwe waarden te creëren op het gebied van de 

economie; of doelen van sociaal maatschappelijke aard; of op het 

gebied van staatkunde en regering; en of op het gebied van de 

wetenschap. Volgens deze definitie kan ondernemerschap dus op 

vele gebieden plaatsvinden en is niet beperkt tot het particuliere 

bedrijfsleven.  

 Ondernemerschap is niet het winnen van een loterij. Je kunt niet 

kuierend naar succes lopen. Ondernemerschap heeft te maken met 

verandering. Er is concurrentie en het is net oorlog. Je moet veel 

studeren, strategieën en plannen van aanpak maken en acties 

ondernemen. Niet altijd zullen je acties direct succes hebben. Je moet 

je strategie en of plan van aanpak aanpassen en blijven proberen totdat 

je succes hebt. 

 

4. De ontwikkeling van mijn droom  

a. Het ontstaan van mijn droom 

Ik ben niet op een dag opgestaan met een droom, dat ik een 

aardoliebedrijf zou opzetten. Mijn droom heeft in kleine stappen vorm 

gekregen en is elke keer gegroeid.  
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Ik ben 70 jaar geleden geboren in een heel eenvoudig gezin van 

kleine landbouwers, met uiteindelijk twintig kinderen. Mijn ouders waren 

zelf niet naar school gegaan en konden ook niet lezen of schrijven. Ons 

woongebied lag ver van Paramaribo, in het district Wanica (aan het eind 

van de WelgedachtB-weg, een zijweg van het Pad van Wanica) en was 

nog heel geïsoleerd. Er was geen elektriciteit en ook geen schoon 

stromend water uit de kraan. Vanwege dat isolement was onze wereld 

dan ook heel klein. Eigenlijk wisten wij kinderen niet hoe de rest van de 

wereld eruit zag en wat er daar gebeurde. We werden daarom ook niet 

door bijzondere dromen geïnspireerd. Je volgde gewoon het voorbeeld 

van je ouders of van je grootouders op: het eenvoudige en armoedige 

leven van kleine landbouwers op boiti (platteland van Suriname).  

Mijn eerste droom ontstond toen ik naar school ging. Op school 

vertelde onze onderwijzer dan over de stad. Over elektriciteit en schoon 

stromend water uit de kraan. Over verharde wegen, zodat zijn schoenen 

altijd mooi glommen. Toen ik op een ochtend, op blote voeten over de 5 

kilometer lange modderige weg naar school liep, dacht ik aan meneer. 

Ik wilde net als hem worden. Dan zou ik later ook in een nette omgeving 

kunnen wonen en dan hoefden mijn kinderen niet elke dag door de 

modder te ploeteren om de school te bereiken. Dat was mijn eerste 

droom.  

In het begin ging het goed op school. Er was echter geen coaching 

of stimulans thuis voor de school en het werk op ons perceel 

concurreerde vaak met ons schoolbezoek. Rond mijn 10-de jaar 

begonnen mijn schoolprestaties terug te vallen. Mijn aandacht werd 

door andere dingen getrokken. Toen gebeurde er iets heel dramatisch. 
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b. Een dramatische gebeurtenis 

Toen ik 10 jaar oud was, werd een verschrikkelijke ziekte 

bij mij ontdekt en ik moest ver van huis in een geïsoleerde 

inrichting verpleegd worden. Ik had lepra.  

 Ik werd naar Bethesda, een leprozerie aan de Suriname rivier, 

gestuurd. Toen ik er naar toe werd gebracht huilden familieleden en 

buurtbewoners alsof ze mij gingen begraven. In Bethesda kwam ik in 

een heel andere wereld. De mensen waren anders, de taal, het eten, de 

cultuur en gebruiken waren anders dan op boiti waar ik vandaan kwam. 

Ik was de enige kleine koeli boi van boiti in het kinderhuis. Er was geen 

opvang en begeleiding voor mij. Ik werd als  zonderling en dom gezien 

en werd geplaagd en gemeden.  

Bethesda heeft uiteindelijk toch een enorm positieve invloed op mij 

gehad. Bethesda liet mij een andere wereld zien, die ik mooier en beter 

vond dan boiti. Ik maakte kennis met elektriciteit en schoon stromend 

water uit de kraan. Er waren douches en spoeltoiletten. We sliepen op 

bedden onder een klamboe. We aten aan tafel met een lepel. Het was er 

schoon en netjes in het gebouw, op het erf en in het dorp. We droegen 

nette kleren en schoenen.  

Geleidelijk veranderde ik van een “kleine koeli boi van boiti” in een 

jongen met een Creools- Christelijke cultuur. Ik leerde twee nieuwe 

talen erbij: het Sranan-Tongo en het Nederlands. Ik maakte kennis met 

de Christelijke godsdienst, leerde bidden en begon troost te zoeken in 

de Bijbelverhalen. Jezus Christus werd mijn idool. Hulp - en 

offervaardigheid werden bij mij een deugd en ik zou zelfs dominee 

willen worden om later andere zieke mensen te helpen en te troosten.  

Er was ook en schooltje op Bethesda en omdat de andere jongens 

in het begin mij niet in hun spel betrokken, ging ik me op het 

schoolwerk concentreren en begon intensief te lezen. Mijn 
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schoolresultaten gingen omhoog en dat viel op. Als een onderwijzer  

ziek was, mocht ik vaak andere kinderen met schoolwerk helpen. Ik 

werd langzaam geaccepteerd en begon ook in aanzien te stijgen.  

In de periode waarin ik opgroeide, waren etnische vooroordelen 

nog sterk aanwezig in Suriname. De nazaten van vooral de Aziatische 

immigranten werden zwaar gediscrimineerd. Deze discriminatie leidde 

veelal tot terugtrekking en isolement van de gediscrimineerde groepen. 

In Bethesda waren er kinderen van haast alle etnische groepen van 

Suriname. We groeiden daar op als in een grote familie. Wij speelden 

samen, vochten samen en huilden samen van pijn of verdriet. We 

hielpen elkaar, verzorgden elkaar en troostten elkaar. Na drie jaar 

verblijf en intensief contact met de andere kinderen, was ik mijn etnisch 

gevoel kwijtgeraakt. We waren net broers en zusters van elkaar. Ik was 

me niet meer bewust van rasverschillen. Ik had ook geleerd dat ik niet 

minderwaardig was vanwege mijn afkomst. Ik kon dat gevoel 

overwinnen door inzet en hard werken. Later kon ik deze aangeleerde 

eigenschappen positief uitstralen en personen ongeacht hun afkomst 

aantrekken en mobiliseren voor onze gemeenschappelijke doelen.  

  

Na drie jaar verblijf en behandeling in Bethesada, mocht ik in 1957 

de lepra-inrichting verlaten. De terugkeer naar thuis was echter ook een 

grote schok. Ik was de Sarnami-taal (Hindi gesproken in Suriname) bijna 

kwijtgeraakt. De woonomstandigheden thuis vond ik ook erg primitief en 

slordig. Ik miste de gemakken en de vriendjes van Bethesda. Er was 

voor mij geen andere keus dan de woonsituatie van thuis tijdelijk te 

accepteren en een verandering naar betere omstandigheden via de 

school te blijven zoeken. 

Op Bethesda was ik door bijzondere inspanning al geslaagd voor de 

toelating tot de MULO en vond midden het schooljaar van 1958 een 
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plaats op de Graaf von Zinzendorfschool in Paramaribo. Ik ging zeer 

gemotiveerd naar school en niets kon mij tegenhouden. Het ging goed 

op de Muloschool. Op een dag zag ik een van de klasgenoten met een 

leesboek in de hand. Ik vroeg hem of ik dat boek mocht lenen. Toen 

vertelde hij mij over een bibliotheek vlak naast onze school. Het CCS. Ik 

kon er lid worden en dan kon ik elke week zelf drie boeken lenen. Ik heb 

toen het geld gespaard, werd lid en bracht alle vrije uurtjes in de stad 

door in de bibliotheek. Ook nam ik elke week drie boeken mee naar huis 

en las ze uit bij het licht van een kleine petroleum lamp. Door het lezen 

van boeken werd mijn wereld groter, mijn beheersing van de 

Nederlandse taal nam toe en ik begon zelfs te dromen van een HBO 

opleiding in Nederland.  

In 1961, slaagde ik als een van de beste leerlingen van de Graaf 

von Zinzendorf muloschool. Ik nam ook deel aan de toets voor de 

toelating tot de AMS (laatste drie klassen van VWO) en slaagde met 

goede cijfers. 
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Met grote inspanning heb ik elke dag het  VWO (AMS) kunnen 

bezoeken. Toen ik in de laatste klas zat, vroeg een directeur mij wat ik 

met mijn VWO-diploma zou doen. Ik wilde graag naar de HTS in 

Nederland gaan. Ik moest niet zo laag mikken, zei hij, want ik had best 

capaciteiten voor een academische studie. Die opmerking heeft mij goed 

gedaan.  

Om een voortgezette studie in Nederland te kunnen volgen, was 

een studiebeurs voor mij de enige mogelijkheid. De 

mijnbouwmaatschappij Suralco stelde elk jaar een academische 

studiebeurs ter beschikking. Ik heb naar die studiebeurs toegewerkt en 

probeerde steeds hoge cijfers te halen.  Ook dacht ik, die maatschappij 

zal best geologen nodig hebben. Ik vroeg en kreeg in 1964 een volledige 

studiebeurs van deze maatschappij om aan de Rijksuniversiteit van 

Leiden, Nederland, geologie te studeren.  

Door een dramatische gebeurtenis was ik in een leprozerie 

terecht gekomen. Bethesda is uiteindelijk een belangrijke 

leerschool voor mij geworden. Ik had daar leren overleven. Ik 

had kennisgemaakt met andere culturen en was zelf 

multicultureel geworden. Gedreven door de wens voor een 

beter leven dan op boiti, had ik na Bethesda met grote 

inspanning de Muloschool en het VWO met succes doorlopen en 

een studiebeurs bemachtigd om een academische studie in 

Nederland te volgen.  

Met deze studiebeurs was de realisatie van mijn droom om 

later een goedbetaalde baan te vinden en in een nette 

omgeving te wonen, bijna zekerheid geworden. Ik had geleerd 

dat ik door kennis ook aanzien en leiderschap kon verwerven. 
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Mijn zelfvertrouwen was flink gegroeid en ik geloofde dat 

ik best in staat was om elke studie te volgen en elk soort werk 

te kunnen uitvoeren. 

 

c. Mijn uiteindelijke droom of missie 

In Nederland kreeg mijn droom een nieuwe wending. Vele 

Surinaamse studenten in Nederland gingen zich ook bezighouden met 

politieke vraagstukken van de Derde Wereld en van Suriname. Ik werd 

actief in de Surinaamse Studenten Vereniging en werd al gauw ook 

meegezogen door de sociale - en maatschappelijke ontwikkelingen van 

de jaren zestig. De socialistische ideeën spraken mij zeer aan. Ik vond 

dat de situatie van kinderen in de districten van Suriname ook verbeterd 

moest worden. Die achterstelling had ik zelf ervaren. Er moest meer 

sociale rechtvaardigheid komen. Ik wilde mij inzetten om verandering in 

de heersende situatie te helpen brengen.  

Suriname moest onafhankelijk worden om een eind te maken aan 

de buitenlandse roof van onze natuurlijke hulpbronnen. We hadden vaak 

verhitte discussies over de onafhankelijkheid van Suriname. Op een van 

deze bijeenkomsten riep een student een keer uit: “Wat kletsen jullie 

Surinamers over onafhankelijkheid. Jullie kunnen toch niets zelf 

doen. Voor alles, wat van enig belang is, hebben jullie ons 

nodig”.  

Die opmerking heeft mij erg gekwetst. Al die tijd was ik overtuigd, 

dat ik ook alles kon doen. Ik vond die uitspraak denigrerend. 

Discussiëren had voor mij geen zin meer. Ik zou snel afstuderen, 

teruggaan naar Suriname en daar zelf een delfstof in commerciële 

productie brengen en daarmee de wereld laten zien dat wij ook zelf in 

staat waren onze natuurlijke hulpbronnen te ontwikkelen.  
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5. Mijn voorbereidingen op leiderschap en ondernemerschap 

In 1970 ben ik afgestudeerd en direct daarna zeer gedreven naar 

Suriname teruggekeerd, met een baan bij de Geologisch - en 

Mijnbouwkundige Dienst van Suriname (GMD). Terug in Suriname bleek 

al gauw bleek dat men hier niet op mijn ideeën zat te wachten. De GMD 

mocht alleen voorkomens van delfstoffen inventariseren, maar de 

eventuele productie zelf, moest aan buitenlandse maatschappijen 

worden overgelaten. Men zei dat we daarvoor noch de kennis, noch de 

ervaring, noch de mensen en noch het kapitaal zelf hadden.  

Na mijn afstuderen in 1970 heb ik voordat ik met Staatsolie begon 

in 1980 tien jaar gewerkt bij de Geologisch en Mijnbouwkundige Dienst 

van Suriname en in die zelfde periode ook heel actief geweest in de 

Surinaamse politiek.  

Gedurende mijn GMD-periode heb ik gewerkt als veldgeoloog, 

maatschappelijk werker, vakbondsleider, chef veldwerk en op het laatst 

ook als diensthoofd. Ik was gemiddeld 4 maanden per jaar in het 

binnenland en ’s-avonds, was er voldoende tijd in de kleine 

tentenkampen om de veldarbeiders over het doel en verwachtingen van 

ons onderzoek te vertellen. Dat vonden ze prachtig. “Voor het eerst 

worden wij als mensen behandeld”, zeiden ze. 

Een groot deel van de veldarbeiders konden toen lezen noch 

schrijven. Wij hebben in die periode een eenvoudig leesboekje 

samengesteld en ‘s avonds hielp ik ze bij het lezen daarvan. Ze kregen 

vertrouwen, raakten ook enthousiast over het werk, in het bos ver van 

hun gezinnen, en de prestaties gingen omhoog. Geen opdracht was te 

moeilijk of te zwaar. Ik kon ze als het ware wonderen laten verrichten.  

Die ervaring met medewerkers heb ik meegenomen naar 

Staatsolie. “Als Amerikanen naar olie konden boren, dan konden wij 
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Surinamers dat ook”. Deze geschoolde medewerkers van de GMD zijn in 

het begin erg belangrijk geweest voor Staatsolie.  

Geleidelijk kreeg ik ook leidinggevende functies bij de GMD. Ik 

leerde organiseren en verslagen maken. Ik kreeg ook de gelegenheid 

om de functionering van de organisatie van het Ministerie te kennen en 

leerde hoe besluiten binnen de regering tot stand kwamen. Ik heb in die 

periode netwerken binnen de overheid gebouwd en vaardigheden 

geleerd zoals het maken van conceptwetten en ontwerp-resoluties. Als ik 

een vergunning of toestemming nodig had, maakte ik zelf het concept 

van de vergunning voor de Minister en via netwerken zag ik toe dat het 

snel op de agenda van de Minister voor behandeling en goedkeuring 

kwam. Deze aanpak en vaardigheid heb ik ook meegenomen naar 

Staatsolie. 

Ik had al gauw door dat het werk bij de GMD niet voldoende was 

om mijn missie te realiseren. Het beleid van de regering zou gewijzigd 

moeten worden. Daarvoor was politieke macht nodig. Die politieke 

macht zou langs democratische weg, via verkiezingen verkregen worden. 

Er was een moderne politieke partij nodig. Ik ben mede-oprichter 

geweest van de linkse Volkspartij en heb 10 jaar lang geleerd om 

massa-organisaties op te zetten z.a. vakbonden, jongerenorganisaties, 

vrouwenorganisaties en buurtorganisaties. Belangrijk hierbij was het 

leren omgaan met verschillende groepen van mensen, onze boodschap 

over te brengen, hen te motiveren en te mobiliseren. Ik heb als 

kandidaat van de Volkspartij deelgenomen aan verkiezingen van 1977. 

Weliswaar werd ik niet gekozen, maar ik had geweldig veel kennis en 

ervaring opgedaan in het motiveren, organiseren en mobiliseren van 

mensen. Ik had ook politieke en organisatorische macht verworven. 

 

 



 16 

6. Mijn Ervaringen met Ondernemerschap 

A) Oprichting Staatsolie en ondernemerschap 

De eerder genoemde definitie voor ondernemerschap luidde: 

“Ondernemerschap houdt in, zonder de nodige middelen vooraf, te 

beginnen en nieuwe waarden te creëren op het gebied van de economie 

of doelen van sociaal maatschappelijke aard  enz.”.  

In 1980 vroeg de nieuwe regering vroeg mij of ik deel wilde 

nemen aan een onderhandelingscommissie om aardoliecontacten met 

buitenlandse maatschappijen te onderhandelen. Ik zag in deze vraag 

een kans om mijn missie eindelijk te realiseren en heb “ja” gezegd. 

Uiteindelijk werd ik zelfs tot voorzitter van die commissie benoemd. We 

hebben een nieuwe aanpak voor aardolie-exploratie voorgesteld met 

Staatsolie als agent van de Staat. Staatsolie moest toezien op de juiste 

naleving van de contractvoorwaarden. De Regering ging akkoord en op 

13 december 1980 werd Staatsolie als een naamloze vennootschap 

opgericht en  werd ik tot directeur benoemd. 

Ook werd een aardolie-exploratie contract volgens het nieuwe 

model getekend met de Amerikaanse Gulf Oil. Al gauw bleek dat de 

enige en juiste manier om aan de noodzakelijke kennis en ervaring van 

de aardolie industrie te komen, het opzetten van  eigen aardolie 

exploratie en productie activiteiten was. De Minister keek mij ongelovig 

aan. Om te bewijzen dat ik serieus was, nam ik ontslag als hoofd van de 

Mijnbouwkundige Dienst. De Minister dacht dat ik gek geworden was, 

maar uiteindelijk ging hij overstag en gaf mij de nodige steun. 

 

B) Persoonlijke commitment en bezieling voor succes 

 Het welslagen van de onderneming is voor een belangrijk deel 

afhankelijk van de commitment en de bezieling van de ondernemer om 

een droom waar te maken. Mijn besluit was net een oorlog die ik niet 
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mocht verliezen. Ik wilde de mensen die ons eerder geringschattend 

uitgelachen hadden, niet de gelegenheid geven om weer te lachen als 

wij zouden mislukken. Ook had ik met het ontslag uit mijn vroegere 

functie een signaal gestuurd: ik was heel serieus en had de brug voor 

terugtrekking, definitief verbrand. Er zullen zich vele momenten van 

twijfel voordoen. Ik raad ondernemers aan om ook filosofische werken 

te bestuderen. Zelf vond ik kracht en inspiratie in het socialisme, de 

Bijbel en de Bhagavad Gita.  

 

C) Omgaan met de politiek  

Vaak word ik de vraag gesteld, hoe ik met ‘de politiek’ ben 

omgegaan. Vele potentiële ondernemers in Suriname worstelen met 

deze vraag. De politieke situatie is een gegeven wat je op korte termijn 

niet kunt veranderen. Je moet het incalculeren en er mee leren omgaan. 

De filosofie gaf mij vertrouwen en richting en ik lag er niet wakker van. 

Ik heb ook mijn portie van de “politiek” gehad. In 1998 werd ik twee 

keren, achter elkaar door de Aandeelhoudersvergadering ontslagen, 

omdat ik een opdracht van de politiek niet wilde uitvoeren. Ik heb mij 

niet daarbij neergelegd en beide ontslagen werden door de rechter 

veroordeeld, terwijl duizenden mensen in protest de straat op waren 

gegaan. Ik heb daarna tot 2006 als Algemeen Directeur uitgediend. 

Kleine David had Goliath verslagen. 

Ik raad ondernemers aan om ook een aantal handboeken over de 

politieke wetenschappen te bestuderen. Ik zou de volgende boeken 

aanbevelen:  ‘De Anatomie van Macht’ van John Kenneth Galbraith; ‘The 

Art of War’ van Sun Tzu en ‘De Heerser of de Prins’ van Machiavelli.   
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D)  Verwerving van risicokapitaal en technische bijstand 

In de mijnbouw moet je eerst een delfstof-afzetting hebben 

voordat je een productie- en verwerkingsinstallatie mag opzetten. De 

eerste operationele taak van Staatsolie was dan ook het vinden een 

produceerbare aardoliereserve. In Saramacca was in 1965 door de GMD 

op diverse plaatsen sporen van aardolie gevonden. Op een van die 

plaatsen zouden wij met drie verkenningsboringen de aanwezigheid van 

een kleine oliereserve willen bewijzen. Als de veldwerkzaamheden met 

lokale manschappen en materieel uitgevoerd konden worden, hadden 

wij tenminste 1 miljoen US-dollars nodig. Dat geld en de noodzakelijk 

kennis hadden wij echter toen nog niet. 

 Gulf Oil die naar olie voor onze kust zocht, wenste haar 

werkgebied uit te breiden. Het gebied van belangstelling was in handen 

van Staatsolie. Wij wilden wel meewerken als Gulf Oil ons in ruil 

daarvoor,  1 miljoen US-dollars in cash betaalde en technische bijstand 

voor ons project zou verlenen. Gulf schrok van onze eis, maar na 

intensieve onderhandelingen hebben wij een akkoord kunnen bereiken 

voor 0,5 miljoen US-ollars in cash en technische bijstand tegen kosten 

voor ons project.  

Met veel kunst en vliegwerk werden in 1981 de drie boringen met 

een oude boormachine van de dienst watervoorziening en technische 

bijstand van Gulf, uitgevoerd. Wij vonden een kleine olie-afzetting en de 

productie-testen waren zeer hoopgevend. Op basis daarvan werd uit 

voorzichtigheid besloten om een klein productieproject met 5 bronnen te 

installeren om het productiegedrag verder uit te testen en ervaring op te 

bouwen. De kosten voor de boringen en installaties werden geschat op 2 

miljoen US-dollars.  

 

 



 19 

E) Verwerving van investeringskapitaal en afzetmarkt. 

 Toen bekend werd dat wij aardolie hadden gevonden, sprak een 

bankdirecteur mij op een receptie aan: “Als je geld nodig hebt voor 

investeringen, denk ook aan de bank”. Na diverse besprekingen en 

veldbezoeken waren de 7 banken in Suriname bereid om Staatsolie een 

lening te verstrekken. We moesten wel een projectdossier met positieve 

cashflow laten zien.  

 Met de olie uit de eerste test-put hebben wij potentiële 

klanten, waaronder de Suralco, overtuigd dat de ruwe olie uit Saramaca, 

zonder raffinage, ook als een uitstekende brandstof gebruikt kon worden. 

De Suralco tekende een intentieverklaring voor afname van de 

toekomstige productie en Gulf_Oil was bereid de technische bijstaand 

voort te zetten. De 7 banken in Suriname verstrekten daarop samen ons 

de gewenste lening van 2 miljoen US-dollars. Aangezien Staatsolie nog 

geen eigen vermogen had, gaf de Aandeelhouder, de Republiek 

Suriname, wel een staatsgarantie af voor deze lening. Ik heb deze lening 

en de staatsgarantie als een extra aansporing gezien om het vertrouwen 

niet te beschamen. De boor- en installatiewerkzaamheden werden in 

1982 met succes uitgevoerd.  

 

F) Verwerving van technische en operationele kennis en 

ervaring 

Een andere hindernis, die ons weerhoudt om te ondernemen, is de 

vaak gehoorde opmerking: “Wij hebben daarvoor noch de kennis en 

noch de ervaring”. Wij lieten ons echter niet uit het veld slaan, maar 

vroegen: “Waar is die kennis en ervaring te vinden?”. Bij de 

internationale aardoliemaatschappijen. Wij moesten dus bij hun die 

noodzakelijke kennis en ervaring, zien te kopen, huren of afkijken. 
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Gulf-Oil die tussen 1980-1984 werkzaam was in Suriname, hebben 

wij kunnen overtuigen dat het ook in haar belang was, dat Staatsolie 

aan de nodige kennis en ervaring van de olie-industrie kwam, om de 

werkzaamheden van Gulf-Oil vlot en professioneel te beoordelen. Gulf 

Oil zag ook die noodzaak, en wij schoven ons eigen project als 

kweekvijver voor training naar voren. Gulf-Oil heeft steeds haar beste 

kant laten zien. Wij kregen toegang tot al haar trainingsfaciliteiten en zij 

hebben steeds hun meest ervaren mensen ter beschikking gesteld.  

Ik heb in de pioniersperiode zelf met een groot deel van deze 

deskundigen gewerkt en mijn eigen kennis vergroot. Daarnaast heb ik 

ze door onze gedrevenheid, persoon voor persoon, ook enthousiast 

gemaakt voor ons project. Ons project deed hen denken aan het begin 

van de aardolie-industrie  in de VSA. Het was net als: “the American oil 

dream”, zeiden ze en adopteerden ons project ook een beetje als hun 

eigen baby. Sommigen werden emotioneel en zagen in het project een 

kans om ook een persoonlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 

van een klein land.  

Volledigheidshalve moet ik wel vermelden dat wij ook veel gebruik 

hebben gemaakt van vele lokale dienstverleners en ook bij hen 

soortgelijke instelling gemerkt. Ons eigen personeel was erg bezield en 

leergierig. Die houding weer heeft haast alle dienstverleners 

aangestoken, zodat die steeds bereid waren: “to walk an extra mile”.  

Met de aldus verkregen kennis, bijstand en kapitaal hebben wij op 

25 november 1982 een bescheiden aardolieproductieproject opgestart. 

Er waren vele operationele problemen, maar de drang om te winnen 

was groter. Stap voor stap hebben wij de problemen overwonnen, onze 

eigen kennis en ervaring vergroot, olieproductie geleidelijk opgevoerd en 

de organisatie geschoold en opgebouwd zodat het bedrijf beheersbaar is 
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gebleven. Vandaag 2013, is Staatsolie het grootste bedrijf in Suriname 

dat de meeste opbrengst voor het land levert.  

 

7. Slot 

Hiermee ben ik aan het eind gekomen van mijn presentatie. Mijn 

verhaal is maar een voorbeeld. Elke droom is verschillend, maar de 

aanpak heeft wel vele overeenkomsten. In zijn “bestseller” boek, “THE 

OUTLIERS, the Story of Success, schrijft Malcolm Gladwell, dat 

mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd, dat niet zozeer 

vanwege een grote intelligentie hebben gedaan, maar doordat zij een 

dramatische gebeurtenis in hun jeugd hebben meegemaakt en dat zij 

verder tenminste 10,000 uren of 10 jaar aan de voorbereiding hebben 

gewerkt, voor wat zij later hebben ondernomen. 

Ik nodig jullie uit om ook je droom scherp in beeld te brengen en 

je ervan te overtuigen dat je die droom wilt. Doorgaat met je opleiding 

en voorbereidingen om daarna acties te ondernemen. Niet altijd zullen je 

acties direct de verwachte resultaten opleveren. Geef de moed niet op, 

pas je aanpak zo nodig aan en zet door tot dat je bereikt wat je wilt 

hebben. Zeg tegen jezelf “als deze kleine koeli boi van boiti, een bedrijf 

als Staatsolie, uit het niets heeft kunnen opzetten, dan kan ik ook mijn 

droom werkelijkheid maken”. 

 

Bedankt voor uw aandacht. 
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