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Steun en demonstratie van medewerkers Staatsolie tijdens ontslag in 1998 
 
Vragen en antwoorden 
 
1. Indien u de gelegenheid gegeven zou worden Staatsolie opnieuw op te richten 
met alle steun van dien, wat zou u anders gedaan hebben of anders hebben gewild 
voor dit bedrijf, zodat wij een groter succes zouden kunnen zijn dan wij vandaag al 
zijn? 
Antw. Het succes van Staatsolie komt door de mate waarop wij er in geslaagd zijn 

om het idee van “zelf aardolie te winnen” over te brengen op de 
medewerkers en de gemeenschap. Dus vertrouwen en volgelingen krijgen. 
Daarvoor zijn motivatie, bewustwording, tijd en kleine successen nodig. Als je 
harder zou willen lopen dan je gevolgd kon worden en  als de groei niet 
organisatorisch beheerst kon worden, zou dat tot een mislukking leiden. Voor 
Surinaamse maatstaven en omstandigheden hebben we een geweldige groei 
en ontwikkeling doorgemaakt. Voor mij is nu belangrijk hoe wij wat nu bereikt 
is, in stand moeten houden en verder moeten uitbreiden. Ondernemerschap 
is beginnen met de realisatie van je droom zonder dat je alle middelen op zak 
hebt. Je kunt niet wachten op omstandigheden van buiten. 



 
2. Wat is de moeilijkste beslissing geweest in de afgelopen 25 jaar bij 
Staatsolie? 
Antw. Om aan de kwestie van de voorgenomen verkoop van de oliereserves in 1998 
(zie 3b) mee te werken of weerstand te bieden.  
 
3. Wat is in de afgelopen 25 jaar dat u verbonden bent geweest bij Staatsolie 
voor u: 
a. - Een mijlpaal geweest? 
Antw. Eerste commerciële productie op 25 nov. 1982. Eerste aflevering aan Suralco. 

Eerste export in 1988. Bouw- en operationeel maken van de olieraffinaderij in 
1994-1997. 

 
b. - de meest betreurenswaardige gebeurtenis geweest? 
Antw. Er zijn vele moeilijke momenten geweest. Na diep nadenken is het toch wel 

de periode 1997-1998 geweest, toen de regering Wijdenbosch pogingen 
ondernam om de bewezen oliereserves van Staatsolie aan buitenlandse 
maatschappijen te verkopen. Ik heb geweigerd om aan de wensen van de 
regering mee te werken. Staatsolie was voor mij niet  een bedrijf om snel 
geld te maken, maar het was bovenal onze “universiteit” om eigen kennis en 
vaardigheden voor de olie-industrie met praktische ervaring te ontwikkelen. 
Staatsolie zou het bewijs moeten worden van “vertrouwen in eigen kunnen”. 
Hiermee wilden we de gemeenschap laten zien dat, ook wij in staat waren 
een moderne en technologisch geavanceerde industrie op eigen kracht op te 
bouwen en in stand te houden. Met de verkoop van de oliereserves zou 
Staatsolie te gronde gaan. Voor mijn weigering ben ik tot twee keer toe 
ontslagen, maar de rechter en protesten uit het bedrijf en de gemeenschap 
hebben de regering toen op de knieën gebracht. Dit voorval heeft mij toch 
een enorme deuk gegeven. 

 
4. Heeft u een balans kunnen vinden tussen uw werk en uw gezinsleven? 
Antw. Dat is moeilijk maar je maakt een keuze. Met mijn vrouw heb ik afgesproken 

dat zij voor het thuisfront zou zorgen en ik zou aan Staatsolie werken. Zelf 
had ik geen geweldig vergelijkingsmateriaal over het gezinsleven uit mijn 
eigen jeugd. Ik had mij alleen voorgenomen om het beter dan mijn vader te 
doen. Ik denk dat ik daarin aardig geslaagd ben. 

 
5. Mensen maken fouten en hieruit wordt meestal lering getrokken. Als u de 
mogelijkheid had om de fouten die u de afgelopen 25 jaar gemaakt had te 
corrigeren, wat zou u gedaan hebben m.b.t.: 
- uw gezinsleven, uw echtgenote en uw dochters? 
Antw. Ik ben niet op grote fouten gewezen. Ik zou minder ongeduldig en minder 

chagrijnig moeten zijn en meer aandacht voor de meisjes moeten hebben 
toen ze nog thuis waren. 

 
- start van Staatsolie? (zou u het anders gedaan hebben?) 
Antw. Nee 
 



6. Hoe had u het liefst afscheid willen nemen van Staatsolie? (uw aankondiging voor 
aftreden kwam onverwacht) 
Antw. Mijn vertrek was gepland voor juni 2006. De laatste zes maanden van 2005 

was echter het werken voor mij lichamelijk zeer zwaar geworden, mede 
vanwege de nasleep van een gecompliceerde gordelroosvirus aanval. Het ging 
goed met Staatsolie en gelijktijdig afzwaaien met de 25-jaar jubileumviering 
van het bedrijf op 13 december 2005 leek mij een heel goed moment. 

 
7. Wat zijn uw plannen na Staatsolie? 
Antw. Rusten (2006) om lichamelijk op te knappen en dan zie ik wel. 
 
8. U hebt 25 jaar leiding gegeven aan deze staatsonderneming. De RvC-leden 
worden vaak op basis van hun politieke kleur door de aandeelhouders benoemd. 
Hoe is het u gelukt om bij het leiden van deze onderneming de invloed van de 
politiek zoveel als mogelijk buiten de deur te houden? 
Antw. Door een inspirerende boodschap (visie), gedrag, hardwerken en 

groeiprestaties kon ik het vertrouwen van vele mensen winnen en hun 
gunstig stemmen voor de doelstellingen van Staatsolie. In het algemeen wilde 
een ieder deel zijn van een successtory.  

 
9. Elke creatie begint met een droom. Hoe zag uw droom eruit voordat u begon met 
de creatie van  Staatsolie? 
Antw. Ik wilde iets bijzonders presteren op mijn vakgebied, geologie en mijnbouw, 

waarop het Volk en Suriname trots zouden zijn. 
 
10. Is het uiteindelijk product volledig in overeenstemming met de droom? 
Antw. Ja, ik ben er trots op. 
 
11. Als Managing Director, is een heel sterk punt in uw managementstijl het sociaal 
gevoel voor uw medewerkers geweest. Wat  heeft bijgedragen tot dit groot succes, 
dus het humanitaire aspect en uw gevoel voor sociale rechtvaardigheid?  Welk 
advies laat u achter voor uw opvolger? 
Antw. Samen zijn wij sterker. Leiders moeten het vertrouwen van hun medewerkers 

winnen en hun potentieel ook ontsluiten. Dat is een van de belangrijke 
eigenschappen die leiders nodig hebben om succes te kunnen hebben.  

 
12. Mogelijk heeft de natuurrust die u mocht meemaken tijdens uw jaren bij de GMD 
inspirerend gewerkt om tot grotere aspiraties te geraken. De GMD heeft echter 
vanwege diverse bekende redenen niet die groei mogen meemaken als bij Staatsolie 
het geval is geweest. Welk advies zou u de overheid of de directie van de GMD 
willen meegeven? 
Antw. Mijn prestatiedrang is al in mijn jonge jaren ontstaan. Tijdens mijn 

studententijd voelde ik mij tekort gedaan maar ook uitgedaagd. De 
prestatiedrang heeft toen vorm gekregen. Ik zou de wereld bewijzen dat ook 
wij tot bijzondere prestaties in staat zijn.  Ik heb 10 jaar lang  een kans zitten 
zoeken bij de GMD. Die kwam in 1980. Ik mocht wat met aardolie doen. De 
GMD is toch wel een goede leerschool voor mij geweest.  

 



13. Welke band zou u na uw pensionering willen onderhouden met Staatsolie en 
haar personeel? 
Antw. Ik zou mensen, die denken dat zij iets van mij kunnen leren, kunnen 

ondersteunen. 
 
14. Suriname is een land met veel potentie qua natuurlijke hulpbronnen, echter is 
het nog niet gelukt om deze op adequate wijze tot ontwikkeling te brengen ten bate 
van land en volk. U bent tot op dit moment de enige die gedurfd heeft een 
onderneming (lees Staatsolie) te starten die systematisch gegroeid is tot een van de 
grote bedrijven in ons land dat nationaal en internationaal respect geniet. Wat heeft 
u geïnspireerd om deze (voor velen nog een heel groot risico) stap(pen) te 
ondernemen, en nog steeds hieraan leiding te geven? 
Antw. Als kind uit de Derde Wereld heb ik geweigerd te accepteren dat mensen uit 

de ontwikkelde landen intelligenter of beter dan wij zijn. In mijn jeugd ben ik 
menigmaal hiermee geconfronteerd. Ik wilde bewijzen dat wij, mensen uit de 
voormalige koloniën, ook soortgelijke prestaties kunnen leveren. Met 
Staatsolie wilde ik dat bewijzen. Vandaar onze strijdkreet: “Vertrouwen in 
eigen kunnen”.  

 
15. Nu u een bloeiend bedrijf achterlaat waarvan u altijd de directeur bent geweest, 
bent u ervan overtuigd dat de volgende directeur het bedrijf op zijn minst zo 
bloeiend gaat houden? 
Antw. Het bedrijf wordt ingewikkelder. De bloei zal niet afhangen van een enkel 

persoon, maar van de inzet van het totale personeel op alle niveaus. Het 
personeel moet geen vergelijking met mij maken, maar ook zelf leiderschap 
op elk niveau tonen en samen met de directie aan de doelstellingen werken. 
De directie moet richting geven en een gezonde bedrijfscultuur bevorderen, 
zodat een ieder zijn of haar talenten kan ontwikkelen en met gedrevenheid 
een bijdrage kan leveren.  

 
 
16. Wat uit uw leven zou u - indien u het over zou kunnen doen - NALATEN te doen, 
ANDERS doen, en NADRUKKELIJK OPNIEUW doen? 
Antw. 

Nalaten: dat weet ik niet; 
Anders doen: dat weet ik niet; 
Nadrukkelijk opnieuw doen: iets bijzonders doen waarop het volk trots zou 
zijn. 

 
17. Wat zijn volgens u de 5 belangrijkste vaardigheden die medewerkers en 
leidinggevenden moeten ontwikkelen om succes bij Staatsolie te kunnen hebben. 
Antw. 

- studeren en hardwerken; 
- vertrouwen waar maken; 
- besluitvaardig zijn; 
- risico’s aandurven; 
- het vermogen hebben om mensen te motiveren, te mobiliseren en het  
voorbeeld geven. 



(in willekeurige volgorde) 
 
18. Hoe definieert u “succes” in het leven? 
Antw: Als degene die je lief hebt, trots op je is.  
 
19. Worden leiders geboren of worden ze gemaakt? Is er anno 2005 nog plaats voor 
charismatische leiders? 
Antw. Ieder mens wordt geboren. Leider worden is gehoor geven aan je innerlijke 

stem. Het is een keuze. Je wordt dus niet als een leider geboren. Een leider 
die samenwerkt, zal een betere leider zijn. Charisma zal meehelpen, maar 
vertrouwen scheppen, participatie, consistentie in normen en waarden zullen 
doorslaggevend zijn. 

 
20. Wat voor advies heeft u voor jongeren die ook een succesvolle carrière willen 
opbouwen, zoals u dat heeft gepresteerd? 
Antw. Luisteren naar je innerlijke stem; keuze maken; doel vaststellen; strategie 

ontwikkelen en met grote wilskracht en bescheidenheid naar het doel 
toewerken. Studeren, hulpzoeken en doorgaan, ook als het moeilijk en 
hopeloos lijkt te worden.  

 
21. Als men u vraagt om President te worden, zou u voor die uitdaging willen gaan? 
Waarom wel of waarom niet? 
Antw. Vroeger wel, nu (2006) niet meer. 
 
22. Heeft u bij het nemen van belangrijke beslissingen ooit getwijfeld aan uw eigen 
kunnen? Indien ja, hoe heeft u dat overwonnen? 
Antw. Ik heb nooit getwijfeld aan het eigen kunnen, maar heb wel vaak slapeloze 

nachten gehad om de juiste beslissing te nemen. Ik heb mij weten te 
omringen door deskundigen zowel in Suriname als daar buiten. Ik zocht 
steeds het advies en de mening van anderen om mijn beslissingen zo 
evenwichtig mogelijk te nemen. Sommige mensen binnen Staatsolie vonden 
mij soms dictatoriaal. Mijn besluit was echter goed voorbereid en afgewogen. 
Ik had misschien niet voldoende geduld om iedereen alles precies uit te 
leggen. 

 
23. De prijs van succes is (altijd) hoog! Bent u het eens met deze opvatting? 
Antw. Ja, je kunt niet naar succes toe kuieren. Maar als je succes bereikt, is iedereen 
blij en trots. Het is alsof de hemelpoort voor je opengaat. 
 
24. Heeft u als gevolg van een verkeerde beslissing of verkeerde inschatting iemand 
onterecht bejegend en hoe heeft u dit gecorrigeerd? 
Antw. Ja dat is weleens gebeurd. Als ik iemand onterecht had bejegend, had ik 

misschien zelf emotioneel meer last van die handeling. Ik was vaak 
ongeduldig. Zodra ik overtuigd was van mijn ongelijk, zocht ik de persoon op 
en bood mijn excuses aan. Ik probeerde minder impulsief te zijn. 

 
25. Een van de drijfveren om te bewijzen dat wij zelf iets tot ontwikkeling kunnen 
brengen was ontstaan tijdens uw studieperiode vanwege uitspraken van 



Nederlandse studenten dat Surinamers toch niets zelf kunnen. Heeft u nu nog 
contact met iemand uit de groep die deze uitspraak had gedaan. Weten ze wat u tot 
stand heeft gebracht. En zo ja, wat zeggen ze nu? 
Antw. Ik heb steeds contact met mensen uit mijn studententijd gehad. Ik heb het 

hun persoonlijk niet kwalijk genomen. Het was misschien de geest van die tijd. 
Ze hebben mij met die opmerkingen wel uitgedaagd. Daarna hebben ze veel 
waardering gehad voor wat wij gepresteerd hebben. Enkelen zijn zelfs met 
mij bij de GMD en Staatsolie komen werken. 

                                                  
0000000 


