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1. Inleiding 

 
● Geacht Bestuur van het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig   
Genootschap, overige functionarissen, Ereleden en leden; 
● Geachte Vertegenwoordiging van de Republiek Suriname; 
● Geachte overige hoogwaardigheidsbekleders; 
● Beste directieleden van Staatsolie, voorzitter van de SWOS en stafleden van 
Staatsolie; 
● Beste vrienden en lieve familieleden; 
● Dames en heren, 
 

Heel hartelijk welkom bij deze bijzondere gebeurtenis. Het is een grote 
verassing en eer voor mij, mijn gezin, de familie, vrienden en kennissen, en de 
Staatsolie gemeenschap en Suriname, dat het Koninklijk Nederlands Geologisch 
en Mijnbouwkundig Genootschap, besloten heeft deze prestigieuze “Van 
Waterschoot van der Gracht Penning” vandaag aan mij uit te reiken. Dit 
eerbewijs wil ik graag ook delen met alle vroegere- en huidige medewerkers van 
Staatsolie, vrienden en adviseurs in en buiten Suriname, en de Surinaamse 
Regering die bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van het Staatsoliebedrijf. 

Ik ben bijzonder ontroerd door de wijze van voordracht en de vele 
steunbetuigingen van leden het KNGMG. Ik had niet vermoed dat ons werk in 
Suriname, ook hier in Nederland zulk een grote belangstelling genoot. Mijn dank 
aan het bestuur en leden van het KNGMG voor dit eerbewijs. Ook een bijzondere 
dank aan de sprekers van het symposium en het Organisatie comité, die dit 
evenement op zulk een grootse wijze heeft aangepakt. 

De leden van de Staatsolie Werknemers Organisatie hebben hun voorzitter 
speciaal afgevaardigd om meer luister bij dit evenement te zetten. Mijn dank aan 
de SWOS voor deze attentie en waardering. 

Het organisatie comité heeft mij gevraagd, om u vandaag te vertellen over 
mijn motivatie om met het staatsoliebedrijf te beginnen, de strategie die 
toegepast is om de noodzakelijke technische- en management expertise te 
verkrijgen, en over enkele markante bijdragen van Nederlandse bedrijven en 
organisaties bij de ontwikkeling van dit Staatbedrijf.  
 
Ik zal mijn presentatie voorlezen, het is een beetje lang geworden. Op het 
scherm kunt u tegelijkertijd een selectie van beelden van Staatsolie zien uit mijn 
periode als directeur. 
 
2. Uitdaging en bezieling 

De Staatsoliemaatschappij Suriname NV is opgezet als een naamloze 
vennootschap in 1980. Alle aandelen zijn het eigendom van de Republiek 
Suriname en worden niet verhandeld. Het bedrijf is anno 2015 de enige 
olieproducent in Suriname met een productie van ruim 17,000 vaten per dag, 
een hoeveelheid die gelijk is aan de totale aardoliebehoefte van Suriname. 
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Staatsolie is thans uitgegroeid tot het grootste bedrijf in Suriname met een 
jaaromzet van meer dan een miljard US-dollars, hetgeen ca 15% van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP) van Suriname uitmaakt. De laatste drie jaren bedroeg 
de financiële bijdrage aan de staatskas, uit winstbelastingen en dividend, tussen 
US$ 250-350 miljoen per jaar. Het bedrijf verschaft thans aan ongeveer 2000 
mensen hoogwaardige werkgelegenheid en wordt door de Surinaamse 
gemeenschap liefkozend: “de Trots van de Natie” genoemd. Staatsolie is ook een 
tastbaar bewijs van het “Vertrouwen in Eigen Kunnen” in Suriname geworden. 

Met Staatsolie hebben wij kunnen aantonen dat ook wij Surinamers 
bijzondere dromen kunnen waarmaken. Na mijn pensionering bezoek ik graag 
scholen in Suriname om kinderen mijn verhaal van Staatsolie te vertellen. 
Wijzend naar Staatsolie, zeg ik dan: “Als deze kleine koeli boi van het platteland, 
een modern en technologisch geavanceerd bedrijf als Staatsolie heeft kunnen 
opzetten, dan kun jij ook, je bijzondere droom werkelijkheid maken”. 

Mijn grote uitdaging vond plaats hier in Nederland. Naast de studie werd 
ik ook sterk aangetrokken door de maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Het idealisme en de drang naar sociale 
rechtvaardigheid spraken mij zeer aan. Wij Surinaamse studenten vonden dat 
Suriname ook onafhankelijk moest worden, dan alleen konden wij de 
ontwikkeling van onze natuurlijke hulpbronnen zelf ter hand nemen en zo 
werkelijk welvaart voor een ieder in het land brengen. 

Er vonden heftige discussies plaats: “Wat kletsen jullie Surinamers 
over onafhankelijkheid. Jullie kunnen toch niets van enig belang zelf 
uitvoeren! Dat moeten wij voor jullie komen doen!”, werd er geroepen. Ik 
was geschokt. Reeds op jonge leeftijd had ik vele hindernissen overwonnen en 
geloofde, dat ik elk andere uitdaging aankon. Die opmerking heeft mijn bezieling 
aangewakkerd: “Ik zou snel afstuderen, teruggaan naar Suriname en 
daar iets bijzonders op mijn vakgebied doen en zo de wereld laten zien 

dat ook wij mensen uit de koloniën, ook tot bijzondere prestaties in 
staat waren.” 

Ik ben in 1970 afgestudeerd en zeer gedreven, met een baan als 
veldgeoloog bij de Geologische en Mijnbouwkundige Dienst (GMD), naar 
Suriname teruggekeerd. Mijn droom was om daar een delfstof vinden en die zelf 
tot productie te brengen. Maar ook in Suriname zat men niet te wachten op mijn 
wilde ideeën. “Wij hebben de kennis niet, noch de ervaring en ook niet het 
kapitaal daarvoor”, werd gezegd. 

Ik heb vervolgens 10 jaar bij de GMD gewerkt, loerend op een kans. Die 
jaren zijn erg leerzaam voor mij geweest en hebben de basis gelegd voor wat ik 
later heb kunnen doen. Als veldgeoloog. kreeg ik door kartering- en 
exploratiewerk meer inzicht in de geologie van het land en leerde ik  met weinige 
en eenvoudige middelen te werken. Suriname is een multi-ethnische 
gemeenschap, met in die tijd nog sterk aanwezige rasvooroordelen. Door het 
lange verblijf in het bos met mijn ploeggenoten, voornamelijk Afro-Surinamers 
en Indianen, leerde ik om te gaan met mensen, die niet op mij leken, hun 
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vertrouwen te winnen, en hen te mobiliseren tot bijzondere prestaties. Ik kon ze 
als het ware, wonderen laten verrichten. 

Tijdens mijn GMD-periode heb ik ook diverse managementfuncties vervuld, 
en zo leerde de interne organisatie en de functionering van het 
overheidsapparaat kennen. Ik heb netwerken gebouwd en kon daardoor 
besluitvorming vaak versnellen. Ik was ook heel actief in de Surinaamse 
vakbeweging en in de politiek. Zodoende ben ik bij grote groepen bekend 
geworden, die mij als een serieus en integer persoon hebben leren kennen. Al 
deze opgedane kennis, ervaring en vaardigheden zijn uiteindelijk heel belangrijk 
voor mij geweest, bij de opbouw van Staatsolie. 

 
3. De oprichting van Staatsolie 

In 1980 kwam plotseling een kans. Er vond een militaire coup plaats en de 
oude politieke garde werd vervangen. De nieuwe machthebbers zochten naar 
nieuwe gezichten voor het overheidsapparaat. De pas benoemde Minister van 
Opbouw, (later Natuurlijke Hulpbronnen) vroeg mij of ik deel wilde nemen in een 
commissie om petroleumcontracten met buitenlandse oliemaatschappijen te 
onderhandelen. Die stonden weer voor de deur. “Met je linkse ideeën kun je dan 
flink tegengas geven”, zei hij lachend. Ik rook mijn kans, stemde toe en werd 
uiteindelijk zelfs als voorzitter van de nieuwe Oliecommissie aangesteld. 

De Oliecommissie stelde de Regering voor, om de deelname van 
buitenlandse oliemaatschappijen in Suriname voortaan op basis van de z.g. 
productiedelings-overeenkomsten te doen geschieden. Met deze aanpak kon 
Suriname voortaan een grotere rol bij de uitvoering van de werkzaamheden 
hebben, en zo geleidelijk de noodzakelijke aardoliekennis opbouwen, om haar 
belangen in de toekomst beter te dienen. De oprichting van een 
staatsmaatschappij was dan noodzakelijk. De regering ging akkoord en in 
december 1980 werd de eerste productiedelingsovereenkomst met de 
Amerikaanse Gulf Oil, gesloten.  

Op die zelfde dag, 13 december 1980, werd ook de Staatsolie-
maatschappij Suriname NV (STAATSOLIE) opgericht om uitvoering te geven aan 
het contract. Ik werd als directeur aangesteld omdat ik toen Hoofd van de 
Mijnbouwkundige Dienst was. De Minister zei lachend: “Dan kun je beide functies 
mooi combineren en ik kan op een salaris besparen.” 

 
4. Strategie voor de verwerving van technische- en Management 

Expertise 
De productiedelingsovereenkomst voorzag in zeer intensieve deelname 

van de Staatsoliemaatschappij bij de beoordeling en goedkeuring van 
werkprogramma’s en begrotingen van Gulf Oil in Suriname. Reeds bij het eerste 
overleg werd het mij duidelijk, dat als wij echt serieus inhoud wilden geven aan 
de goede intenties van het contract, Suriname en Staatsolie op de meest korte 
termijn, over een loyaal en in de petroleumindustrie goed geschoold kader, 
moesten beschikken. De grote vraag was: “Hoe kom je snel aan zulk een kader?” 
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Het antwoord vond ik een paar maanden later op een seminar van de 
Verenigde Naties met als onderwerp: “Strategieën van aardolie-onderzoek 
voor Ontwikkelingslanden”, dat in 1981 in Den Haag werd gehouden. Het 
was een druk bezochte bijeenkomst en tussen de vele presentaties door, hoorde 
ik een analyse over de internationale aardoliemaatschappijen en een strategie 
voor ontwikkelingslanden, die mij zeer aanspraken. De inleider zei dat de 
aardolie-exploratietechnologie geen enkelvoudige kennis was, uitsluitend in 
handen van de internationale aardolie-maatschappijen, maar: 

 
“Aardolie-exploratietechnologie is in feite een combinatie van 

specifieke kennis, in diverse aan aardolie verwante disciplines, 
gereedschappen, technieken en operationele kennis, en is verspreid 
over vele bronnen. De kracht van de internationale oliemaatschappijen 

ligt in haar management-expertise, om de beschikbare kennis, 
technieken en middelen, zodanig aan te wenden, dat de einddoelen: 
het vinden en produceren van aardolie en gas, bereikt kunnen worden”. 

Verder zei de inleider: “Wat de ontwikkelingslanden nodig hebben, is 
deze management-expertise, en die moeten zij zien te verkrijgen, 
kopen of lenen van de oliemaatschappijen. Daarnaast moeten zij een 

eigen infrastructuur voor de petroleumsector opzetten, om de kennis 
en ervaring te absorberen, waardoor ze met succes, zaken kunnen 
doen met de buitenlandse oliemaatschappijen”. 

 
Ik was bijzonder verast met deze uitleg. Het paste geheel in mijn visie. 

Mijn besluit stond vast: ik zou ontslag nemen bij de Mijnbouwkundige Dienst om 
mij volledig te concentreren op de opbouw van Staatsolie. In lijn met deze 
strategie, zouden wij een eigen aardolie-exploratie- en productieproject opzetten 
en Gulf Oil gebruiken om de nodige managementexpertise te verkrijgen. Met een 
klein beetje geluk konden wij dan zelfs inkomsten hebben om de salarissen van 
ons personeel te betalen. 

Minister Adhin keek ongelovig toen ik hem over mijn besluit vertelde: 
“Heb je soms een zonnesteek gekregen?”, vroeg hij bezorgd. Maar hij ging toch 
overstag, en zei: “Ik heb mijn twijfels, maar ik ken jou als een serieuze jongen 
en als je ontslag neemt, zal ik je niet tegenhouden. Ik zal alvast een voorschot 
van Sf 500.000 als werkkapitaal voor je aanvragen, zodat je kunt beginnen”. De 
ogen van de minister van Financiën, Andre Telting, begonnen te glinsteren, toen 
ik ook bij hem mijn verhaal deed: “Je verhaal klinkt te fantastisch, maar ik geloof 
jou. Ik ga mijn nek voor je uitsteken, maar laat mij niet vallen” zei hij in het 
Surinaams: “No mek mi fadong”, dat klonk veel strenger en harder! 

Om kracht bij mijn besluit te zetten, nam ik ontslag uit de 
overheidsdienst. Nu was er dan geen weg meer terug voor mij. Ik 
mocht niet opgegeven, als ik het niet meer leuk zou vinden, of omdat ik 

plotseling iets anders wilde doen. Het was alsof ik deelnam aan een 
"rechvaardige strijd" die ik niet mocht verliezen en schande brengen 
over mijzelf, mijn familie en Suriname. Als er olie in onze bodem was, 
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zou ik die vinden en produceren. Ik zou zelfs de hemel en aarde 
bewegen om dat doel te bereiken. Maar geen enkel strijd kan 

gewonnen worden zonder offers. 
 

5. Verwerving van kapitaal, technische- en operationele kennis 

Risico-kapitaal en technische bijstand 
Met een duidelijk doel en strategie, zijn wij vervolgens op zoek gegaan 

naar ontbrekende middelen, zo als risicokapitaal en de noodzakelijke technische- 
en operationele kennis. Gulf Oil was intussen zeer voortvarend met haar 
exploratie-werkzaamheden in het zeegebied begonnen. Al gauw kreeg zij meer 
belangstelling voor een naast liggend gebied, dat al in concessie van Staatsolie 
was. Wij wilden wel meewerken, als Gulf Oil in ruil daarvoor, ons een bedrag van 
US$ één miljoen in cash betaalde, en technische bijstand ten behoeve van ons 
project op het landareaal zou verlenen. Gulf Oil was geschokt van onze eis, maar 
uiteindelijk werd toch een akkoord bereikt: Gulf kreeg het gewenste gebied, en 
betaalde een bedrag van US$ 500,000, uitsluitend te besteden ten behoeve van 
ons project en tekende ook een overeenkomst voor technische bijstand. 

Met die geldmiddelen en technische bijstand van Gulf Oil, hebben wij in 
augustus 1981, met een oude drinkwaterboormachine en personeel van de 
Dienst Watervoorziening, drie exploratieboringenboringen uitgevoerd, aan de 
Saramaccarivier, in een gebied waar 20 jaar eerder door de GMD en de Shell 
sporen van aardolie waren aangetroffen. 

In onze eerste boring (TA-5) werd op een diepte van 300 meter, zware 
olie van 16o API, aangetroffen in zanden van het Paleoceen. Omdat er geen 
cement-unit beschikbaar was, werd de oliehoudende zandlaag niet doorboord, 
om de productietest niet te bemoeilijken. Zodoende hadden wij toen geen idee 
van de dikte van de olievoerende zandlaag. Het boorgat werd voorzien van 
casings van 4-duim, die verankerd werd aan de basis met een packer. De 
formatie werd “underreamed”, en voorzien van een “open hole gravel pack” en 
vervolgens gedurende drie dagen geproduceerd door een tubing met de swab 
techniek. De productie was boven alle verwachtingen: gemiddeld 65 vaten per 
dag. 

Binnen een straal van een kilometer, werden twee andere boringen 
uitgevoerd. In het tweede boorgat werden ook wat olie in het Paleoceen 
gevonden en het derde boorgat bleek watervoerend te zijn. Mede op basis van 
de GMD- en de Shell boorgegevens, werd in dat gebied, een kleine oliereserve 
van 5 miljoen vaten berekend. Een vervolgfase bestaande 5 productiebronnen en 
een verwerkingsinstallatie werd aanbevolen voor verdere testdoeleinden en 
training. De kosten daarvan werden geschat op twee miljoen US-dollars. 

 
De olie komt voor in point bars, dat zijn kleine zandlichamen aan 

de binnenbochten van rivieren en kreken, die in het Paleoceen, 
discordant op de top van het Krijt zijn afgezet en die zich nu op een 
diepte van ca. 300 meter bevinden. Het afzettingsmilieu is fluviatiel tot 
deltaïsch. De diktes van deze zandlichamen variëren tussen 3 en 15 
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meter met lengtes tussen 50 en 200 meter; de porositeit is ca. 30% en 
de permeabiliteit (doorstroming) is tussen 20-30 Darcy. De 
zandlichamen worden gescheiden door klei-afzettingen, maar het lijkt 
erop dat er toch wel enige communicatie bestaat. Dit ingewikkelde 
complex met point bars wordt afgesloten door een goed afsluitende 
kleilaag van 10 tot 20 meter dik. 
 
Investeringskapitaal 

De vlotte manier waarop wij met middelen, verkregen van Gulf Oil, instaat 
waren de eerste drie boringen uit te voeren, deed mij serieus denken aan 
mogelijkheden van commerciële financiering van een eventuele vervolgfase. 
Fondsen van de WereldBank of uit de Nederlandse Verdragsmiddelen voor 
Suriname, leken niet erg aantrekkelijk, vanwege de grote bureaucratie en de 
tijdrovende besluitvorming. 

Ik had een uitnodiging van de ABN-bank, maar moest wel met een 
gezonde cash flow aankomen. Export van kleine hoeveelheden olie die wij 
aanvankelijk zouden produceren, zag ik niet zitten. Wij besloten daarom de ruwe 
olie, zonder raffinage, als stookolie aan de lokale industrie te verkopen. Met 
laboratorium analyses en veldproeven, konden wij de aluminiummaatschappij 
Suralco overtuigen, dat de Saramacca-olie een uitstekende vervanger was voor 
de stookolie, die deze maatschappij in grote hoeveelheden gebruikte. De Suralco 
was sympathiek en tekende een intentieverklaring voor de afname van elke 
hoeveelheid, die wij in hun opslagtanks konden afleveren. 

Met dat document zijn wij besprekingen begonnen met een consortium 
van lokale banken voor de financiering van de vervolgfase. Ter ondersteuning 
van ons verzoek, hebben wij de bankiers voor een veldbezoek naar de testput 
meegenomen en bij het zien van de stromende olie, riep de voorzitter van de 
bankiersvereniging enthousiast uit: “Eddy stuur ons je aanvraag voor financiering 
van de vervolgfase”. Een maand later, eind 1981, werd na diverse presentaties, 
ondersteund door zowel lokale deskundigen als door Gulf Oil, een lening van US$ 
2 miljoen, door een consortium van 5 commerciële banken in Suriname 
goedgekeurd. De installatie van een kleine productieplant met vijf productie-
bronnen werd in het tweede jaar, in 1982, uitgevoerd. 

Om kritiek van de regering te verzachten dat wij dure leningen bij banken 
aangingen terwijl er “goedkoop” geld uit de Nederlandse Verdragsmiddelen 
beschikbaar was, hebben wij ook een aanvraag van US$ 300,000 ingediend bij 
dat Fonds voor de financiering van een kleine verwerkingsinstallatie bij de eerder 
geboorde testput. Het heeft twee jaren geduurd voordat goedkeuring voor die 
aanvraag gegeven werd. Intussen was Suriname reeds een olieproducerend land 
geworden. 

 
6. Enkele ervaringen met Gulf Oil bij overdracht van technische en 

management expertise Technische expertise 
Vanaf het eerste contact met het personeel van Gulf Oil, begon mijn eigen 

educatie over de functionering van de internationale oliemaatschappij. Dat betrof 
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niet alleen de technische- en managementaspecten, maar ook de informele en 
sociale gebruiken die deze maatschappijen erop nahielden. Daarmee heb ik 
Staatsolie in belangrijke mate vorm gegeven. 
 
Jack Bradford 

Voor de technische bijstand werd de petroleumingenieur, Jack Bradford, 
door Gulf Oil aan Staatsolie ter beschikking gesteld. Hoewel pas gepensioneerd, 
kwam Bradford naar Suriname met het enthousiasme van een jonge man. Hij 
was een grote pionier van Gulf Oil en had leiding gegeven aan diverse grote 
productie-operaties, zowel in de VS als daarbuiten. Hij kwam met een geweldige 
gedrevenheid om zijn operationele- en technische kennis te delen met een ieder 
die naar hem maar wilden luisteren. Hij bleef tot laat in de avond in het veld, zo 
lang iemand maar ook wenste te blijven. Zijn grootste verdienste evenwel was 
zijn constante aanmoediging aan elke medeweker, dat hij of zij ook in staat was 
het werk met succes uit te voeren.  

Zelf had ik in het begin weinig kennis van de oliewinning. Als 
projecteigenaar moest ik toch uiteindelijk de beslissingen nemen. Als adviseur 
gaf Jack mij geduldig uitleg wat er moest gebeuren en wat de alternatieven en 
consequenties waren. Ik moest dan een keuze maken. Menigmaal heb ik hem, 
door gebrek aan eigen specifieke kennis en ervaring, gevraagd wat hij zou doen 
als hij in mijn schoenen stond. Dan vertelde hij over een soortgelijk voorval uit 
zijn eigen praktijk en de oplossing die hij daar had toegepast. En zo kon ik dan 
een besluit nemen. Op die manier droeg hij stap voor stap zijn operationele 
kennis aan mij over. Ik bestudeerde tot diep in de nacht de aanbevolen 
studieboeken. Ik heb veel tijd met Jack doorgebracht, ook buiten de werkdagen 
en heb hem honderd uit gevraagd. 

Jack was zeer gedreven en wilde aan het eind van zijn carrière, een 
tastbare bijdrage aan een ontwikkelingsland leveren. Ik ben erg dankbaar Jack 
Bradford ontmoet te hebben. Hij werd mijn voorbeeld van gedrevenheid en 
hardwerken en wij hebben een warme en langdurende vriendschap opgebouwd. 
Na mijn pensionering in 2006, zoek ik hem elk jaar in zijn woonplaats in Oost-
Texas op. In december j.l. heb ik hem tijdens mijn recent bezoek over de 
toekenning van deze KNGMG medaille verteld. Hij was zeer tevreden met uw 
besluit, maar vanwege zijn hoge leeftijd, 94 jaar, kon hij de lange reis niet 
ondernemen om hier aanwezig te zijn. Hij laat u bedanken en hartelijk groeten. 
 
Nick Cengiz en Freddie Vos 

Toen ik met Staatsolie begon, kende ik nauwelijks mensen uit de 
zakenwereld van Suriname. De lokale manager van Gulf Oil, Nick Cengiz, die pas 
in Suriname was, kende binnen no-time haast een ieder in Paramaribo die 
ergens een belangrijke functie vervulde. Hij gaf vaak parties. Een keer vroeg ik 
hem of die feestjes hem niet verveelden. Daarop zei hij: “Eddy, deze parties 
hebben een belangrijke functie, zo leer je de mensen kennen en kun je 
contacten leggen. Dat is heel belangrijk voor onze functies. Jij moet dat ook 
doen. De zakenwereld kent jou nog niet”. Daarna bezocht ik de recepties met 
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meer enthousiasme en zo ontmoette ik een keer Freddie Vos, de directeur van 
de ABN-Bank in Paramaribo.  

De heer Vos was zeer geïnteresseerd in de vorderingen van ons veldwerk 
en zei: “Eddie als je olie vindt, denk ook aan onze bank”. Ik dacht dat hij een 
grapje maakte. Eeder was ik door een andere gast gevraagd: “Hoeveel 
kokosnoten ik die dag geperst had”. Dat vond ik niet leuk.“Nee, het is geen grap, 
de bank financiert ook projecten in de mijnbouw”. Zei Freddie. Ik heb daarna 
nog vele gesprekken met hem gevoerd en begon serieus aan de mogelijkheid 
van commerciële financiering te denken. 

 
Ed White 

Een andere Gulf Oil medewerker die ik speciaal wil noemen is de vroegere 
inkoopmanager, de heer Ed White. De heer White heeft mij in de Verenigde 
Staten vanaf het begin bij verschillende dienstverleners, zowel bij Gulf als 
daarbuiten, wegwijs gemaakt en begeleid. Door hem heb ik op een ongekende 
manier in de keuken van Gulf Oil kunnen kijken en leren omgaan met 
Amerikanen en hun bedrijven. Toen in 1984 Gulf Oil overgenomen werd door 
Chevron, heb ik White gevraagd om zijn kennis en ervaring op persoonlijke basis 
aan Staatsolie te continueren. Hij is daarop weggegaan van Chevron en tot 
vandaag heeft hij samen met zijn vrouw, Sherry White, Staatsolie op een 
geweldige manier met hun kennis en ervaring ondersteund. Ed en Sherry White 
zijn vandaag ook hier aanwezig en ik wil deze medaille graag ook met hun delen. 

Gulf Oil en haar medewerkers hebben op zeer constructieve en 
openhartige manier inhoud gegeven aan de technische bijstandsovereenkomst. 
Wij hadden toegang tot alle haar faciliteiten en specialisten, gevraagd en 
ongevraagd. Er ontstond een zodanige positieve wisselwerking, dat menige 
adviseur ons project als zijn of haar eigen baby ging beschouwen. 

 
7. Enkele operationele ervaringen 

Ook diverse opeenvolgende Regeringen, overheidsinstituten, particuliere 
grondeigenaren, lokale ondernemingen en adviesbureaus hebben vlot 
medewerking verleend bij de uitvoering van onze werkzaamheden. 
Onbekendheid met de nieuwe industriestandaarden, veroorzaakte soms 
misverstanden. Ik wil een paar voorvallen noemen. 
 
De boormachine 

Vanwege het krappe budget, moesten wij improviseren met lokaal 
aanwezige middelen. Zo werd besloten om de eerste drie exploratieboringen met 
een oude boormachine van de Dienst Watervoorziening uit te voeren. Toen all 
booropzichters, specialisten en instrumenten uit het buitenland gemobiliseerd 
waren, kon de boormachine, ondanks vele verzoeken en smeekbeden, niet 
aangeleverd worden.  

Teneinde raad ben ik toen zelf naar de werkplek met de boormachine 
gegaan om te kijken wat aan de hand was. Daar bleek dat de machine al langer 
dan een maand vastzat met haar boorstangen in een boorput. Alle pogingen om 
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de boorstangen los te krijgen waren tot dan mislukt. Ik zag ons project 
mislukken zonder dat wij, ook maar een enkele boring hadden uitgevoerd. Ik heb 
toen de vastzittende boorstangen stiekem laten doorsnijden en de boormachine 
weggesleept. Aanvankelijk werd deze daad door de leiding van de Dienst 
Watervoorziening mij erg kwalijk genomen, maar later toonde men toch wel 
begrip, en heeft meegewerkt bij de uitvoering van de geplande boringen. 
 
Avondklok 

Toen wij met onze veldwerkzaamheden begonnen werd er nog avondklok 
in Suriname. De boorwerkzaamheden echter, vonden rond de klok plaats en 
mensen en materieel moesten elk uur van de dag aan- en afgevoerd kunnen 
worden. Bij het inbouwen van de eerste testput was een speciaal instrument 
nodig, dat uit de VSA ingevlogen moest worden. Gulf Oil kreeg van de  
leverancier in Houston Texas gedaan, om een medewerker die toevallig zijn 
paspoort op zak had, het instrument als handbagage direct naar Suriname te 
brengen. De goeie man had nooit van Suriname gehoord en nog minder dat er 
avondklok in dat land werd ingesteld. 

Op moeilijkheden bij aankomst anticiperend, haalde ik de man zelf af van 
het vliegveld en na hem in het hotel afgezet te hebben, ging ik voor het ingaan 
van de avondklok naar de militaire post voor een avondpas, zodat ik het 
instrument naar de boorlocatie kon brengen. Daar vond men dat ik te laat was 
en maar op de bank moest wachten tot de volgende ochtend. 

Ik was erg verbaasd en dacht: een vreemde brengt dat instrument met 
spoed naar Suriname en deze man zegt mij om tot de volgende ochtend op de 
bank te zitten. Na van mijn verbazing bekomen te zijn, kon ik mij niet meer 
inhouden, en zei tegen de militair: “Commandant als dit apparaat vannacht niet 
bij de boor komt, zullen daar ongelukken gebeuren. U bent nu daarvan op de 
hoogte. Als er doden vallen, zult u voor de consequenties moeten instaan”. 

Iedereen werd stil, en na een poos zei de militair boos: ”Laat die man 
maar gaan, als ze onderweg op hem schieten moet hij het maar zelf weten”. Ik 
kreeg geen pas. Maar toen ik de post verliet, zei een soldaat bij het zien van mijn 
auto: “Meneer maakt u de knipperlichten aan en rijdt u rustig door, zonder te 
stoppen”. Ik kwam zonder problemen bij de boorlocatie aan en job werd met 
succes afgevoerd. Veel later begreep ik het advies van de soldaat; de coupleider 
Desiree Bouterse reed in die dagen in een soortgelijke auto als ik had. 
 
8. Enkele markante gebeurtenissen in de periode 1982-2005 

Op 25 november 1982, de jaardag van de Republiek van Suriname, en 
twee jaar na de oprichting van Staatsolie, werd Suriname een 
aardolieproducerend land, met een dagproductie was 250 vaten per dag. Jack 
Bradford die dit wonder mogelijk had helpen gemaakt, zou de dag daarop 
terugkeren naar zijn huis in Oost-Texas. Ik was een beetje onzeker en vroeg: 
“Jack, morgen ga je al weg, maar wij hebben nog geen enkel ervaring met de 
operaties, wat gaan we doen als de problemen er komen en jij er niet bent?” 
Jack glimlachte en zei: “Eddie, ik heb jullie nu lang genoeg meegemaakt. Jullie 
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zijn intelligente mensen en je zult zien hoe je eigen mensen de problemen één 
voor één zullen oplossen. En als je mij dan toch nog nodig hebt, kunt je mij altijd 
thuis bellen”. 

 

 
Schilderij Erwin de Vries 1988 

 
Het opstarten en staande houden van de productie-installaties waren in 

het begin niet gemakkelijk. Niet alleen door allerhande technische en 
operationele problemen, maar ook door de dramatische verslechtering van de 
politieke- en de sociaal-economische situatie in Suriname, vooral na de 
decembermoorden van 1982. Dit bracht een periode van angst, onzekerheid, 
wegvluchtend kader, internationaal isolement, ongekend hoge en voorhollende 
inflatie, deviezenschaarste, verslechtering van lokale diensten en goederen, 
toenemende corruptie, en een guerrillaoorlog. 

Ik wilde niet van opgeven weten. Ik zou laten zien, dat wij 

ondanks al deze obstakels, toch een moderne industrie konden 
opbouwen. Wij hebben ook veel hulp gehad van vrienden, en als wij 
het helemaal niet meer wisten, stak zelfs God een helpende hand toe. 

Ik wil nu enkele markante zaken noemen die bijgedragen hebben tot 
ons succes. 

 

1. Toepassing van de Moyno pompen. 
De Saramacca-olie kon vanwege haar hoge viscositeit niet met de 

geïnstalleerde jaknikker-pompen geproduceerd worden. De aanbevolen 
stoominjectie loste onze problemen niet op, omdat het reservoir daarvoor niet 
geschikt was. Na een paar jaren worstelen, waren wij echt ten einde raad. Toen 
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ontmoette ik heel toevallig een wellservice contractor uit de VS, die mij vertelde 
over een cavitatie pomp die hij in Oost Texas gezien had, waarmee de eigenaar 
instaat was om heel modderige olie naar boven te brengen. Direct daarop heb ik 
de installatie in Texas bezocht, twee van die pompen gekocht en die in ons veld 
uitgeprobeerd. Dat werd een groot succes. 

Staatsolie is een van de eerste oliemaatschappijen in de wereld, die met 
deze oliepompen, toen bekend onder de naam “Moyno”, zware olie zonder 
voorverwarming begon te produceren. Artikelen over onze productieervaringen 
met deze pompen verschenen in het maandblad: The Petroleum Engineer van 
juni 1985 en 1988. Er zijn thans meer dan 1600 van deze pompen in onze velden 
in bedrijf, die samen ruim 17000 vaten per dag produceren. 

 
2. Financiering ABN-Bank 

Nauwelijks hadden wij onze productie-problemen opgelost, of de olieprijs 
begon midden de jaren tachtig flink te dalen. Ook de beschikbaarheid van 
deviezen in Suriname werd een groot probleem. Zelfs voor Staatsolie die 
buitenlandse valuta zelf verdiende. Toen vonden wij een oplossing via de ABN-
bank in Houston. Wij sloten een z.g. doorlopende revolverende lenings-
overeenkomst, met een plafond van US$ 10 miljoen. Onze US-dollar ontvangsten 
voor olieleveringen aan de Suralco, werden voortaan op een leningsrekening bij 
de ABN-bank_in Houston ontvangen. Zolang de lening beneden het plafond bleef, 
konden wij dan diensten en goederen in het buitenland kopen en betalen. Als het 
totaal van uitstaande leningen het plafond overschreed, werd een deel van de 
ontvangsten gebruikt om de lening weer onder het planfond te brengen. De US-
dollars die overbleven werden naar de Centrale Bank van Suriname overgemaakt. 

Met dit arrangement konden wij de olieproductie zonder stagnatie, stap 
voor stap verder uitbreiden, kapitaal goederen kopen w.o diverse bouwpakketten 
voor tankers bij DamenSchipyards uit Gorichem. Tussen 1990-1991 hebben wij 
met genoemde leningsrekening, een 55 km lange pijleiding kunnen aanleggen, 
om de olie zonder voorverwarming, vanaf het productieveld in Saramacca, naar 
een terminal aan de Suriname rivier, nabij Paramaribo, te transporteren. Dit 
project heeft ca US$ 10 miljoen gekost, en werd ontworpen door Mac Allister 
Engeneering in Houston, en is eigen beheer uitgevoerd. 

In dezelfde periode konden wij ook de “basic-design” van de eerste fase 
van de olie raffinaderij uitvoeren, die na een korte onderbreking vanwege de 
“telefooncoup” van 1991, tussen 1995-1997 gebouwd werd, met Lummus-
Crest_BV als hoofdaannemer. De kosten van dit project bedroegen ca US$ 65 
miljoen, en weer was de ABN-Bank een van de belangrijke externe financierder. 

De bankiers van de ABN-Bank: Freddie Vos in Paramaribo, Don Hanna in 
Houston en Joost Ooievaar in Amsterdam hebben, ondanks de onstabiele 
politieke situatie in Suriname, gedurende vele jaren hun vertrouwen aan 
Staatsolie geschonken. Mijn bijzondere dank voor hun bijdrage.  

Met de uitvoering van deze twee laatst genoemde projecten 
begon Staatsolie meer bekendheid te krijgen en aantrekkingskracht uit 
te oefenen op goed opgeleide krachten, met name uit de bauxiet-
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aluinaarde industrie. Velen, waaronder mijn latere opvolger, de heer 
Marc Waaldijk, hebben zich in deze periode bij Staatsolie aangemeld, 

en een grote stoot aan de verdere groei van het bedrijf gegeven. 
 

3. LummusCrest BV 
De aluminium industrie die onze olie afnam, kampte zelf ook met een 

prijscrisis en bracht onze olieprijs steeds onder groter wordende druk. Wij 
besloten daarom een kleine raffinaderij te bouwen, waardoor onze 
afzetmogelijkheden vergroot kon worden. Voor technische bijstand voor de bouw 
van de raffinaderij zijn wij toen bij de Shell in Rijswijk terechtgekomen, die ons 
vriendelijk doorverwees naar LummusCrestBV, hier in Den Haag. Daar hebben 
wij de heer Rob Brons ontmoet die ons project, ondanks vele twijfelaars, serieus 
nam en door de verschillende fasen: van ontwerp, financiering, bouw en opstart 
heeft ondersteund. Ik ben blij dat de heer Rob Brons vandaag hier ook met ons 
kan zijn. 

 
4. TNO- Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschap-
pelijk Onderzoek 

Voor de financiering van het raffinaderijproject, was een onafhankelijke 
toetsing van de oliereserves noodzakelijk. Op aanbeveling van de ABN Bank en 
de Nederlandse regering, kwamen wij begin 1990, bij de gezaghebbende 
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, het 
TNO terecht. Het TNO reageerde positief en de heer Ir. Christiaan Bos werd als 
coördinator voor Staatsolie aangewezen. De heer Bos heeft Staatsolie omarmd 
en een vruchtbare samenwerking bevorderd met dit instituut, op het gebied van 
geologisch- en reservoironderzoek, reservoirmanagement, het opzetten van een 
modern database-managementsysteem en vele on-the-job trainingen, samen 
met o.m. de TU van Delft en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het 
TNO is ook behulpzaam geweest bij de selectie van geschikte kandidaten ter 
versterking van onze exploratieactiviteiten. Diverse leden van het KNGMG zijn 
zodoende via het TNO betrokken geweest bij Staatsolie. Ik ben blij de heer 
Christiaan Bos en vele van deze medewerkers, vandaag hier weer te ontmoeten 
en hen te bedanken voor hun bijdrage aan Staatsolie en voor de nominatie van 
dit eerbewijs.  

 
5. Ernst & Young Nederland 

De eerste tien jaren lag het zwaartepunt bij Staatsolie voornamelijk op de 
verhoging van de olieproductie, om vooral de dalende olieprijzen te compenseren. 
In dezelfde periode maakte Suriname een ongekende ontwaarding van de 
Surinaamse gulden mee. De koopkracht van de lonen die in Surinaamse guldens 
uitbetaald werden, ging dagelijks achteruit. Om onrust en verlies van het beperkt 
aantal geschoold personeel tegen te gaan, besloten wij een deel van de lonen in 
natura uit te betalen: met voedselpakketten, bouwmaterialen, en andere 
duurzame goederen. Deze goederen kochten wij met onze oliedollars en 
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verrekenden met het personeel tegen de officiële koers. Zo werden de lonen 
enigszins draaglijk gemaakt.  

Naar aanleiding hiervan beschuldigde de Minister Opbouw mij toen van 
corruptie en een onderzoek werd gelast, dat uitgevoerd werd door de 
Surinaamse Accountants Associatie en Ernst en Young Nederland. Dat was de 
directe aanleiding voor de intrede van Ernst & Young Nederland bij Staatsolie, 
met de heer Arnold van der Heijden als teamleider.  

Het onderzoek van de accountants gaf aan dat er financieel niets 
verkeerds aan de hand was. Het onderzoek had ook veel lof voor het personeel 
voor de bereikte resultaten. In de marge werd ook opgemerkt dat de 
pioniersfase bij Staatsolie voorbij was, en dat wij nu meer aandacht moesten 
schenken aan het opzetten van een moderne bedrijfsorganisatie. De heer van 
der Heijden gaf ook een traject aan voor de toekomstige organisatieontwikkeling. 
Wij hebben goed gebruik gemaakt deze aanbevelingen en Arnold gevraagd om 
ons daarbij te begeleiden. 

De heer van der Heyden heeft een geweldige job gedaan door in 
Suriname met onderkenning van de moeilijke sociaal-economische 
omstandigheden en de grote culturele diversiteit, bij Staatsolie een van de 
sterkste bedrijfsorganisaties te helpen opzetten. Tussen Arnold en mij is een 
bijzondere vertrouwensrelatie ontstaan, en ik ben erg blij, hem en zijn 
echtgenote bij dit evenement ook weer te zien. 

 
8. Slot 

Ik ben nu echt aan het eind van mijn presentatie gekomen en tot besluit 
wil ik u over mijn mooiste ervaring vertellen. 
In 1997 wilde de Regering Wijdenbosch, die in grote financiële nood verkeerde, 
de oliereserves van het Tambaredjoveld voor een “bordje linzensoep” verkopen. 
Ik weigerde zijn opdracht uit te voeren en werd tot twee keer toe ontslagen. 

Terwijl de ontslagen voor de rechter uitgevochten werd, liep ik op een dag, 
ter afleiding, foto’s in het centrum van Paramaribo te maken. Plotseling werd ik 
aangesproken door een oudere Chinese mevrouw, die mij vroeg of ik die meneer 
“Jarafo” was, van die oliemaatschappij. Toen ik bevestigend antwoordde, zei ze 
opgewonden in het Surinaams: ”Meneer Jarafo, het is niet goed wat de 
regering met jouw heeft gedaan, als wij op straat moeten gaan, dan ga 
ik voor jou lopen.” 

Die uitspraak en vooral uit de mond een oudere mevrouw van Chinese 
afkomst, die vroeger rustig en teruggetrokken in Suriname leefden, had mij 
bijzonder geroerd en gesterkt. Uiteindelijk zijn 80.000 mensen de straat 
opgegaan om te protesteren tegen het wanbeleid en de voorgenomen verkoop 
van Staatsolie’s reserves. De ontslagen werden door de rechter uiteindelijk 
veroordeeld, en ik werd weer in mijn functie hersteld. 

Ondanks vele waarschuwingen van goedbedoelende vrienden, 

was ik op mijn post gebleven en had steeds het geloof behouden, dat 
als ik oprecht en integer zou werken, het volk mij niet in de steek zou 
laten. Dat was bewaarheid geworden. 
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Blik in de zaal tijdens medaille-uitreiking in De Haag 

 
Mijn dank aan het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig 

Genootschap en het Organisatie Comité voor deze geweldige huldiging. Mijn 
dank aan alle medewerkers van Staatsolie die mij jarenlang ondanks alle 
tekortkomingen geaccepteerd en gesteund hebben. Mijn bijzondere dank aan 
mijn echtgenote Greta en de dochters Graciela en Anita voor hun active steun en 
de gelegenheid die zij mij hebben gegeven om deze droom werkelijkheid te 
maken. 
Ik dank u voor de aandacht…… 

00000 


