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INTERVIEW S.E.JHARAP OVER LEIDERSCHAP 

Met  ERNST EN YOUNG SURINAME #1995 

Hoe ziet u uzelf als leider? 

"Eigenlijk zie ik mezelf niet zozeer als een leider. Het bedrijfsleven in Suriname 

gebruikt dat woord liever niet. We zijn daar niet aan gewend. Ik zie mezelf daarom 

meer als iemand die scheppend bezig is. Ik ben bezig om iets tot stand te brengen en 

dat is voor mij belangrijker dan het proces van leidinggeven zelf. In feite beschouw ik 

mezelf een beetje als een artiest. In het begin was ik een alleenwerker. Ik had een 

idee om iets te doen en ik wilde dat idee realiseren. Het leidinggeven is dus een 

middel om een aspiratie, een visie te kunnen realiseren. Hoe ik mezelf als leider zie? 

Eigenlijk heb ik hierover nog geen innerlijke reflectie gepleegd. Belangrijker is dat je 

een doe[ hebt, de wil hebt om het te realiseren en mensen kunt motiveren en 

mobiliseren om dat doel gezamenlijk te realiseren”. 

 

Op dit moment heeft Staatsolie meer dan 600 medewerkers. Om Uw doel te 

bereiken zal er wel een systeem opgezet zijn, waarin duidelijk de 

medewerkers worden aangestuurd. Geeft U nu nog dagelijks leiding aan de 

medewerkers of heeft U de meeste zaken gedelegeerd naar de managers in 

de organisatie? 

"Ik heb de leiding over het directieteam, dat thans uit vier man bestaat. Naarmate het 

bedrijf is gaan groeien zijn de structuren uitgebreid, procedures zijn beschreven, 

taken, bevoegdheden en overlegstructuren zijn vastgelegd. We hebben de gangbare 

organisatievorm. Tijdens deze groei en organisatieontwikkeling heb ik mezelf erg veel 

moeten aanpassen. Ik ben iemand die graag zelf actief en direct is. Als je alleen werkt 

of baas bent in een kleine organisatie zijn de beperkingen in de directe omgeving veel 

kleiner. Bij mij speelt de intuïtie een belangrijke rol. Je krijgt een ingeving voor een 

oplossing, je vaardigt een besluit uit en omdat het een kleine groep is volgen ze je. En 

als het goed gaat versterkt dat je imago. Maar als je een grotere organisatie hebt, met 

verbreding in de top, overlegstructuren enz. dan wordt de intuïtie als basis voor 
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leiderschap een stukje moeilijker. Je moet veel meer uitleggen en beredeneren. 

Intuïtie kun je heel moeilijk onderbouwen met tastbare feiten. Die feiten zijn 

misschien voor de persoon, die de ingeving krijgt en de beslissing neemt ergens in zijn 

onderbewustzijn opgesloten. Maar het is niet manifest en vaak kunnen wij, die 

daarmee werken, dit in het begin althans, niet goed verwoorden. Dan wordt bij een 

grote organisatie de communicatie op basis waarvan bepaalde essentiële beslissingen 

genomen wordt moeilijk. En dat kan leiden tot misverstanden en spanningen". 

 

Hoe gaat u om met die spanningen en hoe probeert u die 

communicatieproblemen op te lossen? 

"Nu de top verbreed is eist iedereen zijn rol op. Dat moet ik mij realiseren en 

aanpassen. Ego's botsen met elkaar en het is niet altijd gemakkelijk. Zeker als je 

vanaf het begin de leiding over de organisatie hebt gehad en die uitgroeit naar een 

groter niveau. Je moet steeds bereid zijn om te leren en om te veranderen. Mijn 

opvatting is dat het belang van de Maatschappij steeds voorop gesteld moet worden. 

Communicatieproblemen en spanningen kunnen dan beter besproken en opgelost 

worden". 

 

Eerst was Staatsolie een kleine organisatie en vrij snel is de organisatie 

gegroeid. Vond u het prettiger om in een kleine organisatie te werken dan 

in de huidige organisatie? 

"Ja, het was leuker om in een kleinere organisatie te werken. De flexibiliteit van de 

kleinere organisatie om veranderingen snel te kunnen doorvoeren en in te kunnen 

spelen op de interne en externe omstandigheden was daar nadrukkelijker aanwezig". 

 

Dus meer ondernemerschap? 

"Ja. In een grote organisatie daarentegen zijn er veel meer regels en procedures. 

Daar heb ik soms last van. Het proces van besluitvorming is traag, veel feiten, vele 

nota's en discussies. De intuïtie wordt teruggedrongen en de creativiteit krijgt minder 

ruimte. Een professor in bedrijfskunde hoeft nog geen succesvolle ondernemer te 

zijn". 
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Kunt u het begin aangeven van Staatsolie, hoe u ermee begonnen bent? 

"Ik heb altijd de drang gehad om dingen te doen en te creëren. Die drang heeft zich 

in het verleden, voordat ik met Staatsolie begon, ook op andere terreinen 

gemanifesteerd. In 1980 veranderde de politieke situatie in Suriname plotseling en ik 

ben in een situatie terechtgekomen, waarbij mogelijkheden ontstonden om iets 

concreter te doen in het vakgebied waarvoor ik ben opgeleid. Ik ben geoloog en een 

"goede" geoloog droomt vaak over om een delfstof te vinden. Ik wilde echter niet 

alleen vinden, maar die ook zelf tot ontginning brengen. In 1980 werd ik gevraagd om 

iets te doen in de aardolie sector. Ik heb daarin toegestemd. In december van 

datzelfde jaar werd Staatsolie opgericht. Op dat moment was ik hoofd van de 

Mijnbouwkundige Dienst. Staatsolie moest inhoud geven aan het nieuwe aardolie-

beleid van de regering. De nieuwe maatschappij was meer als een controle instelling 

bedoeld. Ik werd benoemd tot directeur van Staatsolie en de gedachte was dat ik die 

functie ook zou kunnen combineren met dat van Hoofd van de Mijnbouwkundige 

Dienst. Toen dacht ik er ook zo over, maar al gauw bleek dat als je het goed wilde 

doen die twee functies niet te combineren waren. Ik zag een grotere uitdaging in de 

aardolie en besloot ontslag te nemen bij de Mijnbouwkundige Dienst en de petroleum 

sector op te zetten". 

 

En vanaf het begin is het bedrijf geleidelijk aan gegroeid. Heeft u het gevoel 

gehad dat u altijd vat heeft gehad op de groei van Staatsolie? 

"Jazeker. Tot nu toe heb ik leiding gegeven aan de ontwikkeling van alle grote 

plannen van Staatsolie. Ik heb de rest van het personeel daarbij voor de ideeën 

kunnen vinden en hen kunnen motiveren om die ideeën tot de hunne te maken en 

met grote inzet en loyaliteit deze tot werkplannen uit te werken en de uitvoering 

daarvan als hun eigen uitdaging ter hand te nemen". 
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Dit is beetje het verhaal uit een jongensboek. Nu heeft het bedrijf al ruim 

600 man. De beslissing om de Mijnbouwkundige Dienst te verlaten en met 

Staatsolie te beginnen, is cruciaal geweest uw leven. Heeft u misschien nog 

meer cruciale momenten of beslissingen gehad in uw leven die bepalend 

zijn voor uw huidige leiderschap? 

"Reeds als kleine jongen was ik begeesterd door de techniek. Ik wilde daarin iets 

doen. Ik kom uit een gezin van kleine landbouwers. Twintig kinderen en ik ben de 

enige die verder is gaan studeren. Ik was duidelijk niet tevreden met het lot op het 

platteland van toen. Geen water, geen elektriciteit, geen vervoer, geen sport. Die 

woonsituatie was toch wel de motivatie om verder te studeren. In 1964 ging ik met 

een studiebeurs van de Suralco naar Nederland om geologie te studeren. Ik heb in 

Leiden gestudeerd. De jaren `60 was een van enorme beweging in de wereld van 

vrijheid, van strijd tegen onderdrukking, een van zelfstandigheid, weg met het 

kolonialisme, weg met het imperialisme en van nationale zelfstandigheid. De grote 

veranderingen in de Nederlandse studentenbeweging en de opstand in Parijs waren 

zaken die in die tijd plaats vonden en ik ben niet geïsoleerd opgegroeid van die 

ontwikkelingen. Wij hadden ook een heel actieve beweging van Surinaamse studenten 

in Nederland, waar je zeer intensief naast je studie je bezighield met wat voor 

toekomstige rol van ons werd verwacht in Suriname. In de sfeer van die tijd was de 

motto snel afstuderen en terug naar Suriname om ook daar veranderingen teweeg te 

brengen. Ik had echt geen indoctrinatie nodig om te begrijpen dat kinderen van de 

districten het erg moeilijk hadden om naar school te gaan. Wij vonden dat de oude 

politieke partijen aan de kant moesten worden gezet. Ze hadden al zo lang het land 

bestuurd zonder dat er vooruitgang te merken was. Zij hadden hun tijd gehad en 

moesten plaats maken voor jonge mensen, die dat beter zouden doen. Begin jaren 

1970 zijn wij die in de 60-er jaren hadden gestudeerd, teruggekomen naar Suriname. 

Er zijn diverse politieke groepen gevormd, vaak links georiënteerde groepen en ik ben 

een van de medeoprichters geweest van de Volkspartij. Ik ben prominent in de 

Volkspartij bezig geweest om de ideeën en de idealen, die wij eind jaren `60 hadden 

geformuleerd hier te kunnen realiseren. Om die politieke partij gestalte te geven zijn 

er massa's organisaties opgezet, jeugdorganisaties, vrouwenorganisaties, buurt-

verenigingen. Ik ben ook heel erg actief geweest in de vakbeweging. Toen we 
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terugkwamen naar Suriname was de conceptie, dat wil je verandering teweeg 

brengen in het land je toch eerst de politieke macht zou moeten verwerven en wij 

dachten principaal aan verkiezingen om zo via de parlementaire weg bestuursmacht te 

krijgen en dan verandering op het sociaal economisch gebied te kunnen realiseren. 

Om dat proces mogelijk te maken ben ik zelf tien jaar politiek zeer intensief bezig 

geweest in Suriname op allerhande niveaus, van les geven aan kleine kinderen tot 

organiseren van arbeiders, boeren, vrouwen in diverse delen van het land, van 

Marowijne tot Nickerie. Ik heb hiervan enorm veel geleerd. Hoe je met diverse soorten 

mensen, rassen en culturen om moet gaan en hoe je organisaties opbouwt en in 

stand houdt. Toen in 1980 de mogelijkheden van politiek werk gestopt werden, want 

de militaire machthebbers verboden politieke partijen en politieke activiteiten voor een 

tijd, kwamen we in een vacuüm te zitten. Door de opening naar de economische 

sector, waar ik toch ook naast het politiek werk actief bleef als geoloog en 

organisatorisch werk deed op de Geologisch en Mijnbouwkundige Dienst, heb ik die 

energie en aandacht gekanaliseerd naar de ontwikkeling van de petroleum sector. En 

de ervaringen, die ik in de afgelopen tien jaar op het gebied van de organisatie had 

opgedaan zijn natuurlijk geweldig van pas gekomen". 

 

Komt uw links georiënteerde politieke filosofie ook tot uiting in het 

leiding geven bij Staatsolie en kunt u bepaalde aspecten noemen 

waaruit blijkt dat u die politieke filosofie aanhangt? 

"Ik heb met een beurs van Suralco gestudeerd in Nederland maar na het afstuderen 

dacht ik er niet aan om bij een andere particuliere maatschappij naar een baan te 

solliciteren. Ik ben direct bij de overheid gaan werken. Dat was politiek neutraal. De 

mogelijkheid om met Staatsolie te beginnen was een dankbare gelegenheid om 

binnen de boezem van de Staat een van de belangrijkste uitgangspunten van het 

socialisme te realiseren. Door voor Staatsolie te werken had ik geen moeite met de 

begrippen winst en uitbuiting. Immers wanneer het bedrijf zou bloeien en er winst 

werd gegenereerd, zou de Staat er rijker van worden en niet slechts een paar 

individuen. Volgens de leer mocht dat, want wie is de Staat? Dat is het volk en dat zijn 

wij allemaal. Ik heb zeker in het begin de medewerkers kunnen mobiliseren door 
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hen te vertellen dat wij bij Staatsolie helemaal voor ons zelf en voor onze "kinderen" 

werken. Dat sloeg goed aan. Tot vandaag beschouwen de mensen Staatsolie als hun 

eigen bedrijf, daar zijn ze erg trots op en kunnen mede daardoor tot bijzondere 

prestaties gemotiveerd worden. Soms zegt men buiten dat ik een kapitalist ben 

geworden. Volgens de theorie moet je dan eigenaar zijn van de productiemiddelen. Het 

lijkt alsof ik eigenaar ben van Staatsolie, maar dat is niet zo. Mijn levensstijl is ook 

eenvoudig gebleven”. 

 

Hoe motiveert u uw medewerkers nu tot dit soort prestaties? 

"We hebben hiervoor eigenlijk twee elementen. Een, dat het resultaat van het harde 

werken voor onszelf is. Als het niet concreet op de salarisslip terecht komt, worden de 

opbrengsten gebruikt om het bedrijf verder uit te breiden en een deel gaat naar de 

Staat. Daarmee worden er scholen gebouwd en onderwijzers betaald. Dat snijdt hout. 

Mensen konden dat goed volgen. Ten tweede, hebben wij een andere zeer 

aansprekende mobilisatiebasis, namelijk het "Vertrouwen in eigen kunnen" gebruikt. 

Misschien komt dat een beetje bombastisch over, maar in onze situatie is dat een 

bijzonder belangrijk facet. Je moet begrijpen dat de opleiding en opvoeding in Suriname 

tot voor kort voornamelijk gericht is geweest om mensen voor z.g.  witteboord banen te 

indoctrineren, vooral de ambtenarij. De informatie die wij op de lagere en de 

middelbare school kregen was zeer zelden gericht van "jongen, als je heel hard je best 

doet, je een vak leert, dan kan je een bedrijf beginnen en iets voor jezelf gaan creëren". 

Het was meer gericht op als je je best deed dat je dan een diploma kon behalen en dan 

kon je een goede baan bij de overheid of bij een van de buitenlandse ondernemingen 

krijgen. Maar zelden werd het eigen ondernemerschap gestimuleerd. 

Goed, toen wij in de jaren `60 in de frontlinie liepen om zelfstandig te worden en om de 

koloniale verhoudingen te beëindigen, hebben we vaak op een felle manier op fora 

gediscussieerd. Men twijfelde of dit nou wel verstandig was en kregen antwoorden van: 

"jullie kunnen toch niks zelfstandig teweeg brengen". Ik kan me nog zeer levendig tal 

van gesprekken op seminars en in discussieclubs met mijn Hollandse collega's 

herinneren. Ons is vaak het verwijt gemaakt: "ja, wat gaan jullie met die 

onafhankelijkheid doen, want jullie kunnen toch zelf niets tot stand brengen en voor 

elke noodzakelijke positieve ontwikkeling hebben jullie steeds buitenlanders nodig". Nu, 
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ik heb toen bewust of onbewust die uitdaging aanvaard om te zeggen: "wij of ik zijn 

toch niet de mindere van jullie. Wat jullie kunnen, kunnen wij ook. Als buitenlanders in 

Suriname een bedrijf konden opzetten dan zag ik niet in waarom wij Surinamers, en ik 

persoonlijk voor mezelf, dat ook niet zouden kunnen doen. Ik vond dat ik het talent, 

de intelligentie en opleiding er voor had en als de situatie zich voordeed zou ik dat ook 

kunnen doen. In de felheid van de discussies, terwijl de argumentaties over en weer 

plaats vonden heb ik bedacht dat ik na mijn afstuderen terug zou gaan en zou 

bewijzen dat wat de mensen daar beweerden niet waar was. Toen de mogelijkheid 

zich voordeed met Staatsolie iets concreets te doen heb ik dat met enorm veel 

enthousiasme, drang en committent aangegrepen. Wij zouden een moderne en 

technologisch geavanceerde industrie opbouwen, geheel door onszelf, in eigen 

beheer, met eigen middelen en we zouden de gemeenschap laten zien wat wij waard 

zijn". 

 

Heeft u de leuze "geloof in eigen kunnen" zelf verzonnen en aan 

Staatsolie gekoppeld? 

"Ik heb het niet zelf verzonnen. Het idee heeft in het onderbewustzijn geleefd. Ik heb 

het waarschijnlijk een keer gehoord en in een flits bedacht dat wij dit als slagzin 

kunnen hanteren om de groei van Staatsolie te ondersteunen. Die roep "vertrouwen in 

eigen kunnen" was, toen wij besloten om een eigen produktieplant voor 

proefdoeleinden in Saramacca te installeren, dan ook een heel belangrijke 

mobilisatie". 

 

Is die spreuk al gelijk aan Staatsolie toegewezen? 

"Nee, de Maatschappij is in 1980 opgericht. We zijn met onze eerste onderzoekingen 

in 1981 begonnen, en eind 1982 hadden we de eerste produktiefaciliteiten 

geïnstalleerd. Dat feit op zich was al heel bijzonder. Omstreeks die tijd moet deze 

spreuk dateren". 
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Wat zijn uw sterke en zwakke kanten, die U bent tegengekomen in het 

dagelijks uitoefenen van uw functie? 

"Ik denk dat, hoe paradoxaal het ook klinkt, mijn sterke zowel als mijn zwakke kanten 

op dezelfde eigenschappen neerkomen. Ik neem beslissingen snel, ben vaak 

emotioneel, soms impulsief en ook ongeduldig. Bij het nemen van beslissingen speelt bij 

mij de intuïtie nog een enorm belangrijke rol. Genoemde eigenschappen zijn vaak nodig 

om snel en doeltreffend op te treden. De olie-industrie kent veel onzekerheden. De 

exploratie en productie vinden onder de grond plaats en daar kunnen we met het blote 

oog niet kijken. Deze vorm van industrie is ook heel turbulent en veranderingen vinden 

snel plaats. Ook de politiek-economische situatie van Suriname, zeker gedurende de 

periode 1980 tot heden, is turbulent en onzeker geweest. Dan moet je in belangrijke 

mate op de intuïtie varen om problemen snel te kunnen doorzien en oplossingen 

bedenken. Deze eigenschappen beschouw ik als mijn sterke kant. Maar aan de andere 

kant, creëert dat snelle reageren, snelle veranderen soms onbegrip en gevoel van 

wisselvalligheid in bepaalde delen van de organisatie. Communicatie wordt moeilijk, 

omdat vaak onvoldoende harde feiten ter beschikking zijn, en niet een ieder een situatie 

op dezelfde wijze aanvoelt. Het lagere niveau volgt je wel, vooral als je ze door een 

serie successen hebt geleid. Men heeft vertrouwen in je. Maar naarmate je hoger in de 

hiërarchie van de organisatie komt, is er meer overleg en argumentatie nodig. Ik 

vergeet dat wel af en toe. Aan de andere kant zijn er vaak weinig harde feiten aanwezig 

om een opvatting of beslissing te ondersteunen. Je komt dan als autoritair of eigenwijs 

over. Gelukkig komen deze situaties steeds minder voor. Ik let er op en probeer me aan 

te passen”. 

 

Stelt u zich deze situatie voor: Een sollicitant komt binnen en de sollicitant 

heeft een goede C.V. Het ziet er rationeel heel goed uit. Hoe beoordeelt u 

dan zo'n sollicitant? 

"Ik vaar daarbij ook sterk op mijn intuïtie. Voor belangrijke functies plaatsen we 

advertenties zodat een grotere groep mensen kan solliciteren. De laatste tijd ben ik niet 

meer zo actief in het selectieproces wat het lager personeel betreft, maar wel bij 

sollicitaties voor sleutelfuncties. Als de kandidaten aan de basis technische voorwaarden 

van de functies voldoen, maak ik vaak een babbeltje over koetjes en kalfjes en probeer 
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zo een indruk over de algemene opvattingen, over Staatsolie, samenwerken, 

vertrouwen in eigen kunnen, te krijgen. Je krijgt clan een gevoel of die persoon bij 

Staatsolie zal passen of niet". 

 

Zijn er bepaalde kenmerken die een medewerker van Staatsolie moet 

bezitten? 

"Hij moet, naast het beschikken over de kwalificaties voor de functie zelf ook de 

instelling hebben om de doelstellingen van Staatsolie te begrijpen en uit te 

dragen. Staatsolie is niet een bedrijf waar je alleen een dikke boterham komt 

verdienen en daarmee uit. Het heeft een voorbeeldfunctie. Mensen moeten de 

gedachte van "vertrouwen in eigen kunnen" begrijpen en zich als zodanig 

gedragen. En zeker niet beginnen te zeuren over hun beloning. Staatsolie 

ontleent haar succes aan die ontwikkelingsvisie. Naast het produceren van olie 

hebben we een belangrijke missie te vervullen. Dat bevordert ook een 

gemeenschappelijke en gezonde bedrijfscultuur en vergroot de motivatie”. 

 

Op uw deur staat: "It's not that I'm difficult, I only want the best". 

Betekent dat het hier voor sommige mensen wel eens zweten is in 

deze kamer? 

"0 ja, er worden hier wel eens harde woorden gesproken. Mensen worden op hun 

functioneren aangesproken, verbeteringstrajecten overeengekomen en een 

enkele keer de wacht aangezegd. Ik denk dat de mensen van buiten soms een 

ietwat romantisch beeld van Staatsolie hebben. Men denkt dat het hier zo leuk en 

zo mooi is, dat het hier zo goed gaat en we veel betalen. Maar er wordt hier 

verschrikkelijk hard en onder hoge spanning gewerkt. De eisen liggen hier op het 

internationale niveau. Mensen die elders misschien aardig kunnen meegaan, 

hebben hier soms moeite om zich aan te passen. Wij verkopen onze producten op 

de internationale markt dus we moeten tegen grote producenten concurreren. We 

hebben hier een marginaal olieveld met olie van middelmatige kwaliteit. Dat 

betekent dat de productieopbrengsten in verhouding met de kosten relatief laag 

zijn. Met efficiëntie moeten we in leven blijven, meerwaarde en groei blijven 



 10 

genereren. Dus dat betekent dat we ons niet al te veel grappen kunnen 

permitteren". 

 

Wat zijn uw persoonlijke ambities? 

"Ik vind ambitie een wat geladen woord. Ik zou dat voor mezelf meer een missie 

willen noemen. Ik voel dat ik een missie te vervullen heb en daarbij is Staatsolie 

zoals eerder aangegeven een instrument. Mijn grootste drijfveer was om te 

bewijzen dat wij Surinamers ook in staat zijn om belangrijke ontwikkelingen 

zelfstandig tot stand te brengen. Hoewel wij met Staatsolie grote vorderingen hebben 

gemaakt, hoor je toch vandaag nog steeds mensen zeggen: "ja, we kunnen dat ze!f 

niet doen, want we hebben gebrek aan kapitaal, we hebben gebrek aan kennis, we 

hebben de mensen niet". Ik vind dat allemaal nonsens. Want de situatie met 

Staatsolie in 1980 was in wezen precies zo. Niemand van ons had enige kaas van de 

olieindustrie gegeten en we hadden geen eigen kapitaal en geen ervaring. Met 

Staatsolie laten we zien dat als je erin gelooft, jezelf committeert, en verschrikkelijk 

hard werkt het wel mogelijk is. Daarbij zal je de kennis die je ontbeert links en rechts 

moeten zoeken en je eigen maken. Andere mensen zullen zich aangetrokken voelen 

en zich aandienen. Kapitaal kan je via aandelen of als lening bij een bank verkrijgen 

als je een goed Project hebt en serieus bent. Die weg hebben alle succesvolle 

bedrijven gevolgd en Staatsolie ook. Dat dringt helaas nog niet in voldoende mate bij 

de aspirant-ondernemers in ons land door. Mensen denken dat Staatsolie een soort 

uniek geval is en dat het meer met geluk dan met een bewuste aanpak te maken 

heeft. Ik denk dat onze ontwikkeling repeteerbaar is en dat de mensen, vooral de 

jonge generatie van Surinamers hier een voorbeeld aan moeten nemen". 

 

Heeft u niet het idee dat u in die missie al geslaagd bent? Is Staatsolie 

niet al daar waar u het had willen zien? 

"Ja en nee. Ik heb nog niet het gevoel dat er al grote groepen van mensen zijn die 

zeggen van "Ja, wat die kerels daar doen bij Staatsolie, dat kunnen wij ook doen, we 

springen in sector A of sector B". In de industrie merken we daar nog weinig van. 

Misschien laten wij ons licht te weinig schijnen ". 
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En de bouw van de raffinaderij past in het plaatje van een positieve 

uitstraling hebben op de samenleving? 

"Het past allereerst binnen de strategie van de bedrijfsvoering van Staatsolie. Bij de 

verkoop van onze ruwe olie ondervinden we soms problemen en zelfs ernstige 

stagnatie. We hebben een kleine productie en een eenzijdige afzetmarkt. Afnemers 

weten dat, waardoor wij er niet altijd in slagen om een goede prijs voor ons product 

te krijgen. Met de bouw van de raffinaderij zullen we wat meer flexibiliteit krijgen bij 

de afzet van onze olie. Verder draagt de bouw van de raffinaderij bij tot versterking 

van het bedrijfsimago. Wij worden niet slechts gezien als een bedrijf ‘dat hier 

tussen de rijstvelden een paar putjes van oliebronnen heeft en dat ongeveer wel 

alles is', zoals dit een paar jaar geleden is opgemerkt in een Nederlandse krant na 

een bezoek van een paar mensen, die onze olievelden hebben bekeken. Het 

vertegenwoordigt een geheel geïntegreerde industrie van exploratie, productie, 

raffinage en marketing. Hierdoor kunnen we beter inspelen op de grillen van de 

markt en de olie-industrie. Dat brengt stabiliteit. Daarnaast legt de raffinaderij 

ook een basis voor de verdere ontwikkeling van technologie en expertise in 

Suriname. Jonge mensen die pas zijn afgestudeerd kunnen daarin een betere 

aansluiting of uitdaging vinden. Het spreekt natuurlijk meer tot de verbeelding 

van de mensen. De voorbeeldfunctie wordt zeker versterkt". 

 

Hoe ziet u de toekomst van Staatsolie? Moet Staatsolie geprivatiseerd 

worden? 

Staatsolie heeft thans bijna alle kritische succesfactoren voor een voorspoedige 

ontwikkeling. Bewezen voorraden voor tenminste 40 jaar zijn aanwezig. Er is een 

goed managementteam en een goede organisatie opgebouwd. We zijn in staat 

nagenoeg alle werkzaamheden van de petroleumsector zelfstandig uit te voeren. 

We hebben zowel nationaal als internationaal goede relaties opgebouwd met 

andere bedrijven en instellingen, vooral voor technische expertise en inves-

teringskapitaal, die voor de verdere ontwikkeling van belang kunnen zijn. We 

hebben mogelijkheden om buiten de traditionele oliesector uit te breiden. En dan 

bedoel ik met name de opwekking van elektriciteit. 
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Wat de privatisering aangaat, daar is niet zo gemakkelijk een antwoord op te 

geven. Mijn persoonlijke opvattingen zijn gemengd. Ik heb al die tijd juist willen 

bewijzen dat het best mogelijk is om ook een Staatsbedrijf succesvol commercieel 

te runnen. Het feit dat Staatolie een staatsbedrijf is, heeft juist de basis gevormd 

voor onze motivatie. Voorts heeft de Staat als Aandeelhouder het bedrijf alle 

ruimte gegeven om te groeien en zich tot nu toe afzijdig gehouden van de 

dagelijkse operations. Ik weet niet wat in de toekomst zal gebeuren. Over de hele 

wereld is thans privatisering aan de gang. De redenen daarvoor zijn voldoende 

bekend. Misschien is het ook voor Staatsolie verstandig om naar een bredere 

samenstelling van Aandeelhouders toe te werken terwijl het bedrijf nog gezond is". 

 

Hoe wilt U later herinnerd worden? 

"Als ik herinnerd moet worden, dan als de persoon die zich sterk heeft gemaakt om het 

"vertrouwen in eigen kunnen" in Suriname gestalte te helpen geven. Met de 

bouw van een moderne, technologisch geavanceerde basisindustrie hebben we een 

tastbaar bewijs geleverd van het motto "vertrouwen in eigen kunnen". De jonge 

generatie hoeft geen tijd meer te verliezen om het te bewijzen. Staatsolie moet als een 

baken dienen. Ze kunnen hier een voorbeeld aan nemen en met eigen creativiteit, 

enthousiasme en committent hun ideeën tot werkelijkheid brengen. Op die wijze zal de 

economische basis van Suriname worden verbreed en uiteindelijk welvaart in ons land 

komen". 

000000 

 


