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Inleiding 
 
Mijnheer Jharap, 
Dat we uiteindelijk toch terechtkomen waar we thuishoren, is een 
feit. Uw leergierigheid en doorzettingsvermogen hebben bewezen 
dat je van “voorbestemd” landbouwer toch directeur van een 
aardoliebedrijf kunt worden. In elk geval hebt u het Staatsolie- 
“landbouwterrein” blootgelegd, omgespit en de zaden geplant 
waarvan u en wij vandaag de vruchten kunnen plukken. Ongetwijfeld 
zult u ook van anderen cadeaus ontvangen in verband 
met uw afscheid van Staatsolie. Wat wij u meegeven is een bundeling 
van herinneringen. Herinneringen aan de tijd van uw arbeid 
op het landbouwterrein, Staatsolie. Herinneringen, omdat we 
stiekem hopen dat wanneer u straks lekker in een hangmat van 
een welverdiend pensioen geniet, wij nog in uw gedachten zullen 
zijn zoals u in de onze. 
 
In dit boekje laten we verschillende medewerkers, enkele excollegae 
en vrienden aan het woord die vertellen over komische 
voorvallen met u, hoe zij u hebben ervaren, maar ook over de 
dingen die zij van u geleerd hebben. Velen hebben het over uw 
onvermoeibaar doorzettingsvermogen, uw constante aanmoedigingen 
voor productieverhoging, maar ook over uw joviale buien. 
 
Uit de verhalen blijkt dat u een strenge maar oprechte directeur 
bent geweest. Zoals een medewerkster zei: ”Vroeger was Jharap 
een hard gekookt eitje! Zelfs als je hem liet vallen, vertoonde hij 
nog geen enkele barst. Tegenwoordig?… is hij een zacht gekookt 
eitje.” 
Het was mij een waar genoegen om deze verhalen op te tekenen. 
Ik hoop dat u er net zoveel van zult genieten als ik dat heb gedaan 
bij het schrijven. 
 
Sherida Asinga 
 



 
Eeh, pikin koeli boy…! 
Bob Joedoleksono 

J harap kwam een dagje in z’n dooie eentje de boot op, gestoken 

in een korte broek, zonder safety-kleding. Hij werd onmiddellijk 
tegengehouden door een van de werkers op de boot. 
“Eeh, pikin koeli boy, san yu e du dya, yu no sabi taki yu no mag 
kon zomaar so tapu na boto. Suma seni yu kon. Yu o kisi mankeri 
dalijk. Mars gwe boy!”, riep hij. 
Deze werker, een contractor, wist niet dat hij met de directeur 
himself te doen had. In elk geval is hij later in vaste dienst gekomen. 
 
 
Promotie tegen wil en dank 
Widjai Jungerman-Gangadin 

J harap gelooft niet in zachte heelmeesters, want die maken 

zoals het welbekende spreekwoord zegt: stinkende wonden. 
Er werd bijvoorbeeld een rode streep door de notulen getrokken 
als hij het niet met de formulering eens was. Het was geen prettige 
manier om op je fouten gewezen te worden, maar je was dan 
wel alert én kritischer tegenover je eigen werk. 
Ik werkte al enige tijd aan publicaties en deed rondleidingen toen 
hij mij benaderde om de functie van PR-officer te bekleden. Ik 
was ietwat overrompeld door zijn voorstel. Een dergelijke functie 
leek me namelijk eenn van veel gewicht. Ik voelde me nog niet 
‘ready’ en gaf dat ook aan. Ik was hoogst verbaasd de volgende 
dag een brief van hem te ontvangen waarin hij mij tot PR-officer 
had benoemd. Ik accepteerde de functie en ben hem achteraf gezien 
toch dankbaar, omdat hij met deze stap mijn carrièrepad 
richting heeft gegeven. Hij heeft me nooit bij de hand gehouden. 
Ik leerde zoveel mogelijk initiatieven te nemen. Dat verwachtte 
hij trouwens van een ieder. Deze promotie tegen wil en dank was 
voor mij het bewijs dat Jharap wel vertrouwen had in zijn mensen; 
in zijn personeel. 
Zo kwam hij een keer het secretariaat binnen. 
‘‘Geloof je dat we olie gaan vinden?’’ vroeg hij me. 
‘‘Ik heb geen verstand van al die technische en geologische termen 



die er gebruikt worden, maar ik geloof het wel.’’ 
Wat ook echt zo was. Ik had namelijk nooit eerder iemand ontmoet 
die zo intens geloofde dat wij zelf de olie zouden vinden en 
produceren. Je werd als het ware meegesleurd door zijn enthousiasme. 
Wat ik niet wist, was dat hij die avond ervoor naar een receptie 
was geweest waar mensen hem weer eens hadden uitgelachen 
vanwege zijn vasthoudendheid in het vinden van olie. 
Op mijn jubileumavond vertelde hij heel emotioneel dat mijn antwoord 
toen heel belangrijk was en een motivatie voor hem is geweest. 
 
 
DRIEHONDERD jaar slavernij... 
geen dam, geen brug! 
Leon Brunings 

I n 1989 werd er een overeenkomst gesloten met de Nederlandse 

regering over de NHS-middelen, de zogenaamde Nederlandse 
Hulpmiddelen Suriname. We stelden onze begroting op. 
We zaten financieel aan de grond. De maanden verstreken, en 
daarmee ook de periode voor het loskomen van de beloofde middelen. 
Er vond over en weer correspondentie hierover plaats en in 
september ’89 werden we uitgenodigd voor een gesprek met de 
Nederlandse Ambassade. Het bleek een Nederlandse attaché te 
zijn die het gesprek met ons zou voeren. Ik had samen met Waaldijk, 
Wesenhagen, Bergval en Jharap zitting in de commissie. De 
strategie was dat alleen Bergval en Waaldijk het woord zouden 
voeren. De rest zou z’n mond houden. Waaldijk begon met een 
uitweiding over onze nijpende financiële situatie. 
De attaché zei op een gegeven moment: “Ja, maar het machtsvraagstuk 
van de militaire coup is nog niet opgelost, hetgeen een 
belemmering vormt voor het loskomen van de middelen.” 
Jharap sprong plotseling op uit zijn stoel en met zijn vinger op de 
attaché gericht barstte hij los. 
“Laat me jullie één ding vertellen. De kunst van lijntrekken hebben 
jullie uitgevonden. ‘WAT?...WAT hebben jullie Nederlanders 
ooit voor ons gedaan’, tierde hij, ‘DRIEHONDERD jaar slavernij... 
geen dam, geen brug hebben jullie ooit voor ons gebouwd! 
NIETS! En nu willen jullie het enige goeddraaiende bedrijf 
dat we hebben naar de maan helpen...!” 
De onthutste attaché liep helemaal blauw-paars aan van schrik. 



Hij kon geen verstandig woord uitbrengen of ertussen krijgen. 
Jharap, boos en gefrustreerd, spuwde al zijn gal. De woorden rolden 
uit zijn mond. Het lange wachten en de vele correspondenties 
met de Nederlandse ambassade hadden hun tol geëist. Wij 
verwezen onze kansen om hierna nog ooit in aanmerking te komen 
voor de middelen ook maar naar de maan. Maar tot onze 
grote verbazing kwamen na twee weken de middelen wel los. 
Met de telefooncoup van december 1989 waren ze namelijk even 
stopgezet, maar na de benoeming van de heer Kraag tot president 
werden die weer vrijgegeven. 
 
 

Mudbad 
Lloyd Read 

Z oals ik al zei, wilde Jharap altijd bewijzen dat hij het beter 

kon. Vaak genoeg lukte dat ook wel, maar soms ook niet 
echt goed. 
Bij het boren kwam er altijd mud vrij. Het had dezelfde uitwerking 
als drijfzand. Het leek op gewoon zand. Wij wisten dat, dus 
liepen we daar heel voorzichtig. Jharap kwam bij z’n gewone 
checkronde langs en zag ons zo voorzichtig doen. 
“Ach,” zei hij “jullie zijn gewoon een stelletje bangeriken. Bij de 
GMD heb ik erger meegemaakt, man.” 
Hij stapte heel overmoedig in de mud en zakte zoals verwacht 
naar beneden. Hij liet absoluut niets van paniek merken, maar 
werkte zich erdoor. Toen hij er eindelijk uit kwam, zat z’n broek 
tot z’n knieën onder het zand en de modder. Hij klopte dat zo 
goed als het kon er af en zei alsof er niets aan de hand was: “Zie 
je,” en liep vervolgens weg. 
 
 

Eeh, Gringo 
Ciriel Poleon 

W e maakten hele lange uren. Het was werken van de ene 

ochtend tot de volgende. Samenscholing of nietsnutten, 
dat ging er bij Jharap niet in. Hardwerken aan productieverhoging, 
dat was zijn motto. Hij kwam vaak een ronde maken in het 
veld om te kijken hoe het werk ging. Ik rende vrijwel de hele tijd 



op de boor van de ene machine naar de andere, bezig met dipstick 
en pompen checken of iets anders. Ik was vaak een van de eersten 
die hem tegemoet trad als hij langskwam. 
“Eeh, Gringo, i kon luku den boy fu yu!” 
We waren nogal vrij met hem en hij maakte er geen punt van dat 
we hem “Jap” of “Gringo” noemden. “Gringo”, vanwege de 
flexibiliteit met z’n medewerkers. 
’s Zondags nam hij soms een portie eten voor ons mee, maar ohwee... 
als de boormachine vastzat. Dan kregen we een andere 
portie. 
‘‘Eeh, unu fasi a (...) boro, eh..eh? Dan unu wani opslag? Unu 
nafu bigin puru a boro!’’ 
 
 

Jharap als koppelaar 
Jack Kalpoe 

M ark, een jonge engineer die bij ons in dienst was, zat in 

de kantine te eten. Hij was al bijna dertig jaar, maar was 
nog vrijgezel. Hij was een beetje een aparte man. Jharap liep naar 
hem toe en begon een praatje met hem te maken. 
“Mark, hoe is het met je?” 
“Uhmm, goed, goed, meneer Jharap, naar omstandigheden 
goed”, antwoordde die met een volle mond. 
Ergens terloops in het gesprek vroeg Jharap: “Mark, heb je al een 
vriendin?” 
“Nee, meneer Jharap. Nog steeds niet, nog steeds niet.” 
“Wel, ik ken een heel leuk kind. Ik denk dat ze wel bij je gaat 
passen. Wil je geen kennis met haar maken? Enne... dan kunnen 
jullie later trouwen. Wat denk je ervan?” 
“Nueeh”, antwoordde Mark, nog steeds met volle mond, “U kunt 
me haar naam en adres geven dan zal ik het in m’n engineeringfase 
meenemen.” 
“Tjuuuh (tyuri), jongen, loop naar je moer, hoor!”, zei Jharap gebelgd. 
Hij was serieus bezig en Mark maakte er een grapje van. Hij 
vond het altijd erg als mensen geen partner hadden en heeft zo 
geprobeerd een aantal mensen aan elkaar te koppelen. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Natin’ers, net van de schoolbanken! 
Charles Monsels 

I k hoorde al vanaf de schoolbanken over Staatsolie, een jong 

bedrijf in oprichting en dat sprak me wel aan. Na mijn afstuderen, 
ik had mijnbouw gedaan, waagde ik dus een kansje. Ik 
belde en maakte een afspraak met de secretaresse om langs te komen. 
Op de afgesproken dag ging ik ernaar toe. Jharap keek me 
aan en het volgende gesprek ontspon zich. 
‘‘Zo, heb je een brief gebracht?’’ 
“Ja, ik heb een brief gebracht.” 
“Oké, het is goed, je bent aangenomen, dus eh…pak je spullen. 
Morgen kan je naar Saramacca.” 
Ik vond het een beetje vreemd. Het leek alsof hij m’n gedachten 
had gelezen, want hij zei: “Je hoeft nu niet over salariëring en 
dergelijke te komen praten, want ik heb nog enkele van jullie 
(Natin’ers, net van de schoolbanken) daar in het veld. 
 
 

Wat stinkt hier? 
Brigitte Quartier en Orwine Ong A Fat 

B rigitte: “We waren nog in het kantoor aan de Gravenberchstraat 

en daar hadden we geen kantine. We vroegen Orwine 
om voor ons te koken, omdat we wisten dat ze dat goed kon. 
Orwine: “We ontdekten boven in het gebouw; helemaal achter, 
een badkamer die niet meer gebruikt werd en toverden die om tot 
keuken. Ik installeerde er een tweepitsgaskomfoor en zo functioneerde 
ik dus als vrijwillige kokkin. 
Brigitte: “Er werd geld verzameld om de benodigdheden voor 
een lekkere moksi alesi of ander gerecht klaar te maken of soms 
nam gewoon iedereen iets mee om de pot te “schaffen”. In een 
gezellige, huiselijke sfeer werd dan het menu van die dag verorberd. 
Dit alles gebeurde zonder medeweten van Jharap, natuurlijk. 
We begrepen best dat hij het er niet mee eens zou zijn dat er 
in het gebouw gekookt werd. 
Maar je weet hoe dat gaat... niets blijft lang verborgen. Meneer 
Jharap z’n neus functioneerde heel goed. Hij had de gewoonte 



zijn neus soms in de lucht te steken alsof hij iets rook. Een dag 
kwam hij binnen en werd het aroma van Orwine’s pindasoep, dat 
zich niet liet verdringen, gewaar. Hij voldeed aan z’n bekende 
snuffelgewoonte en schreeuwde vervolgens al van beneden uit: 
“Wát stínkt hier!” 
Als muisjes, zo vliegensvlug, maakten we ons uit de voeten. 
“Dus wat, willen jullie soms dat dit gebouw met vaten en al hier 
de lucht in vliegt?”, reageerde hij boos. 
Brigitte: “En hiermee werd het gekokkerel van Orwine tot een 
einde gebracht. Voortaan mochten we onze eetlust op de eetgelegenheden 
“buitenshuis” botvieren. Alleen een koffie of een 
theetje kon er nog mee door.” 
 
 
Jharap simpel als altijd 
Carlo Kruin 

J harap kwam vaak in het veld kijken hoe we pijpen aanlegden. 

Ik gaf hem mijn mening over de manier waarop pijpen 
aangelegd moesten worden waarop hij het volgende zei: 
“Je hoeft ze niet mooi aan te leggen; gewoon recht op de grond. 
Er moet olie in gaan en het moet werken.” 
Geld om mooie dingen te zetten was er toen ook niet, dus moesten 
we in elk geval volstaan met enkel het functionele. 
 
 
Plastic over de weg? 
Charles Monsels 

I edereen weet dat je alleen met goed en droog weer, wegen 

kunt aanleggen. Wel, voor Jharap gold dat in elk geval niet. 
Het was de meest onmogelijke tijd van het jaar; veel regen. Het 
was nat en modderig toen wij als onderdeel van het werk een weg 
moesten aanleggen. Deze weg moest de hoofdweg vormen die 
naar het Multiwell-pilotproject moest leiden waar de vijf proefbronnen 
geboord moesten worden. Het werk vorderde natuurlijk 
niet. Er werd vreselijk geklaagd door de medewerkers. Jharap 
kwam langs en vroeg hoe het ging. Hij kreeg de hele klaaglawine 
over zich heen. Zijn voorstel was: kunnen jullie geen plastic 



over de weg plaatsen? Dit advies ging natuurlijk niet op als je bedenkt 
dat we dan over de hele weg plastic moesten plaatsen. Dat 
zou onbegonnen werk zijn. 
Hiermee wil ik echter illustreren dat Jharap dwars door alles heen 
probeerde om het werk voortgang te laten vinden. Uiteindelijk 
hebben we stukje bij stukje gewerkt tot Petrus ons wat beter gezind 
was. 
 
 
 

Stap in! 
Lloyd Read 

J harap was vroeger nogal vrijpostig en ook wel dictatoriaal. 

Als je niet aan z’n eisen voldeed, donderde hij je zo op of 
stuurde je gewoon naar je moer. De mannen van Nameco moesten 
eens bij ons enkele pijpen voor een druktank komen schroeven. 
Het ding bleef maar lekken. Jharap werd kwaad en jaagde ze 
allemaal weg. Hij kleedde zich vervolgens om in z’n korte broek. 
Hij riep ons bij elkaar en ging zelf samen met ons de pijpen binden 
en vastschroeven. Na een druktest bleek dat er geen enkel lek 
meer was. 
“Zie je”, was dan zijn bekende uitspraak. 
Als hij je al op je donder had gegeven, zei hij het volgend moment 
gewoon van: “Stap in”, en bracht je naar New China, een 
soort van stamkroeg om wat te gaan eten… 
 
 
Ga en gij zult vinden 
Armand Dongen 

I k wil de ontdekking van Calcutta als voorbeeld nemen. 

“Er is olie!”, zei Jharap altijd weer. “Er is olie op land, er is 
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olie voor de kust en er is olie in diepzee. Ga en gij zult vinden. 
We moeten gewoon verder zoeken en we zullen die olie vinden. 
We moeten gewoon een boor zoeken (nu hebben we weliswaar 
onze eigen boor) en verder rondom het Tambaredjoveld gaan boren.” 
Het is deze dynamiek die van Jharap uitgaat, wat maakt dat mensen 
geïnspireerd raken en bereidwillig met hem in een avontuur 



stappen. Het zijn de simpele dingen die het doen en ... Jharap is 
een simpele man. 
 
 
Eeh, Jharap e kon! 
Kenneth Roepnarain 

A ls Jharap het terrein te La Proveyance kwam binnenrijden, 

toen met zijn grijze auto, dan stoof iedereen aan het werk. 
“Eeh, Jharap e kon, Jharap e kon!”, riepen we tegen elkaar. 
Of je nou iets te doen had of niet, je pakte snel een hamer en begon 
ergens op te timmeren of iets te lassen… Je zocht iets om te 
doen. Ik was eens bezig buizen op te slaan. Jharap kwam naar me 
toegelopen en vroeg me met hem mee te komen. Op de plek aangekomen 
wees hij naar een pak kisten dat daar op de vloer lag. 
Deze waren door de regen verkleurd en hadden een vuile zwarte 
kleur gekregen. 
“Je laat die dingen hier zomaar verrotten”, zei hij erg geïrriteerd 
“Nee, meneer Jharap, deze kisten zijn hier pas een week”, antwoordde 
ik geschrokken. 
“Kom me geen rotzooi vertellen. Kijk maar hoe die pakkisten al 
zijn verkleurd”, schreeuwde hij nu. 
Ik voelde me net zo klein worden als de zandkorrels op het terrein. 
De andere medewerkers in onze directe omgeving volgden 
belangstellend het gesprek wat het er niet beter op maakte. 
Ik ging hierna terug naar mijn kantoor. Even later werd er geklopt 
op mijn deur en kwam Jharap binnenlopen. 
“Je had gelijk”, zei hij. 
“Meneer Jharap...”, begon ik ... 
“Het is in orde”, zei hij met een wegwuivend gebaar van zijn 
hand, “je had gelijk, het is in orde.” 
En ... hij liep weg. Ik zat even enkele minuten stil voor het tot mij 
doordrong wat er gebeurd was. Ik was erg onder de indruk, omdat 
hij terug was gekomen en mij het gelijk gegeven had. 
Later hoorde ik dat hij de purchase order nummers van de dozen 
had opgeschreven en daarmee naar de inkoper was geweest om te 
checken als de kisten inderdaad net een week geleden waren ingeklaard. 
 
 
 
 
 



TWEE WEKEN…nee, 
DRIE WEKEN geen liefde bedreven! 
Leon Brunings 

J harap kon soms gewoonweg pertinent zijn, maar vaak was 

dat gewoon in het voordeel van jezelf. Hij dwong jou om het 
beste uit jezelf te halen en soms dreef hij je tot het uiterste. 
We hadden nog geen inkoopprocedure bij Staatsolie en mij werd 
gevraagd die te schrijven. Ik was er bijkans drie weken mee bezig. 
Ik liet de procedure testen en ging daarmee naar Jharap. Er 
bleken toch fouten in te zitten. Hij was furieus. 
“Jij…, dankzij jou heb ik TWEE WEKEN de liefde niet kunnen 
bedrijven! 
“En ik dan ...,” antwoordde ik op even gefrustreerde toon, “ik... 
DRIE WEKEN niet!” 
Op hetzelfde moment realiseerden we ons hoe gek we aan het 
doen waren en barstten in schaterlachen uit. 
“Kom, kom”, zei hij nu wat rustiger, “laten we dat ding eens samen 
gaan bekijken.’’ 
En dat deden we dan. 
 
 
 

Een pansterwagen met witte vlag 
Rasoelan Chin 

D at Staatsolie door velen als het paradepaardje van de Revolutie 

werd beschouwd en daarom niet geliefd was, was me 
wel bekend. Toch werd ik enigszins van mijn stuk gebracht toen 
Jharap en ik een ochtend voor de deur van het kantoor aan de 
Gravenberchstraat stonden. De militair Rambocus stopte met z’n 
pantserwagen, met daarop gek genoeg een witte vlag, voor de 
deur en hield zijn kanon op het gebouw gericht. Hij bleef er maar 
naar staren. Misschien in tweestrijd met zichzelf verkerend als hij 
het gebouw nou zou kapotschieten of niet. Na geruime tijd vertrok 
hij echter. Ik had het idee dat hij het echt gedaan zou hebben 
als, we er niet hadden gestaan. 
 
 



 
Donkere tijden 
Maritza Tikai-Sabajo 

D e coup van Bouterse met daarachteraan die van Rambocus 

bracht donkere tijden met zich mee. Een ieder was angstig. 
De sfeer loog er niet om. Toch drong meneer Jharap erop aan dat 
we aan het werk bleven komen. Overal waren militairen en we 
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waren genoodzaakt om omwegen te maken om aan het werk te 
komen. Het kantoor van Staatsolie was namelijk niet ver van het 
kampement. 
 
 
Militairen, dekking, sigarettenpeuken 
en meer…  
Hendrik Sokromo 

D e militairen renden een keer langs ons kantoor aan de Gravenberchstraat 

in hun zoektocht naar een politicus. Er werden 
overal schoten gelost. Ik moest wachthouden dus, plaatste ik 
een grote tafel als dekking tegen eventueel verdwaalde kogels. 
Meneer Jharap kwam binnengelopen. Ik zei hem dat hij snel binnen 
moest komen, omdat de militairen naarstig op zoek waren 
naar een bekende politicus. Hij scheen er niet van op de hoogte te 
zijn, want hij stelde me wat vragen daarover en ging daarna zijn 
kantoor binnen. De avondklok was reeds ingegaan en het was tijd 
voor mij om afgelost te worden, maar mijn aflosser kwam niet 
opdagen. Ik bleef van vrijdag tot zondag aan het werk. Pas maandag 
kon ik weer naar huis. Iedereen was bang om aan het werk te 
komen of anders naar huis te gaan. Zo hebben enkele werknemers 
soms ergens in een hoekje op kantoor de nacht doorgebracht 
om de volgende ochtend vroeg naar huis te vertrekken. 
Ik zelf ben verschillende keren door de militairen aangehouden 
op straat. Een keer moest ik sigarettenpeuken gaan oprapen en 
mocht daarna naar huis lopen. Ik woonde toen helemaal aan de 
Noordwijkweg. 
Op een gegeven moment kon ik goedkoop een bromfiets op de 
kop tikken, maar die liet me veel te vaak in de steek. Toen ik tegen 



m’n baas, de heer Wesenhagen, kenbaar maakte dat ik niet 
meer aan het werk zou komen, omdat ik bang was voor problemen 
met de militairen, stuurde hij me naar Nieuwe Haven om 
een badge te maken. Voortaan zag je eerst de enorme badge, 
waar met grote letters op stond: Wacht, Staatsolie Mij. N.V. en 
daarna mij. Als ik weer eens ’s avonds lopend met mijn bromfiets 
werd tegengehouden, omdat de ketting het had laten afweten, 
hield ik snel de badge voor m’n gezicht. M’n badge werd met 
een flashlight belicht. Ik mocht daarna wel rustig mijn weg vervolgen. 
 
 
Met de boormachine over de brug 
René Lieuw Kie Song 

V oor de boorwerkzaamheden te Saramacca hadden we een 

boormachine van D&D te leen gekregen. Men zou met 
deze boormachine over bruggen moeten en de vraag was hierbij 
of die wel stevig genoeg waren om het gewicht te dragen. Er 
werd iemand van OW&V erbij gehaald die de bruggen moest bekijken. 
Het onderzoek duurde een hele dag lang, maar beloofd 
werd donderdag de rapportage op te sturen. Woensdag bleek de 
goede man voorgoed naar Nederland te zijn vertrokken. Maar 
goed... het werk moest voortgang vinden. Jharap nodigde me uit 
om er die zaterdag bij te zijn wanneer de boormachine verplaatst 
zou worden. Op de hoek van de Gangaram Pandayweg stond een 
ieder al startklaar. Jharap en ik stonden voor de eerste brug en 
hij gaf aan zich een beetje zorgen te maken. Ik zei hem dat ik 
zelfs zwaarder materiaal over de brug had zien gaan. We konden 
wel wat planken voor de brug plaatsen om de eerste schok op te 
vangen als hij zich zorgen maakte. Dat werd ook gedaan en terwijl 
we in spanning het resultaat afwachtten, reed de chauffeur 
die de boormachine in de bak van zijn truck had gewoon verder 
over alle andere bruggen naar de bestemde locatie. En dat zonder 
één calamiteit. Grappig was dat de persoon die deze hele operatie 
moest leiden nog bij de eerste brug stond te wachten. Waarschijnlijk 
ook verbouwereerd, net als wij. 
 
 
 
 
 
 



Jharap als Guru 
Duncan Brunings 

“S taatsolie heeft een bedrijfscultuur van verhalen vertellen. Ik 

kwam pas in dienst en een collega gaf me het volgende advies, 
dat hij naar eigen zeggen van Jharap zelf had meegekregen. De 
primaire taak van een leidinggevende is niet zozeer het oplossen van 
problemen, maar het creëren van een werkorganisatie die de problemen 
oplost. Daarmee breng je veel meer tot stand. Als leidinggevende 
moet je dus leren om een organisatiebouwer te zijn. 
Dit advies heb ik ter harte genomen en als leidraad gebruikt in mijn 
werk. Het heeft in de praktijk echt gewerkt voor mij. 
Tijdens een overlegbijeenkomst vroeg ik aan Jharap welke boeken 
hij ons kon aanbevelen om betere managers te worden. 
“Nou,” zei hij, “je zou In Search of Excellence kunnen lezen en The 
1 Minute Manager, maar jullie moeten ook de Heilige Boeken lezen 
zoals: de Bhagavad Gita, de Koran, de Ramayan en de Bijbel.” 
Na dit antwoord keken we even vreemd op. 
“Alles wat aan menselijk handelen heeft plaatsgevonden,” vervolgde 
hij, “ligt in deze boeken opgeslagen. Je kunt natuurlijk ervoor kiezen 
om dit alles zelf te gaan ondervinden, maar je kunt ook proberen lering 
te trekken uit deze boeken. Je moet niet alleen het technische tot 
je nemen, maar ook het filosofische.” 
Dit vond ik een heel opmerkelijk antwoord. 
 
 
 

Zo, zit je weer te spelen? 
Leon Brunings 

J harap had ook de gewoonte vroeger elke dag even langs te 

komen en dan gevraagd of ongevraagd commentaar te leveren 
op je kamer, de werkzaamheden en dergelijke. Zo had ik net 
van een andere medewerker een ‘illegale’ kopie gehad van 
Harvard Graphics, een van de eerste presentatieapplicaties. Die 
bevatte een module waar je heel mooi organogrammen mee kon 
maken. Ik was bezig dit allemaal uit te proberen toen hij plotseling 
binnenliep. Heel schertsend zei hij: “Zo, zit je weer te spelen?” 
Geschrokken wees ik hem toen wat de mogelijkheden van 
dit programma waren. Hij keek er even naar en liep ogenschijnlijk 



ongeïnteresseerd, zijn schouder ophalend weg. Ik bleef een beetje 
verbouwereerd achter. De volgende morgen werd ik om 7:10 uur, 
we begonnen om zeven uur destijds, naar boven geroepen door de 
secretaresse. Ik ging bij Jharap binnen en hij zei: “Ik zag je gisteren 
spelen. Nu moet ik voor maandag een document voor de Nederlandse 
Ambassade maken over onze organisatiestructuur. Ik 
heb de hele Staatsolie-organisatie in het klad getekend. Zou je het 
in Harvard Graphics kunnen plaatsen, zodat we een representatieve 
voorstelling kunnen geven van onze organisatie?” Ik was perplex. 
Had mijn “spelen” daartoe geleid? Blijkbaar had hij ingezien 
dat dit programma ook voor Staatsolie bruikbaar was. We hebben 
die dag de eerste organogrammen opgesteld en ervaring opgedaan 
met dit pakket. Daarna hebben wij de organogrammen van 
de overige directoraten opgemaakt. Dit was allemaal op een vrijdag, 
maar we hadden nog niet alles af. 
“Heb je er problemen mee om op zaterdag terug te komen?”, 
vroeg hij 
“Neen”, antwoordde ik, “natuurlijk.” We hebben toen op zaterdag 
op zes verschillende computers de organogrammen opgesteld 
en uitgedraaid. Het zag er inderdaad heel professioneel en 
representatief uit. Jharap was als een kind zo blij. Hij heeft ons 
daarna direct meegenomen naar zijn favoriete restaurant, New 
China, en we hebben daar heerlijk geluncht. 
 
 
Waterdragers doen veel kennis op 
Armand Dongen 

J harap had een jonge werknemer van mij ooit een 

‘waterdrager’ genoemd, wat niet in goede aarde was gevallen. 
Dat was zijn benaming voor alle jonge, ambitieuze en agressieve 
mensen. Deze werknemer werd daar vreselijk boos om. 
Jharap legde hem later uit wat hij met z’n opmerking bedoelde en 
dat het geenszins negatief bedoeld was. 
“Waterdragers,” zei hij, “zijn die mensen die overal meelopen. 
Ze zijn bij alle meetings aanwezig en daarbij doen zij een heleboel 
kennis op. Je kunt van de daken gaan schreeuwen en zwaaien 
met al je diploma’s, maar het is belangrijker dat je in de leer 
gaat en je plaats gaat verdienen in de maatschappij.” 
 



 
Dya regels de! 
Jona Baigadi 
Jharap kwam eens met een delegatie naar de boor (te Josi), terwijl 
hij slechts in een korte broek en patta’s gekleed was. We zagen 
hem al vanaf een afstand naar ons toekomen. De voorman stelde 
zich voor de boor op: 
“San e pasa dya? I no kan kon so tapu a boro. Dya regels de!” 
Jharap zei absoluut niets, maar kwam later evenwel terug met de 
vereiste veiligheidskleding. Tegen de voorman zei hij dat hij zijn 
opstelling begreep en geen “hard feelings” had. 
 
 
 

Bescheiden 
Jona Baigadi 

I n de beginjaren van Staatsolie was het zo dat niet iedereen 

over een auto beschikte. Slechts enkele mensen reden een auto. 
We hadden een volleybalvereniging. Als we naar de oefenwedstrijden 
moesten, nam meneer Jharap, die zelf ook volleybalde, 
mij en een andere collega in zijn auto mee. We speelden tegen 
verschillende bedrijven waaronder Kirpalani. Na de wedstrijd 
gingen we vaak samen iets drinken. We stopten meestal bij een 
winkel en dan vroeg Jharap altijd: 
“San unu o dringi.” 
Braaf antwoordden we: “Soft, meneer Jharap.” 
Ondanks zijn verzoek hem gewoon bij zijn voornaam te noemen, 
kwam de beleefdheidsvorm er automatisch uit. 
“Noh”, zei hij dan, “soft no e dringi dya.” 
We durfden geen alcohol te nemen, het was de baas, weet je wel. 
We bleven bescheiden aanhouden dat we slechts soft lusten. Jharap 
zelf nam dan een biertje. Hierna zette hij ons helemaal thuis 
af en bleef soms ook nog met ons in de auto voor de deur napraten. 
Dit gedrag van meneer Jharap verwonderde ons, omdat we 
niet verwacht hadden dat een directeur zo met z’n ondergeschikten 
om kon gaan. Als je ons samen zag, zou je niet weten wie nou 
de directeur was. 
 

 
 



Bewezen oliereserve! 
A. Jozef Brahim 

I k herinner mij de vergaderingen in een kleine kamer aan de 

Gravenberchstraat, waar ons steeds tekeningen werden voorgehouden, 
waarop was aangegeven de grootte van het olieveld en 
de reeds bewezen olievoorraden en als wij dan vroegen op welke 
wijze het bewijs van de aanwezigheid van olie had plaatsgevonden, 
werden wij van verschillende zijde overdonderd met informatie. 
Over het begrip “bewezen oliereserve” hebben wij vele 
uren moeten discussiëren. Die overtuiging, dat heilig vuur heeft 
de bankiers over de streep weten te trekken. Ik herinner mij ook 
de vele veldbezoeken, waarbij er één was met oud-president de 
heer Henk Chin A Sen. Ik zie hem nog over de vele zand- en 
modderheuvels begeleid door Jharap trekken en wij bankiers 
daarachteraan. 
(Bron: Jubileumboek) 
 
 
 

Let op, die bronnen betalen 
onze salarissen 
Glenn Sairras 

I k had eens een gesprek met Jharap over enkele van onze 

bronnen die sterk achteruit waren gegaan in productie. Ik vertelde 
hem dat we bezig waren na te gaan als het economisch verantwoord 
was deze bronnen in stand te houden. Vanwege de verandering 
van omstandigheden, de productie en de wereldmarktprijzen 
was het namelijk nodig van tijd tot tijd een economische 
evaluatie te maken van bronnen. 
“Nou, mijn ervaring is dat je echt goed te werk moet gaan met het 
analyseren van bronnen. Deze bronnen betalen namelijk de salarissen 
van jou, mij en menig ander”, antwoordde hij lachend. 
Op gezette tijden placht ik voortaan, als we het over bronnen hadden, 
ook plagend tegen mijn collega’s te zeggen: “Let op, die 
bronnen betalen onze salarissen.” 
 
 
 



David en Goliaths 
Anita Miskin –Amatkoesmin 

I k herinner me nog goed de protestactie van de werkers van de 

Dienst Watervoorziening die waren aangetrokken om de werkzaamheden 
voor de eerste vijf proefboringen te doen. De werkomstandigheden 
waren echter niet rooskleurig en de arbeiders waren 
ontevreden. Met een hele groep kwamen ze naar ons kantoor aan de 
Gravenberchstraat om hun beklag te doen. Jharap kwam naar buiten 
en ging op de stoep staan die uit drie delen bestond, waardoor hij boven 
de arbeiders uittorende. Al scheldend vatten ze post voor onze 
stoep en wilden met hem op de vuist. Dit verhaal laat me echt aan 
David en Goliath denken. Jharap stak z’n kin in de lucht zoals hij 
gewend was (alsof hij iets aan het besnuffelen was) met de hand in 
z’n zij en richtte het woord tot de mannen. Ik vond het heel erg dapper 
van hem dat hij een confrontatie met de mannen aandurfde die in 
vergelijking met hem echte reuzen waren. Ik stond achter een raam 
vanuit mijn kamer naar het tafereel te kijken en hield mijn hart voor 
hem vast. Ik dacht: “Jeetje, ze slaan deze man nog dood vandaag.” 
Gelukkig hoefde hij de Goliaths niet neer te slaan. Na een heftige 
discussie wist hij ze tot bedaren te brengen. Ze bereikten een overeenkomst. 
De werkomstandigheden werden verbeterd en er werd 
zelfs een kok aangetrokken die elke dag voor de mannen kwam 
koken. 
 
 
 

De beste tools , de beste resultaten 
Jenny Verwey-Kartopawiro 

J harap had zo z’n manieren om je versteld te doen staan. We zaten 

op Saramacca waar ik belast was met de overwerkstaten 
voor de salarisadministratie. De overwerkstaten werden nog handmatig 
gedaan. Jharap kwam een dagje m’n kantoor binnen met iets 
wat leek op een draagbare naaimachine. 
“Dit is een computer”, zei hij, “ik wil dat de verwerking van de overwerkstaten 
voortaan hierop gebeurt. Kijk even hoe ’t werkt.” 
Ik was even met stomheid geslagen. Ik had nooit eerder met een 
computer gewerkt. Dit was voor mij weer eens het bewijs dat Jharap 
zich ten doel stelde de beste tools in huis te halen om de beste resultaten 



te kunnen bereiken. 
Lotus 123 was een soort Excel-programma waar we in werkten. Elke 
keer als ik nieuwe informatie in een weliswaar bestaand document 
moest saven, verscheen een tekst ‘do you want to replace, yes/ 
no? Ik drukte vervolgens op enter zonder door te hebben dat ik daarmee 
de nieuw aangebrachte correcties en informatie deletete. Zo 
moest ik elke keer opnieuw beginnen. Maar goed… na een tijdje heb 
je wel door hoe, wat en waar. Het was een soort on-the-job-training. 
Alleen moest je het wel zelf uitzoeken. Jharap was toen al op zijn 
manier bezig het personeel te trainen. Hij vond het belangrijk dat we 
ons bleven scholen om met de ontwikkelingen mee te kunnen gaan. 
 
 
 

Lloyd Read 
Zwanenpomp 

J harap had altijd een drijfveer om te bewijzen dat alles kan en 

dat het vaak genoeg ook beter kan. Ik herinner me nog het 
geval met een laadpomp die maar niet wilde werken. Dat ding 
had een heleboel bochten. Ik geloof dat het daarom niet functioneerde. 
Na een heleboel geprobeerd te hebben gaven we de pomp 
maar op. Jharap kwam en bekeek de pomp. Hij ging naar Gefferie 
en nam bij hem een pijp. Hij verwarmde de pijp, construeerde 
die tot een zwanenhals en maakte hem vast aan de laadpomp. 
Een ieder vond dat het niet zou werken. Jharap hield vol dat het 
wel zou gaan; wat na twee keer opwarmen, bijschaven en weer 
vastmaken inderdaad lukte. We stonden er versteld van, want de 
pomp begon gewoon te werken. Hij lachte vrolijk. Om ons nu 
een beetje voor gek te plaatsen zei hij treiterend: 
“Fa unu wani en, eh... un wani en S?”, terwijl hij wat door zijn 
knieën zakte en een S-vormige beweging met zijn hand maakte. 
De laadpomp is er nog steeds en is helemaal achterin te CS te 
vinden. 
 
 

Seybimun pikin 
Fanna Akoela 

J harap was onze vakbondsleider bij de GMD. Ik zie hem nog 

zo zitten met naast zich altijd een glas water waarmee hij 



zijn droge keel natmaakte. We noemden hem ‘seybi mun pikin’, 
vanwege zijn tengere verschijning. Toch was hij een sterke man. 
Hij durfde veel en is een goed mens. Als je verkeerd bezig was, 
blafte hij je af, maar gaf je ook gelijk als je dat verdiende. Ik heb 
de jaartallen niet meer zo in dat oude hoofd van me, maar het 
moet ongeveer in 1978 geweest zijn dat ik naar het binnenland 
moest om te gaan werken. Ik was buitenboordmonteur. Mijn 
schoonmoeder kwam onverwachts te overlijden. Het zou weer 
een hele reis naar de stad worden om af te melden, dus haastte ik 
me van Stoelmanseiland naar Drietabbetje om de begrafenis nog 
mee te kunnen maken. Ik nam me voor de gemiste dagen als verlof 
op te nemen. Terug aan het werk meldde ik me bij mijn baas 
aan en legde hem uit waarom ik verzuimd had. Hij nam er geen 
genoegen mee en gaf aan dat hij de verzuimde dagen niet voor 
uitbetaling zou boeken. Ik maakte er geen poeha van, maar ging 
naar Jharap om mijn beklag te doen. 
Hij hoorde mijn verhaal aan en liet mijn baas bij zich roepen. 
“Waarom wil je die man niet laten uitbetalen?”, vroeg hij. 
“Hij heeft een paar dagen verzuimd, dus kan hij daarvoor niet 
worden uitbetaald”, antwoordde mijn baas. 
“Dan, yu de moro leki a hey basi! Die man z’n schoonmoeder is 
overleden. Ik vind dat je daarvoor begrip moet tonen. In het andere 
geval zouden wij een vliegtuig voor hem moeten regelen en 
dat zou ons geld gekost hebben. Wel, ... ik zeg je: boek die man 
z’n dagen, zodat hij uitbetaald kan worden!” 
Het gebeurde zoals hij had opgedragen. 
 
 
San a man disi e kon du dya?! 
Charles Comvalius 

H et was in de jaren tachtig. Ik was pijpen aan het aanleggen 

samen met mannen als Hanuman en Valies. In die tijd 
sjouwden we met de pijpen op onze schouders op de plant. Een keer 
zagen we een kleine Hindostaanse man met een pet op en een 
broodje in z’n hand over de plant kuieren alsof er niets aan de hand 
was. We liepen hem voorbij en zeiden luid en duidelijk: “Meki a pikin 
koeli man disi komopo na pasi. San a man disi e kon du dya?!” 
We kregen de schrik van ons leven toen we vernamen dat het de directeur 
was. We waren pas in dienst en kenden Jharap nog niet. Om 
direct weer opgedonderd te worden na een pas verworven baan was 



geen leuke gedachte, maar hij heeft nooit stappen tegen ons ondernomen. 
 
 
 

Wan anu 
Paul Morris 
We waren pas begonnen te CS met het boren van bronnen en het 
regende juist vreselijk. Rig V moest verplaatst worden. Er was 
geen geld in die tijd, dus maakten we zelf wat rijplanken waarmee 
we dit karwei probeerden te klaren. De boor bleef vastzitten 
en de rijplanken kwamen ook vol modder te zitten. Dus wij maar 
graven met schoppen in de modder. Bergval, Van Romondt en 
Jharap kwamen langs om naar het werk te kijken. 
“Eeh, directeur gi unu wan anu even dya, noh. Den planga hebi”, 
riep ik naar Jharap. 
Hij kwam inderdaad, met z’n laarzen aan naar ons toe om te helpen. 
“Ai, den boy disi swaki, man”, zei hij. 
Hij dacht ons even te komen wijzen hoe het moest, weet je, maar 
ook hij kon de planken niet optillen en gleed uit. 
“ Puru a lars fu yu”, zei ik tegen hem. Dat wilde hij echter niet. Ik 
vond het toch geweldig van hem dat hij er altijd bij was en bereid 
was zijn handen uit de mouwen te steken. Hij nam z’n kleine ijsbox 
mee met wat bier of cola, ja ... en hij pakte aan. 
 
 
 

Onder een kleine pina hut 
Vijhai Rajai 

W e waren te TA-5 bezig een tank te bouwen. Het was 

mijn beurt om de shift te draaien. Ik zat daar onder een 
kleine pinahut zonder één lichtpuntje, want er was geen stroom. 
Een flashlight hadden we ook niet. Ik zat letterlijk en figuurlijk in 
de pinari met de muskieten die nu lekker hun gang konden gaan. 
Lloyd Read, toen mijn voorman, zocht tevergeefs contact met 
een monteur om het stroomprobleem te verhelpen. Mijn aflosser 
voor de shift kwam ook niet opdagen, dus zei hij op een gegeven 
moment dat we alles stil zouden leggen en maar naar huis zouden 
gaan. Jharap kwam met z’n Mazda 323 Station aanrijden en 
merkte al gauw de stillegging. 
“ Wat is er hier aan de hand?”, vroeg hij 
Lloyd Read legde uit waarom hij alles had stilgelegd. 



“Nee, nee, de productie moet voortgang vinden. Dan moet jij 
maar de shift doordraaien!”, antwoordde hij gepikeerd. Het was 
al tegen twaalven in de middag en hij vroeg mij als ik iets wilde 
gaan eten. We reden via de Larecoweg naar Steak House aan de 
Gemenelandsweg en daar trakteerde hij me op een lekkere lunch. 
 
 
 

Oude vrienden 
Glenn Gemerts 

E en dag kwam de heer Jharap bij ons binnenwandelen. Hij 

vertelde dat hij wel vaker langs ons nieuwe gebouw had 
gereden, maar dat hij die dag het gevoel kreeg om even te stoppen 
en te kijken hoe het met ons ging. Hij en ik hebben een hele 
tijd gebabbeld over de stand van zaken bij de GMD en in de 
mijnbouwsector. Op een gegeven moment maakte hij een opmerking 
over de stoelen en de vergadertafel; die zouden nog uit de 
tijd zijn dat hij bij ons werkte. Hij deed spontaan het voorstel om 
ons wat stoelen te sturen die door de herinrichting bij Staatsolie 
vrij zouden komen en nog in goede staat verkeerden. Ik vond dat 
heel fijn van hem. Hij gaf met dit gebaar te kennen dat hij de 
band die hij met onze dienst had, niet was vergeten. 
 
 
Een grote broer 
Mahinder Autar 

J harap was onze docent bij de GMD. Je had de interne opleidingen 

tot assistent-geoloog en assistent-geofysicus. Hij 
verzorgde het onderdeel karteringstechnieken waar je onder an- 
dere leerde over tektoniek, constructie van geologische kaarten en 
het werken met kompassen. We gingen voor het veldpracticum 
vaak naar het binnenland. Vroeg ’s morgens om zeven uur werd 
er radiocontact gemaakt met de stad. Daarna was het lopen in de 
bossen, lijnen kappen, veldschetsen maken en het nemen van gesteentemonsters 
die later op de topografische kaart overgebracht 
moesten worden. Jharap was net een grote broer voor zijn studenten. 
Hij was wel erg gesteld op discipline als het op werken aankwam. 
Roy Soetosenojo, Iwan Pinas en John Samidin zijn enkele 



van de mensen die later met hem meegegaan zijn naar Staatsolie. 
Ik voelde me lekker bij de GMD dus ben ik er gebleven. 
 
 
Op de teentjes getrapt 
Widjai Jungerman-Gangadin 

J harap kwam een ochtend binnenlopen in een hemd met brede, 

roodwitte strepen. We waren nog aan de Gravenberchstraat. 
Ria en ik keken vreemd op bij z’n verschijning en waren 
het met elkaar eens dat het hemd aan Naskip deed denken. We 
zochten naar het meest geschikte moment om hem dat kenbaar te 
maken. Natuurlijk niet met die woorden, maar wel dat het hemd 
niet zo geschikt (om maar niet te zeggen: lelijk) was voor op de 
werkplek; zeker niet voor een directeur. Van te voren formuleer- 
den we onze woorden. Pas tegen drie uur toen we zowat op het 
punt stonden te vertrekken, kwam het moment. We verzamelden 
alle moed bij elkaar en zeiden hem wat ons al de hele dag op de 
tong lag. 
“Jullie hebben altijd iets te zeuren”, viel hij uit, “m’n dochter 
heeft me zelfs gezegd dat het goed is!” 
Kwaad liep hij naar zijn kamer en sloeg hard de deur achter zich 
dicht, ons geshockeerd achterlatend. En we hadden het nog zo 
goed bedoeld! Hij heeft dat hemd in elk geval nooit meer aangetrokken. 
Afgezien van zulke boze buien, kon hij best attent zijn. Hij ging 
eens naar Brazilië en nam voor alle dames van het hoofdkantoor 
halfedelstenen mee. Misschien was dat zijn manier om ons duidelijk 
te maken dat hij ons toch waardeerde. 
 
 
Yu vrijpostig! 
Paul Morris 

J harap kwam een keer weer eens langs. Vrolijk, als een echte 

dyango enne…we hadden net een nieuwe wachter, een Javaanse 
man. Die bekeek Jharap in z’n povere outfit van top tot 
teen. Hij kwam vaak gewoon gekleed in een versleten en verkleurde 
jeansbroek met z’n pet op. 
“Fa waka, pe yu e go. Nanga suma yu habi wan afspraak.” Jharap 



maakte aanstalten om naar binnen te lopen. 
“Meneer, mi e taygi yu. Go na doro. Yu vrijpostig! No wan sma 
mag go zomaar insey.” 
De wachter belde terstond de heer van Romondt om hem mede te 
delen dat er een vreemde vogel voor de poort stond die zomaar 
naar binnen wilde. Meneer van Romondt begon te lachen toen hij 
Jharap zag. Hij verklaarde aan de wachter om wie het ging waarop 
die zich verontschuldigde. Jharap maakte hem echter een 
compliment en zei dat hij juist had gehandeld. In elk geval kwam 
er niemand zonder toestemming naar binnen, vond hij. Hierna 
vertrok hij weer. 
 
De generaal is onderweg 
Mohammed Liakathoesein 

I n de beginfase van Staatsolie was Jharap jonger en het bedrijf 

in moeilijker vaarwater. Hij kwam vaak naar het productieveld 
en vaak raasde en tierde hij tegen een ieder. Tijdens vergaderingen 
gaf hij mensen er ook flink van langs. Als we wisten dat 
hij kwam, zeiden we tegen elkaar: “Eeh, de generaal is onderweg!” 
Tijdens een van zijn ontspannen momenten vroeg een van de 
stafleden hem waarom hij zo tegen ons tekeerging. Hij was perplex. 
Volgens mij had hij er zelf nooit bij stilgestaan hoe wij ons 
voelden door zijn opstelling. 
“Ma… maar ik bedoel ’t goed. Ik wil jullie naar een hoger niveau 
trekken, omdat ik de potentie bij jullie gemerkt hebt. Dat is de reden 
waarom ik het doe. Weet je wat? Eh? Als ik niets zeg, dan 
mag je voor mijn part eigenlijk dood neervallen. Het is omdat ik 
iets in jullie zie, dus jullie zouden blij moeten zijn”, zei hij. 
 
 
Reclamemaken 
Anandkoemar Autar 

D e eerste put te TA-5 was geboord, maar we hadden geen 

geld om reclame te maken. Jharap liet een tank bouwen en 
daaraan een kraan bevestigen. Hij nodigde vervolgens alle bankiers 
en ambassadeurs uit; een ieder van wie hij maar dacht belangstelling 
te zullen hebben, om hen te bewijzen dat er werkelijk 



olie was. Ze mochten de kraan zelf opendraaien om te kijken. Deze 
tank heeft een hele tijd als pronkstuk gediend. 
 
 
Mollig en een lange snuit 
Jack Kalpoe 

I k was een keer in Touché en trof tot m’n verwondering Jharap 

ook daar aan. 
“Zo meneer Jharap, alleen op stap?” 
“Ja”, zei hij, “ik was in Torarica iets gaan drinken. Ik heb daar 
twee dames ontmoet en ze zeiden me dat ze naar Touché gingen. 
Ik verveelde me, dus ik dacht van dan ga ik ook maar even kijken.” 
Het was in de periode dat ze hem met ontslag hadden gestuurd. 
“Oh, waren het leuke dames? ”, vroeg ik belangstellend. 
“Ai…, zei hij een beetje aarzelend, “de ene is een beetje mollig 
en die andere heeft een lange snuit.” 
Ik moest zo lachen om z’n beschrijving. Op een gegeven moment 
stootte hij me met z’n elleboog aan. 
“Kijk, kijk… ze komen, ze komen…” 
Ik keek op; z’n beschrijving van de dames bleek treffend. 
 
 

Tot de navel in de mud in de goot 
Mike Jie 

B ij het boren van de bron SOM 2 kwam Jharap zoals hij gewend 

was even langs om te kijken hoe het werk verliep. 
Het was een zondag en hij was gekleed in zijn korte broek en had 
zijn patta’s aan. Hij groette ons en liep verder om het boorplatform. 
“Eeh, unu luku, a driktoro de ini na gotro!”, hoorden we een van 
de medewerkers plotseling schreeuwen. 
We schrokken ons een aap, want Jharap lag tot zijn navel in de 
mud in de goot. We dachten dat hij dood zou gaan. We sprongen, 
zonder erbij na te denken, met z’n allen in de goot en trokken 
totdat we hem eruit hadden gekregen. 
Hij wist niet dat er een goot daar was, antwoordde hij op onze 
vraag hoe hij daar in hemelsnaam was beland. Hij probeerde alleen 
maar de mud uit de goot te krijgen, zodat het aanwezige water 



vrijelijk kon stromen. Nadat we van de schrik bekomen waren, 
spoten we hem met een waterslang weer schoon. Hij hield er 
gelukkig alleen maar een nat pak aan over. 
 
 
 

Dankjewel meneer 
Lloyd Read 

D e bron SOM 3 was al geboord en Wim Khodabaks was bezig 

de flowlines naar de testtank aan te leggen. Jharap 
kwam vanachter de tank aanlopen en bekeek het ding van alle 
kanten. Hij liep naar Khoda toe en liet hem van een korte afstand 
naar de tank kijken. 
“Wim, wat zie je daar?”, vroeg hij terwijl hij naar de tank wees. 
Khoda, een beetje door zijn knie zakkend, bekeek de tank zoals 
gevraagd. 
“Niets, meneer Jharap”, zei hij. 
“Dus je ziet niets?”, vroeg hij verwonderd. Van z’n gezicht kon je 
aflezen dat hij dacht dat Khoda hem voor de gek hield. Hij vond 
namelijk dat de tank schuin stond en verwachtte dat Khoda dat 
ook zou zien. 
“Nee ...”, zei Khoda echter weer. 
“Wim ... loop naar je moer.” 
Iedereen verwachtte dat Khoda weer pinnig zou reageren (het 
waren beiden twee pittige mannetjes), maar hij maakte een soort 
van instemmende beweging met z’n kin en antwoordde kalm: 
“Dankjewel meneer”, met een blik van: “kan mij wat schelen.” 
 
 
 

Een lang verhaal kort maken 
Willem Khodabaks 

W e waren bezig met een testtank. Bron 13 was pas in productie 

en we waren echt dag en nacht bezig. De fundering 
werd gemaakt en de tank gebouwd. Jharap vroeg aan mij en 
Gefferie om de tank te plaatsen, wat we ook deden. 
“Nee heren, dat ding is niet goed geplaatst. We moeten de dingen 
nu professioneler gaan aanpakken. We kunnen niet op de oude 
manier blijven werken”, zei onze opzichter die pas in dienst was. 



“Nee”, zeiden Gefferie en ik, “zo moet het.” 
Onze opzichter bleef bij zijn standpunt. Om een lang verhaal kort 
te maken, zei ik: “Weet je wat, Gefferie, hij is toch de opzichter?! 
We doen het zoals hij het wil.” 
Zo gezegd, zo gedaan. Jharap kwam niet lang hierna het terrein 
binnenrijden en bekeek het resultaat. 
Al vanaf een afstand schreeuwde hij: “Wat voor **$�&�# 
doen jullie hier voor me, hè?” 
“Vraag die **$�&�# opzichter van je, want die heeft gezegd 
dat het zo moet”, schreeuwde ik terug. Jharap confronteerde onze 
opzichter met de verkeerd geplaatste tank. Hoe dat verder afgelopen 
is weet ik niet, maar dat interesseerde me op dat moment ook 
niet. 
 
 
 

Genieten van de kleine dingen 
Kenneth Veldwachter 

V an 1990-1992 vond er een reorganisatie van het bedrijf 

plaats wat met veel stress gepaard ging, omdat daarnaast 
ook de productiedoelen gehaald moesten worden. In deze periode 
heb ik redelijk veel contact met de heer Jharap gehad. Ik heb hem 
leren kennen als iemand die zich volledig inzet. Zijn leven bestaat 
voor 99% uit hardwerken. Ik geloof dat hij daardoor ook de leuke 
dingen in zijn directe omgeving gemist heeft. Uit het oogpunt van 
een gepensioneerde wil ik hem daarom het volgende advies meegeven: 
ga genieten van de kleine dingen om je heen; het fluiten 
van de vogels in de ochtend, een lekker ontbijt, neem tijd om naar 
je vrouw te luisteren, leer weten waar de spullen in de keuken 
thuishoren. Het werk leren missen is het belangrijkst; pas wanneer 
je de telefoontjes van het werk niet meer mist, zul je helemaal 
los zijn van Staatsolie. En dan ... ? Beginnen te LEVEN! 
Niet meer geleefd worden, maar LEVEN, want daar heb je wel 
recht op na zo’n werkzaam leven. Jharap: proost op geestelijke en 
lichamelijke rust! 
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