
‘Door de staatsgreep was de Volkspartij ineens haar politieke issues kwijt. 
De militairen gingen zich omhullen met de mantel van het socialisme en 
sociale rechtvaardigheid.’ 
 

(Eddy Jharap)  
 
 

 
Time management en vriendelijkheid 
 
Een jonge kerel van amper twintig verlaat in 1964 de Surinaamse Bomapolder in het district 
Wanica om in het Nederlandse Leiden geologie te gaan studeren. Hij heet Sirahmpersad 
Eduard Jharap en heeft een studiebeurs van Suralco op zak. De eenvoudige jongen uit een 
armoedig gezin met maar liefst negentien broers en zusters laat deze gelegenheid niet 
voorbijgaan. Zevenendertig jaar later heb ik een afspraak met hem. Hij is nu directeur van 
Staatsolie, één van de belangrijkste Surinaamse bedrijven. Via de Coppenamestraat en de 
Herman Adhinstraat beland ik op het hoofdkantoor. Er hangt een spandoek voor de jaarlijkse 
zwemmarathon. Je moet niet alleen stevige armen en benen hebben om achttien kilometer te 
zwemmen, je moet ook mentaal sterk staan. ‘Op eigen kracht’ is niet toevallig het motto van 
Staatsolie dat ondertussen 21 jaar bestaat en een volwassen bedrijf is geworden met ongeveer 
650 personeelsleden. Naast de officiële revolutie van de militairen die ondertussen al lang 
afgeblazen werd, heeft er zich een andere, geruisloze revolutie voorgedaan waardoor 
Suriname een bescheiden olieproducerend land is geworden. Ik parkeer mijn auto in de buurt 
van een kleurrijke jaknikker, die nog de sfeer aangeeft van de pioniersjaren. Via een security 
officer krijg ik de badge van ‘bezoeker’ opgespeld. Dit gebouw werd in 1988 opgetrokken, 
lees ik op een gedenkplaat. Noch de bevoegde minister, noch de directeur himself deden de 
inhuldiging. Anita en Graciela, de twee dochters Jharap, klaarden die klus.(Is dit een juiste 
deductie van me? ja) Het lijkt een eerder ongewone geste, maar misschien niet zo 
ongebruikelijk in een bedrijf als Staatsolie dat toch wel het karakter van een grote ‘familie-
onderneming’ draagt.  
Het is zaterdag en het administratieve zenuwcentrum van het bedrijf ligt er slaperig bij. Bij 
gebrek aan tijd - hij moet alweer naar het buitenland - heeft Eddy Jharap me in het weekend 
uitgenodigd. Via een stijlvol interieur met schilderijen loop ik naar de eerste verdieping. Het 
geheel ademt een sfeer uit van degelijkheid, efficiëntie én uitgekiend management. De kleine 
man met de strenge bril die me minzaam begroet, vertoont dezelfde no nonsense-houding. 
“We hebben twee uur tijd,” zegt hij, terwijl hij uitnodigend naar een bankstel in de hoek van 
zijn ruim kantoor wijst. “Laten we maar dadelijk beginnen.” Time management en 
vriendelijkheid gaan voor Jharap hand in hand. Dat is duidelijk.  
Ik vraag hem of zijn overstap als Hindostaanse polderjongen naar Nederland een belangrijk 
keerpunt is geweest in zijn leven. “Eigenlijk had de belangrijkste ommekeer in mijn leven al 
iets vroeger plaatsgegrepen. Toen ik op mijn dertiende de leprozerie van Bethesda verliet, 
waar ik drie jaar verpleegd werd, was ik een totaal andere jongeman geworden. Die ziekte 
heeft bij mij een zeer grote verandering te weeg gebracht.” Ik vraag om bevestiging van wat 
ik gehoord heb, want Jharap vermeldt die episode uit zijn leven op zo’n afstandelijke manier 
dat ik de indruk krijg dat het over iemand anders gaat. Zijn schijnbaar onbewogen zegging 
camoufleert en verzacht het eerder tragische karakter van de mededeling. Jharap heeft in zijn 
uiterlijk iets van een gelouterde boeddha, van iemand die zichzelf als persoon weg kan 
cijferen, terwijl hij toch zeer sterk aanwezig blijft. Ik praat met iemand die balans gevonden 
heeft in zijn leven. Die indruk wordt tijdens het gesprek alleen maar versterkt. “Het kon met 



mij toen twee kanten uit: ofwel de verdere degeneratie door de ziekte, ofwel een soort van 
‘wederopstanding’ waardoor ik mentaal sterker in het leven kwam te staan. Voor mij werd het 
gelukkig de tweede mogelijkheid. Ik kon me achteraf eigenlijk niet meer aanpassen aan het 
leven en de situatie in de Bomapolder. Tijdens mijn ziekte had ik mij voorgenomen om op 
school zodanig mijn best te doen, dat ik kon verder studeren. En dat is me ook gelukt.”  
 
Van districtsjongen tot geëngageerde geoloog 
 
Voor Jharap is de geologiestudie een pragmatische keuze geweest. Eigenlijk had hij liever 
werktuigbouwkunde gestudeerd, maar toen hij kandideerde voor een studiebeurs van Suralco 
koos hij maar geologie, omdat het meer in de lijn lag van het mijnbouwbedrijf. Uiteindelijk 
bleek het toch een goede keuze voor Jharap, die tussen 1964 en 1970 in Nederland verbleef. 
“Daar ben ik volledig opgeleefd. Na de beperkte ervaring als districtsjongen die hard moest 
meewerken op de boerderij en die weinig tijd en gelegenheid had om kranten en tijdschriften 
te lezen, kreeg ik ineens al de middelen ter beschikking om mij maatschappelijk te oriënteren. 
Dat was geweldig. Ik stortte mij in het verenigingsleven en vond al snel aansluiting bij 
Surinaamse studenten in Leiden en elders. Die contacten hebben veel bijgedragen om mijn 
maatschappelijk engagement te kunnen ontwikkelen.”  
De algemene tijdgeest van die woelige jaren zestig ging natuurlijk ook niet voorbij aan de 
jonge Jharap. De meirevolte in het Parijs van 1968 is niet zijn eerste kennismaking met de 
maatschappijkritische stromingen van die jaren. “In Nederland was de provobeweging al 
eerder ingezet. Ook de studenten, voornamelijk in Amsterdam, lieten zich niet onbetuigd. Ik 
denk dan bijvoorbeeld aan de bezetting van het Maagdenhuis. Leiden was eerder conservatief, 
maar binnen de Surinaamse studentenbeweging was er toch een vrij links georiënteerde groep. 
De ontwikkelingen in Vietnam, in Zuid-Afrika, in Midden-Amerika lieten ons niet onberoerd. 
Ze oefenden een enorm politiserende invloed uit op ons. Er waren ook een aantal progressieve 
hoogleraren aan de universiteit - ik herinner mij nog de heren Wertheim en Surcher die ons 
bewust maakten van de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in de derde wereldlanden.” 
Eddy Jharap hield zich niet afzijdig en nam deel aan de grote betogingen van die woelige tijd. 
“Als uitvloeisel van één van die betogingen hebben we toen de Surinaamse ambassade bezet, 
omdat wij vonden dat de ambassadeur veel te rooskleurige verhalen over Suriname vertelde. 
In die tijd verzamelden we ook geneesmiddelen in het kader van ‘Geneesmiddelen voor 
Vietnam’”.  
De jonge geoloog Eddy Jharap ontwikkelde zich tot een geëngageerde exacte wetenschapper, 
wat - zelfs in die jaren - minder vanzelfsprekend was dan voor een aankomend socioloog of 
politicoloog. “Die maatschappelijke oriëntering haalde ik niet zozeer uit mijn de studie. Ik 
werd eerder geïnspireerd door de Surinaamse studentenkring waar allerlei discussie plaats 
grepen over wereldvraagstukken en waar natuurlijk ook werd nagedacht over de toekomst van 
Suriname. Op die manier kwamen wij natuurlijk ook in contact met studenten van heel andere 
disciplines. Zo gingen we in de faculteit van de sociologie luisteren naar lezingen van 
progressieve hoogleraren die de situatie in Midden-Amerika, Cuba, Indonesië en China 
kwamen belichten.” Jharap denkt even na alsof hij zelf even verrast lijkt van de gedachte die 
hij wil formuleren. “Op een bepaald moment was de studie geologie voor mij bijna een 
aanhangsel geworden. Het was een noodzakelijk kwaad. Je bent uit Suriname vertrokken met 
de verwachting dat je je studie afmaakte. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan, maar het 
grootste deel van mijn tijd besteedde ik toch aan politieke activiteiten.”       
 
De Volkspartij in wording 
 



Tussen 1969 en 1970 begonnen de oudere Surinaamse studenten die op afstuderen stonden 
natuurlijk ook te denken aan hun terugkeer naar Suriname. Toen ontstonden onze eerste 
gesprekken over bundeling van krachten om in Suriname met een totaal nieuwe politieke 
beweging te beginnen. Daar werd de basis gelegd van wat achteraf in Suriname de Volkspartij 
zou worden. “In die periode zijn we ongeveer met zijn tienen naar Suriname teruggekeerd. 
Daar behoorde onder meer Ruben Lie Pauw Sam, Carla Oedraysingvarma, Margo 
Parabirsingh, Arthur Ten Berge, Arie Verkuyl, Rob van Romondt, Gerard Oediet, en ikzelf. 
Iets later kwamen erbij Edward Naarendorp uit de OSKOM, de Organisatie van Surinaamse 
Kommunisten, en Stuart Menckenberg uit de MLCS (Marxistisch-Leninistisch Centrum 
Suriname) van Humphrey Keerveld. De Oskom en de MLCS namen een veel radicalere 
positie in dan wij. Onze groep die toen nog anoniem was, wilde eerder een bredere links 
georiënteerde partij, op sociaal-democratische leest opbouwen. Dat zou later de Volkspartij 
worden. Wij wilden proberen wortel te schieten in de massa: in de vakbeweging, bij 
vrouwengroepen, studenten, scholieren, buurtbewoners en ga zo maar door. Deze 
basiswerking was nodig om tot de oprichting van een partij te komen, die meer voorstelde dan 
een clubje intellectuelen, die revolutie wilden maken. Onze makkers die nog in Nederland 
studeerden, zouden ons verder blijven ondersteunen. Dat was de afspraak.” 
De Volkspartij profileerde zich niet als een revolutionair-marxistische partij. Via deelname 
aan de verkiezingen wilde deze nieuwe politieke formatie veranderingen doorvoeren in het 
politieke landschap van Suriname. “Dat betekent niet dat er binnen de partij geen marxisten 
aanwezig waren met een uitgesproken mening, maar die drukte hun stempel niet op de brede 
doelstellingen van de Volkspartij,” voegt Eddy Jharap er dadelijk aan toe.  
 
Christen én vechtjas 
 
“Was Eddy Jharap dan zélf een overtuigd marxist?” vraag ik op de man af. Terwijl hij zijn 
antwoord formuleert, concentreert hij zich op een punt in de verte. Het valt me op dat Jharap 
niet vaak oogcontact zoekt. Hij spreekt eerder ingetogen, een beetje naar binnen gekeerd. 
Soms kruipt hij weg achter zijn brilglazen om zich beter te kunnen concentreren. Toch blijven 
z’n antwoorden zeer persoonlijk. “Ik ben christelijk opgevoed. Ook in Nederland heb ik nog 
aan catechisatie en belijdenis gedaan. Het christendom heeft een bijzonder indruk op mij 
gemaakt. Door dat geloof heb ik mijn ziekte beter kunnen verdragen. Toen ik in aanraking 
kwam met het marxisme zag ik daarin in de eerste plaats hetzelfde verhaal als in het 
christendom: rechtvaardig zijn, werken voor de armen, helpen. Dat was voor mij een zeer 
herkenbare boodschap, die mij meer aansprak dan de scherpe ideologische invalshoek van het 
marxisme. Ik wilde me niet inlaten in de discussie of God nou dood was of opium voor het 
volk kon worden genoemd. Die gesprekken vond ik minder relevant. Sommige mensen 
hebben een God nodig, andere niet. Het samen optrekken voor een meer rechtvaardige 
maatschappij leek mij veel belangrijker. Daarom kon ik me wel vinden in de marxistische 
opvattingen over sociale strijd en klassentegenstellingen. Ik was niet een persoon die zei ‘Als 
iemand op je ene wang slaat dan moet je je andere aanbieden’. Nee, hoor dan sloeg ik terug. 
Christus heeft ook eens een keer een de gesel gepakt en het schorriemorrie uit de kerk 
geslagen. Later heb ik mij ook verdiept in het hindoeïsme en in de Bagavad Gita zegt God dat 
het de plicht is van een krijger om ten strijde te trekken als er ergens onrecht wordt 
aangedaan. Het is zelfs een eer voor een krijger om strijdend op het strijdveld ten onder te 
gaan, dan de strijd te ontvluchten en het strijdveld te verlaten.”  
De persoon van Jharap begint geleidelijk aan meer profiel te krijgen. Voor mij zit geen 
ongenaakbare, maar soms ook een boze boeddha, die flink van zich weet af te bijten. Deze 
vechtersmentaliteit van Eddy Jharap manifesteerde zich in sterke mate toen de regering -
Wijdenbosch in 1997 besloot om Staatsolie van de hand te doen, maar op verzet stuitte van 



Eddy Jharap die in eerste instantie als directeur ontslagen werd. Gedurende één maand legden 
alle werknemers van het bedrijf het werk neer en uiteindelijk bleef Staatsolie een Surinaams 
bedrijf. “Het was als één familie die in opstand kwam omdat één van haar leden onrecht werd 
aangedaan.”  
Terwijl het interview vordert, merk ik dat Jharap huiverig is van vragen die hem willen 
vastpinnen op een bepaalde theoretische positie of binnen een bepaalde maatschappelijke 
stroming. Op mijn vraag of hij zich, zoals Joop Vernooij, eerder zou situeren binnen de 
beweging van de bevrijdingstheologie, antwoordt hij: “Ik weet niet of dat van belang is. Ik 
werd op een gegeven moment ondergedompeld in een tijdgeest die wars was van 
maatschappelijke passiviteit. Wij geloofden in de maak- en veranderbaarheid van de 
maatschappij.  Er waren natuurlijk ook de ontwikkelingen op Cuba en de strijd van Che 
Guevara in Bolivia die ons inspireerden. Prachtig allemaal! Al die revolutionaire figuren 
hadden ook een voorbeeldfunctie die ons aanzetten om in  eigen omgeving en met eigen 
middelen ook veranderingsgericht aan de slag te gaan.” Of Jharap nu mei-achtenzestiger mag 
worden genoemd, zal hem worst wezen. Zoveel is duidelijk. “Toen ik bewust werd dat het 
ook wel anders kon, kwam ik voor de keuze te staan: ofwel ging ik met mijn diploma een 
goede baan zoeken en rustig leven, ofwel probeerde ik mij in te zetten voor 
maatschappijverandering.” Even komt ook de christelijk geïnspireerde mens op de voorgrond 
in het denken van Jharap. “Ik heb toen ook wel het gevoel gehad dat er bij mij toch zoiets als 
een roeping moet aanwezig geweest zijn. Anders kon ik moeilijk verklaren dat ik zo voordelig 
uit die periode van melaatsheid was ontsnapt. Misschien zat daar toch een bedoeling achter. 
Mijn keuze was dus snel gemaakt: ik vertrok naar Suriname en ik ging proberen iets terug te 
doen.”  
 
Een nationale partij 
 
Eddy Jharap begon in 1970 als jonge geoloog te werken bij de Geologische en 
Mijnbouwkundige Dienst (GMD). Op die dienst bestond een vakbond die meer dood dan 
levend was. Hij begon er met een nieuwe vakbondsorganisatie. “In de grote staking van 1973 
heb ik nauw samengewerkt met de huidige president. Ronald Venetiaan was toen de leider 
van de lerarenvakbond. Tussen 1970 en 1980 heb ik mij uit de naad gewerkt voor de 
Volkspartij: in de vakbond, in buurtorganisaties, met organiseren, door het geven van 
vormingsweekends, door bijlessen te geven. Dat alles natuurlijk met in het achterhoofd om 
vertrouwen en sympathie te winnen voor de VP.” Ik merk op dat de verkiezingsuitslagen toch 
niet zo succesvol zijn verlopen voor de Volkspartij. Eddy Jharap beaamt deze constatering 
maar ten dele: “Bij de verkiezingen van 1973 waaraan wij voor het eerst als VP deelnamen, 
hebben we net de kiesdrempel niet gehaald. We kwamen nochtans in alle districten met 
kandidaten op, want wij wilden ons profileren als een echt nationale partij. De VP mikte niet 
alleen op de stad, maar de meest verre uithoek van het land.” Jharap mijmert even. 
“Waarschijnlijk zijn onze middelen te dun geweest voor die ambitieuze doelstelling.” Ik vraag 
of de VP toen strategisch niet haar eigen graf gegraven heeft door te willen opkomen als een 
zuiver nationale partij. “Nee, dat deden we zeer bewust. De stagnatie in het Suriname van 
toen kwam voornamelijk door de tribale politiek. Wij wilden geen tweede VHP of NPS 
worden. Daarom moest er van de partij én van de leiding een brede etnische uitstraling 
uitgaan. In 1973 is er inderdaad etnisch gestemd door het kiezerscorps. Als jonge partij 
hebben we daaruit onze lessen getrokken en we zijn ons vanaf toen dubbel en dik gaan in 
zetten om dat nationale karakter te benadrukken. We hebben toen verschrikkelijk hard 
gewerkt. De campagnes in de buurten werden opgevoerd. We deden huis aan huisbezoeken, 
we gaven het weekblad ‘Pipel’ uit. Op die manier hoopten wij de mensen los te weken uit dat 
moeras van etnische denken. Voor de verkiezingen van 1980 waren onze verwachtingen dan 



ook zeer hoog gespannen, want in die tussentijd waren we erin gelukt om goed te penetreren 
bij de kleine middenklasse.”  
 
“We waren de kluts kwijt” 
 
En toen kwamen die militairen op 25 februari 1980 ineens roet in het eten gooien. Jharap 
herinnert zich de gebeurtenissen nog zeer scherp: “De ochtend na de coup ga ik naar het 
verkiezingscentrum in de Keizerstraat en ik word daar geconfronteerd met het brandende 
politiebureau aan de waterkant. Eigenlijk drongen de consequenties van wat er was gebeurd 
maar heel langzaam tot ons door. Wij (wie was er nog bij? Het volledige bestuur en 
topkader van de VP) realiseerden ons eerst niet dat de verkiezingen niet meer zouden 
doorgaan. Een beetje verdwaasd zijn we toen naar huis gegaan. We waren de kluts kwijt. En 
wat nu? Persoonlijk wilde ik het nog niet geloven. Pas na een week werd het duidelijk dat het 
serieus was en dat de kaarten helemaal geschud waren. Ik vond het verschrikkelijk jammer dat 
die verkiezing niet zou doorgaan en dat al ons voorbereidend werk - tien jaar in Suriname en 
vijf jaar in Nederland – ineens nutteloos werd. Iedereen werd gesommeerd om weer op het 
werk te verschijnen. Ik werkte toen nog bij de GMD en ik werd door mijn baas opgeroepen 
omdat de militairen iedereen aan het werk wilde zien. Omdat ik verkiezingskandidaat was 
voor de VP en bij de overheid werkte, had ik in die periode politiek verlof genomen.” 
Voor Eddy Jharap was het een complete verrassing wat er op 25 februari 1980 gebeurde. “Ik 
had op geen enkel moment, ook niet vanuit de partij, geruchten gehoord.” Hij corrigeert 
zichzelf even. “Ik moet wél toegeven dat ik als campagneleider ontzettend gefocust was op de 
verkiezingen. Ik hield me niet met andere dingen bezig. Maar ook andere leidinggevende 
figuren zoals Ruben Lie Pauw Sam wisten volgens mij niet meer. De eerste dagen na de 
staatsgreep heeft Ruben Lie Pauw Sam als voorzitter van de Volkspartij contact gehad met de 
militairen omdat wij de situatie zeer gevaarlijk vonden. Wij wilden te weten komen wat er 
leefden onder de militairen om op de meest korte termijn de situatie te kunnen neutraliseren. 
Ik meen mij te herinneren dat ons eerste voorstel was om zo snel mogelijk een zakenkabinet 
op brede basis te installeren met mensen die niet het stigma van de oude stempel droegen. 
Daarin paste natuurlijk een figuur als Eddy Bruma niet.”  
Voor Eddy Jharap is het zeer duidelijk: de coup van 25 februari 1980 was een drama voor de 
Volkspartij. Hij lijkt voor het eerst behoorlijk emotioneel geraakt. Ook na twintig jaar zitten 
die gebeurtenissen Jharap blijkbaar nog hoog. “Eigenlijk is de partij toen kapot gegaan. Via 
allerlei intriges werd er een regering gevormd en dat heeft geleid tot zeer zware discussie 
binnen de linkse groepen in Suriname. Was het nu een revolutie of een ordinaire militaire 
staatsgreep? Er was ook binnen de VP een stroming, voornamelijk gevoed met ideeën uit het 
buitenland - voornamelijk Guyana en Cuba - die de militaire staatsgreep wilde aanwenden om 
een progressieve ontwikkeling tot stand te brengen. Zij wilden de coup langs de positieve kant 
bekijken, terwijl anderen - waartoe ikzelf behoorde - vonden dat de gevaren te groot waren. 
Het geweer kon onmogelijk de partij commanderen. Wij wilden niet verder gaan dan het 
verlenen van een zekere logistieke ondersteuning om de zaak te normaliseren. De VP als 
geheel was zeker niet bereid om zich onder het commando van de militairen te scharen. Dat 
heeft toen tot een splitsing geleid. Een groep is er uitgestapt en toen is de VP als het ware 
leeggelopen. Dat was strikt genomen niet het einde van de VP. Politieke partijen waren in die 
periode verboden en de groep die overbleef zag geen mogelijkheid om activiteiten te 
ontplooien om de aanhang bijeen te houden. Erger nog: de wegtrekkende groep die zich de 
RVP ging noemen, nam al onze massa-instrumenten mee. De volkscomités, de 
vrouwenorganisatie en de  jeugdorganisatie (NJB) vormden immers de basis van de 
Volkspartij. Onze naam werd gecompromitteerd en macht zuigt. Wij zagen geen mogelijkheid 
om daar iets tegenover te stellen. De verbale retoriek van de RVP-mensen en hun 



ondersteuning door Cuba en Grenada, hebben ons in een hoek gedrukt. Eigenlijk waren we 
onze politieke issues kwijt. De militairen gingen zich omhullen met de mantel van het 
socialisme en sociale rechtvaardigheid.” Jharap lacht een beetje grimmig. Die staatsgreep is  
vernietigend geweest voor de VP. Hij laat zijn woorden even bezinken. Ik heb de indruk dat 
hij een mentale jump van twintig jaar in de tijd maakt. “Het lijkt er toch op dat met deelname 
van de meer links georiënteerden de coup is gaan verharden. In de naam van de revolutie 
werd de retoriek van het anti-imperialisme en het kolonialisme gehanteerd. Ik zeg bewust 
retoriek omdat al vlug bleek dat de revolutie haar eigen trawanten aan het oppakken was. Het 
was al vlug heel duidelijk dat de heer Bouterse aan het bepalen was wat er gebeurde.” 
 
Staatsolie 
 
Ondanks de belangrijke functies die Jharap bekleedde - ook tijdens de militaire periode - heeft 
hij nooit echt een nauw contact gehad met Desi Bouterse. Na het in elkaar klappen van de 
Volkspartij is Eddy Jharap, zoals ook Ruben Lie Pauw Sam, zijn eigen weg gegaan. “In het 
begin van 1980 ging ik terug naar de GMD. Eigenlijk had ik geen zin meer om voor de 
overheid te werken. Minister van Opbouw Herman Adhin kwam me toen vragen of ik geen 
zin had om in een ander kader voor de overheid te werken.” Jharap werd eerst benoemd tot 
voorzitter van de oliecommissie, die moest adviseren over onderzoek en exploitatie van 
aardolie. Kort daarop werd hij aangesteld tot algemeen directeur van de Staatsolie 
Maatschappij Suriname NV. “Dat was voor mij een geweldige uitdaging. Bovendien wist ik 
dat ik bij Staatsolie voor het volk werkte en dat heeft enorm veel rust bij me gebracht. Ik ben 
toen helemaal geen kapitalist geworden, zoals sommigen beweerden. Ik heb helemaal geen 
bezit in het bedrijf. Ik werkte voor de Staat en dat is van elke Surinamer.” Toen ‘De Ware 
Tijd’ enkele jaren geleden melding maakte van zijn ‘koningssalaris’ nodigde hij de redactie en 
gaf op zijn vrije zaterdag en in aanwezigheid van zijn staf gedocumenteerd tekst en uitleg.   
Eddy Jharap drukt uit dat hij zich binnen het opkomende Staatolie zo goed voelde, omdat hij 
daar aanwezig was in een dubbele hoedanigheid: als deskundige én als ideoloog. “Ik denk dat 
ik toen in de eerste plaats ideoloog was en dat ik mij geloofwaardig heb gemaakt door mijn 
vakmanschap. De basisconceptie van Staatsolie was voor mij dat de rijkdom van dit land ten 
goede moest komen aan het volk en dat wij die ook zelf konden ontwikkelen. Dat was de 
filosofie waar rond ik een structuur heb ontwikkeld om praktische uitvoering te geven aan dat 
idee. Staatsolie is niet bij veel kretologie gebleven, omdat het naar mijn gevoel een goede 
vermenging was van pragmatisme en ideologie.” 
De vakbondsman van de jaren zeventig wordt een decennium later directeur van een bedrijf. 
Kon Jharap die nieuwe positie wel verzoenen met zijn vorige functie? “Als vakbondsleider bij 
GMD zag ik niet zozeer een tegenstelling tussen werknemers en leiding, want ik maakte deel 
uit van het bestuur van een dienst waarvan ik ook vakbondsvoorzitter van. Op die manier juist 
kon ik op een geweldige manier het management en de inzet van het personeel bevorderen. Je 
bereikt immers veel meer resultaat als je een geïnformeerd en begripvol personeel achter je 
hebt. Je moet daarom ook tijd uittrekken om naar je personeel te luisteren, want niet alles kan 
uitgedrukt worden in geld. Mensen presteren beter wanneer ze merken dat ze gewaardeerd 
worden. Als je dat gevoel kunt losmaken dan kun je tot ongekende prestaties komen. Ik heb in 
de tijd toen ik werkte als hoofd van de veldactiviteiten van GMD met mensen uit het 
binnenland bijna wonderen kunnen verrichten. Die enthousiasmerende instelling heeft mij ten 
zeerste geholpen toen ik als beginnende directeur bij Staatsolie een nieuw bedrijf moest 
opbouwen. Er zijn toen dingen gebeurd die voor onmogelijk werden gehouden.” 
De politieke idee die de jonge Jharap in Nederland koesterde om Suriname tot ontwikkeling te 
brengen is niet gerealiseerd geworden, maar toch is er door met Staatsolie te beginnen - op 
een heel andere manier dan - een stukje van zijn jeugddroom in Nederland verwezenlijkt. “Ik 



herinner me nog goed dat als er over de ontwikkeling en de onafhankelijkheid van Suriname 
werd gesproken men in Holland eerder schamper deed over de mogelijkheden van de 
Surinamers. Men zou toch weer een beroep moeten doen op buitenlanders om een behoorlijk 
bedrijf te laten draaien. Ik vond die houding erg grievend en nam me voor om na mijn 
afstuderen te bewijzen dat het ook anders kon. Aanvankelijk dacht ik dat het via de politieke 
weg moest gebeuren, maar toen de omstandigheden niet meer gunstig waren, ben ik een 
andere weg ingeslagen.” Jharap aarzelt even terwijl hij dit vertelt. Hij kijkt van achter zijn 
brilglazen terug in de tijd. “Misschien was dit voor een stuk een toevallige ontwikkeling, maar 
aan de andere kant had ik wel neus voor het aangrijpen van kansen. Toen ik met de aardolie 
werd belast zei ik, ‘als er aardolie in de Surinaamse bodem aanwezig is, ga ik die exploiteren 
en commercialiseren mét Surinamers. Ik wilde aan de wereld laten zien dat wij het zelf 
konden! Ik denk dat het me behoorlijk gelukt is om die boodschap aan mijn medewerkers 
over te brengen. Het vertrouwen in eigen kunnen is in de voorbije jaren een sterke motivatie 
gebleken om het bedrijf verder uit breiden. Misschien zijn de politieke idealen een beetje 
verder opgeschoven, maar binnen de niet zo gunstige sociaal-economische ontwikkeling van 
dit land kan Staatsolie als een voorbeeld worden gezien van het vertrouwen in het kunnen van 
de Surinaamse mens. Dat zelfvertrouwen kan op haar beurt leiden tot het maken van een 
weloverwogen politieke keuze. En dan zeg ik tegen mezelf dat het toch niet allemaal 
tevergeefs is geweest.” 
 
“Laat die gekke Jharap maar doen!” 
 
Jharap lacht even bescheiden. Even versprak hij zich in zijn betoog en vermeldde hij de 
ontwikkelingen van de Volkspartij terwijl hij over Staatsolie sprak. Zou dat misschien ook 
een reflex vanuit zijn onderbewustzijn zijn geweest? Eén ding is zeker: de Volkspartij was 
zijn eerste liefde, Staatsolie is zijn nieuw en huidig troetelkind. De context waarin hij 
directeur van Staatsolie werd - met name onder een militair regime dat hij en zijn partij 
politiek verwierp - maakte dat hij zich hoe dan ook met het regime compromitteerde. Althans 
zo zie ik het, maar Eddy Jharap is het daar helemaal niet mee eens. “Ik heb in de beginjaren 
van Staatsolie een eiland gemaakt. De politiek was toen niet zo geweldig geïnteresseerd in ons 
werk. We zaten in het district, dus buiten Paramaribo. Het gebeuren ging een beetje langs 
iedereen heen. Een groot deel van de mensen geloofde er ook niet in dat er iets van terecht 
zou komen. ‘Laat die gekke Jharap maar bezig zijn, dan kan hij alvast niet lastig doen. Ook 
binnen de Volkspartij was er een stilzwijgende overeenkomst om mij daar in alle rust, los van 
alle politieke stigmatisering, te laten werken. In het begin zijn er veel kaderleden van de 
Volkspartij gekomen, die op een discrete manier een helpende hand hebben uitgestoken. Ook 
de militairen beoordeelden het jonge bedrijf eerder positief. We werden niet onder druk gezet 
van die kant. Ze vonden het ook wel leuk, want het ging toch ook over hun regime. 
Bijzondere aandacht kregen we gelukkig niet omdat het allemaal economisch nog zo klein 
was.”  
Toch heeft Bouterse achteraf met Staatsolie heel wat revolutionaire pluimen op zijn houd 
gestoken, merk ik op. “Als ik in zijn plaats was, “antwoordt Jharap lachend, “zou ik dat ook 
gedaan hebben. Je probeert toch zo voordelig mogelijk uit de bus te komen. Zelfbewust voegt 
hij er aan toe: “Dat was natuurlijk alleen formeel, want wat er in Saramacca gebeurde was het 
werk van mijn mensen en mezelf. Daar kon niemand anders zich op beroepen.” Toch geeft 
Jharap toe dat hij van alle machtshebbers van Bouterse het minste last gehad heeft. “Alleen de 
laatste keer misgegaan toen onder de regering-Wijdenbosch Staatsolie verkocht ging worden. 
Toen is het me duidelijk geworden dat de macht van Bouterse binnen die regering aan het 
tanen was.”  
 



“Het was mijn bedrijf”     
 
Hoe beleefde Eddy Jharap de decembermoorden? “Op dat ogenblik was ik in de Verenigde 
Staten. Als ik in het buitenland ben, heb ik de gewoonte om dagelijks een telefoontje te 
plegen met het thuisfront. Die dag kon ik geen contact krijgen en toen ben ik van 
Amerikaanse zijde ingelicht over de gebeurtenissen. Goede kennissen adviseerden me om 
voorlopig weg te blijven uit Suriname omdat ik hoe dan ook geassocieerd werd met de linkse 
beweging. Ik ben toen naar Californië gegaan waar ik door Gulf Oil werd opgevangen. Na 
enkele weken voelde ik dat ik moest teruggaan. Ik stond niet op de lijst van gezochten en ik 
wilde naar mijn familie én naar Staatsolie terug, want het bedrijf moest verder gezet worden. 
Eind december 1982 ben ik in Suriname teruggekeerd. Ik heb dus de sfeer en de commotie 
rond de decembermoorden niet zelf meegemaakt.”  
Ik vraag Eddy Jharap of hij zich geen gewetensproblemen heeft gemaakt om zijn post als 
directeur weer op te nemen. Staatsolie was toch een bedrijf dat opgericht werd onder een 
militair regime dat verantwoordelijk was voor de decembermoorden. “Is het nooit bij u 
omgekomen om als reactie op die gebeurtenissen uw ontslag aan te bieden?” vraag ik Eddy 
Jharap op de man af. Zijn antwoord komt zonder aarzelen: “Nee, want het bedrijf was in mijn 
ogen helemaal niet van de militairen. Het was het bedrijf van Jharap die werkte voor het 
Surinaamse volk. Het bedrijf had zonder mij niet bestaan. Ik had het zelf opgebouwd en dat 
was toevallig in de periode van een autoritair regime. Ik realiseerde me zeer goed dat elk 
volgende regime in Suriname daar ook de vruchten zou kunnen van plukken.” 
Na de decembermoorden werd een eerste regering-Alibux geformeerd waarin heel wat linkse 
politici van PALU- en RVP-signatuur zaten. Ik vraag aan de wonderboy van Staatsolie wat hij 
vond van de economische politiek die toen werd gevoerd. “Desastreus en dom,” vat hij in 
twee woorden samen. Jharap is duidelijk niet verlegen om op een forse manier zijn mening te 
ventileren. Deze regering leed aan een geweldige verspilzucht. Er werd geld weggegeven als 
voorschot op de ontwikkelingshulp. Vooral de gegoede klasse heeft hiervan duchtig gebruik 
kunnen maken. Suriname kwam in een geweldige inflatiespiraal terecht. Het was echt 
desastreus op welke manier het economisch leven werd aangepakt na de stopzetting van de 
Nederlandse ontwikkelingshulp.” Misschien heeft men de hardheid van de Nederlandse 
reactie op de mensenrechtenschendingen vreselijk verkeerd ingeschat. Men is gewoon 
doorgegaan met het financieren van grootse projecten terwijl de geldmiddelen niet voorradig 
waren. Het budgettekort en de constante monetaire financiering hebben voor een débacle 
gezorgd.” Jharap trekt deze lijn van verspilzucht door naar de zeer recente geschiedenis.  
“Eigenlijk heeft president Jules Wijdenbosch in de vorige regeringsperiode net hetzelfde 
gedaan: geld uitgeven zonder rekening te houden met de mogelijkheden van het land. Een 
goede bestuurder moet zorgvuldig zijn in- en uitgaven onder controle houden. Het was 
allemaal een beetje megalomaan.” Jharap aarzelt even, maar zegt het dan toch, zij het lichtjes 
afgezwakt door een verkleinwoordje.  
Onder de militairen ontstond ook de zogenaamde Para Industries, die onder andere luxetegels, 
glas en baksteen produceerden. Is daar ook geen goed woord over te zeggen? “De projecten 
op zich waren goed geconcipieerd, maar het is fout gegaan in het management. Naar mijn 
gevoel heeft men toen te veel fabrieken ineens opgezet. Ik adviseerde om voorzichtig, step by 
step, te beginnen. Er was niet voldoende ervaren kader voorhanden. Men had de beschikbare 
krachten en middelen op een bedrijf moeten concentreren en daar ervaring mee opdoen om 
een commercieel bedrijf  te leiden. Er is een Surinaams spreekwoord dat zegt ‘ de aap zegt: 
springen en de tak pakken is niet zo moeilijk,  maar je moet er kunnen blijven hangen’.”  
 
Een terugblik  
 



De Franse studentenleider Daniel Cohn Bendit maakte twintig jaar na mei ’68 een 
televisiereportage. Hij trok toen de wereld rond op zoek naar studentenleiders en 
revolutionairen die met hem wilden terugblikken op die rumoerige periode. Wat waren ze 
zoveel jaar later geworden? Hoe kijken ze  - ouder en  misschien wijzer geworden - terug op 
die periode? Hoe dicht staat Eddy Jharap nog bij de idealen van de jongeman die de 
Surinaamse Bomapolder verlaat en naar Nederland trekt.  “Het is natuurlijk niet geworden 
wat wij verhoopt hadden. Er hebben zich een aantal fundamentele veranderingen in de wereld 
voorgedaan. Het reëel bestaande socialisme van de USSR en de zogenaamde Oostbloklanden 
is in elkaar geklapt. In Suriname heeft een militaire coup voor de nodige stagnatie gezorgd. 
De globalisering is ondertussen een feit geworden en daar kan een land als Suriname niet 
onderuit. Al die ontwikkelingen hebben de strategie om onze idealen te verwezenlijken, 
doorkruist. Door die gewijzigde context moeten we opnieuw onze objectieven formuleren en 
onderzoeken hoe we ze kunnen verwezenlijken. Voor mij is de tijd voorbij om nog nieuwe, 
grote politieke idealen te gaan verwezenlijken. Aan de ene kant is het jammer dat die grote 
politieke idealen verloren zijn gegaan, maar aan de andere kant heb ik persoonlijk toch enkele 
dingen kunnen realiseren die in die richting gaan. Dat geeft me geen honderd procent 
bevrediging, maar het had zeker slechter kunnen zijn. Staatsolie is toch een bedrijf geworden 
waar Suriname trots kan op zijn.” De formulering van Jharap is niet triomfalistisch. Hij 
verwoordt eerder op zijn Engels: met understatements en lichtjes onderkoeld. 
Eddy Jharap blikt ook even terug op de jaren tachtig van zijn land waarin hij en zovele andere 
intellectuelen die idealen van de jaren zestig en zeventig probeerden te verwezenlijken. Met 
en zonder geweer. De militaire periode heeft het socialisme niet dichterbij gebracht, maar 
Jharap wil toch niet zover meegaan met de Surinaamse journalist Rudi Kross om te beweren 
dat links Suriname aan een fascistische staat zou hebben geholpen. i “Ach, de retoriek die toen 
gehanteerd werd, ging natuurlijk in populistische richting maar dat betekent nog niet dat 
Suriname door toedoen van links een fascistische staat werd. Om dit debacle in de schoenen 
van de linksen te stoppen lijkt mij te goedkoop. Rond de militairen waren vogels van allerlei 
pluimage. Wij van de Volkspartij hebben dat zeker niet gestimuleerd. We mogen toch ook 
niet vergeten dat die militaire coup er in eerste instantie gekomen is omdat rechts er zo’n 
puinhoop van gemaakt had. En dan is het verder aan sociologen en psychologen om te 
onderzoeken volgens welke mechanismen iemand die macht heeft, zich verder zal gaan 
gedragen. Die coup op zich is geen linkse coup geweest. Het ging in de eerste plaats over een 
conflict tussen een gewapend onderdeel en de regering. Er was bij de militairen geen politiek 
bewustzijn aanwezig als bij figuren als een Fidel Castro of een Che Guevara.” Eddy Jharap is 
ook niet mals voor sommigen van zijn compañeros in de strijd. “In heel dat proces van 
maatschappelijke verandering  zijn er een aantal medestanders van vroeger die de kans 
hebben aangegrepen om zich persoonlijk te verrijken. Zij hebben de macht gehad en gebruikt 
in eigen voordeel en niet voor de gemeenschap. Dat zijn zeker geen voorbeelden van de 
idealen waarvoor we in die jaren opkwamen. Sommigen onder ons zijn tenslotte dezelfde 
soort mens geworden als diegene die we meenden te moeten bestrijden.”  
” 
 
Bijna vice-president 
 
In het voorjaar van 1999 waren de straten van Paramaribo bijzonder rumoerig. Het 
gestructureerd Samenwerkingsverband (GS) waarin vakbonden, bedrijfsleven en politieke 
partijen elkaar vonden, wilden ‘Bosje weg’. Einde mei 1999 was het bijna zover, maar Jules 
Wijdenbosch overleefde een motie van wantrouwen en kondigde, om zijn presidentieel hachje 
te redden, vervroegde verkiezingen aan. In die periode circuleerde de naam van Eddy Jharap 
als kandidaat voor het vice-presidentschap. Was hij klaar om die op één na hoogste post te 



bekleden? “Laat me het zo zeggen. Op het ogenblik dat Staatsolie op het punt stond verkocht 
te worden is er een volksopstand losgebroken die uiteindelijk de regering-Wijdenbosch ten 
val heeft gebracht. Op dat moment drukte het volk uit dat ze nog alleen leiders wenste waar 
zij een hoge dunk voor had. En toen zijn de namen van André Telting en Eddy Jharap 
gevallen. In wezen had ik geen keus,” zegt hij lachend “ik kon die beker niet aan me laten 
voorbijgaan. Het volk vroeg erom.” Eddy Jharap geeft toe dat hij achteraf blij was dat het niet 
zover is gekomen, want de ontwikkelingen die zich binnen dat GS hebben voorgedaan, zijn 
niet gunstig gebleken. En ik had geen krachten meer over om er weer ten volle voor te gaan.” 
Begin juli 1999 circuleerde op internet een bijzonder document dat projectdossier ‘De grote 
schoonmaak’ heette. Daarin werd op zeer grondige manier een analyse gemaakt van de 
politieke situatie. De invalshoek was om het denken in het bedrijfsleven over 
projectmanagement ook toe te passen in de politiek. Er werd uitdrukkelijk verwezen naar de 
twee basiskenmerken van projectmanagement. Het moet gaan over concrete doelen die binnen 
een vastgestelde tijd met een eindig budget moeten worden bereikt. Daarvoor moet er een 
flexibele organisatie, specifiek voor het bereiken van deze doelen, in het leven geroepen 
worden. De tekst was niet ondertekend, maar eigenlijk had ik toen al de managementsideeën 
van Eddy Jharap, en zijn ghostwriter Sandew Hira,  kunnen herkennen (HIER WORDT MIJ 
TEVEEL CREDIET GEGEVEN. Ik was er wel mee eens en onderzocht of er voldoende 
draagkracht aanwezig was voor dit “project” en keek uit naar een frisse leider die de kar zou 
willen trekken. Het publiek daarentegen keek in mijn richting). “Het was zeker een leuk 
document, maar om deze kar nog te kunnen trekken, had ik twintig jaar jonger moeten zijn. 
Met de drive en misschien de naïviteit van toen was ik er wel aan begonnen. Als je ouder 
wordt, weet je misschien een aantal dingen meer, maar word je ook wat sceptischer.” 
 
Marx op bezoek bij Staatsolie 
 
Hoewel we nu over zeer persoonlijke existentiële kanten van een mensenleven praten, blijft 
Jharap zeer bereidwillig en haast ingetogen antwoorden. Wat betekent het marxisme nog voor 
hem, dertig jaar later en directeur van Staatsolie zijnde?  Voor het eerst moet Jharap langer 
nadenken. “Het marxisme is een theorie om de tegenstellingen in de bedrijfseconomische 
verhoudingen op te heffen. In mijn directe werkomgeving probeer ik in elk geval die scherpe 
tegenstellingen weg te werken. Er bestaat binnen Staatsolie overleg met de werknemers. Er is 
ook een overlegstructuur met de vakbond. We hebben ook een winstdeling in het bedrijf. Ik 
zou zeggen dat als het marxisme inderdaad tot verdere ontplooiing had kunnen komen, dan 
zou Marx misschien een bedrijf als Staatsolie tot voorbeeld hebben genomen.” Jharap lacht 
vrolijk vanachter zijn brilglazen. “Ja toch, iedereen werkt hier hard en enthousiast en wordt 
daarvoor ook beloond. Wie dat niet doet, wordt aangepakt of verdwijnt van Staatsolie.” 
 Eddy Jharap is niet alleen directeur van Staatsolie, hij is ook lid van een aantal Raden van 
Commissarissen van grote bedrijven, zowel van staats als privé. Door zijn aanwezigheid op 
dergelijke sleutelposten heeft hij toch wel een flinke vinger in de pap te brokken van ’s lands 
economie. Jharap protesteert: “Nee, ik probeer het ondernemerschap en de bedrijfsvoering in 
Suriname eigentijdser te maken. Good governance moet ook in de bedrijven aanwezig zijn, 
zodat er een geschikte voedingsbodem gecreëerd wordt waarin het personeel zich verder kan 
ontwikkelen en bekwamen, zowel persoonlijk als in functie van het bedrijf. Als een 
werknemer zich happy voelt, zal hij ook beter gaan presteren, wat uiteindelijk zal leiden tot 
een verhoging van de winst van de aandeelhouders. In het ene bedrijf is de aandeelhouder de 
staat - dat spreekt mij meer aan - en in andere is de aandeelhouder een grote multinational en 
in twee andere met vele kleine aandeelhouders. In al die raden probeer ik  aspecten van 
management binnen te brengen die vereist worden in de 21ste eeuw. Die ideeën van corporate  



good governance plaats ik dan binnen het raamwerk van sociale rechtvaardigheid. De tijd van 
het kapitalisme met zijn scherpe tegenstellingen binnen de ondernemingen is voorbij.”  
 
 
Corporate good governance 
 
Is dat werkelijk zo of is het een vorm van wishful thinking van een gedreven kerel die 
elementen met elkaar probeert te verzoenen die uiteindelijk water en vuur zijn? Zijn die brede 
idealen van toen op een meer rechtvaardige maatschappij niet grotendeels verdwenen achter 
het management van een no-nonsebeleid van een bedrijf met 650 werknemers? Jharap 
glimlacht: “Wat ik hoop te bereiken is een bedrijf waarin corporate good governance 
overheerst en waarin de productie niet alleen gericht is op de aandeelhouders en de 
werknemers, maar ook op de maatschappij en het milieu. In mijn opvatting kan deze aanpak 
leiden tot de uiteindelijk rechtvaardige sociale maatschappij waarvan we hebben gedroomd.” 
Jharap zegt dit niet met veel opgeklopt hoera-optimisme van de Leading Succes People. Hij 
drukt trouwens ook zijn onzekerheden uit: “Ik weet alleen niet zo goed welke rol de staat 
daarin zal moeten spelen om dit proces tot een goed einde te kunnen brengen. In de VP-
periode werd mijn inbreng om veranderingen via de staat te realiseren afgesneden. Ik ben toen 
naar de basis gegaan om te zien hoe er in de economische sector van de maatschappij toch een 
ontwikkeling op gang kon worden gebracht, die in lijn was met mijn opvattingen. Maar 
nogmaals: mensen hebben behoefte aan dagelijks brood en daarom moet er worden 
geproduceerd. Coporate good governance waarbij rekening wordt gehouden met de belangen 
van alle stakeholders, zowel intern als extern, moet aanwezig zijn binnen een productieproces. 
Als je dan een optelsom maakt van al die bedrijven die zo werken, dan moet het 
maatschappelijk toch de goede kant opgaan. Ik heb de indruk dat het bedrijfsleven zich almaar  
bewuster en breder maatschappelijk gaat oriënteren. Bij bedrijfsvoering en 
kwaliteitsbewustzijn houdt men rekening met alle betrokken stakeholders. In West-Europa 
staat men op dat vlak een stukje verder - Amerika holt er een beetje achteraan - maar 
uiteindelijk moeten we die kant want anders gaan we terugvallen naar een fase van scherpe 
tegenstellingen waarmee niemand gebaat is.”  
Zou dan die sociaal bewogen manager zo ver gaan dat hij ook voor een multinational kan 
gaan werken? Met andere woorden: zou Eddy Jharap directeur kunnen worden van Shell 
bijvoorbeeld? Jharap aarzelt even: “Ik denk het wel. De mens is immers ons belangrijkste 
productiemiddel en dat geldt tenslotte voor alle bedrijven. Om een beter rendement te halen 
moeten er binnen die bedrijven ontplooiingskansen en participatiestructuren voor alle 
personeelsleden worden aangeboden. Shell, Esso en Philips moeten dat ook doen, want hun 
aandeelhouders willen ook goede resultaten. Er heeft zich zeker binnen die grote bedrijven 
een  paradigmawijziging voorgedaan: het accent dat vroeger meer op kapitaal en technologie 
lag,  is nu verschoven naar het human capital (van de mens?).”  
                                                        
i Alerta, januari 1988 


