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A. Inleiding 
 
De Rotary  Vocational Excellence Award  voor het afgelopen jaar 1997 heeft een 
enigszins andere voorbereidingsprocedure gekregen dan in de vorige jaren. Zoals 
gebruikelijk is deze award een toekenning door de beide clubs van Paramaribo in de 
end of the year meeting,  en wordt de award toegekend na selectie van een sector van 
onze samenleving waarin de toekenning grote kans heeft op een keuze die in onze 
samernleving  een groot draagvlak heeft. 
 
Bij de selectie voor het afgelopen jaar is de sectorselectie achterwege gebleven, daar de 
voorbereidende commissie reeds spoedig tot de conclusie kwam, dat de meest 
opmerkelijke gebeurtenis in onze gemeenschap in het afgelopen jaar wel de 
totstandkoming was van de eigen olieraffinaderij. En de hoofdrolspelers in deze 
gebeurtenis zijn vrijwel allen bij de beide Rotaryclubs betrokken. 
 
De beslissing was dan ook snel gevallen, en besloten is de ROTARY VOCATIONAL  
EXCELLENCE AWARD  1997 toe te kennen aan Rtn. Eddy Jharap, en wel op grond 
van de volgende overwegingen. 
 
Sirahmpersad Eduard JHARAP heeft met de realisatie van de eerste Surinaamse 
olieraffinaderi j door de STAATSOLIE MAATSCHAPPIJ SURINAME n.v.  ervan 
blijk gegeven op uitmuntende wijze inhoud te geven aan het begrip  “GELOOF IN  
EIGEN KUNNEN ” , en daarbij op inspirerende wijze het zelfvertrouwen van de 
werkende expert in ons land op een hoger niveau te brengen. 
 
 
B. Persoonlijke informatie 
 
Sirahmpersad Eduard JHARAP werd geboren in  het huidige distrikt Wanica  op 24 
juni 1944 in een gezin van 20 kinderen als derde kind en oudste zoon. Na een jeugd die 
alle kenmerken in zich droeg van een arme landbouwersfamilie in een ruraal gebied  op 
meer dan twintig kilometer afstand van de stad, en een langdurige periode in een 
verpleeginrichting kwam Eddy op de AMS terecht. 
 



Als een heel goede leerling, maar nog wel met erg veel tegenslag, kon hij op een beurs 
van de SURALCO van 1964 tot 1970 in Leiden, Nederland, geologie studeren aan de 
Rijksuniversiteit aldaar. Na zijn afstuderen in 1970 keerde hij terug naar Suriname en  
kreeg een betrekking bij de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, de GMD van het 
toenmalige Ministerie van Opbouw.  
 
Eddy is in 1969 getrouwd met Greta Matawlie, voordat beiden afstudeerden en naar 
Suriname  terugkeerden. Het gezin kreeg twee kinderen, dochters, die beiden thans in 
Nederland studeren. 
 
 
C. Werk. 
 
Voor zijn activiteiten bij STAATSOLIE  heeft Eddy Jharap tien jaren bij de GMD  
gewerkt. Daar heeft hij nagenoeg alle rangen van veldgeoloog tot Hoofd van de Dienst 
doorlopen, voor hij in 1981 ontslag nam om fulltime  bij STAATSOLIE  te beginnen. Bij 
de GMD heeft hij , naast zijn politieke activiteiten ,veel veldonderzoek verricht naar de 
voorkomens van delfstoffen, zoals goud, diamant , uranium en andere mineralen. 
 
In 1980 werd een begin gemaakt met exploitatie van de aardolievoorkomens in 
Suriname, eerst met met de voorbereidingen in de zg. “ Oliecommissie” onder 
voorzitterschap van Eddy Jharap, en vanaf 1981 in de Staatsolie Maatschappij. Deze 
maatschappij is van de grond af opgebouwd door een groep soms idealistische, maar 
steeds hard werkende Surinamers die het geloof hadden in eigen kunnen en hebben 
aangetoond dat de eigenhandige opbouw van een dergelijke maatschappij zeer zeker 
mogelijk is . Stap voor stap werd gegroeid van een bedrijf  met vijf man personeel en 
een oliebron naar het huidige bedrijf met meer dan 650 hoogwaardige arbeidsplaatsen, 
en een eigen, zelf tot stand gebrachte raffinaderij. 
 
De ontwikkeling van een bedrijfje met vijf man en een enkele bron tot een geheel 
geintegreerde industrie van exploratie, productie, raffinage en marketing  is in een 
periode van nauwelijks vijftien  jaar gerealiseerd , weliswaar met veel hulp van 
buitenlandse experts, maar wel geheel op eigen kracht en met eigen besluitvorming en 
eigen besliskracht. Er zijn zowel nationaal als internationaal goede relaties opgebouwd 
met andere bedrijven  en instellingen, voor het verkrijgen van technische expertise en 
investeringskapitaal. Als staatsbedrijf heeft STAATSOLIE  steeds de volle 
ondersteuning gehad van de staat en van opeenvolgende regeringen. De staat heeft als 
aandeelhouder het bedrijf alle ruimte gegeven om te groeien en zich tot nu toe afzijdig 
gehouden van de dagelijkse operations. Hierdoor heeft STAATSOLIE  kunnen aantonen, 
dat het ook mogelijk is een staatsbedrijf  succesvol commercieel te runnen. 
 
Een belangrijk aspect in het werk is ook de verhouding tot het personeel. Uiteraard is 
deze verhouding bij een personeelsbestand van 650 personen anders van karakter dan bij 
het vroegere bestand van vijf. Maar in het algemeen is de huidige verhouding erg goed te 
noemen. De medewerkers zijn goed gemotiveerd om het werk te verrichten zoals het 



moet, en doen dit met een zekere deskundige zelfverzekerdheid. Dit is mede het gevolg 
van de inspirerende realisatie van de raffinaderij. Een resultaat waar alle personeel van 
het bedrijf erg trots op is. De leiding van het bedrijf is dan ook volgens de opvatting van 
het personeel in goede handen bij Eddy Jharap. Dit is met deze realisatie zonneklaar 
gebleken. 
 
 
D.Sociale contacten. 
 
Naast zijn werk heeft Eddy Jharap nog enige andere activiteiten, die zijn aandacht 
trekken. Het werk bij STAATSOLIE  vergt echter zoveel  van zijn persoon dat er voor de 
andere activiteiten niet veel tijd  overblijft, maar hij is nog lid van de Raad van 
Commissarissen van Assuria N.V. en van de Surinaamse Brouwerij N.V. En voorts is 
hij actief lid van de Rotary Club Paramaribo. 
 
In het verleden heeft vooral de politiek  veel belangstelling gekregen van Eddy Jharap. Na 
1980 echter, nadat militairen de macht in Suriname naar zich toe getrokken hadden, heeft 
deze belangstelling niet veel kans meer gekregen. Nu de opbouw van de STAATSOLIE  
MAATSCHAPPIJ  zoveel tijd vergde werden andere velden van belangstelling  
verdrongen, en was alle aandacht gericht op de tot stand koming van dit geheel 
Surinaamse bedrijf. Als gevolg van deze ontwikkeling werden vele sociale initiatieven 
buiten het werk, via de Rotaryclub gekanaliseerd, of via de vele sociale activiteiten van 
Greta, zijn vrouw. Echter moet in dit verband  aparte melding worden gemaakt van de 
ESTHER STICHTING . 
 
 
E.Visies. 
 
Bij de beschouwing van rotarian Eddy Jharap  als laureaat voor de ROTARY  
VOCATIONAL EXCELLENCE AWARD 1997  is het goed ook de visies die Eddy 
Jharap heeft, en ten beste geeft , hierbij te betrekken. Hierbij speelt de 
overdraagbaarheid van deze visies een grote rol, en kan een indruk worden verkregen 
van de invloed die deze visies hebben op de toekomstige ontwikkelingen van de sector 
en van ons land. Om van deze visies een goede indruk te krijgen is de beste methode 
Eddy Jharap zelf aan het woord te laten. 
 
Over de motivering van medewerkers tot  het soort prestaties als de bouw van de 
raffinaderij zegt Eddy: “ We hebben hiervoor eigenlijk twee elementen. Ten eerste dat het 
resultaat van het harde werken voor ons zelf is.Als we er niet concreet op de salarisslip 
iets van merken, worden de opbrengsten van het bedrijf gebruikt om het verder uit te 
breiden, en een deel gaat naar de Staat. Daarmee worden scholen gebouwd en 
onderwijzers betaald. Dat snijdt hout. Mensen kunnen dat goed volgen. Ten tweede 
hebben wij een andere zeer aansprekende mobilisatiebasis. Namelijk het “ vertrouwen  in 
eigen kunnen”. Dit blijkt in onze situatie een bijzonder belangrijk  facet te zijn.” 
 



En verder : “ Je moet begrijpen dat de opleiding en opvoeding in Suriname tot voor kort 
voornamelijk gericht is geweest op de indoctrinering  van mensen voor de zg. “witte-
boord”  banen, met name de ambtenarij.  De informatie die wij op de lagere en 
middelbare school kregen was zeer zelden gericht op “ jongen, als je heel hard je best 
doet, je een vak leert, dan kan je misschien een bedrijf beginnen en iets voor jezelf gaan 
creeren.” Het was meer gericht op als je je best deed, dat je dan een diploma kon 
behalen, en dan kon je misschien een goede baan krijgen bij de overheid of bij een van de 
grote buitenlandse ondernemingen.” Zelden werd het eigen ondernemerschap 
gestimuleerd”. 
 
Over de gelijkwaardigheid van binnenlandse en buitenlandse expertise : “ Wat jullie 
kunnen, kunnen wij ook. Als buitenlanders in Suriname een bedrijf konden opzetten dan 
zag ik niet in waarom wij dat als Surinamers, en ik persoonlijk  voor mezelf, niet ook 
zouden kunnen doen. Ik vond dat ik het talent, de intelligentie en de opleiding er voor 
had en als de situatie zich voordeed zou ik dat ook kunnen doen. “ 
 
Over besluitvorming zegt hij : “ Ik neem beslissingen snel, ben vaak emotioneel, soms 
impulsief en ook ongeduldig. Bij het nemen van beslissingen speelt bij mij de intuitie nog 
een enorm belangrijke rol. Deze 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.” 
 
Ten  slotte over de wijze waarop hij graag heeft dat men zich hem later herinnert  : “ als 
de persoon die zich sterk gemaakt heeft 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 dit motto. 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 commitment hun ideeen tot werkelijkheid brengen.” 
 
 
F.Advies. 
 
Op grond van het hiervoren  omschrevene mag de Jury met genoegen aan de besturen 
van de Rotary Club Paramaribo, en de Rotaryclub Paramaribo-Central aanbevelen, 
de ROTARY VOCATIONAL EXCELLENCE AWARD 1997  toe te kennen aan  
                    
                          Rtn.  SIRAHMPERSAD  EDUARD  JHARAP.  
 
 
Paramaribo,  30 december 1997. 
De Jury 
Rtn. Nardi Johanns                                    Rtn. Roy Smits 


