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1. Inleiding  

Goedemiddag dames en heren, 

Het is voor mij een eer om een motivatiepresentatie voor u te 

houden. In deze presentatie zal ik over de achtergrond en het belang 

van het “vertrouwen in eigen kunnen” vertellen. Ik zal ingaan op de 

wijze waarop het zelfvertrouwen bij mij is ontwikkeld; over bezielend 

leiderschap en de manier waarop ik mijn leiderschap heb opgebouwd; 

de wijze waarop wij de noodzakelijke technische- en management-

expertise om een aardoliebedrijf te beginnen, hebben verworven; hoe 

wij het zelfvertrouwen aan het personeel hebben overgedragen en hoe 

wij het vertrouwen van onze afnemers, van bankiers, van 

dienstverleners en van de gemeenschap hebben gewonnen. 

Staatsolie is een modern en geïntegreerd bedrijf dat zich bezig 

houdt met aardolieonderzoek, aardolieproductie, aardolieraffinage en 

verkoop van aardolieproducten. Staatsolie is een naamloze 

vennootschap waarvan alle aandelen het eigendom zijn van het Volk van 

Suriname. In de aandeelhoudersvergadering wordt de Aandeelhouder 

van Staatsolie vertegenwoordigd door de Regering van de Republiek 

Suriname. Het bedrijf werd in 1980 opgericht en is gestaag gegroeid. 

Het verschaft thans, anno 2014, aan meer dan 1000 mensen 

hoogwaardige werkgelegenheid in vaste dienst, en nog eens aan ca. 500 

man werk op contractbasis, via diverse dienstverleners. 

 Staatsolie is vandaag het grootste bedrijf in Suriname geworden. 

De bijdrage van Staatsolie aan de staatskas bedraagt de laatste jaren, 

bijkans US$400 miljoen per jaar, uit inkomstenbelastingen en dividend. 

Met een omzet van iets meer dan één (1) miljard US-dollar per jaar, 

draagt zij voor ca. 10 procent bij aan het BNP van Suriname.  
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Dit jaar is weer een belangrijke mijlpaal voor Staatsolie, en 

tegelijkertijd een geweldige uitdaging om een van de meest 

ingewikkelde installaties van de olie-industrie op te starten en veilig in 

bedrijf te houden. De leiding van Staatsolie vertelt mij dat de in 

gebruikname van deze nieuwe olieraffinaderij, in vergelijking tot de 

vorige, gelijk is aan de overstap van een klein Cessna vliegtuig naar een 

grote Boeing 747.  

Voor mij was het al heel bijzonder om een Cessna in de lucht te 

krijgen en haar daar veilig te houden. U zal, bij wijze van spreken, een 

veel ingewikkelder toestel met veel meer mensen aan boord, in de lucht 

moeten houden. Om de toekomstige taken goed uit te voeren zal veel 

zelfvertrouwen, inzet, operationele kennis en verantwoordelijkheid nodig 

zijn.  

Toen wij 33 jaar geleden met Staatsolie begonnen, wisten wij niet 

veel van de olie-industrie af.  Met bezieling, zelfvertrouwen, veel 

studeren, hardwerken, en vooral ook “vertrouwen in eigen kunnen” 

hebben wij dit aardoliebedrijf in eigen beheer opgezet en haar verder 

ontwikkeld.  

Staatsolie wordt vandaag liefkozend aangeduid als de “Trots van 

de Natie”. Het bedrijf verschaft niet alleen hoogwaardige 

werkgelegenheid aan honderden mensen en verdient niet alleen veel 

geld voor de gemeenschap, maar het bedrijf is vooral ook een voorbeeld 

van het “eigen kunnen”. Het moet gezien worden als een baken (of  

vuurtoren) in zee om jongeren met haar licht de weg te wijzen, zodat zij 

ook hun droom kunnen realiseren.  

Aan u nu de taak om het licht van dit baken, of beter gezegd het 

vuur van de raffinaderij fakkel, zo lang mogelijk te laten branden, zodat 
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nog vele generaties Surinamers, in haar licht, de weg vinden om ook 

hun dromen te realiseren.  

 

2. De achtergrond van het “Vertrouwen in Eigen Kunnen” 

Tot voor kort was in grote delen van de wereld, vooral in landen 

die vroeger koloniën waren geweest, de opvatting dat wij mensen van 

die koloniën, niet het vermogen hadden om onze natuurlijke hulbronnen 

zelf tot ontwikkeling te brengen. Dat moesten wij aan de buitenlanders 

overlaten. “Jullie hebben niet de kennis, niet de ervaring en ook niet het 

geld daarvoor”, werd gezegd. Het “geloof in eigen kunnen” was na 

honderden jaren van slavernij en koeli-arbeid kapot gemaakt. Wij wisten 

het niet beter en waren in die opvatting ook gaan geloven. Intussen 

werden onze hulpbronnen weggedragen en moesten wij ons tevreden 

stellen met wat kruimels die toegeschoven werden. Vaak moesten wij de 

handen ophouden voor aalmoezen om de ergste noden van ons eigen 

volk te verlichten.  

Niet lang geleden, in juni 2009, riep de President van de Verenigde 

Staten van Amerika, de heer Barack Obama, tijdens een ontmoeting in 

Ghana, de politieke leiders van Afrika op, om niet meer passief te 

wachten op giften uit het buitenland, maar de handen uit de mouwen te 

steken en zelf het geweldige potentieel aan natuurlijke hulpbronnen van 

het continent tot ontwikkeling te brengen. Uiteraard ten behoeve van 

het gehele volk. “Yes, you can,” voegde hij er aan toe.  

Ik wil u meenemen naar de situatie die 50 jaar geleden in het 

Caribische gebied heerste en beschreven is in het boek “The Middle 

Passage”, door de Nobelprijswinnaar V.S. Naipaul,  in 1962. 
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"Trinidad was onbelangrijk, fantasieloos en cynisch. Geschoolde 

beroepen waren slechts die van rechten en medicijnen, omdat er geen 

noodzaak was voor andere. De succesvolste personen waren 

commissionairs, bankdirecteuren en distributiehandelaren. Macht werd 

erkend, maar waardigheid werd aan niemand toegekend. Elke persoon 

van enige importantie werd verdacht van onoorbare praktijken en 

diende vermeden te worden.  

 Wij leefden in een maatschappij, die haar helden ontkende. Het 

was een plaats waar de verhalen nooit over succes gingen, maar over 

mislukkingen. Verhalen over briljante personen, winnaars van 

wetenschapsprijzen, die of te vroeg stierven, of krankzinnig werden, of 

aan de drank verslaafd raakten. Of het ging over carrières van 

veelbelovende cricketspelers, die kapot werden gemaakt door twistende 

bestuursfunctionarissen.  

     Het was ook een plaats waar het woord "conceited" – vrij vertaald 

als - erg verwaand - veel voorkwam. Een uitdrukking van afkeer 

tegenover een ieder die bijzondere gaven had. Zulke gaven waren niet 

nodig in een maatschappij die niets produceerde; nooit haar waarde 

hoefde te bewijzen en nooit geroepen werd om efficiënt te zijn. En zulke 

mensen moesten tot gangbare proporties worden teruggebracht: - 'be 

made to boil down -'. De bewondering voor gelijken door gelijken was 

daarom onbekend. Dat was een deugd, die ik slechts uit 

boeken kende en alleen maar in Engeland werd gevonden."  

 

  Deze beschrijving van Trinidad was net zo goed ook van 

toepassing op Suriname en grote delen van de zogenaamde 

ontwikkelingslanden. Toen ik bijvoorbeeld, 50 jaar geleden naar school 
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ging, waren bijna alle belangrijke bestuurlijke functies, zowel in het 

bedrijfsleven als bij de Overheid bezet door blanke mensen uit het 

buitenland. Hoewel de meeste koloniën in de afgelopen 50 jaar 

staatkundig onafhankelijk zijn geworden, is de ontwikkeling van het 

“vertrouwen in eigen kunnen” nog achtergebleven. Tot vandaag zijn wij 

nog steeds afhankelijk van het buitenland voor de ontwikkeling van onze 

natuurlijke hulpbronnen. 

 Vijftig jaar geleden heb ik met veel inspanning het VWO 

afgemaakt en een studiebeurs kunnen bemachtigen om in Nederland 

aan de universiteit te studeren. In Nederland ging een andere wereld 

voor mij open. Onder invloed van de vrijheid van denken en de 

maatschappelijke ontwikkelingen, werd ik daar bewust van de koloniale 

indoctrinatie en de achterstelling thuis in Suriname.  

Er moest meer sociale rechtvaardigheid in ons land komen. De 

achterstelling van grote groepen had ik zelf aan den lijve ondervonden. 

Ik wilde mij voor verandering en verbetering inzetten. Suriname zou 

eerst onafhankelijk moeten worden. Tijdens een verhitte discussie over 

de onafhankelijkheid riep een Hollandse student ons smalend toe: “Wat 

kletsen jullie Surinamers over de onafhankelijkheid. Jullie 

kunnen toch zelf niets presteren. Voor alles wat van enig 

belang is, hebben jullie ons nodig”.  

Die opmerking had mij diep gekwetst. Toen ik naar Nederland ging 

om te studeren was ik overtuigd, dat ik ook alles kon leren en alles kon 

doen. Ik vond die uitspraak denigrerend. Discussiëren had voor mij geen 

zin meer. Ik zou snel afstuderen, teruggaan naar Suriname en daar iets 

bijzonders op mijn vakgebied doen en daarmee de wereld laten zien dat 

ook wij in staat waren bijzondere prestaties te leveren. Het resultaat is 

bekend.  
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Met het verdere verhaal wil ik laten zien, dat je niet zozeer met 

bijzondere gaven uitgerust hoeft te zijn, om een buitengewone prestatie 

te leveren. Het gaat om bezieling, grijpen van kansen, hardwerken, 

geloof hebben, volhouden en vooral doorgaan, ook wanneer het haast 

onmogelijk lijkt te worden.  

 

3. Het ontstaan van mijn vertrouwen in eigen kunnen.  

Ik ben niet op een dag opgestaan met een droom, dat ik een 

aardoliebedrijf zou opzetten. Ik ben 70 jaar geleden in 1944 geboren in 

een heel eenvoudig gezin van kleine landbouwers in het district Wanica. 

Er waren uiteindelijk twintig kinderen en wij konden nauwelijks het 

hoofd boven water houden. Er was nooit geld voor iets extra’s. Mijn 

ouders waren zelf niet naar school gegaan. Wij woonden in een heel 

eenvoudig huisje dat gebouwd was met materialen uit het aangrenzende 

bos. Er was  geen elektriciteit en ook geen schoonwater uit de kraan. Er 

was geen radio of TV en kranten konden wij niet betalen.  

Het woongebied was erg geïsoleerd. Er kwam zelfs nooit een auto 

in de buurt. Onze wereld was dan ook heel klein. Eigenlijk wisten wij 

kinderen niet hoe de rest van de wereld eruit zag. Wij werden ook niet 

door bijzondere dromen aangestoken. Je volgde gewoon het voorbeeld 

van je ouders of van je grootouders op: het eenvoudige en armoedige 

bestaan van kleine landbouwers op boiti (het platteland van Suriname).  

Mijn eerste droom ontstond toen ik naar school ging. Op school 

vertelde onze onderwijzer over de stad waar hij woonde. Over 

elektriciteit en stromend water uit de kraan. Zijn lerenschoenen 

glommen altijd. Ik wilde net als hij worden. Dan zou ik ook in een nette 

omgeving kunnen wonen, met elektriciteit, schoonwater uit de kraan en 
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verharde wegen. Mijn kinderen hoefden dan later niet elke dag 5 km 

door de modder op blote voeten te ploeteren, om de school te bereiken.  

Dat was mijn eerste droom.  

Het ging in het begin goed op school, maar er was geen coaching 

of stimulans thuis en het werk op ons perceel concurreerde vaak met 

het schoolbezoek. Mijn belangstelling voor de school werd langzaam 

minder scherp. 

Ik was 10 jaar oud, toen er iets heel dramatisch gebeurde : 

er werd een verschrikkelijke ziekte bij mij ontdekt en ik moest 

ver van huis in een geïsoleerde inrichting verpleegd worden. Ik 

had lepra.  

 Lepra was in die dagen nog een verschrikkelijke en gevreesde 

ziekte. Ik werd naar de leprozerie Bethesda gestuurd aan de Suriname 

rivier. Op de dag dat ik er naar toe werd gebracht, huilden mijn 

familieleden en buurtbewoners alsof zij iemand gingen begraven.  

In Bethesda kwam ik in een heel andere wereld terecht: de 

mensen waren anders, ook de taal, het eten, de cultuur en gebruiken 

waren anders dan thuis op boiti. Ik was daar de enige kleine “koeli boi 

van boiti” in het kinderhuis. Men had niet aan een speciale opvang en 

begeleiding voor mij gedacht. Ik kon mij in het begin ook niet goed 

verstaanbaar maken en wist niet om te gaan met de verschillende 

gebruiksvoorwerpen en installaties. Ik werd als dom en achterlijk 

beschouwd en in het begin geplaagd. De andere jongens wilden niet 

eens met mij spelen.  

Bethesda heeft uiteindelijk toch een enorm positieve invloed op mij 

gehad. In Bethesda  maakte ik kennis met elektriciteit en schoonwater 

uit de kraan. Er waren douches en spoeltoiletten. We sliepen op bedden 

onder een klamboe. We aten aan tafel met een lepel. Het was er schoon 
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en netjes, zowel in het kinderhuis, als op het erf en in het dorp. We 

droegen nette kleren en schoenen. Er was een schooltje op slechts een  

paar minuten lopen van het kinderhuis. Ik begon te wennen in de 

nieuwe wereld en die mooi te vinden. 

Geleidelijk veranderde ik van een “kleine koeli boi van boiti” in een 

jongen met een Creools – Christelijke vorming. Omdat de andere 

jongens in het begin niet met mij wilden spelen, ging ik mij maar op het 

schoolwerk concentreren en begon ook intensief te lezen. Mijn school-

resultaten gingen daardoor omhoog. Als een onderwijzer te ziek was, 

mocht ik de andere kinderen bij het schoolwerk helpen. Ik werd 

langzaam geaccepteerd en begon ook respect te krijgen.  

Bethesda heeft mij ook iets heel unieks bijgebracht. Er waren daar 

kinderen van haast alle etnische groepen van Suriname. Wij speelden 

samen, vochten samen en huilden samen van pijn en verdriet. We 

hielpen elkaar, verzorgden elkaar en troostten elkaar. We groeiden op 

als in een grote familie. We keken niet meer naar kleur of afkomst. We 

waren net broers en zusters van elkaar.  

Na drie jaar intensief contact met de andere kinderen, zag 

ik geen rasverschillen meer. Ik was multicultureel geworden. 

Deze eigenschap is later erg belangrijk voor mij geweest om 

met mensen die niet op mij leken om te gaan, hen te motiveren 

en te mobiliseren.  

Ik was 13 jaar oud toen ik de lepra-inrichting mocht verlaten. 

Terug op boiti was voor mij een grote schok: de woonomstandigheden 

thuis vond ik vergeleken met Bethesda erg primitief en wilde niet eens 

thuis blijven. Ik kon natuurlijk niet weglopen want dan zou ik de school 

niet meer kunnen bezoeken. Ik accepteerde de woonsituatie thuis, maar 

zag de school als mijn beste kans op een betere toekomst.  
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In Bethesda had ik de lagere school afgemaakt en was zelfs 

geslaagd voor de toelating tot de Mulo. Ik ging elke dag zeer 

gemotiveerd van boiti naar de Muloschool in de stad. Niets kon mij 

tegenhouden. Ik werd ook lid van de bibliotheek van het CCS in de stad 

en leende elke week boeken die ik thuis bij het licht van een kleine 

petroleum lamp, uit las. Door het lezen werd mijn wereld groter, de 

beheersing van de Nederlandse taal nam toe en ik begon zelfs te 

dromen van een HBO opleiding in Nederland.  

Ik heb de Muloschool vlot afgemaakt en werd ook toegelaten tot de 

enige middelbare school, de AMS (laatste drie klassen van het VWO). 

Mijn ouders vonden echter dat ik genoeg had geleerd. Er waren nog 19 

andere kinderen thuis die ook naar school moesten. Tegen hun wens in 

ben ik toch naar de AMS gegaan. De kosten voor de school heb ik toen 

voor een groot deel zelf verdiend met karweitjes in de buurt en bij 

meneer Kirpalani in de winkel. Ook werkte ik thuis even hard mee op het 

perceel. De AMS heb ik ook vlot afgemaakt en slaagde als een van de 

beste leerlingen. Toen ik in de laatste klas zat, zei een schooldirecteur 

tegen mij dat ik best ook capaciteiten had voor een academische studie. 

Die opmerking heeft mij goed gedaan.  

Mijn ouders zouden mij niet naar de universiteit in Nederland 

kunnen sturen. Ik heb toen zeer bewust toegewerkt naar een 

studiebeurs. Ik probeerde steeds hoge cijfers te halen en vroeg een 

studiebeurs aan bij de Suralco. Ik dacht die maatschappij zal best 

geologen nodig hebben. In elk geval toen ik in 1964 het VWO diploma 

behaalde, kreeg ik een volledige studiebeurs van deze maatschappij om 

geologie aan de Universiteit van Leiden in Nederland te studeren. Met 

deze studiebeurs in de hand was mijn eerste droom, een goedbetaalde 
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baan te vinden en in een nette omgeving te wonen, bijna zekerheid 

geworden.  

Mijn dramatische ziekte en het gedwongen verblijf in de leprozerie 

Bethesda zijn voor mij bepalend geweest voor wat ik later ben geworden. 

Ik noem een paar belangrijke zaken: 

• In Bethesda had ik op jonge leeftijd geleerd om te overleven en voor 

mezelf te zorgen; 

• Ik had gemerkt dat ik door verwerven van kennis, de plagerijen en 

discriminatie weg kon maken en ook ontzag en leiderschap kon krijgen; 

• In Bethesda had ik intensief kennis gemaakt met de toen in Suriname 

overheersende Creools-Christelijke cultuur en was zelf multicultureel 

geworden. Ik kon daardoor vlot omgaan met kinderen in de stad en 

met kinderen uit andere etnische groepen; 

• Ik had in Bethesda leren bidden en elke avond vroeg ik God om mij 

zonder lichamelijke schade, weer beter te maken. Ik beloofde plechtig 

dat ik mijn talenten ten volle zou ontwikkelen en die ten dienste zou 

stellen voor arme en zieke mensen. 

• Reeds op jonge leeftijd had ik vele horden moeten nemen. Door kleine 

successen was mijn zelfvertrouwen gegroeid en ik geloofde dat ik best 

ook in staat was om elke studie te volgen en elk soort werk aan te 

kunnen.  

 

Ik heb zeer bewust over mijn ziekte verteld om andere lepra-

patiënten en ex-patiënten een hart onder de riem te steken. Ik vertel dit 

verhaal ook op scholen aan kinderen dat zij de moed niet moeten 

opgeven, maar moeten doorgaan, ook als zij plotseling met een 

tragische gebeurtenis worden geconfronteerd.  
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Nu zal ik  het leiderschap bespreken. 

4. Bezielend Leiderschap 

Ik heb heel vroeg thuis, op school en tijdens mijn studententijd  

gemerkt, dat als je samen met anderen iets bijzonders wilde doen, je 

leiderschap moet uitoefenen. Wat is leiderschap? 

Managementgoeroes zijn het met elkaar eens dat een persoon niet 

als een leider wordt geboren. Leider worden, is een keuze die een 

persoon op een bepaald moment in zijn of haar leven maakt. De 

persoon moet wel talenten en of eigenschappen hebben die leiderschap 

bevorderen zoals: energie, openheid, eerlijkheid en overtuigingskracht. 

Er zijn verschillende vormen van leiderschap. Door mijn verblijf in 

Bethesda en later door aanraking met de linkse beweging, voelde ik mij 

het meest aantrokken tot “Bezielend Leiderschap”. 

“Bezielend leiderschap” is gericht op het realiseren van deugdelijke 

waarden. Dit zijn twee belangrijke en moeilijke woorden die nadere uitleg 

behoeven:  

Een deugd: is een verworven en toegeëigende menselijke houding van 

voortreffelijkheid. Enkele voorbeelden van deugd zijn: Eerlijkheid, 

rechtvaardigheid, moed, loyaliteit, humor en creativiteit. 

Waarden: zijn specifieke overtuigingssystemen met betrekking tot wat 

goed en wat slecht is voor ons leven. Het zijn beoordelingen over wat het 

leven de moeite waard maakt. Waarden spelen een belangrijke rol bij het 

nemen van beslissingen en het maken van keuzes binnen de organisatie. 

Bijvoorbeeld in de ”Annual reports” van Staatsolie worden 7 waarden 

voor de Maatschappij vermeld. De eerste is: “Integrity - We shall be 

honest in our dealings with employees, clients, sup pliers, 

shareholder  and to the community in which we work. ”   Ik geloof dat 

wie zich niet aan deze waarden houdt, niet lang succes zal hebben. 
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Een bezielende leider is iemand die een missie of doel heeft en 

volgelingen zoekt om dat doel te realiseren. Toen ik afstudeerde en later 

met Staatsolie begon had ik een duidelijke missie: ik wilde bewijzen dat 

wij Surinamers ook zelf onze aardolie konden produceren. Hoe een leider 

volgelingen krijgt en hoe hij of zij te werk moet gaan, om het doel te 

bereiken, zijn aan te leren.  

Bezielende Leiders moeten zelf geloven in wat zij nastreven en 

doen wat zij beweren. Bezielende Leiders moeten open zijn, integer, 

betrouwbaar en consistent in normen en waarden (normen zijn de 

manieren waarop je de waarden wilt realiseren). Bezielende Leiders zijn 

in feite net missionarissen of priesters. Zij bepalen de richting en vinden 

manieren om de talenten die bij hun volgelingen aanwezig zijn, aan te 

wakkeren en aan het werk te zetten, zodat ook zij actief meehelpen aan 

de realisatie van de missie.  

Een medewerkster uit de beginperiode zei: “ Ik wist zelf niets van 

aardolie af, maar toen ik naar de bezieling en energie waarmee meneer 

Jharap zich inzette keek, begon ik te geloven dat wij olie zouden vinden 

en ik wilde hem daarbij steunen.  

Bezielende Leiders moeten ook hogere en niet-materiële doelen 

kunnen vaststellen. Bij Staatsolie vertelden wij dat wij Surinamers ook 

zelf aardolie konden produceren. Dat zouden wij de wereld laten zien.  

Die uitdaging vonden ze prachtig. Het gaf hun vleugels en ze waren 

bereid zich extra in te zetten. De slagzin “Vertrouwen in Eigen Kunnen” 

werd gelanceerd,  

Een andere medewerker uit de beginperiode vertelde: “In het 

begin leek Staatsolie niet op een bedrijf waar je kwam werken om geld 

te verdienen, maar meer op een beweging met een bijzonder doel”. Een 

andere zei: “Meneer Jharap kwam in het begin, haast elke middag in het 
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veld en werkte met ons mee. Hij leerde ons ook hoe wij bepaalde 

werkzaamheden moesten uitvoeren. Het was net als een grote familie 

en dat vonden wij heel fijn”. 

 

5. Ontwikkelen van mijn leiderschap 

 Nadat ik in 1970 afgestudeerd was, ben ik direct zeer gedreven 

naar Suriname teruggekeerd. Ik heb eerst 10 jaar bij de Geologisch 

Mijnbouwkundige Dienst gewerkt in diverse functies w.o. veldgeoloog, 

maatschappelijk werker, vakbondsleider, chef veldwerk en op het laatst 

ook als diensthoofd.  

 Als ik voor onderzoek in het binnenland was, vertelde ik ’s-avonds 

aan de veldarbeiders, waarom wij daar in het bos ver van onze gezinnen 

waren. Wat de verwachtingen van ons onderzoek waren en welke 

voordelen wij zouden krijgen als wij een delfstof zouden vinden. Dat 

vonden ze prachtig. “Voor het eerst worden wij als mensen behandeld”, 

zeiden ze. Als wij een grote kuil hadden gegraven en niets vonden, 

kwamen ze mij zelfs troosten: “Verlies de moed niet meneer, volgende 

keer gaan wij net zo hard weer graven”.  

Ik heb mij ook ingezet om de werkomstandigheden van de 

veldarbeiders te verbeteren. Ik ben vijf jaar lang voorzitter geweest van 

hun vakbond en heb menige acties geleid om verbeteringen 

doorgevoerd te krijgen. Mede op deze manier heeft deze kleine “koeli 

boi” het  vertrouwen van de overwegende Afro-Surinaamse veldwerkers 

van de GMD verkregen, en zij waren bereid om voor mij als het ware 

door het vuur te gaan. Ik kon ze op het werk, bij wijze van spreken, 

wonderen laten verrichten. Toen ik met Staatsolie begon heb ik deze 

kennis en ervaring en zelfs een aantal van deze mensen meegenomen. 
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Het succes van Staatsolie is voor een belangrijk deel te danken aan de 

inzet van deze mensen.  

Ik heb ook veel ervaring opgedaan in de actieve politiek. In 

Suriname geloofde men in die tijd nog niet dat wij zelf in staat waren 

onze natuurlijke hulpbronnen te ontwikkelen. “Wij hebben niet de kennis, 

noch de ervaring en ook niet het kapitaal daarvoor”, werd steeds gezegd. 

Ik ben medeoprichter geweest van de linkse Volkspartij en heb 10 jaar 

lang in alle hoeken van Suriname de boodschap uitgedragen van 

zelfbestuur en zelfbeheer van onze natuurlijke hulpbronnen. Ook moest 

er een betere verdeling van de welvaart en meer sociale 

rechtvaardigheid komen. In die periode heb ik geleerd om mensen voor 

hogere doelen te organiseren en te mobiliseren.  

Ik adviseer u om naast de specifiek technische boeken ook  boeken 

over de filosofie te lezen en over het leven en werken van belangrijke 

bezielende leiders zoals Mahathma Gandi, Matin Luther King, en Nelson 

Mandela. Ook biografieën van succesvolle ondernemers zoals van Akio 

Morita van Sony (Made in Japan), Steve Jobs door Isaacson en niet te 

vergeten, “ Eddy Jharap, Vertrouwen in Eigen Kunnen” (Sandew Hira), 

zijn aan te bevelen. 

 

6.  Motivatie van personeel 

Toen ik met Staatsolie in 1980 begon was ik mij ervan bewust dat 

Staatsolie een (productie) bedrijf was en geen politieke partij. Toch heb 

ik bij motivatie en mobilisatie van het personeel vaak dezelfde 

technieken toegepast die ik geleerd had tijdens mijn studentenperiode, 

de GMD, de vakbeweging en de Volkspartij. Voor mij lagen de  

doelstellingen eigenlijk ook heel dichtbij elkaar. “De sociale 



 16 

rechtvaardigheid” kreeg een ander jasje: “Olieproductie door en ten 

behoeve van het volk”.  

Ik hield wekelijks voorlichtings- en motivatiebijeenkomsten op alle 

bedrijfslocaties voor het personeel. Net als de wekelijkse bijeenkomsten 

van de Volkspartij. Ik vertelde over de doelstellingen van ons werk; de 

resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden van de afgelopen week; 

over de ondervonden problemen en toegepaste oplossingen; over de 

korte-termijnplannen en de inzet die van iedereen en van de 

verschillende afdelingen werd verwacht.  

Voor de motivatie gebruikte ik vaak passende verhalen uit de Bijbel, 

verhalen uit de Ramayana, Mahabarat, Bhagavad Gita en uit de Sufi 

filosofie. Die voorbeelden waren goed herkenbaar bij de gemengde 

samenstelling van het personeel. Niemand hoefde zich buitengesloten te 

voelen en zo bevorderde ik indirect de eenheid binnen Staatsolie. 

Staatsolie was voor iedereen en voor elke groep in Suriname. Ik 

stimuleerde het lezen van boeken over leiderschap en organisatie, 

distribueerde “bestsellers” en besprak daaruit ervaringen die voor ons 

belangrijk waren. Om het lezen te stimuleren liet ik medewerkers bij 

toerbeurt de inhoud van een bepaald hoofdstuk voor de groep 

presenteren. Er werden ook regelmatig leiderschap- en management-

trainingen op verschillende niveaus verzorgd. 

Na het kantoorwerk ging ik haast elke dag  naar het veld, trok 

mijn laarzen aan, zette een helm op en werkte actief mee. Ik had ook 

een toolbox in de auto. Bij problemen in de weekends werd ik ook 

opgebeld en ging dan naar het veld. Mijn directe contact met 

veldoperations hield iedereen alert. Medewerkers konden problemen ook 

rechtstreeks met mij bespreken. Naarmate het bedrijf groter werd en er 

meerdere directeuren aangesteld werden, nam mijn directe contact met 
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de mensen in het veld helaas af. Ik hield elke maandagochtend als 

eerste activiteit een bijeenkomst met het totale personeel van het 

hoofdkantoor, waarbij ik de leiding van de verschillende veldoperations 

verzocht om ook aanwezig te zijn en mijn mededelingen en 

boodschappen ook aan het personeel op de eigen afdelingen over te 

brengen.  

 

7. Vertrouwen in eigen kunnen en kennisoverdracht  

Toen wij in 1980 met Staatolie begonnen, had niemand van ons 

hier enige kennis en ervaring met de aardolie-industrie. Zelf had ik tot 

dan niet eens een aardolieveld gezien. Het enige wat ik wist, was dat wij 

het ook konden leren. Onze strategie was om zo snel mogelijk de 

noodzakelijke kennis en ervaring op te bouwen met een kleine 

productiefaciliteit in Saramacca.  

De kennis en ervaring om aardolie te vinden en te produceren was 

toen nog bij de grote internationale aardoliemaatschappijen. Wij 

moesten dus die kennis bij deze maatschappijen zoeken. De 

Amerikaanse Gulf Oil, die toen zelf ook actief was in het zeegebied van 

Suriname, bleek bereid om ons de nodige kennis tegen betaling bij te 

brengen. Wij sloten een contract voor technische bijstand en Gulf Oil 

stuurde daarop in 1981 een gepensioneerde, maar zeer ervaren 

petroleumproductie-ingenieur, Jack Bradford, naar Suriname om ons bij 

onze plannen te helpen.  

Hoewel Jack Bradford herstellende was van een grote hartoperatie, 

kwam hij geladen met het enthousiasme van een jonge man naar 

Suriname. Hij was een pionieer van Gulf Oil en had de leiding gehad van 

verscheidene grote productie-operations van Gulf, zowel in de VS als 

daarbuiten. Hij bracht een geweldige praktische, operationele en 
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technische kennis met zich mee. Maar bovenal bracht hij een 

onverzadigbare wens om zijn kennis en ervaring te delen met een ieder 

die wilde luisteren. Hij gaf royaal zijn tijd, persoonlijke kennis en 

ervaring aan Suriname. Hij liep hand in hand in de hete tropenzon met 

het jonge personeel en bleef in het veld tot laat in de avond, zolang 

iemand nog bereid was te blijven. Hij werkte onvermoeibaar door om 

het project tot een succes te maken. Zijn grootste nalatenschap was de 

constante aanmoediging van elke medewerker; dat zij ook zelf in staat 

waren om de op handen zijnde taken tot een goed einde te brengen. Hij 

moedigde iedereen voortdurend aan, complimenteerde hen en zei dat ze 

zouden slagen.  

Jack en ik brachten veel tijd met elkaar door. Ook buiten de 

werktijd. In de weekends, als het enigszins kon, bracht ik hem rond om 

Suriname en haar bevolking te leren kennen. Van oost naar west en van 

noord naar zuid. Hij raakte zeer onder de indruk van de manier waarop 

de verschillende groepen hier met elkaar samenleefden. Het project 

kreeg daardoor nog meer inhoud voor hem. Tijdens deze trips vroeg ik 

hem honderduit. Natuurlijk had hij door, dat ik wel een grote bezieling 

had, maar in feite niet veel wist van operationele zaken van deze 

industrie. Geduldig gaf hij mij uitleg op de vele vragen, vaak met een 

voorbeeld uit zijn rijke ervaring. Zo groeiden wij naar elkaar toe en mijn 

droom werd ook een beetje zijn droom. 

Jack had de rol van projectadviseur en ik was de projecteigenaar, 

die uiteindelijk de beslissingen moest nemen. Jack gaf adviezen met 

meestal een paar alternatieven waaruit ik moest kiezen. In het begin 

wist ik niet welke keuze ik moest maken. Ik zei dan eerlijk: “Jack, ik 

weet niet welk voorstel ik moet kiezen, wat zou jij doen als je in mijn 

schoenen stond?”. Dan herinnerde hij zich een soortgelijk voorval bij 
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Gulf Oil en de oplossing die hij daar met succes had toegepast. Op deze 

manier gingen we voort, totdat ik voldoende van zijn kennis en ervaring 

had geabsorbeerd, had bijgestudeerd en zelfvertrouwen had opgebouwd 

om operationele beslissingen te kunnen nemen.  

Ik moet hier benadrukken dat persoonlijke kennis en 

ervaring (als van een Bradford) niet als een pakket gekocht en 

overhandigd wordt. Het succes van de overdracht is voor een 

belangrijk deel afhankelijk van de instelling en de persoonlijke 

band tussen de verstrekker en de ontvanger. Met mijn 

gedrevenheid om te leren en het respect voor de verstrekker 

kon ik met Jack een bijzondere vertrouwensband opbouwen, 

die op zijn beurt, de in zijn hoofd opgesloten kennis en ervaring, 

met goed vertrouwen en met plezier aan mij durfde over te 

dragen.  

Het ging niet altijd om heel specifieke technische kennis. Ik wil een 

voorval met Bradford bespreken. Op een erg hete dag trof ik Jack tegen 

het middaguur alleen op het veld aan, werkend in de felle zon. Onze 

jonge veldploeg was nergens te bekennen. Ik was een beetje bezorgd 

over zijn gezondheid, liep naar hem toe en vroeg: “Jack, waarom moet 

je in deze felle zon zo nodig doorwerken? En waar is de rest van het 

personeel?” Jack zei toen heel kalm: “Eddy, jouw mannen hebben de 

schaduw van de bomen opgezocht. Maar deze metingen kunnen niet 

uitgesteld worden. Zij zijn erg belangrijk voor het welslagen van het 

project. Ik heb gezien wat voor grote risico’s jij zelf hebt genomen. Het 

mag niet fout gaan. Trouwens, ik heb nu zelf ook een vaderlijk belang in 

dit project gekregen en zie graag dat het een succes wordt. Het project 

is belangrijk voor Suriname en zijn bevolking. Ik wil aan het eind van 

mijn carrière ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit land”.  
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Ik werd er stil van en dacht bij mij zelf: “Die multinationals konden 

alleen groot worden door de inzet van mensen zoals  Jack Bradford. � 

“Hij werkt door, terwijl wij die de kennis zo hard nodig hebben, zijn gaan 

schuilen onder de schaduw van de bomen. Als wij ook groot willen 

worden, moet onze houding veranderen en zoals die van een Bradford 

worden”.  

Dit voorval met Jack Bradford was een belangrijke les voor mij 

geweest en heeft mijn eigen inzet voor de daarop volgende jaren 

bepaald.  

 

8. Vertrouwen van de gemeenschap 

Het volk van Suriname is de eigenaar van Staatsolie. Ik had 

vertrouwen in het volk en geloofde dat als ik open, eerlijk en integer 

mijn werk deed, het volk mij niet in de steek zou laten. Als het Volk 

profijt van Staatsolie had, zou zij ook goed voor mij zorgen.  

Ik wilde daarom het volk ook zo omstandig mogelijk voorlichten 

over de ontwikkelingen en successen van de maatschappij. De kracht 

van propaganda en voorlichting had ik geleerd bij de Volkspartij. Op 

diezelfde manier hebben wij vanaf het begin bij Staatsolie een 

uitstekende informatievoorziening opgezet, die ik zelf aanstuurde. Elk 

kwartaal gaven wij het blad “Staatsolie Nieuws” uit, dat breed verspreid 

werd onder het personeel, klanten, scholen, opleidingsinstituten, 

overheidsinstellingen en andere relaties. Via de media werden 

regelmatig berichten over belangrijke gebeurtenissen verspreid. 

Videofilms van mijlpalen werden steeds gemaakt en via alle TV stations 

aan de gemeenschap gepresenteerd. 

“Zien is geloven”, zei men in die dagen. Speciale aandacht werd 

geschonken aan bedrijfsbezoeken van de gezagdragers, personeel van 
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diverse ministeries waarmee wij frequent contact hadden en grote 

groepen uit de gemeenschap z.a.: verenigingen, schoolkinderen, seniore 

burgers, vakbonden enz. Vaak was ik er zelf bij om inleidingen te 

verzorgen. Zo had ik ook rechtstreeks contact met verschillende groepen 

en kon hun reacties uit de eerste hand vernemen. De bezoekers waren 

zeer onder de indruk van wat zij zagen. Soms dachten ze in een ander 

land te zijn. Ze namen de boodschap en voorbeeld van “vertrouwen in 

eigen kunnen” ook mee naar hun eigen situatie. Hun positieve reacties 

hebben mij steeds weer kracht gegeven om door te gaan. Langzaam 

groeide Staatsolie uit tot “Trots van de Natie”.  

Toen ik in 1997 door de Vertegenwoordiger van de 

Aandeelhouders, de Regering, op onredelijke gronden ontslagen werd, 

(ik weigerde mee te werken aan de verkoop van de oliereserves), sprak 

een seniore Chinese vrouw mij op straat aan in het Sranan Tongo: 

“Meneer Jharap, wat die regering met jou heeft gedaan, is niet goed. 

Wanneer wij op straat moeten gaan om te protesteren, ga ik voor jou 

lopen”. Deze opmerking had een heel diepe indruk op mij gemaakt. 

Vooral uit de mond van een Surinaamse Chinese vrouw, van wie ik  

gedacht had, dat zij teruggetrokken van de rest van de gemeenschap 

leefde. Haar opmerking was een boodschap voor mij. De gemeenschap 

was tegen de voorgenomen verkoop. Duizenden mensen zijn inderdaad 

de straat opgegaan, daarmee een sterk signaal gestuurd en het aftreden 

van de regering Wijdenbosch geëist. De rest van het verhaal is 

bekend. ……… 

 

9. Vertrouwen bij financiële instellingen en afnemers 

Er was geld nodig om de eerste productiefaciliteiten te bouwen. 

Lokale bankiers waren ook geïnteresseerd. Wij moesten gezonde cash 
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flow uit het project laten zien. Met eigen veldproeven en olieanalyses 

van internationale laboratoria hebben wij diverse bedrijven in Suriname 

onze ruwe olie als brandstof aangeboden. De bauxiet- en 

aluinaardemaatschappij, de SURALCO, raakte overtuigd dat onze 

Saramacca-olie, zonder te raffineren, als een uitstekende brandstof 

gebruikt kon worden in hun operations. Met deze maatschappij 

bereikten wij een principeovereenkomst voor afname van onze 

toekomstige productie en dat opende onze weg naar de bankiers. Met 

deze stap heeft de Suralco het nieuwe nationaal initiatief ook een steun 

in de rug gegeven.  

Met ondersteuning van de beste financiële experts uit Suriname, 

evenals aardoliedeskundigen van de grote Amerikaanse oliemaatschappij 

Gulf Oil en veldbezoeken van de bankiers zelf, hebben wij de vijf 

commerciële banken in Suriname kunnen overtuigen en van hun samen 

een commerciële lening van twee miljoen US-dollars gekregen om de 

eerste productiefaciliteiten op te zetten. Op 25 november 1982, twee 

jaar na de oprichting van Staatsolie, was Suriname een “olieproducerend 

land” met 250 barrels olie per dag geworden. Met geweldig veel 

inspanning, vertrouwen in eigen kunnen” hebben wij de aardolie 

geproduceerd en aan de Suralco in hun opslagtanks geleverd. Er kwam 

geld binnen, de lening werd terugbetaald en wij konden opnieuw geld 

lenen waarmee de olieproductie stap voor stap is uitgebreid.  

   

10. Tot Slot 

 “Vertrouwen in Eigen Kunnen” is geen toverspreuk. Als wij zelf ook 

olie willen vinden, produceren, en raffineren, dan moeten wij  minstens 

met een commitment als Jack Bradford ons werk doen en liefst 

tweemaal zo hard werken om onze achterstand in te lopen.  
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U staat vandaag zelf voor een grote uitdaging. Niemand kan 

kuierend naar succes lopen. Hebt zelfvertrouwen, blijft integer, hebt 

passie, blijft studeren en zoek zo mogelijk ook een goeroe waar u altijd 

terecht kunt met vragen, en u zult ook uw doel bereiken. Ik wens u veel 

succes toe in deze de nieuwe uitdaging. 

 

Bedankt voor uw aandacht. 

Eddie Jharap  

 

 


