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De weg van Staatsolie. Het verwerven van technische 

en management expertise 
 

Diesrede van de Anton de Kom Universiteit van Suriname uitgesproken 
door drs. S.E. Jharap op 31 oktober 1997 
 
Eddy Jharap 
 

Sirahmpersad Eduard (Eddy) Jharap werd in 1944 geboren in het district Wanica van 
Suriname in een kinderrijk gezin van kleine, arme landbouwers. Na een jeugd vol obstakels 
slaagde hij erin de middelbare school in 1964 af te ronden en een studiebeurs te bemachtigen 
van de bauxietmaatschappij Suralco om geologie aan de Rijksuniversiteit in Leiden te 
studeren. In Nederland werd hij naast de studie ook actief in de Surinaamse 
studentenbeweging die zich steeds meer politiek profileerde: de heersende 
renteniersmentaliteit en patronagepolitiek in het land moesten worden vervangen door een 
beleid van sociale rechtvaardigheid. 
Na het afstuderen in 1970 keerde Jharap direct naar Suriname terug om als veldgeoloog te 
werken bij de Geologische en Mijnbouwkundige Dienst van Suriname. Terug in Suriname werd 
hij ook actief in buurtwerk en vakbondswerk en was mede-oprichter van de links-georiënteerde 
Volkspartij. In 1980 kwam er een eind aan zijn politieke aspiraties door de militaire coup. Toch 
kreeg hij de gelegenheid de verhalen die hij op het podium van de Volkspartij verkondigde, in 
de praktijk te brengen met Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. In de daarop volgende 25 
jaren heeft hij zich volledig toegelegd op de ontwikkeling van het nationale oliebedrijf tot aan 
zijn pensionering in december 2005.  
Jharap is op verscheidene wijzen door de gemeenschap en de regering van Suriname 
onderscheiden en gedecoreerd voor zijn prestaties, waaronder een eredoctoraat van de 
Universiteit van Suriname en de benoeming tot Drager Grootlint van de Ere-Orde van de Gele 
Ster. Zijn ervaringen met Staatsolie zijn in 2007 in een biografie ‘Eddy Jharap-Vertrouwen in 
eigen kunnen’ uitgebreid vastgelegd door de schrijver Sandew Hira. 
Hieronder zijn rede uitgesproken op 31 oktober 1997 tijdens de 39e Dies Natalis van de Anton 
de Kom Universiteit van Suriname.  

 
 

 
 
 

1.  Inleiding 
 
Zeer geachte President van de Republiek Suriname, 
Zeer geachte Vice President, 
Zeer geacht Bestuur van de Universiteit, 
Overige hoogwaardigheidsbekleders, 
Dames en heren, 
 

Het is voor mij een grote eer, om vandaag de 
diesrede te mogen uitspreken. Medio van het jaar 
werd ik door Prof. B. Oostburg op een receptie 
verrast met het verzoek om dit jaar de diësrede te 
houden. Terwijl ik nog over het onderwerp van 
deze rede nadacht, kwam Staatsolie heel uitgebreid 
in de publiciteit. Ik wil hier niet op issues die de 
aanleiding daartoe waren ingaan, maar het heeft 
ons zeker goed gedaan te weten dat brede lagen van 
de gemeenschap vinden dat Staatsolie een trots van 
de natie is.  

Deze beoordeling heeft mij gemotiveerd om U 
vandaag over de Weg van Staatsolie te vertellen 
en zo meer licht te doen schijnen op ons 
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bedrijfsmotto “Vertrouwen In Eigen Kunnen”. 
van Staatsolie, de doelstellingen en 
beginactiviteiten. Hoe wij technische- en 
management expertise en kapitaal hebben 
verworven, zoals ik die persoonlijk heb 
meegemaakt en ervaren. 

De Weg van Staatsolie, verhaalt U, hoe wij 
praktisch uit het niets een moderne industrie in 
eigen beheer en eigendom, binnen een 
betrekkelijke korte tijd hebben opgebouwd. Ik zal 
vertellen over de achtergronden van de oprichting  

Mijn rede is niet bedoeld als een 
wetenschappelijke verhandeling, maar het is een 
soort reisverhaal van mensen die een bepaald doel 
wilden realiseren. Ik hoop dat dit verhaal, vele 
toehoorders zal inspireren om met meer passie de 
kennis waaraan ze worden blootgesteld, te 
absorberen en om straks ook een dergelijke reis te 
ondernemen. 
 
2.  Olieschaarste 

 
Onder druk van stijgende olieprijzen werd 

begin jaren tachtig, de exploratie naar nieuwe 
aardolievoorkomens wereldwijd zeer agressief 
aangepakt. De grote oliemaatschappijen, die in de 
jaren zeventig hun lucratieve wingebieden door 
nationalisaties kwijt waren geraakt, waren nu meer 
dan voorheen bereid tot redelijke afspraken met de 
gastlanden.  

Ook olie-importerende landen, die een groot 
deel van hun exportdeviezen moesten besteden om 
de olierekening te betalen, wilden nu zelf meer 
aandacht aan aardolie-exploratie in hun eigen 
bodem besteden. Diverse buitenlandse 
oliemaatschappijen deden ook Suriname weer aan 
en vroegen een vergunning om naar olie in onze 
sedimentbekkens te zoeken. 

In Suriname was vóór de jaren tachtig door 
verschillende personen en maatschappijen reeds 
naar aardolie gezocht. Maar in die periode zijn er 
geen commerciële afzettingen gevonden, wel is er 
veel nuttige informatie beschikbaar gekomen. 
Vandaag zal ik het echter niet over die periode 
hebben. 
 
3. De Oliecommissie 1980 

 
Een van de maatschappijen waarmee in 1980 

door een regeringscommissie besprekingen werden 
gevoerd, was Gulf Oil, één van de z.g. Seven-
Sisters. Deze besprekingen werden door de 
militaire coup van 25 februari 1980 onderbroken, 
maar nadat er een nieuwe regering was 
geinstalleerd, klopte Gulf Oil weer aan. In de 
nieuwe regering werd wijlen Dr. Ir. H.S. Adhin 
benoemd tot Minister van Opbouw en belast met 
het beheer over delfstoffen. Een van de eerste 

daden van Minister Adhin was de installatie van 
een nieuwe Oliecommissie die ondermeer tot taak 
kreeg: 

− de minister te adviseren met betrekking tot 
het aardoliebeleid; 

− het voorbereiden van 
concessievoorwaarden en of contracten 
met  

− buitenlandse oliemaatschappijen; en 
− het voeren van onderhandelingen met 

geïnteresseerde oliemaatschappijen. 
 
De Commissie bestond uit de heren: 

− Ir. Alfred Ng A Tham, Onderdirecteur 
Ministerie van Opbouw 

− Drs. Ray Bergval, Geoloog Geologisch 
Mijnbouwkundige Dienst 

− Drs. Kenny Texel, Econoom Ministerie 
van Financien 

− De heer Stanley Ramsaran, Hoofd 
Voorlichting op het Ministerie E.Z. 

− Drs. Iwan Kortram, Hoofd Afdeling 
Project Evaluatie Ministerie van Planning 
en Ontwikkelingsbeleid 

− Mr. Ben Halfhide, Docent Mijnbouwrecht 
aan de Universiteit van Suriname 

− Drs. S.E. Jharap, Geoloog Geologisch 
Mijnbouwkundige Dienst werd als 
voorzitter aangewezen. 

− Als adviseur werd Drs. Rene Cambridge, 
Hoofd van de Geologisch Mijnbouw - 
kundige Dienst toegevoegd. 

 
Voor de militaire coup van 1980 was ik actief 

voor de Volkspartij en ik had er de pest in, dat de 
verkiezingen niet waren doorgegaan. Kort na het 
aantreden van de nieuwe Regering kwam Minister 
Adhin kennis maken met de staf van de GMD. Ik 
zei hem bij die gelegenheid dat ik het niet meer zag 
zitten bij de overheid. De minister vroeg om een 
beetje geduld. “De revolutie heeft iedereen hard 
nodig” zei hij. 

Toen ik in de Oliecommissie werd benoemd, 
was ik natuurlijk blij iets zinvol te doen te hebben. 
Na een korte aanloopperiode ontstond er een 
actieve kerngroep binnen de commissie, die zich 
voor een paar dagen terugtrok op het Jan Starke 
Opleidingscentrum te Zanderij, om tempo in het 
werk te brengen. Daar werden de 
basisuitgangspunten voor een nieuw aardoliebeleid 
en de concept-contracten voor buitenlandse 
deelname opgesteld. Minister Adhin had erg veel 
belangstelling voor het werk van de Commissie en 
kwam zelfs op een middag met zijn echtgenote op 
bezoek; hij was heel resultaat gericht. Hij kon 
zaken snel overzien en nam vlot de nodige 
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beslissingen. Minister Adhin heeft een belangrijke 
rol vervuld bij de tot standkoming van Staatsolie.  
 
4. Nieuw Aardoliebeleid 

 
In het nieuwe aardoliebeleid werd aardolie als 

een strategische delfstof gekwalificeerd. De 
exploratie en ontginning van aardolievoorkomens 
zou in eigen beheer geschieden. Daartoe zou de 
Staat een Staatsmaatschappij oprichten, aan wie de 
aardolie exploratie- en productierechten zou 
worden verleend. Deze maatschappij zou dan met 
in achtneming van de wensen van de Staat, zoals 
vervat in de Wet, het onderzoek en de ontginning 
alleen, dan wel met derden, ter hand nemen. 

 
a. De Concessie-overeenkomst 

Vroeger werd bij het zoeken naar aardolie in 
ontwikkelingslanden door de buitenlandse 
oliemaatschappijen gebruik gemaakt van het 
wettelijke instrument, bekend als de “Concessie-
overeenkomst”. Deze landen waren vaak nog 
koloniën van de thuislanden van de 
oliemaatschappijen. 

Na verloop van de tijd werden de 
olieproducerende landen onafhankelijk en kwamen 
tot de ontdekking dat zij geen redelijk aandeel 
hadden verkregen en dat de schreeuwende 
onbillijkheden van het concessiesysteem niet langer 
getolereerd konden worden. De aversie tegen het 
concessiesysteem kan best begrepen worden als 
enkele van haar belangrijkste aspecten hier 
opgenoemd worden: 

1. Het concessieterrein was enorm groot. 
Meestal omvatte ze het gehele potentiële 
sedimentbekken van het land. 

2. De duur van de concessie was bijzonder 
lang, meestal tussen 60 en 75 jaar, in Kuwait 
zelfs 92 jaar. 

3. Het financiële voordeel voor het gastland 
was zeer beperkt en mager. 

4. De concessiehouder was geheel vrij in zijn 
handelingen met betrekking tot vaststelling 
van productienivo’s en prijzen. 

 
Verzet 

Veranderingen waren onvermijdelijk. In de 
meer dan een halve eeuw durende strijd om een 
beter aandeel uit hun aardolieproductie te 
verkrijgen, hebben de Latijns-Amerikaanse 
olieproducerende landen een voorhoede rol 
gespeeld. De Opec werd in de jaren zestig 
opgericht en in de jaren zeventig werd de 
olieproductie in de meeste ontwikkelingslanden 
genationaliseerd. 
 

b. Staatsdeelname in de petroleum 
industrie 

Staatsdeelname ontstond in sommige 
ontwikkelingslanden, die niet in staat waren of niet 
van plan waren de petroleumindustrie volledig te 
nationaliseren. Deze participatie ontwikkelde zich 
na 1950 in twee vormen namelijk in jointventures 
en in service contracten. 
Staatsdeelname moet niet gezien worden als een 
kwestie van prestige of nationale trots. Het is veel 
meer dan dat. Haar tastbare en niet-tastbare 
voordelen zijn velerlei, maar de belangrijkste 
hiervan zijn wel de volgende: 

1. Additionele inkomsten 
Door partner te zijn, ontvangt de Staat nu niet meer 
alleen royalties en inkomstenbelasting maar als 
mede-bezitter ontvangt zij een aandeel in de winst, 
hetzij in geld of in olie. 

2. Controle van binnenuit  
Ofschoon de vergroting van de inkomsten op zich 
een grote prikkel zou zijn om staatsdeelname te 
zoeken, zijn er andere vitale overwegingen die 
staatsdeelname aanbevelen. Staatsparticipatie 
maakt bovendien controle van binnenuit mogelijk 
op een spontane en ononderbroken wijze. Deze 
participatie biedt eveneens de Staat de 
mogelijkheid om de petroleumindustrie meer in 
overeenstemming te brengen met de nationale 
doelstellingen. 

3. Verkrijging van technische en 
leidinggevende vaardigheden 

Het is duidelijk dat als het ontwikkelingsland de 
petroleumindustrie meer in overeenstemming wil 
brengen met haar nationale doelen, zij planmatig 
een eigen kader moet vormen, dat door opleiding 
en ervaringen van de harde werkelijkheid, de hoge 
technologie die nodig is om de diverse fasen van 
deze industrie op gang te houden, verwerft en 
ontwikkelt. 

4. Toegang tot de wereldmarkt 
De Staat of de Staatsmaatschappij kan met haar 
aandeel in de olie de markt aftasten en 
langzamerhand lucratieve afzetplaatsen voor haar 
olie zoeken, alsmede werkelijk een inzicht 
verkrijgen in de oliemarkt en over de wijze van 
vaststelling van prijzen van de ruwe olie. 
 

c. Het service-contract systeem 
Na evaluatie van de verschillende vormen van 
samenwerking werd het service-contract systeem 
door de Oliecommissie als het meest geschikte 
systeem voor Suriname van 1980 aanbevolen. 
Onder het service-contract systeem behoudt de 
Staat via haar nationale oliemaatschapppij het 
eigendom op de gevonden olie en jurisdictie over 
de daaropvolgende exploitatie. De Staat vertrouwt 
echter de feitelijke exploratie, ontwikkeling en in 
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sommige gevallen zelfs de verkoop van de olie toe 
aan een buitenlandse maatschappij die in staat is te 
voorzien in het nodige risicokapitaal en technische 
expertise. Het service-contract bestrijkt normaal 
vele fasen van de petroleumindustrie; van 
geofysisch onderzoek tot verkoop van 
olieproducten toe. Maar het kan ook aangewend 
worden voor slechts een enkele fase.  
 

d. Het Production-Sharing Service 
contract 

Als de beloning van de buitenlandse 
oliemaatschappij (Contractor) uit een vrij aandeel 
in de jaarlijkse productie bestaat (na aftrek van 
kosten), dan wordt de regeling een “Production-
Sharing Service Contract” genoemd. Het is dit 
contract-type dat door de Oliecommissie in 1980 
werd geïntroduceerd voor deelname van 
particuliere oliemaatschappijen in aardolie-
activiteiten in Suriname.  

In dit service contract worden o.m. vastgelegd: 
-het minimum exploratie-programma en garantie 
voor de uitvoering daarvan, -de wijze van 
goedkeuring van werkprogramma’s, activiteiten en 
budgetten, -de rol van de staats-maatschappij bij de 
uitvoering van de activiteiten, -controle en 
inspectie, - kennisverwerving, vaststelling van een 
commerciële vondst, participatie van de Staat, -
wijze van terugbetaling van het geïnvesteerd 
kapitaal, -aanspraken van de Staat, -de  
Staatsmaatschappij en Contractor op de opbrengst, 
alsmede - veiligheids- en milieu-aspecten, -
informatieverstrekking en -de wijze van 
boekhouding.  
 
5. Oprichting van Staatsolie op 13 

december 1980 
 
In december 1980 werd na intensieve 

onderhandelingen een Production-Sharing Service 
Contract met Gulf Oil overeengekomen. Om 
uitvoering aan dit contract te kunnen geven, was 
een nieuw wettelijk kader nodig, en ook de 
oprichting van een Staatsmaatschappij. Beide 
zaken werden eveneens door de Oliecommissie 
voorbereid. Op basis van een profielbeschrijving, 
werd mijn persoon als directeur van de nieuwe 
maatschappij aanbevolen. Ik was inmiddels Hoofd 
van de Mijnbouwkundige Dienst geworden en zou 
mede om kosten te besparen deze twee functies 
mooi kunnen combineren, vond men. De Regering 
heeft de voorstellen van de Oliecommissie 
geaccepteerd en zo werd de Staatsolie 
Maatschappij Suriname N.V. op 13 december 1980 
opgericht en het service contract met Gulf Oil 
getekend. 
 

6. Formule voor het Verwerven van 
Technische- en Management Expertise 

 
Gulf Oil 

Het service-contract met Gulf Oil voorzag in 
zeer intensieve deelname van de 
staatsmaatschappij. Het werd al gauw duidelijk, dat 
als wij echt serieus inhoud wilden geven aan de 
goede intenties van het contract, Suriname en  
Staatsolie op de meest korte termijn over een in de 
petroleumindustrie goed geschoold en ervaren 
kader moesten beschikken. Alleen dan zouden wij 
in staat zijn om de belangen van de Staat adequaat 
te dienen. 

Onze strategie in de beginjaren was daarom 
gericht op: 
“DE ONTWIKKELING EN OPLEIDING VAN 
EEN LOYALE GROEP PERSONEN IN DE 
AARDOLIE-INDUSTRIE OM DE BELANGEN 
VAN DE STAAT ZO GOED MOGELIJK TE 
KUNNEN DIENEN”.  
De vraag was, hoe doe je dat? Wij hadden ons 
aanvankelijk bij de staatsmaatschappijen in de 
regio georiënteerd. Deze maatschappijen echter, 
waren voor het overgrote deel pas genationaliseerd 
en in wezen worstelden de nieuwe managers met 
dezelfde vraagstukken als wij.  
 
V.N. Seminar Den Haag 1981 

In het voorjaar van 1981 vond in Den Haag 
een seminar van de V.N. plaats over aardolie-
exploratie strategieën voor ontwikkelingslanden. 
Tussen de grote hoeveelheid aan informatie en een 
verscheidenheid van meningen heb ik op dit 
seminar een ontwikkelingsstrategie gehoord, die 
mij zeer aansprak en die als model voor Staatsolie 
is gebruikt; dit model is door de jaren heen 
consequent toegepast. Omdat deze strategie en haar 
toepassing de kern van mijn verder betoog vormen, 
zal ik op deze formule nader ingaan. 
 
Formule Ontwikkelingsstrategie 

Het traditionele beeld dat men tot de jaren 
tachtig als buitenstaander had van de aardolie-
industrie, was dat de grote oliemaatschappijen alle 
kennis die nodig is om olie te vinden en te 
produceren, bezaten en deze ook controleerden; dat 
deze technologie erg geavanceerd is en dat de 
selectieve toepassing daarvan de ontwikkeling van 
de aardolie-industrie in de derde wereld heeft 
tegengehouden. Dat is maar een deel van de 
waarheid. Aardolie-exploratie technologie is in 
feite een combinatie van specifieke kennis in 
diverse aan aardolie verwante disciplines, 
gereedschappen en technieken, en operationele 
kennis om die technieken zodanig aan te wenden, 
opdat de einddoelen bereikt kunnen worden. 
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Daarnaast en misschien het belangrijkste, is de 
managementexpertise, die nodig is om de 
toepassing van kennis, technieken en 
gereedschappen zodanig op elkaar af te stemmen 
dat de gewenste resultaten worden bereikt n.l. het 
vinden en produceren van olie en gas. 

De kracht van de internationale 
oliemaatschappijen ligt in hun management-
expertise. Teineinde alle individuele taken en 
diensten-, die aangeboden worden door een leger 
van consultants, subcontractors en inhouse experts 
te managen, rekeninghoudend met de financiële en 
juridische eisen, is specifieke expertise vereist, die 
deze maatschappijen hebben opgebouwd na jaren 
van practische ervaring. 

Exploratie-technologie is geen enkelvoudige 
kennis geconcentreerd in een enkel type 
onderneming (de internationale oliemaatschappij), 
maar het bestrijkt vele disciplines en is verspreid 
over vele bronnen. 

Het management en de coördinatie van deze 
verscheidenheid aan middelen, diensten en mensen, 
is de voornaamste kracht van de oliemaatschappij. 
Het is deze expertise, die de ontwikkelingslanden 
moeten zien te verkrijgen, kopen of lenen van de 
oliemaatschappijen. Daarnaast moeten de 
ontwikkelingslanden een eigen infrastructuur voor 
de petroleumsector opbouwen, waardoor ze met 
succes zaken kunnen doen met buitenlandse 
oliemaatschappijen, en de kennis waaraan ze 
blootgesteld worden, kunnen absorberen en 
vergroten. 
 
G.W. Hall 

Terwijl ik dus in de conferentiezaal naar dit 
verhaal zat te luisteren, gingen mijn gedachten 
terug naar een gesprek dat ik enkele maanden 
daarvoor in Tambaredjo had met de 
hoofdonderhandelaar van Gulf Oil, de heer George 
Hall. Het volgende was gebeurd. 

We hadden samen een hoge baas van Gulf naar 
een provisorische bron van GMD in Tambaredjo 
gebracht. Af en toe stroomde er olie uit deze bron 
naar de oppervlakte. Toen ik de bezoeker 
verlekkerd naar de olie zag kijken, vroeg ik aan de 
heer Hall: “Chuck, kunnen we jullie misschien ook 
interesseren voor de olie van Saramacca?”, waarop 
Hall antwoordde: “Eddy, mijn maatschappij zoekt 
naar grote olievelden. Dit veld is te klein voor Gulf, 
maar ik zou deze put graag in mijn achtertuin 
willen hebben”. 

Toen ik hem niet begrijpend aankeek, zei hij: 
“In Texas zijn er vele boeren die naast hun koeien 
een paar van zulke oliebronnen exploiteren. Jullie 
Surinamers zijn intelligente mensen en jullie 
kunnen deze putten zelf ook produceren. Als Gulf 
Oil in Suriname komt werken, zullen er genoeg 

mensen zijn die jullie daarbij eventueel kunnen 
helpen”. 

De opmerkingen van Hall over de productie 
van de Saramacca-olie kon ik mooi in de formule 
van de eerder genoemde ontwikkelingsstrategie 
inpassen. Toen stond mijn besluit vast: Ik zou 
ontslag nemen bij de Mijnbouwkundige Dienst en 
geheel aan de ontwikkeling van Staatsolie werken. 
Wij zouden de concessie over de Saramacca olie 
aanvragen; die olie, zoals Hall had gezegd proberen 
te produceren en zodoende de nodige kennis en 
ervaring opbouwen, om de multinationals goed 
partij te kunnen geven. Bovendien zouden wij met 
een beetje geluk daarmee ook inkomsten kunnen 
verkrijgen om de salarissen van het personeel te 
betalen.  

Minister Adhin keek ongelovig en was 
bezorgd over mijn gezondheid toen ik hem het plan 
voor de eigen olieproductie voorlegde. Toch zei 
hij: “ik heb wel mijn twijfels, maar ik ken jou als 
een serieuze jongen, als je ontslag neemt zal ik je 
niet tegenhouden. Ik zal een voorschot (van Sf 
500.000) als werkkapitaal voor je aanvragen bij de 
Minister van Financien, André Telting. Ik heb toen 
ook gelobied bij de Minister van Financiën, (de 
heer Telting). Diens ogen begonnen te glinsteren en 
hij zei letterlijk: “ Je verhaal klinkt fantastisch, 
maar ik geloof jou, ik ga mijn nek voor je uitsteken 
maar laat mij niet vallen”. Op zijn steun kon ik 
verder rekenen.  

Op 13 maart 1981 zijn wij, vanuit een tot 
kantoor ingericht woonhuis aan de 
Gravenberchstraat 18, met onze operations 
begonnen. Het personeelsbestand was op dat 
moment 5 man. Inmiddels was er ook een Raad van 
Commissarissen geïnstalleerd en deze bestond voor 
de eerste keer uit: 

− Ir. Rudy. Goossen, President Commissaris 
− Mr. Mike Kensenhuys, Gedelegeerd 

Commissaris 
− Drs. Rudy Roseval, Commissaris 
− Ir. Jainul Abdul, Commissaris 
− Drs. Josef Pahladsingh, Commissaris 

 
7. Ervaringen uit de Beginjaren 
 

Ik zal nu aan de hand van enkele 
gebeurtenissen en aneckdotes, vertellen over de 
werksituatie van toen, de verwerving van 
benodigde technische- en management expertise, 
alsmede van risico- en investeringskapitaal, en over 
de personen die daarbij een grote rol hebben 
gespeeld. Laat mij echter voorop stellen, dat wij 
van de Regering en Overheidsinstellingen steeds de 
medewerking hebben gekregen voor een 
voorspoedige ontwikkeling. Er waren wel eens 
momenten geweest van ernstige misverstanden, 
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maar het Militair Gezag onderleiding van de heer 
Desi Bouterse, was als laatste beroepsinstantie, 
steeds beschikbaar om een gunstige oplossing voor 
Staatsolie te bemiddelen.  
 
Het verwerven van Risico-kapitaal  

Gulf Oil had intussen een omvangrijke 
organisatie voor haar offshore operations in 
Suriname opgezet. Wij hadden echter signalen 
ontvangen dat Gulf heel graag het oorspronkelijke 
contractgebied gewijzigd zou willen zien. 
Staatsolie had de concessie van dat gebied reeds in 
haar bezit en wij zagen toen onze kans schoon om 
in ruil voor deze wijziging, technische bijstand en 
een bedrag van US$ 500,000 in cash als eerste 
risico-kapitaal ten behoeve van ons eigen 
evaluatieprogramma te Tambaredjo, af te dwingen. 
Gulf Oil was geschokt, maar ging toch overstag, 
omdat zij hoge verwachtingen had van het offshore 
gebied. Met het geld van Gulf Oil en een 
werkvoorschot van Sf 500.000 verstrekt door de 
Overheid, hebben wij in april 1981 een evaluatie-
programma in Saramacca voor onszelf in 
uitvoering genomen. Ik moet hierbij opmerken dat 
de volstorting van het aandelenkapitaal van vijf 
miljoen gulden bij de oprichting van Staatsolie, in 
natura was geschied: met de inbreng van de 
offshore concessie. 
 
Jack Bradford 

De technische bijstand van Gulf Oil werd 
onder de naam GEOMAN verleend aan Staatsolie, 
om die gescheiden te houden van haar eigen 
offshore activiteiten. De relatie met deze 
maatschappij heeft tot 1984 geduurd. Gulf Oil heeft 
steeds haar beste experts ter beschikking gesteld en 
in deze periode zijn vooral de heren Jack Bradford, 
een petroleum engineer, Ed White, de 
inkoopmanager en Jo Martinelli, de president van 
Geoman, grote supporters en steunpilaren voor 
Staatsolie geweest. 

De man die boven alles en iedereen uitstak, 
was wel Jack Bradford, een zeer ervaren petroleum 
drilling en production engineer van de oude 
stempel. Hij was 60 jaar oud  en had reeds 40 jaar 
voor Gulf Oil in diverse functies in ver-schillende 
landen gewerkt. Na een hart-operatie had hij 
vervroegd pensioen genomen, maar voordat hij 
definitief afscheid nam van de olie-industrie, wilde 
hij zijn rijke kennis en ervaring overdragen aan 
mensen in ontwikkelingslanden die daar prijs op 
stelden. 

Jack Bradford was de juiste persoon voor 
Staatsolie. Hij werd als project-consultant aan de 
directie van Staatsolie ter beschikking gesteld. 
Voor ons onshore werkprogramma werd een 
werkplan met drie boringen opgesteld, om de 
waarde van de olievondst te Tambaredjo te 

onderzoeken. Bradford had feitelijk het project-
management in handen, maar alle beslissingen, 
klein of groot, liet hij mij nemen, waarbij hij eerst 
geduldig uitlegde wat er gebeuren moest, wanneer 
en hoe, wat de alternatieven en de consequenties 
waren. Menigmaal moest ik, door gebrek aan 
specifieke kennis en ervaring, Bradford vragen wat 
hij zou beslissen als hij in mijn schoenen zou staan. 
Op die manier werd stap voor stap aan ons de 
technische en operationele kennis bijgebracht. Jack 
kreeg er plezier in en wij zijn na deze periode heel 
goede vrienden geworden. 

Ik wil een voorval met Jack Bradford, dat een 
heel diepe indruk op mij heeft gemaakt, hier 
vertellen. Voordat Jack naar Suriname kwam, had 
hij een viervoudige by-pass hartoperatie ondergaan. 
Ondanks adviezen om een beetje rustig aan te doen, 
maakte hij lange dagen op het veld. Ik was bezorgd 
over zijn gezondheid. Op een hete dag in oktober 
trof ik hem alleen aan in de felle zon op het veld. 
De rest van de ploeg had allang de schaduw van de 
bomen opgezocht. Ik vroeg: “Jack, waarom moet je 
zonodig doorwerken in deze felle zon?”. Waarop 
Jack antwoordde: “Eddy, deze metingen mogen 
niet uitgesteld worden. De gegevens zijn belangrijk 
voor het welslagen van het project. Dit project is 
van groot belang voor je land en ik heb gezien 
welke risico’s je persoonlijk hebt genomen. 
Trouwens ik heb nu ook een vaderlijk belang bij dit 
project en wil mijn carrière afsluiten met een 
tastbare bijdrage aan een ontwikkelingsland”. 

Het werd mij duidelijk dat als wij ergens in 
wilden slagen, wij het voorbeeld van Bradford 
moesten volgen: dubbel zo hard en met meer 
fanatisme werken.  
 
De eerste Boringen 1981  

Onze eerste veldactiviteit vond plaats in de 
droge periode van 1981 aan de Larecoweg, km 12, 
nabij plantage Dankbaarheid, in het district 
Saramacca. Wij zouden daar drie boringen 
uitvoeren. Inmiddels was de heer R. Bergval 
geoloog, bij Staatsolie in dienst getreden en werd 
belast met de veldoperations. Vanwege de beperkte 
middelen hadden wij een boormachine gehuurd van 
de overheid. De machine die voor deze job in 
aanmerking kwam was helaas oud en versleten. 
Staatsolie zou als tegenprestatie de machine een 
grondige opknapbeurt ter waarde van ca. US$ 
100.000 geven. Na de job bij Staatsolie zou de 
machine nog enkele jaren weer goed te gebruiken 
zijn. 

De boormachine kon echter op het afgesproken 
tijdstip niet ter beschikking gesteld worden. Zij zat 
n.l. vast in een waterput op Meerzorg. Wij hadden 
intussen alle voorbereidingen getroffen om de 
eerste boring uit te voeren en daarbij buitenlandse 
experts en materieel gemobiliseerd. 



 

 
Acad J Sur 2012 (3) 267-275 

273 Eddy Jharap 

 
 
Toen de boormachine te lang wegbleef, hebben wij 
om het project nog te redden, haar stiekem 
weggehaald en daarbij de woede van de bewoners 
van Meerzorg en de leiding van de Dienst 
Watervoorziening geriskeerd. De heer E.Tsai Meu 
Sjong was echter vergevingsgezind en heeft zelfs 
bijstand verleend bij de uitvoering van de 
boorwerkzaamheden. 

Ondanks de dure reparatie aan de 
boormachine, ging bij het boren bijna alles kapot 
wat maar kapot kon gaan. Met veel kunst en 
vliegwerk en met ondersteuning van de vroegere 
smederij te Beekhuizen en de draaierij van Holly’s 
wist Bradford na twee weken toch de gewenste 
diepte te bereiken. Tot grote vreugde van ons allen 
werd olie op een diepte van 300 meter op het erf 
van de landbouwer Poeran aan de Larecoweg 
aangeboord. 

Het ingehuurde boorpersoneel liet zich echter 
niet onbetuigd. Haast elke dag werd het werk 
neergelegd of met neerlegging gedreigd om zo een 
grotere financiële beloning af te dwingen. Men had 
de indruk dat wij - onder de smoes van eigen werk- 
in feite op een goedkope manier werk voor Gulf 
Oil probeerden uit te voeren. Trouwens ook andere 
lokale dienstverleners deelden die opvatting. 
 
Een Ervaring van de Avondklok 

De proefboring bij Poeran bleek goede 
oliezanden te bevatten en zou gedurende een aantal 
dagen getest worden. Met gebrekkige middelen 
werd het boorgat tot een productiebron 
omgebouwd. Bij het inbouwen van de bron bleek 
dat er een speciaal instrument nodig was om een 
van de onderdelen op haar plaats te krijgen. De 
leverancier in Houston werd gebeld en die zou een 
medewerker, die toevallig zijn paspoort op zak had, 
met het instrument naar Suriname sturen. Hij had 
nooit van Suriname gehoord, nog minder dat er een 
avondklok was ingesteld. 

Ik haalde de man van Zanderij op en zette hem 
net voor de aanvang van de avondklok af in hotel 

Torarica. Daarna ging ik alleen naar de militaire 
post bij Fort Zeelandia voor een avondpas om de 
lading naar de Larecoweg te brengen. Daar vond 
men dat ik te laat was en maar op de bank moest 
wachten tot de volgende ochtend. Op een gegeven 
moment kon ik het niet meer uithouden en zei: 
“Commandant als dit apparaat vannacht niet bij de 
boor komt, zullen er daar doden vallen. U bent nu 
daarvan op de hoogte en zult voor de consequenties 
moeten instaan”. Iedereen werd stil en na een poos 
zei de militair boos: ”Laat die man maar gaan, als 
ze onderweg op hem schieten moet hij het maar 
zelf weten”. Ik kreeg geen pas. 

Maar bij het weggaan zei een van de soldaten 
dat ik de knipperlichten van de auto moest aandoen 
en rustig doorrijden. De auto was een grijze Mazda 
stationcar 323, net als die waarin meneer Bouterse 
toen rondreed. Ik kwam zonder problemen bij de 
boor. De job werd met succes uitgevoerd en een 
productie van 75 barrels olie per dag getest. Ver 
boven alle verwachtingen. De andere twee 
boringen bleken minder succesvol te zijn. 
Toch kon met de nodige voorzichtigheid een 
oliereserve van ca. 5 miljoen barrels vastgesteld 
worden en de bouw van een kleine 
productiefaciliteit voor testdoeleinden aanbevolen 
worden. De installatie zou commercieel 
gefinancierd kunnen worden.  
 
Belang van een Begeleider: Nick Cengiz en Josef 
Brahim  

Ik kom uit een eenvoudig landbouwersgezin 
van Santo Boma en kende in het begin nauwelijks 
mensen uit de zakenwereld. Dat was een handicap. 
Je kreeg vaak moeilijk toegang tot personen en 
instanties. Toen ik een keer samen met Bradford 
een afspraak moest nakomen, werd ik naar de bank 
op de gang verwezen, terwijl Bradford door mocht 
lopen naar de directeur. Men dacht dat ik de 
chauffeur was.  

Het viel me verder op dat Nick Cengiz, de 
lokale manager van Gulf Oil, binnen no-time haast 
iedereen in Paramaribo kende, die ergens een 
belangrijke functie vervulde. Hij gaf ook vaak 
parties. Toen ik hem een keer vroeg of hij niet van 
al die feestjes verveelde zei hij: “Eddy, die parties 
hebben een functie, zo leer je de mensen kennen en 
kun je contacten leggen. Dat is heel belangrijk voor 
onze functie. Jij moet dat ook doen. De 
zakenwereld kent jou niet.” Na vertrek van Nick 
Cengiz heb ik veel steun gehad van Josef Brahim. 
 
Bijwonen van Recepties - Freddie Vos 

In het vervolg ging ik braaf naar alle recepties. 
Het was niet altijd leuk. Een keer werd ik aan 
iemand geïntroduceerd als de directeur van onze 
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oliemaatschappij, de man zei daarop: “ O, wat leuk, 
hoeveel cocosnoten heeft U vandaag geperst?” 

Er waren echter ook goede ervaringen. Ik had 
nog nooit een bankdirekteur persoonlijk gesproken. 
Op een receptie ontmoette ik Freddie Vos, 
direkteur van de ABN-Bank. Hij toonde erg veel 
belangstelling voor onze oliewerkzaamheden en 
vroeg honderd uit. Aan het eind van het gesprek 
maakte hij tot mijn verbazing de opmerking: “Als 
je olie vindt, denk ook aan ons. Misschien kunnen 
we je wat geld lenen”. Ik dacht aanvankelijk dat hij 
mij wilde plagen, maar hij wist mij te overtuigen 
dat de bank ook projecten in de mijnbouw 
financierde. 

Na die ontmoeting zijn er diverse andere 
besprekingen geweest met als resultaat dat 
Staatsolie de zes banken in Suriname in een 
consortium heeft verenigd om ons een lening van 
US$ 2 miljoen te verstrekken voor de financiering 
van de eerste productiefaciliteiten in 1982. 
 
Olietesten, C. Small, Dr. Ir. Anne van Dijk 

Niet alle technische expertise kwam van 
buiten. Geoman beperkte zich hoofdzakelijk tot 
boor- en productie aspecten. Zaken als organisatie, 
financiering, marketing, etc. werden met lokale 
kennis aangepakt. Een van onze belangrijke 
verdiensten in deze fase was te bewijzen dat de 
Saramacca-olie ook zonder raffinage als brandstof 
in bestaande installaties gebruikt kon worden. 
Alleen dan konden wij de ruwe olie afzetten en kon 
over commerciële productie gedacht worden. 
Laboratorium analyses in de VSA hadden wel 
bevestigd dat de olie als een goede vervanger voor 
stookolie, bunker C, gebruikt kon worden. Maar 
daarmee waren onze potentiële klanten niet 
overtuigd. “Zien is geloven”, zei men. Met 
medewerking van de heer C. Small van Bruynzeel 
hebben wij de Saramacca-olie met succes als 
brandstof kunnen stoken in hun installaties. Ook 
vond er een motortest bij Surmac plaats. Daar werd 
de Saramacca-olie in diverse mengverhoudingen 
met dieselolie als brandstof in een Caterpillar 
motor gebruikt. Met deze testresultaten en lab-
analyses konden wij verkoopcontracten afsluiten 
met de Suralco. In een latere fase hebben wij 
samen met wijlen Dr. Ir. Anne van Dijk  veel 
geëxperimenteerd om de Saramacca-olie als 
brandstof bij het drogen van padi te gebruiken.  
 
Lesley Goede 

De top van Staatsolie was in het begin klein en 
voornamelijk technisch geörienteerd. Om wegwijs 
te worden in financiële kringen hebben wij ons 
verzekerd van de goede diensten van de 
registeraccountant wijlen Lesley Goede. Lesley 
was in zijn tijd de beste op zijn vakgebied. Hij had 
een goede naam in de zakenwereld. Als je Lesley 

aan je zijde had, dan had je een zwaar gewicht 
waarmee rekening gehouden werd. Hij heeft ons bij 
het opzetten van onze financiële administratie 
geadviseerd, zodat wij de banken vlot van 
informatie konden voorzien. Ook was hij als onze 
adviseur betrokken bij onderhandelingen met de 
bankiers voor de eerste productielening.  
 
De Ontwikkelingshulp 

De Regering vond het maar een rare zaak dat 
wij dure leningen opnamen bij banken terwijl zij 
geldmiddelen in overvloed tot haar beschikking 
had in de Ontwikkelingspot. Wij hadden echter 
weinig geloof in het feit dat je met 
ontwikkelingsgeld, vanwege de bureaucratie bij de 
verkrijging daarvan, met succes een commercieel 
bedrijf kon opzetten en we lieten ons dus niet van 
de wijs brengen. 

Om de kritiek van de overheid enigszins te 
omzeilen, stelden wij twee projectdossiers samen:  

-  een voor de Cons ter financiering van een 
productietest-installatie met een bron. De 
kosten daarvan werden geschat op US$ 
200,000; 

-  een ander dossier ter financiering van een 
productie-installatie met 5 bronnen ter 
waarde van US$ 2 miljoen. Dat dossier werd 
aan de commerciële banken aangeboden. 

 
Met de banken bereikten we in twee maanden 
overeenstemming, zodat reeds begin 1982 op de 
lening getrokken kon worden. Bij de Cons heeft het 
traject bijkans twee jaar geduurd. Toen de 
goedkeuring uiteindelijk kwam was de productie 
met bankfinanciering reeds een jaar volop in gang.  
 
Eerste Productie Installatie 1982  

De planning was om de eerste productie-
installaties langs de Larecoweg te bouwen en zo 
maximaal gebruik te maken van de bestaande 
infrastructuur. Reservoirstudies echter, gaven de 
plantage Catharina Sophia aan de linkeroever van 
de Saramacca Rivier als het beste gebied aan. Dat 
was pech, want dat gebied lag onder water. Wij 
hebben ons echter, niet laten ontmoedigen, maar 
onder het motto “ het allerbeste is niet goed genoeg 
voor Staatsolie” hebben we toen de beste lokale 
experts en aannemers in de hand genomen om dat 
gebied binnen zes maanden bouwrijp te maken. Ik 
wil hierbij graag de namen noemen van de heren, 
Ir. R. van Romondt, cultuur-technicus werkzaam 
bij het Ministerie van LVV, Ir. A. Tjin  Wong Joe 
van het Ingenieursbureau IBT en de heer Baitali 
van het Aannemingsbedrijf Baitali. 

Geheel volgens schema konden wij in augustus 
1982 met zware machines het gebied betreden, de 
opstallen bouwen en de eerste boringen uitvoeren.  
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Dit keer hadden wij zelf een complete 
tweedehandse boorinstallatie uit Canada 
aangeschaft en eigen boorploegen samengesteld en 
opgeleid. Jack Bradford was weer de man die bijna 
wonderen verrichtte. Hij ontwierp, legde uit, 
trainde, gaf aanwijzingen, installeerde zelf, hield 
toezicht, en controleerde, zonder dat er maar een 
keer een onvertogen woord over zijn lippen kwam. 
Ik was al die tijd samen met hem en probeerde zo 
zijn kennis en ervaring als een spons op te zuigen.  

Op 25 november 1982 werd de productie-
installatie te Catharina Sophia officieel in bedrijf 
gesteld door de toenmalige Minister-President, Drs. 
H. Neijhorst. Direct na de inbedrijfstelling zou Jack 
Bradford terugkeren naar huis. Ik was een beetje 
bezorgd en zei tegen hem: “Jack, morgen ga je weg 
en wij hebben geen ervaring met de operations, wat 
moeten we doen als er problemen zijn en jij er niet 
bent?” Jack glimlachte en zei: “Eddy, ik heb jullie 
nu lang genoeg meegemaakt. Jullie zijn intelligente 
en capabele mensen. Je zult zien hoe snel jouw 
mensen zelf de problemen onder de knie zullen 
krijgen. Als je me dan toch nodig hebt, kun je mij 
altijd bellen”. Ook na de begin jaren is Jack steeds 
met raad en daad beschikbaar geweest voor 
Staatsolie. De ontwikkeling van onze nationale 
aardolie-industrie is aan deze Jack Bradford veel 
dank verschuldigd. 

Problemen kwamen er, haast op elk denkbaar 
terrein en nivo. Gesteund door de aanmoedigende 
woorden van Bradford hebben wij met 
inventiviteit, maar ook met vallen en opstaan de 
problemen één voor één onder de knie gekregen en 
zo werkelijk inhoud gegeven aan ons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bedrijfsmotto: “Vertrouwen in Eigen Kunnen”. 
In de daaropvolgende jaren hebben wij steeds in 
toenemende mate zelfstandig onze activiteiten 
uitgevoerd en uitgebreid. Thans levereren wij niet 
alleen een belangrijke bijdrage aan de economie 
van ons land, maar hebben een loyaal en een in 
haast alle sectoren van de olieindustrie goed 
geschoold kader, dat in staat is de belangen van de 
Staat zo goed mogelijk te dienen. 
 
Slot 

 
Geachte toehoorders, aan de hand van enkele 

gebeurtenissen, uit de begin jaren van Staatsolie, 
heb ik geprobeerd een idee te geven hoe wij 
technische- en management expertise en vreemd 
kapitaal voor de ontwikkeling van onze aardolie-
industrie verkregen hebben. Laten wij dus niet 
direct beginnen te klagen, dat wij geen geld, geen 
expertise en geen mensen hebben. Laten wij geloof 
in eigen kunnen hebben en heel hard werken om 
onze doelen te bereiken. 

De methode die wij hebben gevolgd is niet 
nieuw of uniek voor de aardolie. Zij is reeds in tal 
van oude geschriften en studies uitgebreid 
beschreven. Met Staatsolie hebben wij haar in 
Suriname weer actueel gemaakt, zodat het als een 
baken kan dienen voor de reis die U gaat 
ondernemen. 
 
Ik dank U voor de aandacht! 
 
S.E. Jharap 
 


