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1.   Inleiding 

      Goedenavond dames en heren,   

Het is een eer voor mij om vanavond jullie wat over mijn persoon en mijn 

werkervaring te vertellen. Hartelijk dank voor de toegestuurde vragen. Ik heb een 

aantal van de vragen in deze presentatie verwerkt en mede daardoor is de tekst iets 

langer geworden. Ik zal binnen de mij toegemeten tijd een groot deel daarvan kunnen 
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presenteren en zal de complete tekst, met de rest die ik uitgeschreven heb, voor jullie 

via de Club toesturen, zodat je het geheel nog eens rustig kunt nalezen. 

Mijn ervaringen zijn ook opgetekend in het biografisch boek: “Eddy Jharap - 

Vertrouwen in Eigen Kunnen”. Dat boek beveel ik jullie warm aan. (exemplaar) Ik heb 

ook een website: www.Eddiejharap.com waarin diverse artikelen en lezingen van mij 

te vinden zijn met betrekking tot “Leiderschap en Ondernemerschap”. IK zou zeggen, 

kijk een keer op deze website, misschien vinden jullie daar iets dat je interessant 

vindt. 

       Mensen die ook een onderneming willen beginnen, wil ik graag boeken 

aanbevelen over succesvolle ondernemers. Ik heb zelf daaruit veel geleerd. 

Ondernemerschap is mooi, maar het is zeker niet altijd een “rose geur en maneschijn. 

En niemand kan kuierend naar succes toe lopen”.  

In deze presentatie zal ik de volgende onderwerpen bespreken: Mijn gezin en 

ontwikkeling van mijn kinderen;  Mijn ouders en mijn kinderjaren;  Mijn eerste droom;  

Een dramatische gebeurtenis in mijn leven;  Mijn Mulo en VWO periode;  Mijn 

bezieling;  Mijn voorbereiding op Staatsolie;  de oprichting van STAATSOLIE; Het 

verkrijgen van vertrouwen bij gezagdragers en publiek; Vertrouwen van financiële 

instellingen; Vertrouwen van afnemers; Omgaan met patronage;  Omgaan met de 

vakbond;  Omgaan met inflatie;  en tenslotte;  het Omgaan met de politiek. 

 

2. Mijn gezin en ontwikkeling van mijn kinderen. 

Ik ben in 1944 geboren te Bomapolder, hier niet ver vandaan. Ik ben nu 50 jaar 

getrouwd met Greta Matawlie, die ik tijdens mijn schooljaren had ontmoet. Wij 

hebben samen twee dochters: Graciëla (45j) en Anita (42j). Mijn kinderen zijn 

opgegroeid met alle gemakken van een gezin uit de z.g. middenklasse. Ze waren 

zeker voorbeeldig, niet hebberig of verkwistend. Greta en ik hebben de kinderen heel 

bewust naar gewone “volksscholen“ gestuurd, zoals: de Zinniaschool, de Poolschool 

en het Lyceum-1 op Zorg en Hoop. Wij wonen al 43 jaar op Zorg en Hoop, dichtbij het 

Lyceum-1. De kinderen konden de schoolbel horen.  

Tijdens de schoolperiode van de meisjes, heeft Greta het meeste aan hun 

ontwikkeling en vorming bijgedragen. Greta was onderwijzeres en leerkracht en bezat 

een uitgebreide infrastructuur binnen de onderwijswereld, om te zorgen dat de 

meisjes zo goed en zo vlot mogelijk, door hun schoolperiode heen kwamen. De 
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meisjes waren thuis altijd bezig met huiswerk, leesboeken, computerspelletjes en de 

honden. Schoolvriendinnen kwamen vaak thuis.   

In deze fase was ik thuis vaak afwezig; was meer op het werk tot laat in de 

avond, of nam werk mee naar huis. Graciëla zei later: “Pa was net als het behang 

thuis: hij was wel in de woonkamer, maar hij nam niet deel aan het huiselijk sociaal 

verkeer.”  

Tijdens de grote schoolvakanties, pakten de meisjes hun koffers samen met 

Greta en gingen naar hun grootouders in Amsterdam. Ik voegde mij dan later voor 

een korte periode erbij, en gingen wij dan voor een week of twee op een vakantietrip 

buiten Nederland.  

Het management-team van Staatsolie was in die periode nog niet zo breed en 

tijdens deze vakanties bleef ik wel dagelijks in contact met de operations van 

Staatsolie, via de directie-secretaresse. Een keer, belde ze met slecht nieuws: een 

boormachine was in brand gevlogen en geheel uitgebrand. Gelukkig geen persoonlijke 

ongelukken. Ik ben toen direct naar Suriname teruggekeerd voor morele 

ondersteuning. 

Mijn dochters hebben steeds belangstelling voor mijn werk gehad. Vaak 

moesten ze op school verhaaltjes over Staatsolie vertellen of gingen ze mee met 

rondleidingen in de weekends naar het veld in Saramacca. Thuis waren er populaire 

boekjes over de oliewinning en bulletins van Staatsolie, die ze ook lazen. Wij 

organiseerden thuis vaak ontvangsten voor buitenlandse relaties, adviseurs en gasten 

als zij naar Suriname voor Staatsolie kwamen. De kinderen waren vanzelf aanwezig en 

namen actief deel in het ontvangst-committee. Dat vonden ze leuk, en de relaties 

gaven ook de voorkeur aan ontvangsten thuis i.p.v. in hotels. 

Naar aanleiding hiervan had ik een speciale ontvangstruimte aan het huis laten 

bijbouwen. Zodoende kon ik bij ontvangsten thuis, grotere groepen stafleden van 

Staatsolie uitnodigen en laten kennismaken met de mensen. Zulke parties hadden vele 

voordelen: de bezoekers vonden het fijn om in Suriname in een huiselijke omgeving 

ontvangen te worden; de plaats Staatsolie-medewerkers werd zichtbaar, hun 

commitment en onderlinge samenwerking nam toe; en mijn gezin kreeg onbewust ook 

een belangrijke rol in de bedrijfsvoering.    

Graciëla heeft mede hierdoor belangstelling voor de olie-industrie gekregen en 

na een stage van een maand bij Staatsolie, besloten om aan de Technische-
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Universiteit van Delft, aardolie-winning te studeren. Anita werd door de financiële kant 

van het bedrijf aangetrokken en heeft in Amsterdam Econometrie gestudeerd. Na zes 

jaar studeerde Graciëla in 1998 af, op het moment dat ik door president Wijdenbosch 

ontslagen werd, omdat ik niet wilde meewerken aan zijn wens om het olieveld van 

Saramacca aan buitenlanders te verkopen, omdat de regering in financiële problemen 

verkeerde. Graciëla heeft toen afgezien om bij Staatsolie te komen werken. Ze zei: 

“Pa, je hebt zo hard voor ze gewerkt en nu wordt je zomaar ontslagen. Hoe kan ik dan 

voor ze komen werken!”  

Ze begon haar carrière als petroleum engineer bij BP in Schotland. Ze is 

getrouwd, heeft twee zoons en werkt nu als mijn-inspecteur voor de Nederlandse 

overheid.  

Anita heeft ook haar studie afgerond, heeft eerst bij de Universiteit en diverse 

financiële instellingen in Nederland gewerkt, en nu verleent ze als onderneemster 

diensten aan diverse pensioenfondsen in Nederland. Wij zij gezegend, en de kinderen 

zeggen: “Pa maken jullie al je geld op! Wij zitten goed en jullie hoeven niets voor ons 

achter te laten.” 

 

3. Mijn ouders en mijn kinderjaren 

Ik ben opgegroeid op boitie, aan de Welgedacht B-Weg, een zijweg van de 

Indira Gandhiweg, op ongeveer 12 km van Paramaribo. Mijn vader had zijn huisje 

gekregen van zijn grootmoeder, Moko-Mai. Mijn grootmoeder, de moeder van mijn 

vader overleed helaas kort na zijn geboorte. Mijn overgrootmoeder en de oudste zus 

van mijn vader hebben hem groot gebracht en flink verwend. Moko-Mai was in 1891 

als contractant uit India met haar man en een zoontje van 4 jaar,  mijn latere 

grootvader, naar Suriname gekomen.  

Het huis was op een kleine terp gebouwd, dat zij zelf verhoogd hadden, midden 

in een zwamp, dat een groot deel van het perceel in bezit nam. De vloer van het 

huisje was van klei, de buitenwanden waren gemaakt van latjes uit de stammen van 

de pina-palm en aan beide kanten bepleisterd met leem. Het dak was van bladeren 

van tarzin of de troelie-palm. Er was allernaast het huis een koeienstal, voor een paar 

melkkoeien, die met hun melk, voor de broodnodige cash zorgdroegen. Vaak 

zwommen er kaaimannen in de greppels rondom het huis op jacht naar onze kippen. 

Het huis lag op ongeveer 3-kms verwijderd van de hoofdweg. 
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Een keer per jaar werd in de regentijd, een stukje van het zwamp schoon 

gemaakt en daarop rijst met de hand gepland. Omdat de zwamp toen nog geen 

waterbeheersing had, verzoop menigmaal de beplanting bij een grote regenval.  

Mijn vader was 18 jaar oud toen hij trouwde met mijn moeder, die 16 jaar was. 

Een geregeld huwelijk. Mijn vader had geen vaste baan en bracht zijn tijd door met 

rondscharrelen, wat visvangst en jacht in het nabije bos, op konijnen en ander klein 

wild.  

Geen van beiden waren ooit naar school gegaan en konden niet lezen of 

schrijven. Mijn ouders kregen vlot drie kinderen. Ik ben het derde kind. Mijn vader 

behaalde uiteindelijk een auto-rijbewijs en kreeg een tijdelijke baan als buschauffeur 

om arbeiders naar Paranam te transporteren. In die periode maakte hij kennis met 

een gescheiden vrouw en op een dag bracht hij haar samen met haar kindje uit het 

vorig huwelijk mee naar huis. Mijn moeder heeft heftige ruzie gemaakt en was boos in 

hoogzwangere toestand van haar vierde kind, van huis weggelopen naar haar ouders. 

Mijn eerste zes jaren ken ik dus mijn eigen moeder niet en ben grootgebracht door 

mijn oudste zus, toen 5 jaar en mijn nieuwe stiefmoeder. Ze hebben met de 

beschikbare middelen zo goed mogelijk voor mij gezorgd. Mijn stiefmoeder is altijd 

aardig en liefdevol voor mij geweest.  

Mijn moeder was inmiddels bij haar ouders bevallen van een meisje en mijn 

vader ging ze vaak opzoeken en hij probeerde mijn moeder weer naar huis te krijgen. 

Na vijf jaar maakte hij haar weer zwanger en mijn moeder had toen geen keus, dan 

terug te keren naar het ouderlijk huis, met twee vrouwen onder een dak. Ik was 

inmiddels zes jaar geworden. 

De twee vrouwen lustten elkaar niet, er was constant ruzie en mijn vader 

ranselde dan beiden verschrikkelijk af. Na een pakslaag liep vaak eentje weer weg 

naar haar ouders of familie met het jongste kind in de arm. Toch kwam er om de 

beurt, elk jaar een nieuw kindje erbij, totdat beide moeders elk er tien kinderen met 

mijn vader hadden. In totaal waren er uiteindelijk 20 kinderen in het gezin, 14 meisjes 

en 6 jongens.  Ik ben het derde kind. Wij kinderen kenden geen verschil onder elkaar, 

wij werkten en speelden samen, zonder onderscheid wie aan welke moeder 

toebehoorde.  

Ik vertel dit verhaal omdat ik onlangs het roman van Sital Kristal, getiteld: 

Secrets we kept: Three women of Trinidad, gelezen heb. Ze beschrijft een 
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soortgelijk verhaal uit Trinidad met veel drama. Bij onze buren thuis, was het ook niet 

veel beter. Ik moest vaak onze buurvrouw, die meerdere malen tot bloedens toe door 

haar dronken echtgenoot toegetakeld werd, helpen om haar kinderen te zoeken die 

uit angst in het bos waren gevlucht.  

Ik denk dat onder de eerste nakomelingen van de contractanten uit India 

soortgelijke misdragingen niet ongewoon waren. Met :“admie ka bolie” (wat zullen 

mensen zeggen),  hielden ze de schijn op. Vandaag weet ik dat velen van mijn broers 

en zusters met geweldige trauma’s zijn opgegroeid en nog er mee worstelen.   

Ik ben tot mijn 20ste jaar in dat gezin op dat perceel samen met de andere 

kinderen opgegroeid, gewerkt en naar school gegaan. Thuis was er toen geen 

elektriciteit, geen schoon drinkwater uit de kraan en de weg was modderig in de 

regentijd en erg stoffig en heet in de droge tijd. 

 

4. Mijn eerste droom 

In Suriname was er gelukkig een schoolplicht voor alle kinderen. Mijn moeder 

vertelde, dat haar ouders het niet nodig vonden dat meisjes naar school gingen en 

verborgen hun dochters in het bos, als de schoolinspecteur langs kwam om te 

controleren. Mijn vader ging liever spijbelen of op vogels jagen met een katapult. 

Later hadden beiden heel veel spijt dat ze niet konden lezen of schrijven.   

     Mij oudste zus is het eerst naar school gegaan en als ze soms thuis oefende met 

haar leesboekjes, wilde ik zo graag ook leren lezen. Ze heeft mij het lezen geleerd. 

Toen ik zes jaar oud was en naar school mocht gaan, kon ik al aardig lezen. Op school 

kwam ik in de eerste klas, maar door mijn vroege leeskunst kwam storend over en na 

een paar weken werd ik overgeplaatst in de tweede klas.  

Op een dag, als ik door de modderige Welgedacht B-weg naar school op blote 

voeten had gelopen, keek ik in de klas naar de mooie glimmende schoenen van onze 

meester. Ik vroeg hem toen: “meneer, hoe komt het dat uw schoenen altijd zo mooi 

glimmen en niet vol met modder zitten?”. Meneer lachte en vertelde dan, dat hij niet 

in de modder hoefde te lopen, omdat de straat waar hij woonde geasfalteerd was en 

geen modder had.   

     Ook vertelde hij dan, dat hij ‘s-morgens niet met een emmer, buiten op het erf, bij 

de put hoefde te baden. Hij had een badkamer in het huis, waar water uit de kraan 

kwam. Ook gebruikte hij thuis geen petroleumlampen, maar het licht kwam in alle 
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kamers door alleen maar aan een knop te draaien. Ik had nooit van elektriciteit 

gehoord en vond het verhaal van meneer wonderlijk. 

      Ik vroeg meneer wat hij gedaan had om meester te worden. Meneer vertelde dan 

over de stad en de scholen die hij had doorlopen om onderwijzer te worden. Nadat ik 

zijn verhaal had gehoord, nam ik het besluit: ik zou later net als meneer worden. 

Dan zou ik ook in een omgeving met geasfalteerde wegen wonen, schoenen dragen, 

water uit de kraan zien stromen en met een druk op de knop licht in elke kamer 

hebben. Mijn kinderen hoefden dan niet meer op blote voeten in de modder naar 

school te lopen. Ik zou goed opletten in de klas en mijn best doen op school. Dat is 

mijn eerste droom geworden. 

 

5. Een dramatische gebeurtenis in mijn leven 

     De realisatie van een droom is niet altijd even gemakkelijk. Soms kun je 

onverwachts moeilijkheden tegenkomen. Ik wilde graag net als meneer worden en 

deed mijn best op school. Ik ging altijd op de eerste rij zitten, zodat ik meneer of 

juffrouw heel goed kon verstaan. En als ik iets te vragen had, kon de leerkracht mijn 

opgestoken hand als eerste zien. Mijn schoolresultaten waren goed. 

    Ik was 10 jaar oud en zat in de vierde klas, toen er iets heel dramatisch met mij 

gebeurde. Er werd een verschrikkelijke ziekte bij mij ontdekt. Ik had lepra. Ik mocht 

de school niet meer bezoeken en werd na vele onderzoekingen, ver van huis naar een 

geïsoleerde inrichting ter verpleging gestuurd. De vader en broers van mijn moeder 

hadden lepra. Ik had daar een poos gelogeerd en bij hen geslapen. 

      Ik werd naar de leprozerie, Bethesda, aan de Suriname rivier, net voorbij 

Bruynzeel, gestuurd. Bethesda was net als een dorp ingericht. Begin jaren vijftig, 70 

jaar geleden, waren zeker een paar honderd patiënten daar. Mannen, vrouwen en 

kinderen. De kinderen zaten in een kinderhuis, jongens en meisjes apart. Voor 

mannen en vrouwen waren kleine huisjes in aparte buurten. Het dorp was geïsoleerd 

en wij mochten niet naar buiten en andere mensen mochten ook niet zomaar daar 

naar binnen komen. Onze ouders mochten twee keer per week ons bezoeken. 

Kinderen werden niet toegelaten. Bethesda bestaat nier meer. 

     Ik ben daar drie jaar verpleegd samen met circa 130 andere kinderen tussen 4-17 

jaar. We kregen medicijnen, die vaak lichamelijke reacties met veel pijn 
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veroorzaakten. Ik ben wonderwel zonder zichtbare lichamelijke schade ervan af 

gekomen.  

Uiteindelijk heeft het verblijf in die inrichting toch een grote invloed op mijn 

latere ontwikkeling gehad. Ik heb daar een andere wereld gezien, dan op boitie!  Een 

wereld met elektriciteit, stromend water uit de kraan, zit-en-spoel toiletten en 

geasfalteerde wegen.  

      Er waren daar kinderen van alle lagen en bevolkingsgroepen van Suriname. De 

ziekte kende geen verschil. Ik leerde omgaan met kinderen, die niet op mij leken, als 

met broers en zusters. Wij troosten en verzorgden elkaar bij pijn en verdriet. Door 

mijn verblijf in die inrichting en omgang met andere kinderen, zag ik geen 

rasverschillen meer. Ik leerde het SrananTongo erbij, maakte kennis met leesboeken, 

en las veel. Daardoor werd mijn Nederlands stukken beter.  

We aten aan tafel met een lepel en sliepen op een bed. Het was allemaal 

schoon en netjes. Daar heb ik geleerd om onze omgeving altijd schoon en netjes te 

houden.  

     Er was daar ook een schooltje, een recreatiezaal verdeeld in zes groepen. Ik ging 

mij op het schoolwerk concentreren. Er was veel zelfstudie en ik maakte sommen en 

oefeningen vooruit waardoor ik andere kinderen mocht bij helpen. Ondanks de ziekte 

heb ik daar de lagere school afgemaakt en werd met klinkende cijfers toegelaten tot 

de MULO-school. Het was de eerste keer dat een kind uit zo’n inrichting toegelaten 

werd tot het Mulo. Intussen kwamen betere medicijnen en na drie jaar, mocht ik die 

inrichting verlaten.  

Hoewel deze periode heel angstig en pijnlijk was, was ik veranderd. Ik was geen 

kleine koeli boi van boitie meer. Ik was jongen met een Creool-Christelijke vorming die 

op een Hindoestaan leek. In Bethesda had ik de wereld van mijn vroegere 

schoolmeester een beetje geproefd en verlangde nog harder ernaar. Naast het 

omgaan met andere soorten mensen, had ik heel intensief via het 

Godsdienstonderwijs de Bijbel en Christelijke normen en waarden geleerd. Deze 

vorming is een belangrijke leidraad voor de rest van mijn leven geworden.  

Ik was 13 jaar oud toen ik die inrichting verliet. Terug in boitie had ik weer 

ernstige aanpassingsproblemen. Boitie was in mijn beleving primitief en ik verlangde 

erg naar de wereld, die ik net had verlaten. De enige manier voor mij om in die wereld 

weer te komen, was door mijn best op te school doen en hogere diploma’s behalen. 
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     Ik had tijdens een lezing dit verhaal eerder verteld. Een van de toehoorders heeft 

mij later het boek van Malcom Gladwell: The Outliers - gestuurd met de vraag daarop 

commentaar te geven. Een van de stellingen in dat boek is: - mensen die 

uitzonderlijke prestaties in hun leven hebben geleverd, vaak een dramatisch voorval in 

hun leven hebben doorgemaakt. 

     Soms denk ik, dat als ik die ziekte niet had gekregen, het misschien met mij niet 

veel anders was gegaan dan met de rest van mijn overige 19 broers en zusters. Soms 

denk ik, dat die ziekte een voorwendsel is geweest om mij even een andere wereld te 

laten zien, die ik mooier vond en daarom harder mijn best heb gedaan.  Geen van 

mijn andere broers en zusters is verder dan het Mulo gekomen. 

 

6.   Mijn Mulo en VWO-Periode            

       Na Bethesda, had ik midden het schooljaar een plaats gevonden op de Graaf van 

Zinzendorfschool en ging elke ochtend met schoenen in de hand door de modderige 

Welgedacht B-weg naar de hoofdweg en vandaar verder met de trein naar de school 

in de stad. Ik stond elke ochtend om 5.00 uur s-morgens op, verliet het huis terwijl 

iedereen nog sliep en ging zonder ontbijt naar school en was pas om half vier in de 

middag weer thuis. Op school kon ik een bolletje met een dubbeltje kopen om de 

knorrende maag te stillen. Ik heb de Mulo-school vlot afgemaakt en als een van de 

beste leerlingen van de school geslaagd. Ik werd ook toegelaten tot de AMS, het VWO 

in heel Suriname.   

      Mijn vader was trots maar vond dat ik genoeg had geleerd, en met mijn Mulo-

diploma een baan moest zoeken om wat geld voor het gezin te verdienen. Hij had ook 

een meisje voor mij uitgezocht om te trouwen. Ik heb dat geweigerd en gezegd dat ik 

naar het VWO zou gaan. Hij had geen geld voor mij, zei hij, want er waren nog meer 

kinderen om naar school te gaan. 

    Ik heb mij niet bij zijn wensen neergelegd en ben op zoek gegaan naar een 

vakantiejob voor het kunnen betalen van het inschrijfgeld, de boekenhuur en de 

schoolkleren. Uiteindelijk heeft mijn vader zich bij mijn besluit neergelegd en kocht 

zelfs een tweedehandse fiets voor mij, waarmee ik naar de AMS kon gaan, elke dag 

20km heen en 20km terug, in zon en regen.  

Ik heb de AMS ook vlot afgemaakt en slaagde als een van de beste leerlingen. 

Toen ik in de laatste klas zat, zei de schooldirecteur tegen mij dat ik best capaciteiten 
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had voor een academische studie, en naar de universiteit moest gaan. Die opmerking 

heeft mij goed gedaan.  

Mijn ouders hadden natuurlijk geen geld om mij naar een universiteit in 

Nederland te sturen. Ik heb toen zeer bewust gewerkt naar een studiebeurs en 

probeerde steeds hoge cijfers te halen. Ik heb studiebeurzen aangevraagd bij de 

regering en de Suralco. Ik dacht de Suralco zal best ook geologen nodig hebben. In 

1964 behaalde ik het VWO diploma met een prachtige cijferlijst, en kreeg een 

volledige studiebeurs van de Suralco, zonder enige verplichting, om geologie te 

studeren aan de Rijksuniversiteit van Leiden in Nederland. Met deze studiebeurs in de 

hand was mijn eerste droom: een goedbetaalde baan te vinden en in een nette 

omgeving te kunnen wonen, bijna zekerheid geworden.  

 

7. Mijn bezieling  

In Nederland heb ik het als student heel gemakkelijk gehad. Voor het eerst had ik 

voldoende geld om in mijn studie-behoefte te voorzien. In Bethesda had ik geleerd 

hoe ik met vreemde mensen moest omgaan en was snel geïntegreerd met de andere 

studenten van mijn jaar op de faculteit.  

In Nederland was ik ook heel actief in de Surinaamse Studenten Vereniging. Wij 

Surinaamse studenten vonden dat Suriname, onafhankelijk moest worden. Er werd 

veel gediscussieerd tussen voor- en tegenstanders van de onafhankelijk-heid. Tijdens 

een van de verhitte discussie over de onafhankelijkheid werd door een Nederlandse 

student, smalend het volgende naar ons hoofd geslingerd:  

 “Wat kletsen jullie Surinamers over de onafhankelijkheid. Jullie kunnen zelf toch niets 

op eigen kracht produceren. Voor alles van enig belang, hebben jullie ons nodig”. 

       Ik vond die opmerking erg denigrerend. Vanaf mijn jonge leeftijd had ik voor 

mezelf gezorgd en had het gevoel, dat ik ook in staat was elk beroep of functie uit te 

oefenen. Ik vond dat wij mensen uit de koloniën en ontwikkelingslanden niet de 

minderen waren van mensen uit Europa of Amerika.  Praten had voor mij geen zin 

meer. Ik zou dat met daden bewijzen. 

       Ik zou snel afstuderen, teruggaan naar Suriname en daar iets bijzonders op mijn 

vakgebied doen, dat tot dan toe, alleen door buitenlanders voor mogelijk werd 

gehouden. Het was voor mij net een oorlog die ik mocht niet verliezen.  
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Dat is mijn bezieling geworden.  

 

8. Mijn voorbereiding op Staatsolie  

     Ik heb geheel volgens schema mijn tentamens en veldwerk gedaan en in 1970 

afgestudeerd als geoloog. Binnen tweeweken na mijn afstuderen, keerde ik met Greta 

met wie ik het jaar daarvoor getrouwd was, in november 1970 zeer gedreven terug 

naar Suriname met een baan bij de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst van Suriname 

(GMD). Verschillende van mijn Nederlandse jaargenoten hebben later ook in Suriname 

bij de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst gewerkt en hebben daarna specialistische 

taken bij Staatsolie vervuld. Deze groep heeft zich ook beijverd dat aan mij in 2016 

door de KNGMG de hoogste onderscheiding voor geologie en mijnbouw is toegekend. 

       Ik heb gedurende de daaropvolgende tien jaar bij deze instelling gewerkt als 

maatschappelijk werker, vakbondsleider, veldgeoloog, chef veldwerk en op het laatst, 

als diensthoofd. Deze periode is een geweldige leerschool voor mij geweest vooral 

voor mijn latere functie van directeur van Staatsolie.  

Bij de GMD heb ik geleerd om ongeschoolde mensen te motiveren en bijzondere 

prestaties te laten leveren. Ook heb ik geleerd om het vertrouwen van mensen te 

winnen die niet op mij leken. Als ambtenaar heb ik geleerd hoe de organisatie van de 

overheid functioneerde, waar de knelpunten zaten en hoe besluitvorming tot stand 

kwam.  

      Toen ik bij de GMD kwam werken, bestond het lagere veldpersoneel uit 

voornamelijk ongeletterde bosnegers (nu Marrons) en indianen. Er waren geen 

Hindoestaanse veldarbeiders. Bij de GMD was men daarom nogal sceptisch en werd 

de vraag gesteld hoe lang ik het zou uithouden.  

Ik was echter als kind bekend met het bos en kon ook goed met de 

veldarbeiders omgaan. Al vroeg kwamen zij met allerlei vragen en klachten bij mij. 

Hun klachten gingen vooral over de toelagen voor voeding en veldkleding, die zeer 

pover en ontoereikend waren. Ik vond dat daarin verbetering moest komen. Na een 

gesprek met de Minister werd ik naar de vakbond verwezen. Tijdens een onderhoud 

met bestuursleden van de vakbond bij mij thuis, kreeg ik het volgende commentaar: 

“Meneer Jharap, dat wat u zegt is waar, en u heeft mooie ideeën, maar wij Creolen 

hebben een gezegde: ‘Wiens wan koeli fa a  leri, toch ai “was’ eng bèle nanga watra”.  
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Ik deed alsof ik die opmerking niet begreep, en kreeg de volgende uitleg: 

“Meneer Jharap u bent een Hindoestaan en u bent een intellectueel. U moet niet boos 

worden wat ik ga zeggen. Wij Creolen zeggen dat een Hindoestaan altijd een 

Hindoestaan blijft, al heeft hij nog zo veel gestudeerd. Wij (Creolen) vertrouwen ze 

niet. Wij hebben ervaren dat als het te heet wordt, Hindoestanen je in de steek laten”. 

Wat ik daar hoorde kwam als een koude douche over mij heen, maar ik zei tegen 

mezelf. “Ik zal ze laten zien, dat zij het aan het verkeerde eind hebben”. 

Ik ging door met mijn veldwerk en betrok de veldarbeiders ook bij het werk. Ik 

gaf ze uitleg over wat wij daar deden, over het hoe en waarom en over onze 

verwachtingen. Dat vonden ze prachtig. “Voor het eerst worden wij als mensen 

behandeld”, zeiden ze. Op de GMD hebben wij ook een eenvoudig leesboekje 

samengesteld en ‘s avonds hielp ik ze bij het leren lezen daarvan. De prestaties van 

mijn ploeg gingen omhoog. Ik kon ze als het ware wonderen laten verrichten.  

Niet lang na mijn gesprek met de vakbond brak er een spontane opstand uit 

onder de veldarbeiders. Zij wensten niet meer naar het veld te vertrekken zolang de 

veldtoelagen niet aangepast werden. Om kracht bij hun eisen te zetten, bezetten zij 

de kantoren van het Ministerie. Ik was ook verrast door de plotselinge acties, maar 

ging met hun mee om te voorkomen dat de acties uit de hand zouden lopen. Bij de 

Minister aangekomen wezen zij mij aan als hun woordvoerder. De Minister had begrip 

voor de situatie, maar wenste alleen met een georganiseerde groep te onderhandelen. 

De veldarbeiders richtten daarop een nieuwe vakbond op en ze vroegen mij om 

hun voorzitter te worden. Na een strijd van bijkans twee jaren en twee grote 

stakingen, werden de voorzieningen van veldarbeiders voor heel Suriname eindelijk 

aangepast. Onder het personeel van de GMD dat voor het overgrote deel uit Afro-

Surinamers, Marrons en indianen bestond, had ik mijn plaats veroverd. Toen ik met 

Staatsolie begon, kon ik te allen tijde op ondersteuning van deze loyale mensen 

rekenen.   

Ik ben in de jaren zeventig ook politiek actief geweest en medeoprichter de 

linkse Volkspartij. Ik heb geleerd om massa-organisaties op te zetten, te motiveren en 

te mobiliseren. Deze partij bouwde haar aanhang op door het opzetten van 

buurtorganisaties, vrouwenorganisaties, jeugdorganisaties en vakbonden. De 

Volkspartij had ook een drukkerij en gaf het weekblad: ‘Pipel’, uit dat door ons zelf 

huis aan huis werd gecolporteerd.  
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Tijdens de algemene verkiezingen van 1977 was ik kandidaat voor de 

Volkspartij in het district Wanica en voor 1980 was ik kandidaat in Paramaribo. 

Weliswaar werd ik in 1977 niet gekozen, maar ik had belangrijke ervaringen in 

motivatie en mobilisatie van de gemeenschap opgedaan.  

Door mijn werk in vakbonden van ambtenaren, lange carrière bij de overheid en 

politiek werk, had ik ook een goed netwerk onder de ambtenaren opgebouwd. Men 

kende mij als een hardwerkende en integere persoon en was vaak bereid om iets 

extra’s voor mij te doen. Als ik iets snel gedaan wilde krijgen, vertelde ik dat Staatsolie 

een voortzetting van mijn werk bij de GMD is, en ook een van de doelen die de 

Volkspartij nastreefde. Bij succes van Staatsolie zullen er ook voordelen voor hun 

komen: de salarissen zouden op tijd betaald kunnen worden, voldoende scholen voor 

hun kinderen worden gebouwd en betere wegen voor hun auto’s komen.  

 

9. De oprichting van STAATSOLIE 

In 1980 vroeg de regering mij als Hoofd van de Mijnbouwkundige Dienst om een 

nieuw beleid voor de aanpak en versnelling van het aardolie onderzoek in Suriname, en 

met name voor het zeegebied, op te stellen.  Wij hebben de regering een nieuwe 

petroleumwet en de oprichting van een Staatsolie-maatschappij als toezichthouder 

voorgesteld. Na goedkeuring droeg de regering het Hoofd van de Mijnbouwkundige 

Dienst op om het voorgestelde beleid in uitvoering te nemen. Op 13 december 1980 

werd Staatolie opgericht en ik werd ook belast met de leiding van de pas opgerichte 

oliemaatschappij. Na een korte evaluatie, kwam ik tot de conclusie, dat ik de beide 

taken onmogelijk zou kunnen uitvoeren en heb ontslag genomen uit de 

overheidsdienst om mij geheel te wijden aan de opbouw van de nieuwe 

oliemaatschappij.  

In Guyana hebben onlangs diverse buitenlandse oliemaatschappijen aardolie in 

zee gevonden. De activiteiten van deze maatschappijen moeten voor wat betreft de 

efficiëntie van de operations, productiekosten, veiligheid en milieuzorg moeten door de 

Guyanese regering gecontroleerd worden, om te zorgen dat het Guyaneze volk een 

rechtvaardig aandeel krijgt uit deze natuurlijke hulpbron.  De Guyanezen echter, zitten 

nu heel verlegen omdat zij geen enkele kennis en ervaring in de  aardolie-industrie 

hebben opgebouwd.  
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Ook Suriname heeft mogelijkheden voor aardolie-voorkomens in het zeegebied. Er 

wordt langer dan 60 jaar voor onze kust naar aardolie door diverse maatschappijen 

gezocht. Eens zullen wij ook die olie in zee vinden.  

Door de oprichting van Staatsolie, 40 jaar geleden en zelf ook aardolie te laten 

zoeken, produceren, raffineren en verkopen, hebben wij in Suriname behoorlijk veel 

kennis, ervaring en vooral eigen kaderpersoneel van de gehele aardolieketen 

opgebouwd, om straks als het zo ver is, de belangen van het Surinaamse volk 

adequaat te dienen en te zorgen dat ons land een rechtmatig aandeel uit haar 

mogelijke olie reserves uit de zee krijgt. 
 

10. Vertrouwen van gezagdragers en publiek 

 Wij hadden bij Staatsolie een uitstekende informatievoorziening opgezet, die 

direct onder mij ressorteerde. Propaganda-maken had ik geleerd bij de Volkspartij. Op 

tijd werd de statutair verplichte Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

(AVA) gehouden en het jaarverslag met jaarrekening goedgekeurd, gepubliceerd en 

breed gedistribueerd. Daarnaast werd elk kwartaal het blad, Staatsolie Nieuws, 

uitgeven ten behoeve van het personeel, klanten, scholen, opleidingsinstituten, 

overheidsinstellingen en andere relaties. Via de media werden persberichten over 

belangrijke gebeurtenissen regelmatig verspreid. Ook werden periodiek videofilms bij 

belangrijke mijlpalen gemaakt en via alle TV stations uitgezonden.  

Heel belangrijk waren de bedrijfsbezoeken van de gezagdragers, scholen, 

verengingen en clubs. Een bezoek aan Staatsolie stond vaak op het programma van de 

Regering en het Parlement om hun buitenlandse gasten onder de indruk te brengen. 

Ook de militairen van de jaren tachtig werden niet vergeten: met informatie en 

bedrijfsbezoeken werden de kanalen open gehouden. Een eigen olieproductie zou het 

imago van de “revolutie” geweldig goed doen. Wij, bij Staatsolie, moesten dan wel in 

alle rust onze gang kunnen gaan om de olie te produceren. Zo kreeg een ieder een 

positief beeld en verwachting van Staatsolie. Het bedrijf werd ook een deel van hun en 

wij klopten zelden tevergeefs aan voor nodige medewerking. 

Ik wil een voorval naar aanleiding van een bedrijfsbezoek vermelden. Er was 

een journalist uit Holland op bezoek. Na uitgebreid in het veld rondgeleid te zijn, wilde 

hij ook een praatje met mij op kantoor maken. Hij had veel complimenten, maar het 

meeste dat hem was opgevallen, was het feit dat op haast alle afdelingen, hij mensen 

uit alle etnische groepen van Suriname enthousiast samen zag werken. Bij andere 

bedrijven had hij meer een samenstelling naar het beeld van de directeur gezien, zei 
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hij. “Hebben jullie bij Staatsolie een speciaal wervingsbeleid, gericht op de etnische 

verscheidenheid vroeg hij? 

Ik was verbaasd, ik had nooit stilgestaan bij de etnische afkomst van de 

medewerkers. Er was geen beleid daarop afgestemd. Uit het aanbod werd steeds voor 

ons werk en bedrijfscultuur, de meest geschikte persoon uitgekozen en zo ontstond 

spontaan een zeer gemengde samenstelling. Die diversiteit gaf Staatsolie een grote 

kracht en acceptatie uit alle lagen van onze gemeenschap. Terecht werd Staatsolie 

geleidelijk de “Trots van de Natie” door de gemeenschap genoemd.  

 

11. Vertrouwen van financiële instellingen 

       De kleine successen die wij in het veld behaalden werden ook regelmatig aan de 

gemeenschap gepresenteerd. Zo kwamen wij ook in het beeld van de bankiers. Een 

toevallige ontmoeting met een bankier op een receptie leidde tot meerdere 

gesprekken en een uitnodiging om een aanvraag voor een lening te doen. Na vele 

gesprekken, uitbrengen van financiële rapportages en bezoeken aan onze operations 

kregen wij onze eerste commerciële lening van een consortium van alle vijf 

commerciële banken van Suriname. Daarmee werd de eerste productie faciliteiten in 

1982 opgezet. Tijdens de besprekingen met de bankiers, lieten wij ons bijstaan door 

een gezaghebbende financiële expert van Suriname. Dat maakte indruk. 

Aangezien Staatsolie nog geen eigen vermogen had, konden wij ook de Minister 

van Financiën charmeren en bereid krijgen om een staatsgarantie ter dekking van die 

lening af te geven. Met deze lening hadden wij dan ook wel een zware morele 

hypotheek op onze geloofwaardigheid genomen. Wij zouden er alles aan doen om het 

vertrouwen van de regering en de bankiers niet te beschamen.  

Ik wil een ervaring betreffende een financieringsonderdeel graag delen met 

vooral beginnende ondernemers. Het belangrijkste doel van een bedrijf, of je nou in 

een socialistisch of een kapitalistisch systeem bent, is het behalen van een gezonde 

cashflow. Ondernemers moeten hun persoonlijke aandacht niet alleen richten op de 

technische- en management aspecten van de bedrijfsvoering, maar ook goed op de 

hoogte zijn van de financiële positie van het bedrijf. Het is niet voldoende om de 

cijfers geheel aan de “financiële man” over te laten.  

De ondernemer zelf, moet de jaarrekening van het bedrijf kunnen lezen en 

begrijpen. Hij moet de financiële kengetallen van het bedrijf uit het hoofd kennen en 

deze steeds “updaten”. Iedereen met een middelbare opleiding kan met een beetje 

inspanning de jaarrekening leren lezen en begrijpen wat de consequenties voor het 

bedrijf zullen zijn bij veranderingen in de kengetallen. Om succesvol te ondernemen 

dienen ondernemers een financieel besturingsmodel te hebben, dat steeds mogelijke 
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schommelingen in productie, kosten en marktprijzen kan simuleren, teneinde de 

consequenties te kunnen overzien en voorbereid zijn op eventueel te treffen 

maatregelen.  

Een besturingsmodel kan elke serieuze ondernemer met enige inspanning op 

een PC of een Laptop met een spreadsheet-programma opbouwen, waarmee een 

prognose van de cashflow voor de komende 5 tot 10 jaren gemaakt kan worden. Naar 

mate er meer harde cijfers beschikbaar komen, wordt het model steeds 

geactualiseerd. Diverse factoren kunnen variabel worden gemaakt. Ik had reeds aan 

het begin van Staatsolie zulk een model voor Staatsolie opgebouwd waarmee ik ’s 

avonds, met een borreltje in de hand, honderden “what if’s” scenario’s maakte om de 

zwakke en sterke punten van het bedrijf te ontdekken en mijn korte termijn strategie 

te bepalen. In het binnenland hadden ze mij een spreuk geleerd: “Kes-kesie takie: 

djumpo tek’ na taki boen, maar joe moes’ tan hori”. Zo was ik in staat het bedrijf 

zonder “defaults” door moeilijke tijden heen te loodsen.  

Behalve dat het model ons informatie gaf om belangrijke beslissingen te nemen, 

begon ik de kengetallen van het bedrijf uit het hoofd te kennen en dat maakte een 

geweldige indruk bij besprekingen met onze bankiers. Hun vertrouwen in ons nam toe 

en wij hoefden nooit tevergeefs aan te kloppen voor nieuwe leningen. 

 

12. Vertrouwen van afnemers  

Voor het opzetten van een productieplant is investeringskapitaal nodig. Na mijn 

eerdere ervaringen bij de GMD, had ik mijn twijfels over de effectiviteit van de 

beschikbare Nederlandse Ontwikkelingsfondsen voor Staatsolie en was meer geneigd 

om bij commerciële banken te stappen. Het bedrijf moest echter een gezonde 

cashflow tonen om een lening te kunnen krijgen. De eerste ruwe olie moest verkocht 

kunnen worden. Er was nog geen olieraffinaderij in Suriname, en export van de 

verwachte kleine hoeveelheden was vrijwel uitgesloten.  

Ik heb toen een gedegen studie van mogelijke lokale toepassing van de ruwe 

Saramacca-olie gemaakt. Ik kwam tot de conclusie dat de Saramacca-olie een goede 

vervanger zou kunnen zijn voor de stookolie die in grote hoeveelheden in de bauxiet-

aluinaarde industrie werd gebruikt. Ondersteund door laboratoriumanalyses en stook-

proeven in bestaande installaties met de Saramacca-olie, konden wij een 

intentieverklaring met de afnemer Suralco sluiten. Die intentieverklaring werd positief 

door de banken beoordeeld en wij kregen onze lening. Hoewel de Suralco ook 

voordelen heeft gehad bij het verbruik van de Saramacca-olie, moet toch vermeld 

worden dat het bedrijf in die beginfase steeds bereid is geweest om de beginnende 

Staatsolie een steun in de rug te geven, terwijl er nog veel ongeloof in het land was.  
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Naast de olieverkopen aan de Suralco hebben wij de afzet geleidelijk uitgebreid 

met diverse mengsels van de Saramacca-olie, die tegen zeer aantrekkelijke prijzen 

aan de lokale industrie aangeboden werden. De Saramacca-olie werd ook in onze 

eigen operations gebruikt, waardoor wij “first-hand” kennis en ervaring kregen met 

deze brandstof en adequate ondersteuning konden bieden aan onze klanten.   

 

13.  Omgaan met patronage 

       In het begin was het erg moeilijk om personeel met enige ervaring te vinden. Er 

was veel ongeloof en onzekerheid. De eerste medewerkers kwamen op tijdelijke basis 

van de GMD en vrienden uit de Volkspartij, aangevuld met stagiaires van het Natin. 

Pas nadat vanaf 1982 de olie regelmatig uit de grond kwam en verkocht werd aan de 

Suralco, begon Staatsolie langzaam in de belangstelling te komen. 

Naarmate het succes toenam, werd ik ook geconfronteerd met verzoeken voor 

banen en andere gunsten van zowel regeringsfunctionarissen als van particulieren. Ik 

was er niet aan gewend en vond het storend en deed daarover mijn beklag bij de 

president-commissaris van Staatsolie. Van hem kreeg ik toen het volgende advies: 

“Eddie, wij leven nu eenmaal in een land waar patronage- en kruiwagen-politiek 

zeer gangbaar zijn. Je moet er mee leren omgaan. Zelfs mensen die hoog opgeleid 

zijn, proberen eerst via een relatie aan een bepaalde baan te komen, in plaats van zelf 

rechtstreeks te solliciteren. Stel je de volgende situatie voor: 

 …..”een prominente politicus heeft op het podium allerlei beloften gedaan om 

gekozen te worden. Hij wordt gekozen en krijgt kort daarop op zijn kantoor bezoek 

van een partijpropagandist vergezeld van diens zoon of dochter, die de politicus 

vraagt om een baan voor zijn of haar kind bij Staatsolie te regelen. De politicus kan 

die mensen niet botweg wegsturen, maar toont zijn goede wil, door in hun bijzijn, de 

directeur van Staatsolie te bellen en het verzoek over te brengen. Daarmee heeft de 

politicus zijn rol vervuld. De directeur op zijn beurt, moet de situatie van de politicus 

begrijpen en dat verzoek niet als een gebod zien. Hij moet dat verzoek gewoon als 

een open sollicitatie behandelen. Als het bedrijf de persoon inderdaad kan gebruiken, 

dan kan de directeur hem of haar een baan aanbieden, anders niet. Hij, de directeur 

van het bedrijf is te allen tijde de verantwoordelijke man van het bedrijf”.  

Ik heb dit advies ter harte genomen en vele soortgelijke verzoeken uit diverse 

kringen conform afgehandeld. Ik heb zelden boze reacties gekregen als een verzoek 

niet gehonoreerd kon worden. Mensen hebben uiteindelijk begrip en respect voor 

iemand die consequent handelt, integer en niet chantabel is.  

Soms wordt misbruik gemaakt van de positie die hoge functionaris heeft. Een 

keer werd ik gebeld door een militair in hoge rang die zei dat hij namens de 
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Bevelhebber (D.D. Bouterse) opbelde met de mededeling dat de Bevelhebber iemand 

had die zeer geschikt voor Staatsolie zou kunnen zijn. Ik moest hem maar aan het 

werk zetten. Ik zei daarop: “stuur alvast zijn papieren en ik zal de details van de 

aanvraag vanavond met de Bevelhebber zelf bespreken, want ik zie hem dan toch’’. 

Die brief is nooit aangekomen.  

 

14. Omgaan met de Vakbeweging 

       Hoewel ik zelf actief in de vakbeweging ben geweest en daar vele vrienden had, 

heeft een voorval met de vakbond van Staatsolie in de beginjaren (omstreeks 1985), 

mij diep geschokt. De achtergrond waarop dit voorval plaatsvond was het volgende:  

Het begin van de olieproductie ging gepaard met allerlei operationele problemen 

waarvoor wij geen directe oplossingen hadden. De staf was wel zeer loyaal en werkte 

hard, maar door gebrek aan eigen ervaring en specifieke kennis, kwamen toch vele 

onopgeloste technische problemen op mijn bord terecht. Ik moest ’s nachts tot diep in 

de nacht tijd aan zelfstudie besteden om de volgende dag met oplossingen te komen. 

Terwijl de olieproductie door technische problemen geplaagd werd, kelderde tot 

overmaat van ramp de olieprijs op de internationale markt naar een ongekend 

dieptepunt. Onze cashflow verwachtingen werden niet gehaald en wij liepen gevaar 

om in “default” te geraken bij de banken.  

De financiële positie van het personeel werd nog somberder. Als wij in onze 

boeken de werknemer b.v. US$ 500 tegen de officiële koers meenden te betalen in 

Surinaamse guldens, kreeg hij in werkelijkheid de koopkracht van slechts US$ 200 op 

de vrije markt. De werknemer kon zodoende ook zijn verplichtingen niet nakomen. 

Geplaagd door vermelde situatie eiste het personeel een forse loonsverhoging. De 

onderhandelingen verliepen moeizaam en zouden zeker vele weken in beslag nemen. 

Begaan met het lot van de medewerkers besloot ik de lonen zoals in voorgaande jaren 

alvast te verhogen, met het percentage dat de regering aan de ambtenaren had 

gegeven en vertrok naar Amerika om wat financieringsruimte bij de bank te zoeken. 

Toen ik daar was, brak er een opstand uit onder een deel van het veldpersoneel. Men 

ageerde tegen mijn persoon. Ik werd een slavendrijver en uitbuiter genoemd. De 

opstand zelf kon ik wel begrijpen, maar de persoonlijke aantijgingen, nota bene door 

mijn eigen pupillen, aangestuurd door vroegere vrienden uit de vakbeweging, heeft 

mij erg pijn gedaan.  

De term “uitbuiter’’ kende ik uit het marxistische jargon en dat was voor mij een 

zeer negatief en geladen begrip. Mijn inspanningen waren juist gericht op het 

uitbannen van die ‘’uitbuiting’’. Nu werd ik zelf, die persoonlijk offers bracht en een 

paar maanden geen salaris had opgenomen, door mensen voor wie ik de beste 
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bedoelingen had, voor een “uitbuiter’’ uitgemaakt. Mijn collega’s van andere bedrijven 

bij wie ik eerder gepleit had om wat aardiger tegen hun personeel te zijn, lachten mij 

uit.  

Deze ontwikkeling had ik niet verwacht en was uit het veld geslagen. Na 

aanmoediging van enkele vrienden, kwam ik de persoonlijke crisis na een paar weken 

te boven. Ik had onder druk van de genoemde operationele problemen en 

bedreigingen misschien onvoldoende aandacht aan het snel groeiend personeel 

kunnen besteden. Ik had misschien te “romantische” opvattingen over vrienden uit de 

vakbeweging en verwacht dat ook zij mij in moeilijke tijden zouden steunen.  

Ik ben daarna op zoek gegaan naar meer praktische modellen om toch te 

kunnen bewijzen dat wij in staat waren om een moderne industrie op te bouwen. Die 

omslag ging bij mij niet als het omdraaien van een schakelaar maar heeft veel emoties 

en tijd gekost. Bij dit proces heb ik veel geleerd uit het boek de “Heerser” van Nicollo 

Machiavelli. 

 

15. Omgaan met de inflatie 

       De stijgende inflatie en het vasthouden aan een onrealistische officiële koers door 

de CBvS had ook grote gevolgen voor de positie van het hoger kader. Men zag het 

niet meer zitten in Suriname. Met het salaris was men niet meer in staat om een 

acceptabel bestaan aan het gezin te bieden, en dacht erover om het bedrijf en het 

land te verlaten. Dat kader hadden wij met veel inspanning en financiële offers 

opgeleid. Staatsolie verdiende US-dollars met verkoop van de olie maar mochten het 

personeel niet met dollars betalen en ook geen US-dollars op de zwarte markt 

verkopen. 

De persoonlijke huisvesting van het hoger kader bleek een belangrijk zorgpunt 

te zijn. Wij besloten toen om aan deze groep van het personeel bouwmaterialen via 

Staatsolie voor nieuwbouw of voor renovatie te verstrekken. Staatsolie kocht de 

goederen, betaalde de rekening in US-dollars op een buitenlandse rekening van de 

leverancier, en verrekende met het personeel tegen de officiële wisselkoers. Zo bleef 

de waarde van een deel hun salaris stabiel en het kostte Staatsolie niet meer dan wat 

extra administratie. Velen hebben hiervan gretig gebruik gemaakt en bleven bij de 

Maatschappij.   

Een andere maatregel om de nood van het personeel te verzachten, was het 

periodiek leveren van voedselpakketten met basisgoederen, die dan ook met de 

officiële koers verrekend werd. Niet overal werd deze aanpak met gejuich ontvangen. 

Toen dit bij de politiek bekend raakte, sprak een minister in het DNA zijn afkeuring 

hierover uit. Hij vond dat ik misbruik van “staatsdeviezen” maakte. Een andere 
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minister ging nog een stapje verder en suggereerde dat ik zelf commissies bij de 

aankoop van deze goederen zou verdienen. Er werd een onderzoek via de RvC geëist.  

Dat onderzoek kwam er, maar natuurlijk waren er geen malversaties te vinden. 

“Alla hogrie e tjari wan boen”, zegt men in Suriname. Door de commotie die ontstaan 

was, werd de organisatie van het bedrijf doorgelicht door een internationaal 

adviesbureau. De sterke en zwakke punten werden in kaart gebracht. Lof werd 

toegezwaaid aan de prestaties van directie en personeel, maar opgemerkt werd dat de 

pioniersfase voorbij was. Om verdere groei mogelijk te maken en beheersbaar te 

houden moest er een professioneler bedrijfsorganisatie opgezet worden.  

Wij vroegen naar aanbeveling voor een verbetertraject. Die aanbeveling hebben 

wij met enthousiasme en veel inspanning gedurende 1991-1995 uitgevoerd. Wij 

hebben daarna regelmatig zulke onderzoekingen door externe deskundigen zelf laten 

uitvoeren. Hierdoor hebben wij Staatsolie tot een van de best georganiseerde 

bedrijven in Suriname gemaakt.   

 

16.  Omgaan met de politiek  

       Een grote politieke aanvaring met de regering als Vertegenwoordiger van 

Aandeelhouder vond in 1998 plaats. De regering Wijdenbosch had zich in grote 

financiële problemen gewerkt. De liquide middelen van het land waren op, het goud 

bij de Centrale Bank van Suriname en toekomstige inkomsten uit de mijnbouwsector 

waren verpand. Er werd naarstig gezocht naar andere activa van de Staat, waarmee 

de acute financieringsproblemen verlicht konden worden. Buitenlandse adviseurs 

werden ingehuurd om een inventarisatie te maken van mogelijkheden en hun oog viel 

op de bewezen reserves van Staatsolie in Saramacca. Toen de directie lucht daarvan 

kreeg en niet wenste mee te werken, werd zij bekritiseerd en zelfs van 

mismanagement beschuldigd. Vervolgens werd de zittende RvC opgedragen te zorgen 

dat de directie mee zou werken. De RvC weigerde op haar beurt en werd vervangen.  

Een nieuwe RvC werd geïnstalleerd om de verkoop van de oliereserves te 

bevorderen. Als de deal doorging zou de regering een bedrag van ca. US$ 60 miljoen 

ineens krijgen. Het Staatsolie personeel zou letterlijk het veld moeten ruimen in 

Saramacca en het olieveld aan buitenlanders moeten afstaan. In feite zou voor een 

bordje “linzensoep” het stukje zelfvertrouwen dat wij zo moeizaam hebben 

opgebouwd, in een klap vernietigd worden.  

In een Bijzondere AvA, in juni 1998, werd ik door de Vice President en de 

Minister van NH (als vertegenwoordigers van de Aandeelhouder) opgedragen, mee te 

werken aan voornoemde deal. Ik weigerde en werd op die vergadering staande 
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ontslagen. Direct daarop ging het personeel in actie en de vakbond legde de 

olieproductie onmiddellijk stil. 

Het bericht over het ontslag heeft grote verontwaardiging in de gemeenschap 

teweeggebracht. Onder leiding van een deel van de vakbeweging, politieke partijen in 

de oppositie en bedrijvenverenigingen werden grote demonstraties gehouden tegen 

het gevoerde economisch beleid van de regering en de voorgenomen verkoop van 

Staatsolie en het ontslag van de Algemeen Directeur.  

Ik heb het ontslag in kortgeding aangevochten. De rechter verklaarde het 

ontslag nietig en gelaste dat ik mijn werkzaamheden ongehinderd moet kunnen 

uitvoeren. Hoewel ik na de uitspraak van de rechter, triomfantelijk door de 

werknemers op mijn kantoor werd binnengedragen, heeft deze affaire toch diepe 

sporen bij mij achter gelaten. Aan de ene kant werd bevestigd wat ik steeds had 

geloofd: dat als je iets goed doet voor de gemeenschap, die gemeenschap je niet in 

de steek zal laten. Maar aan de andere kant werd het vertrouwen in sommige mensen 

met wie ik samen moest werken ernstig verstoord. Voor mij is vertrouwen net als een 

spiegel: als die een barst krijgt, kun je het niet meer repareren. 

De les die wij uit dit voorval kunnen leren is dat politieke gezagdragers vaak de 

neiging hebben zichzelf meer macht aan te meten dan zij in werkelijkheid hebben. Zij 

krijgen vaak hun zin doordat hun “slachtoffers” uit onwetendheid of angst, zich 

daaraan onderwerpen, of de weg van de minste weerstand kiezen. Iedereen die aan 

de weg timmert en actief wordt in een bedrijf of een organisatie zal vroeg of laat met 

enige vorm van macht geconfronteerd worden. Er zijn vele vormen van macht. Het is 

nuttig dat men kennis neemt van de verschillende machtbronnen en instrumenten 

voor de uitoefening daarvan. Ook het bedrijf Staatsolie had geleidelijk een eigen 

machtsbasis opgebouwd, namelijk organisatorische macht, en daar moest ook 

rekening mee gehouden worden. Ik raad jullie het boek: Anatomie van de Macht van 

John Kenneth Galbraith’ te bestuderen. 

 

17. Slot en conclusies  

In een eerdere lezing: “Realisatie van een droom, Staatsolie - een model voor 

de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen”, (www.eddiejharap.com) heb ik 

beweerd dat ook wij mensen uit ontwikkelingslanden, bijzondere en fantasievolle 

dromen mogen hebben en die vervolgens kunnen realiseren. In deze presentatie 

ben ik nader ingegaan op een paar moeilijke vragen die aan mij waren 

voorgelegd. Vragen die betrekking hadden op de wijze van ontstaan van mijn 

droom; het ontwikkelen van “vertrouwen in eigen kunnen”; het overbrengen van 

vertrouwen bij andere stake-holders; het omgaan met patronage en mogelijke 
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negatieve beïnvloeding van dragers van macht uit de politiek en de vakbeweging.  

De realisatie van mijn droom is zeker geen gemakkelijke taak geweest. Er 

waren vele hindernissen en uitdagingen op de weg. Er zijn fouten en tegenslagen 

geweest, maar ik wist niet van opgeven. Eens had ik beweerd dat ook wij aardolie 

konden produceren en werd ik uitgelachen. Ik wilde die twijfelaars geen gelijk geven. 

Elke dag was voor mij als het ware een oorlog. Een oorlog tussen aan de ene kant 

mislukken en uitgelachen worden en aan de andere kant een droom te realiseren en 

af te rekenen met vastgeroeste opvattingen. De haast fanatieke wil om succes te 

hebben, gaf mij steeds energie om door te gaan en andere mensen en instituten te 

mobiliseren om mee te helpen bij de realisatie van het doel. Het succes van Staatsolie 

is geen toeval, maar dat succes is het resultaat van bezieling, vertrouwen in eigen 

kunnen, mobilisatie, ondernemerschap en hard werken. Ik blijf van mening dat het 

voorbeeld van Staatsolie te herhalen is. 
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