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1. INLEIDING 

Het is een eer voor mij om een presentatie te verzorgen voor het Polytechnic 

College Suriname. Begin december 2012 vroeg de Studentencommissie mij om in 

het kader van een “Motivation Day”, een presentatie te verzorgen over het ontstaan 

bij mij van het: 

• Vertrouwen in eigen kunnen; 

• Leiderschap; en 

• Ondernemerschap. 
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Ik heb deze uitnodiging graag aanvaard en een nieuwe lezing samengesteld. In 

deze presentatie leg ik uit hoe het zelfvertrouwen, leiderschap en ondernemerschap 

bij mij ontwikkeld zijn. Kort samengevat komt de inhoud erop neer, dat niemand met 

de hier genoemde kennis en of vaardigheden geboren wordt. Deze vaardigheden 

zijn aan te leren. Zelf ben ik niet op een ochtend opgestaan met een droom, dat ik 

later een oliebedrijf zou opzetten. Zelfvertrouwen, leiderschap en ondernemerschap 

heb ik stap voor stap, vaak met vallen en opstaan, aangeleerd. Ik ben ervan 

overtuigd dat als jullie mijn verhaal hebben aangehoord, je tegen jezelf zult zeggen: 

“Als deze kleine koeli boi van boiti, een modern en groot bedrijf als Staatsolie heeft 

kunnen opzetten, dan kan ik ook mijn droom werkelijkheid maken”. Ja, Zeker wel!!!! 

 

2. Het ONTSTAAN VAN HET VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN 

- Het belang van dromen 

Om iets bijzonders te kunnen doen, heb je in de eerste plaats een droom of 

een doel nodig, voor wat je later wilt worden of gaat doen. Ik zal daarom eerst iets 

zeggen over het belang van een droom voor de toekomst.  

Ieder van ons heeft wel eens een droom gehad. Soms droom je dat je de 

grote jackpot wint en nooit meer hoeft te werken, of je droomt om een beroemde 

zanger, of een schoonheidskoningin, of een sportheld te worden. Soms droom je ook 

om naar de universiteit te kunnen gaan, of een opleiding te volgen, zodat je een 

eigen business kunt opzetten. Dromen vormen de motor van onze ontwikkeling en 

vooruitgang. Voor velen van ons wordt de toekomst bepaald door de dromen die wij 

hebben. Als je iets moois hebt gedaan, zul je tevreden en trots op jezelf zijn en ook 

waardering krijgen van je ouders, familie en de gemeenschap. Zo maak ik het 

vandaag nog elke dag mee. En dat voelt heel fijn aan. 

Hoe je aan een droom komt, is voor een ieder verschillend. Je kunt het 

voorbeeld van je ouders volgen, of van andere familieleden, of van vrienden. Of je 

kunt geïnspireerd worden door een programma op de TV, of door het lezen van 

boeken over succesvolle mensen. Wat je droom ook mag zijn, het geeft jouw leven 

bijzondere waarde en de realisatie daarvan is van groot belang voor zowel jezelf, als 

voor de totale gemeenschap.  
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Dromen zijn echter geen wonderen. Ze geven ons geen grote “break”. Je kunt 

niet werkeloos stilzitten en hopen dat je droom plotseling op een dag werkelijkheid 

zal worden, al heb je nog zoveel “talenten” van God meegekregen. Jij alleen, bepaalt 

of je droom werkelijkheid wordt. Je moet die droom scherp in beeld brengen, een 

strategie of stappenplan maken om het doel te bereiken, en vervolgens doelgerichte 

acties ondernemen om die droom werkelijkheid te maken. Je zult niet altijd direct 

succes hebben, maar je moet volhouden en doorgaan, ook wanneer het moeilijk en 

uitzichtloos schijnt te worden. Het verschil tussen jou en je vriend die uiteindelijk 

bereikt heeft wat jij graag wilde worden en jij niet, komt doordat hij er aan bleef 

werken, ook toen het moeilijk en hopeloos leek te worden. Jij besloot op een 

bepaald moment dat iets anders toch belangrijker was en ging dat andere doen. 

 

-  Het ontstaan van mijn eerste droom 

Ik zal nu vertellen hoe mijn eerste droom is ontstaan. Ik ben in 1944 geboren 

en opgegroeid op boiti (platteland), aan de Welgedacht B-weg, dicht bij het 

Magentakanaal in het District Wanica. Hindoestaanse ex-contractarbeiders hadden 

daar een stukje bos gekregen om er een kostgrondje op te beginnen. Het gebied 

was in mijn kinderjaren heel geïsoleerd. De kostgrondjes lagen aan weerzijden van 

een open gekapt paadje, dat alleen begaanbaar was met een ossenwagen of te voet. 

Er was geen elektriciteit en ook geen schoon stromend water uit de kraan. Wij 

hadden geen radio of tv. Er waren ook geen kranten, want mijn ouders konden 

lezen noch schrijven en de krant ook niet betalen. We wisten eigenlijk niet hoe de 

rest van de wereld eruit zag en wat er daar gebeurde. Vanwege dat isolement was 

mijn wereld dan ook heel klein. Het was net alsof je onder een “kalebas” woonde en 

niet ver kon zien. Je werd dan ook niet door bijzondere dromen aangestoken. Je 

volgde gewoon het voorbeeld van je ouders of van je grootouders op: het 

eenvoudige en harde bestaan van kleine landbouwers, op boiti.  

Er was gelukkig leerplicht in Suriname en al waren onze ouders zelf nooit naar 

school gegaan, zij moesten hun kinderen naar school sturen. Er was huis aan huis 

controle in die tijd. De school bezoeken in mijn jeugd was op zich al een grote 

uitdaging: elke dag vijf kilometers op blote voeten, over de modderige weg lopen 

om de school te bereiken en dan weer terug naar huis, meestal  op een lege maag.  
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Door de aanraking met de school begon mijn wereld te groeien. Meneer, onze 

onderwijzer, vertelde dan over de stad waar hij woonde, over elektriciteit, over 

schoon stromend water uit de kraan. Over verharde wegen, waardoor zijn schoenen 

altijd mooi bleven glimmen. Toen ik op een ochtend weer over die modderige weg 

naar school liep, dacht ik aan meneer: ik wilde net als hij worden. Dan zou ik ook in 

een nette omgeving kunnen wonen en hoefden mijn kinderen later niet door de 

modder te ploeteren om de school te bereiken. Ik nam mij voor om mijn best te 

doen op school, de diploma’s te behalen, zodat ik later een goede baan bij de 

overheid of een bedrijf kon vinden. 

 

- De ontwikkeling van het zelfvertrouwen 

Het hebben van een droom, is een al grote stap, maar de realisatie daarvan 

komt niet vanzelf. Bij mij is de realisatie zeker niet van een leien dak gegaan. Ik zal 

over enkele voorvallen uit mijn jeugd vertellen, om anderen die het vandaag ook 

moeilijk hebben, een hart onder de riem te steken, wakker te schudden en moed in 

te spreken.  

Zoals eerder gezegd: ik wilde net als meneer worden, om later in een nette 

omgeving te kunnen wonen. Ik begreep wel dat de school daarbij heel belangrijk 

was, maar ik had nauwelijks enig idee hoe ik de school moest aanpakken. Na school 

had ieder van ons ook een taak uit te voeren op het kostgrondje tot het donker werd. 

Er was geen begeleiding of aansporing om huiswerk daarna te maken, vaak vielen 

we gewoon in slaap van vermoeidheid.  

Als opgroeiende jongen werd ik ook aangetrokken door de vele verleidingen 

van mijn leeftijd. Een van de dingen die ik mij nog goed herinner is dat wij na school, 

op weg naar huis, vaak straatvoetbal met een sinaasappel speelden. We hadden 

toen geen schooltassen op boiti, om onze schoolspullen veilig op te bergen. Ik 

raakte tijdens het spel dan ook heel vaak mijn schriften kwijt, zodat ik de volgende 

dag geen huiswerk kon inleveren en werd als slordig en lui gekwalificeerd. Meester 

begon zijn aandacht en belangstelling in mij te verliezen. Ik werd een matige leerling.  

Ik was tien jaar oud toen er iets heel dramatisch met mij gebeurde, wat een 

totale ommekeer in mijn vorming heeft gebracht. Achteraf gezien lijkt het bijna op 

een wonder. Er werd een verschrikkelijke ziekte bij mij ontdekt en ik moest ver van 
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huis in een geïsoleerde inrichting verpleegd worden. Ik had lepra. De dag waarop ik 

naar de lepra-inrichting werd gebracht, kwamen veel familieleden en buren thuis en 

iedereen huilde hartverscheurend. Pas toen drong het tot mij door dat er iets heel 

ernstigs met mij aan de hand was. In hun ogen, leek het alsof ik voorgoed verloren 

was.  

Ik werd naar de leprozerie Bethesda gebracht. Daar kwam ik in een heel 

andere wereld terecht. Ik was er helemaal niet op  voorbereid. Er werd daar Sranan-

Tongo en Nederlands gesproken. Ik kende geen Sranan-Tongo en slechts gebrekkig 

Nederlands. De heersende gewoonten en gebruiken waren Creools- Christelijk en ik 

was opgevoed als een “kleine koeli boi van boiti”. Ik was waarschijnlijk de eerste 

Hindoestaanse jongen in die inrichting en de leiding had niet aan een speciale 

opvang en begeleiding gedacht. Ik kwam met  heel andere gebruiken en gewoonten 

en deed de dingen ook anders. Men vond mij raar en ik werd geplaagd. Ik werd op 

de laagste plaats in de hiërarchie van de jongens geplaatst en moest de meest 

vervelende karweitjes opknappen. Ik werd minachtend: “a pikin koeli boi” genoemd! 

Ondanks de aanpassingsproblemen, heeft Bethesda toch een enorm positieve 

invloed op mij gehad. Bethesda liet mij een heel andere wereld zien. Ik maakte 

kennis met elektriciteit en stromend water uit de kraan. Er waren douches en 

spoeltoiletten. We sliepen op bedden onder een klamboe. Het was er schoon en 

netjes. Ik sloot vriendschap met kinderen uit andere etnische groepen en paste mij 

langzaam aan. Ik leerde er twee nieuwe talen bij: het Sranan-Tongo en het 

Nederlands. Er was veel vrije tijd en ik maakte kennis met boeken en begon 

intensief te lezen. Ook begon ik me op het schoolwerk te concentreren. Mijn 

schoolprestaties gingen omhoog, dat viel op. Als een onderwijzer ziek werd, mocht ik 

de andere kinderen met schoolwerk helpen. Ik begon langzaam in aanzien te stijgen 

en werd met respect behandeld. Ik begon zelfvertrouwen te krijgen.  

In Bethesda waren er kinderen van haast alle etnische groepen van Suriname. 

We groeiden daar op als in een groot gezin. Wij speelden samen, vochten met elkaar 

en huilden samen van pijn of verdriet. Door het gezamenlijke lot met een grote 

verscheidenheid aan kinderen ben ik mijn etnisch gevoel kwijtgeraakt. Ik zag geen 

rasverschillen meer. Ieder van ons werd door dezelfde “boeman” gekweld en wij 
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zochten steun en troost bij elkaar. Net kleine hondjes die van moeders zijn 

weggehaald.  

Ik werd in Bethesda als het ware gedompeld in een vat met de, toen in 

Suriname, dominante Creools-christelijke cultuur. Ik maakte kennis met de 

Christelijke godsdienst, leerde er om te bidden en begon troost te zoeken in de 

Bijbelverhalen. Jezus Christus werd mijn idool. Hulp - en offervaardigheid werden bij 

mij een deugd en ik zou zelfs dominee willen worden om zwakkeren en zieke 

mensen te helpen en te troosten.  

Zonder het in de gaten te hebben, was ik in Bethesda in drie jaar tijd veranderd 

van een “kleine koelie boi van boiti”, in een jongen met een Creools-christelijke 

cultuur. De culturele integratie en de kennis van vooral de dominante Creools-

christelijke cultuur, heb ik later als een groot voordeel ervaren bij mijn omgaan en 

werken met mensen die niet op mij leken in de zogenaamde Westerse Wereld, waar 

Suriname deel van is.  

 Na drie jaar verblijf en behandeling mocht ik de inrichting verlaten. De 

terugkeer naar huis bij mijn ouders was echter weer een grote schok. De 

woonomstandigheden thuis op boiti, waren niet veranderd en erg primitief. Ik miste 

de gemakken en de vriendjes uit Bethesda. Er was voor mij echter geen andere keus 

dan de woonsituatie van thuis tijdelijk te accepteren. Maar de drang om verandering 

naar een betere toekomst te zoeken, werd groter. De school zag ik als mijn enige 

uitweg. 

  Toen ik Bethesda verliet, was ik 13 jaar oud en was geslaagd voor het 

toelatingsexamen voor de MULO. Midden in het schooljaar vond ik een plaats op de 

Graaf von Zinzendorfschool in Paramaribo. Ik was zeer gemotiveerd om naar school 

te gaan. Elke dag legde ik de lange en moeilijke weg naar school af: eerst 4 km te 

voet, met schoenen in de hand, over de modderige Welgedacht B-weg, daarna 12 

km met een stoom stoptrein tot Beekhuizen in de stad en verder met de bus naar de 

verschillende scholen. Ik was 2 tot 3 uur elke ochtend op weg naar school. Toch 

ging het goed op de MULO. Als ik een paar uurtjes vrij had, bracht ik de tijd door in 

de bibliotheek van het CCS. Door de daar aanwezige literatuur begon ik zelfs te 

dromen van een HBO opleiding in Nederland.  
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Na de Muloschool ging ik op eigen initiatief verder naar de middelbare school, 

de AMS in Paramaribo. Ik fietste elke dag 20 kilometers naar school, heen en terug. 

Thuis deed ik na school mijn aandeel op de kostgrond en maakte ’s-avonds huiswerk 

in een kamer vol kinderen bij een kleine walmende petroleumlamp. Een groot deel 

van het benodigde geld voor schoolmaterialen verdiende ik zelf bij elkaar met 

diverse karweitjes buiten. Door de positieve resultaten van deze inspanningen nam 

mijn zelfvertrouwen langzaam toe. Aan het eind van mijn AMS-periode nam ik de 

jongens van mijn klas, die bijna allen uit de middenklasse kwamen, fietsend mee 

naar ons bescheiden huis op boiti, om bij mijn ouders het phagwa-feest te vieren. 

De jongens hebben bijzonder genoten van het uitstapje en hebben grote waardering 

getoond voor mijn situatie. Dit uitstapje was een soort lakmoes proef en het 

resultaat was: ik hoefde mij nergens voor te schamen en het laatste greintje 

minderwaardigheidscomplex verdween.  

Op de AMS vertelde een directeur mij op een dag dat ik ook in staat was om 

een academische studie te volgen en dat ik verder moest studeren. Door die 

opmerking begon ik serieus aan een opleiding in Nederland te denken. Suriname had 

toen nog geen universiteit. Ik moest een studiebeurs zien te vinden om naar 

Nederland te gaan en probeerde zoveel mogelijk hoge cijfers te halen. Ik kreeg ook 

mooie cijfers en vroeg daarmee aan het eind van de AMS-periode een studiebeurs 

aan voor geologie bij de bauxietmaatschappij Suralco. Ik kreeg de studiebeurs en 

ging op 20-jarige leeftijd studeren aan de Rijksuniversiteit van Leiden in Nederland. 

Mijn droom om later een goedbetaalde baan te vinden en in een nette omgeving te 

wonen had een duidelijke vorm gekregen. 

Voor mij opende een verschrikkelijke ziekte uit een onverwachte hoek een 

nieuwe kans: het liet mij een andere wereld zien, die ik aantrekkelijker vond. De 

leprozerie is een harde leerschool en tevens een sterke motivator voor mij geweest. 

Ik kreeg aan de ene kant een schrikbeeld te zien, wat er met mij zou gebeuren als ik 

niet goed op mezelf lette. Aan de andere kant had ik discipline en vaardigheden 

geleerd om al op jonge leeftijd voor me zelf te zorgen en te overleven. Ik had van 

Jezus gehoord en volgens Hem moesten wij onze “talenten” maximaal ontwikkelen 

anders zou God boos worden, werd ons verteld. Ik was bang om weer ziek te 

worden. Ik raakte overtuigd dat de school mijn enige kans op een betere toekomst 
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was. Naarmate ik de schooldiploma’s behaalde, nam mijn zelfvertrouwen toe en mijn 

drang om verder te studeren werd groter. Met het VWO-diploma, de aanmoediging 

van de directeur van de AMS en het “veroveren” van een studiebeurs kreeg ik echt 

het gevoel dat ik best in staat was om elke studie aan te kunnen en elk soort werk 

te kunnen uitvoeren.  

Vandaag is de grote wereld bijna voor een ieder beter toegankelijk. De 

scholen zijn dichterbij huis gekomen dan 60 jaar geleden. Er zijn vele radio-zenders, 

TV-zenders, kranten, bibliotheken en in het bijzonder mobiele telefoons, computer- 

tabletten en internet. Je hoeft niet, zoals ik, eerst een verschrikkelijke ziekte te 

krijgen om je horizon te vergroten en een andere wereld te zien.  

Om het zelfvertrouwen op te bouwen heb je een droom of een doel voor de 

toekomst nodig waar je naar toe kunt werken. Maak een stappenplan hoe je die 

droom kunt realiseren. Je ouders, familieleden of vrienden kunnen je daarbij helpen. 

Of zoek iemand die je bewondert en als rolmodel ziet. Lees over het leven van 

personen die iets bijzonders in hun leven hebben gepresteerd. Daarin zul je 

voorbeelden vinden hoe die mensen het hebben gedaan. Verdeel het traject dat je 

naar het doel moet brengen in kleine overzichtelijke stappen. In “hap-klare brokken”. 

Elke stap die je met succes uitvoert, zal je zelfvertrouwen vergroten.  

 

3. LEIDERSCHAP 

Managementgoeroes zijn van mening dat een persoon niet als een leider wordt 

geboren. Leider worden, is een keuze die een persoon op een bepaald moment in 

zijn of haar leven maakt. De persoon moet wel talenten hebben die leiderschap 

kunnen bevorderen zoals: energie, openheid, eerlijkheid en overtuigingskracht. Er is 

veel over leiderschap geschreven en er zijn vele vormen van leiderschap. Ik zal in 

deze presentatie mij beperken tot bezielend Leiderschap:  

Bezielend leiderschap is gericht op het realiseren van deugdelijke waarden 

(doelen). Een deugd is een verworven en toegeëigende menselijke houding van 

voortreffelijkheid. Je moet duidelijk onderscheid kunnen maken tussen wat de 

gemeenschap goed vindt en wat het als kwaad ziet. Om meer duidelijkheid over 

deze definitie te krijgen, adviseer ik om over het leven en werken van een aantal 
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bezielende leiders te lezen. Bijvoorbeeld over Mahatma Gandhi, Martin Luther King 

en Nelson Mandela.  

Een “bezielende leider” is dus iemand die een missie (doel) heeft en 

volgelingen zoekt om dat doel te realiseren. Hoe een leider volgelingen krijgt en hoe 

hij te werk moet gaan om zijn doel te bereiken, zijn aan te leren. Leiders moeten de 

richting bepalen en daarin geloven. Zij moeten manieren vinden om de talenten die 

in de organisatie aanwezig zijn, tot ontwikkeling te brengen. In feite zijn leiders net 

missionarissen en priesters.  

Leiders moeten zelf geloven in wat zij willen bereiken en doen wat zij 

beweren. Zij moeten open, integer, betrouwbaar en consistent zijn in normen (de 

manier waarop) en waarden (dat zijn de doelen). Leiders moeten ook hogere en niet 

materiële doelen kunnen vaststellen om volgelingen te vinden. Bij Staatsolie hebben 

wij met succes de slagzin “Vertrouwen in Eigen Kunnen” gelanceerd, om 

medewerkers te motiveren en te mobiliseren voor de gedachte dat wij zelf aardolie 

konden produceren. Die slagzin had een sterke boodschap en wilde afrekenen met 

de eeuwenlange geringschatting van mensen uit de koloniën en ontwikkelingslanden. 

Dat vonden de medewerkers prachtig en zij waren bereid zich voor dat doel extra in 

te zetten.  

Toen ik in Nederland was kreeg mijn droom een nieuwe diepgang. Naast mijn 

studie werd ik ook meegezogen door de sociale - en maatschappelijke 

ontwikkelingen van de jaren zestig van de vorige eeuw. Ik werd actief in de 

Surinaamse Studenten Vereniging in Nederland. Wij studenten gingen ons ook 

bezighouden met politieke vraagstukken van de Derde Wereld en Suriname. Ik ging 

naar colleges en lezingen over sociale - en maatschappelijke processen. Ik vond dat 

de situatie van kinderen in de districten (van Suriname) verbeterd moest worden. 

Die achterstelling had ik aan den lijve ondervonden. Er moest ook meer sociale 

rechtvaardigheid in Suriname komen. Ik wilde mij inzetten om verandering in de 

heersende situatie te brengen. Uit de colleges, boeken en discussies had ik begrepen 

dat er leiderschap nodig is om zulke maatschappelijke verandering te brengen.  

Toen ik eind 2005 met pensioen ging, kreeg ik als aandenken een boekje 

waarin medewerkers hun ervaringen over mijn persoon hadden vastgelegd 
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“Herinneringen aan een Pikin Koeli Boy”, samengesteld door S. Asinga. Dit is een 

heel kostelijk boekje, vol met management-issues en is te vinden op mijn website:  

http://www.eddiejharap.com/images/DIVERSEN/HERINNERINGEN_AAN_EEN_PIKIN

_KOELI_BOI.pdf. 

  

Iemand van het “eerste uur” drukte het als volgt uit: “Of wij aardolie zouden 

produceren, wist ik niet zeker, maar door de energie en overtuiging waarmee 

meneer Jharap zich inzette, iedereen motiveerde en mobiliseerde, begon ik in hem 

te geloven. Ik besloot hem te volgen en te ondersteunen”. 

  Een andere persoon zei: “Toen ik bij Staatsolie kwam werken, leek het niet 

alsof ik bij een maatschappij was komen werken om geld te verdienen. Het leek 

meer op een beweging, met een bijzonder doel”. Iemand anders drukte de gang van 

zaken uit de beginperiode als volgt uit: “De baas kwam haast elke middag na 

kantoor ook in het veld, en werkte met ons mee. Hij leerde ons hoe wij bepaalde 

werkzaamheden moesten uitvoeren. Dat vonden wij heel fijn. Het leek op een grote 

familie in die dagen”. 

 

Beschrijvingen van leiderschap zijn uitgebreid. Ik heb de volgende samenvatting 

uit de literatuur gemaakt:  

1. Leiders hebben zelfkennis. Zelfkennis stelt leiders in staat om hun sterkte en 

zwakte te kennen en hun kracht aan te wenden om organisaties te leiden. 

2. Leiders moeten niet te veel in het verleden of het heden graven. In plaats 

daarvan moet hun blik gericht zijn op de toekomst en op de strategieën om 

de doelen van de organisatie te realiseren. 

3. Leiders worden onsterfelijk als hun leiderschap de harten van mensen raakt. 

4. Leiders moeten begrijpen dat slechts verandering blijvend is in deze wereld 

en dat zij verantwoordelijk zijn om positieve veranderingen te brengen. 

5. Leiders moeten veerkrachtig zijn in hun handelingen en moeten niet verzwakt 

worden door pijn of plezier.  

6. De essentie van leiderschap kan langlevend en onverwoestbaar zijn als 

leiders de bron van kracht en bezieling worden van de organisatie. 
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7. Leiders moeten weten dat conflicten en tegenslagen nieuwe mogelijkheden 

brengen om grotere doelen voor hun organisatie te vinden. 

8. Leiders moeten kwaadwillige mensen en onproductieve factoren uit de 

organisatie verwijderen. 

9. Leiders moeten hun blik richten op de handelingen en de verantwoordelijk-

heden van hun leiderschap en niet op de mogelijke beloningen die 

voortvloeien uit hun positie. 

 

4. ONDERNEMERSCHAP 

Er zijn verschillende definities voor ondernemerschap. Een van de bekendste 

komt van de management deskundige Howard Stevenson, van de Harvard Business 

School en luidt als volgt:  

Ondernemerschap is het najagen van kansen, zonder acht te slaan op 

voorhanden zijnde middelen. 

Wat Stevenson bedoelt is dat een ondernemer niet kijkt naar wat mogelijk is 

en dan pas een beslissing neemt. De ware ondernemer kijkt naar wat zijn doel is en 

besluit daarna wat er nodig is. Startende ondernemers voelen zich niet belemmerd 

door een gebrek aan financiële en materiële middelen. Ze zijn gewend om met 

weinig middelen te rooien. Ondernemerschap in deze definitie heeft vooral te 

maken met leiderschap en het opzetten van particuliere (kapitalistische) 

commerciële bedrijven.  

Tegenwoordig kennen we een bredere betekenis toe aan het begrip 

ondernemerschap. In de ruimere definitie verstaan wij o.m. de volgende zaken: 

• ondernemerschap is het bezitten van een kleine onderneming; 

• ondernemerschap is het functioneren als een leider; 

• ondernemerschap is het opzetten van een nieuwe onderneming;  

• ondernemerschap is ook de kansen ontdekken om een evenwicht in de markt te 
brengen, of de kansen om dat evenwicht juist te verstoren; 

• ondernemerschap is ook de dingen in zijn eentje doen, of in teamverband, of in 
een bedrijf; 
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• ondernemerschap houdt ook in zonder de nodige middelen vooraf, te beginnen 

en nieuwe waarden te creëren op het gebied van de economie; of doelen van 

sociaal maatschappelijke aard; of op het gebied van staatkunde en regering en 

of op het gebied van de wetenschap.  

Volgens deze definitie kan ondernemerschap dus op vele gebieden 

plaatsvinden en is niet beperkt tot het particuliere bedrijfsleven. Ik zal nu aan de 

hand van mijn ervaringen met Staatsolie enkele onderdelen van de brede definitie 

van ondernemerschap illustreren.  

- Leiderschap en ondernemerschap 

In 1980 werd ik door Minister Herman Adhin van Opbouw benoemd tot 

voorzitter van een oliecommissie en ik greep die kans aan om in commissieverband 

de oprichting van Staatsolie voor te stellen, omdat ik een idee had voor een nieuw 

aardoliebeleid. Dit idee heb ik vervolgens als een missionaris bepleit bij de 

toenmalige regering en de militaire leiders. Toen de regering vroeg wie die “wilde” 

plannen dan zou kunnen uitvoeren, heb ik mijzelf aangediend. Om te bewijzen dat ik 

heel serieus was, heb ik mijn ontslag als hoofd van de Mijnbouwkundige dienst van 

Suriname ingediend om alle aandacht aan het pas opgerichte bedrijf te kunnen 

schenken. Hoewel ikzelf geen aandeelhouder was, was het voorgenomen ontslag 

een bewijs van mijn persoonlijke committent naar de regering en de gemeenschap 

toe. Ik zou hemel en aarde bewegen om te laten zien dat ook wij in staat waren 

aardolie zelf te produceren en een modern bedrijf in stand te houden. De minister 

dacht dat ik gek was geworden, maar hij had gemerkt dat ik resultaten kon 

afleveren en was uiteindelijk bereid mij bij het nieuwe initiatief te steunen. Hier is 

dus een kans nemen zonder de nodige middelen. 

 

- Mobiliseren van mensen en middelen 

In mijn vorige functie als hoofd van de Mijnbouwkundige Dienst had ik 

genoeg ervaring opgedaan om te weten dat zonder eigen inkomsten, Staatsolie geen 

kans van bestaan zou hebben. We moesten dus op de kortst mogelijke termijn eigen 

inkomsten genereren om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Onze strategie 

was om een klein productieproject in Saramacca zo snel mogelijk op te zetten om de 
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noodzakelijke kennis en ervaring op te doen. De geproduceerde ruwe olie zouden wij, 

zonder raffinage, als brandstof aan de lokale industrie verkopen. Investeringskapitaal 

zouden wij bij de lokale banken lenen. De initiële kennis en ervaring van de aardolie-

industrie zouden wij van de grote oliemaatschappijen kopen, lenen of afkijken. Maar 

allereerst moest er een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. Daarvoor was ook 

geld en kennis nodig.  

Bij de oprichting van Staatsolie in 1980 hadden wij een samenwerkings-

verband met een groot Amerikaans oliebedrijf, Gulf Oil, gesloten voor aardolie-

onderzoek in het zeegebied. Gulf Oil wilde op een gegeven moment een deel van 

haar exploratiegebied met Staatsolie ruilen. Wij wilden wel, maar Gulf Oil moest ook 

met een tegenprestatie over de brug komen. Na intensieve onderhandelingen 

hebben wij toegestemd met hun verzoek, op voorwaarde dat Gulf Oil een bedrag 

van US$ 500,000 in cash aan Staatsolie zou betalen en tevens technische bijstand, 

op kosten basis, zou verlenen bij de uitvoering van de voornoemde 

haalbaarheidsstudie. Het geld zou uitsluitend voor de haalbaarheidsstudie worden 

gebruikt. 

Met het geld verdiend van Gulf Oil werd in het eerste jaar van Staatsolie de 

haalbaarheidsstudie met veel kunst en vliegwerk uitgevoerd. Een kleine oliereserve 

van 5 miljoen barrels in Saramacca werd vastgesteld en een bescheiden 

productieproject voor test doeleinden werd aanbevolen. Inmiddels hadden wij de 

Suralco ervan overtuigd dat de geproduceerde aardolie een prima stookbrandstof 

voor hun operations zou zijn en een leveringscontract met dat bedrijf getekend.  

Met de haalbaarheidsstudie en het afnamecontract met de Suralco in de hand, 

werden de 7 banken in Suriname bereid gevonden om Staatsolie een lening van 2 

miljoen US-dollars te verstrekken voor de installatie van de eerste productie-

faciliteiten. In het tweede jaar van Staatsolie, werd dat project uitgevoerd en op 25 

november 1982 kon de eerste olieproductieplant van Suriname officieel in gebruik 

worden genomen. De dagproductie bedroeg toen ca 250 vaten.  

In de loop van de daarop volgende jaren werd met de cashflow uit de 

olieproductie de noodzakelijke kennis en ervaring, de oliereserves en de 

olieproductie, en de beheersorganisatie stap voor stap vergroot en opgebouwd. 

Vandaag (2012) bedraagt de dagproductie ca 16.000 vaten met een omzet van een 
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miljard US-dollars en is er een solide organisatie met veelzijdige kennis en ervaring 

in de aardolie opgebouwd.  

Samenvattend kan gesteld worden dat het ontstaan van Staatsolie voldoet aan 

de klassieke definitie van ondernemerschap: “Het najagen van kansen, zonder acht 

te slaan op voorhanden zijnde middelen”. In afwijking van een particulier bedrijf 

heeft Staatolie  echter vanaf het begin een bredere doelstelling gehad die gericht is 

op “Het creëren van nieuwe sociaal maatschappelijke waarden”. Het succes van 

Staatsolie moest namelijk, een tastbaar bewijs worden dat wij Surinamers, ook in 

staat zijn om een moderne en technologisch geavanceerde industrie op te bouwen 

en in stand te houden. Staatsolie is niet alleen een bedrijf om hoogwaardige 

werkgelegenheid te verschaffen en veel geld te verdienen, maar bovenal een 

wegwijzer, een lichttoren, om jongeren de weg naar hun droom en doel te wijzen. 

We moeten Staatsolie daarom koesteren zodat haar licht nog vele jaren kan blijven 

branden.  

Bedankt voor de aandacht. 

 

Noot. 

Vanwege de totale lengte van deze presentatie, heb ik de onderdelen Leiderschap en 

Ondernemerschap enigszins ingekort. Voor meer informatie over mijn ervaringen 

met betrekking tot deze onderwerpen verwijs ik naar twee andere lezingen op mijn 

website:  

http://eddiejharap.com/ 

• De weg van Staatsolie:   

http://eddiejharap.com/images/LEIDERSCHAPenMANAGEMENT/DE_WEG_VAN_STAA

TSOLIE_DIESREDE_1997_%20ADEK.pdf  

• Ervaringen met ondernemerschap bij Staatsolie: 

http://eddiejharap.com/images/LEIDERSCHAPenMANAGEMENT/ERVARINGEN_MET_

ONDERNEMERSCHAP_OKT2011.pdf 

 

Bijlage: Een stappenplan voor de realisatie van een droom 
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STAPPENPLAN VOOR REALISATIE VAN JE DROOM 
S.E. Jharap. 

September 2012 
 

1. Stel je hebt een droom. Neem die droom uit je hoofd en zet het op papier. 

Beschrijf de droom tot in de kleinste details. Kijk er kritisch naar. Beantwoord 

de volgende vragen: hoe ziet de werkelijkheid-geworden-droom er uit? Is het 

nog realistisch? Zijn er voorbeelden daarvan in de wereld aan te wijzen? Past 

die droom wel bij jou, in relatie tot wat je al weet en wat je kunt doen? Welke 

kiemen van die droom zijn al in jouw bezit? Hoe kan je die warm houden en 

versterken?  

2. Zet het traject uit dat je moet afleggen. Vanaf waar je vandaag  bent, tot de 

werkelijkheid geworden droom. Bijvoorbeeld, je wilt  een arts worden. Dus 

moet je afstuderen aan de medische faculteit van een universiteit. Om die 

studie te kunnen volgen, moet je een VWO-diploma hebben met een bepaald 

vakkenpakket; om op het VWO te komen moet je eerst je MULO afmaken met 

het goede vakkenpakket. Is dat voor jou nog haalbaar?  

3. Wat heb je nodig om de weg die je zojuist beschreven hebt af te leggen? De 

medische faculteit bijvoorbeeld heeft specifieke toelatingseisen. Je VWO-

resultaat moet gemiddeld boven het cijfer acht zijn, anders moet je ingeloot 

worden. Het is een voltijds dagopleiding. Je kunt niet tegelijk werken en 

studeren. Er moet geld zijn om de studie- en onderhoudskosten te betalen. 

4. Kunnen je ouders die studie met eigen middelen bekostigen? Nee? Hoe kom je 

aan de geldmiddelen? Wie gaat je helpen? Kun je dat geld voor de studie 

lenen? 

5. Zijn er mensen die graag willen dat je b.v. een arts wordt en je zouden willen 

steunen?  Maak een lijst van iedereen die je zou willen helpen. 

6. Maak een conceptbrief voor de mensen die je zou willen vragen voor 

financiële steun. Leg uit in de brief wat je wilt doen, waarom je dat wilt doen, 

waarom je hun om steun vraagt en wat voor voordelen er ook voor hen zullen 

zijn als ze je helpen om je droom te realiseren.  

Het is al heel mooi om een droom hebben, maar dromen zijn geen wonderen. Ze 

geven ons geen grote “break”. Je kunt niet ‘werkeloos’ zitten en hopen dat je droom 
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plotseling op een dag werkelijkheid zal worden. Je droom moet opgevolgd worden 

door acties volgens een plan, om werkelijkheid te worden. Het is de wil en de 

vastberadenheid om je over te geven aan je droom die zorgen dat het werkelijkheid 

wordt. Het verschil tussen jou en je vriend die uiteindelijk bereikt heeft wat jij wilde 

worden, komt doordat hij het zo graag wilde en er aan bleef werken ook toen het 

moeilijk werd. Jij besloot op een bepaald moment dat iets anders belangrijker was.  

000000000 

 

 


