
 

 

 

1 

SPEECH 13 DEC. 2005: 25 JAAR STAATSOLIE 
 

(S.E. Jharap) 

 

Meneer de President[en echtgenote]; 

Meneer de Vice President; 

Meneer de Voorzitter van de Nationale Assemblee; 

Leden van de Raad van Ministers; 

Leden van het Corps Diplomatique;   

Overige Hoogwaardigheidsbekleders;   

Mr. Felix Garcia, Secretary General of the Arpel 

Collegues and Friends from Barbados, Jamaica and Trinidad; 

Offshore PSC Partners Repsol-YPF, Maersk oil, Occidental Petroleum 

Corporation, Noble Energy; 

Other guests from Overseas; 

Klanten en Zakelijke Relaties; 

Leden van de Raad van Commissarissen;  

Collega’s, Medewerkers en Overige vrienden van Staatsolie; 

 

Dames en heren, 

 

Van harte welkom op deze bijzondere avond: 

A warm welcome to you all. 

Staatsolie, 25 jaar!!!!!. 

Ik ben dankbaar en trots, dat ik vanavond hier mag staan om deze 

mijlpaal samen met u te vieren. 

 

Hoewel 25 jaar voor een bedrijf, een nog jonge leeftijd is, heeft onze 

Staatsolie een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Enkele 

mijlpalen uit deze periode zijn: 
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Mijlpalen 

1. Op 13 december 1980, werd Staatsolie opgericht. Binnen een 

jaar was het ons gelukt om een bescheiden olieveld vast te 

stellen dat commercieel geproduceerd kon worden; 

2. Een jaar later, in het tweede jaar dus, werd een commerciële 

lening veilig gesteld en de eerste olieproductie in Suriname was 

op 25 november 1982 een feit; 

3. Om de olie naar de klant te brengen werden drie motortankers 

gebouwd en twee kostbare pijpleidingen aangelegd en in bedrijf 

genomen; 

4. De afzet van de ruwe olie in eigen land, werd op creatieve wijze 

als brandstof bevorderd. In 1987 vond de eerste export van 

ruwe olie plaats; 

5. In 1995 werd gestart met de bouw van de olie-raffinaderij,  die 

twee jaar later, in 1997,  in gebruik werd genomen; 

6. De oliereserve werd uitgebreid, van 5 miljoen barrels in 1981 

naar 170 miljoen barrels in 2005; 

7. Met interne besparingen en bankleningen werd de olieproductie 

geleidelijk-aan opgevoerd tot het huidige niveau van 12,000 

vaten per dag; 

8. In de afgelopen 25 jaren hebben wij aan exploratie, productie-

investeringen en de bouw van de olieraffinaderij in totaal 

US$ 441 miljoen uitgegeven. De maatschappij heeft vandaag 

geen schulden bij derden. 

 

Resultaten 

Wat heeft dit ons opgeleverd? 
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1. In de afgelopen 25 jaar hebben wij  ruim 57 miljoen barrels ruwe 

olie geproduceerd, met een totale opbrengst van US$ 1.200 

miljoen, (bijna drie maal de investeringen); 

2. Aan bedrijfswinsten uit deze periode hebben wij  US$ 466 miljoen 

behaald. Hieruit is aan inkomsten-belastingen een bedrag van 

US$ 149 miljoen betaald en als dividend is in totaal US$ 175, 

(waarvan US$ 42,5 miljoen stockdividend) uitgekeerd aan de 

aandeelhouder, de Republiek Suriname; 

3. Staatsolie begon in 1981 met een voorschot van             sf 

500,000 als werkkapitaal, dat verkregen was van de Staat. Het 

eigen vermogen van de aandeelhouder bij Staatsolie is thans 

uitgegroeid tot US$ 169  miljoen.  

4. Naast de reeds genoemde financiële bijdragen, heeft Staatsolie per 

december van dit jaar, 110 miljoen barrels aan winbare 

oliereserves ter beschikking. Bij een olieprijs van gemiddeld 

US$ 20 per barrel vertegenwoordigt deze hoeveelheid olie een 

waarde van US$ 2.2 miljard. 

5. Ook grote vorderingen zijn gemaakt met het aardolieonderzoek in 

het zeegebied. Thans hebben wij als partners, gebasseerd op 

productie-delingsovereenkomsten actief: Repsol-YPF, Maersk Oil, 

Occidental en Noble Energy. De verwachtingen op een olievondst, 

in de nabije toekomst, in het zeegebied zijn heel groot.   

In Staatsolie beschikt ons land thans over een zeer loyale  groep 

van medewerkers,  die goed geschoold is in de harde werkelijkheid 

van de aardolie industrie. Deze groep zal er voor zorgen dat ons 

volk een rechtvaardig aandeel uit deze natuurlijke hulpbron 

verkrijgt. Ik hoop dat wij heel zuinig met deze verworvenheid 

zullen omgaan.   
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Stake-holders 

Deze prestaties konden wij alleen bereiken, dankzij de bijdragen van 

onze voornaamste drie stakeholders: 

    - de continue inzet van onze medewerkers;  

- de loyaliteit van onze klanten;  

- en de ruimte en de steun die wij van onze aandeelhouder en de 

RVC  kregen om het bedrijf op een zelfstandige en commerciële wijze 

uit te oefenen.  

Ik zou vele goede ervaringen met deze stake-holders naar voren 

willen brengen. Vanavond is de tijd echter beperkt, maar veel is 

opgetekend in ons jubileumboek. Ik wil mij daarom beperken tot het 

uitspreken van onze dank aan vertegenwoordigers van deze drie 

groepen voor hun inzet, het vertrouwen en de rol die zij hebben 

vervuld om  Staatsolie groot te helpen maken.  

 

Normen en waarden 

Suriname heeft in de afgelopen 25 jaar een zeer turbulente politieke 

en sociaal-ekonomische ontwikkeling doorgemaakt. Ondanks deze 

situatie hebben wij, gedreven door “Vertrouwen in Eigen Kunnen”, 

een geheel nieuwe, kapitaalsintensieve en technologisch 

geavanceerde industrie, in ons land opgebouwd; voor eigen rekening 

en in eigen beheer, zij het met geleend kapitaal en geleende 

technologie. 

Deze ontwikkeling is niet ongemerkt voorbij gegaan in de 

Gemeenschap. Van haar hebben wij zelfs de liefkozende aanduiding  

van “De Trots van de Natie” gekregen. Daar zijn wij zeer trots op.  

Deze benaming hebben wij alleen kunnen verkrijgen, door de hoge 

normen en waarden waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren. Het 

betreft hier uitgangspunten met betrekking tot integriteit, onze 
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klanten, medewerkers, het rendement, en ons 

gemeenschapszin. Onze standpunten hierover zijn alsvolgt: 

1. Over integriteit zeggen we: Wij zullen eerlijk staan tegenover 

onze medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en de 

gemeenschap waarin wij werken; 

2. Over Klanten zeggen we: wij zullen onze klanten de kwaliteits-

producten leveren die van ons verwacht worden; 

3. Over Medewerkers: onze medewerkers zijn ons belangrijkste 

vermogen; wij zullen voortdurend in hun ontwikkeling investeren 

en zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden; 

4. Over Rendement: wij zullen een zodanig rendement op het 

geïnvesteerd kapitaal creëren, zodat groei kan worden 

gerealiseerd en aan de aandeelhouder een redelijk dividend kan 

worden uitgekeerd; en 

5. Over Gemeenschapszin zeggen we: wij zullen als waardig lid 

van de gemeenschap onze bedrijfsvoering baseren op principes 

van duurzame ontwikkeling. Voorts zullen wij een sociaal-

maatschappelijke bijdrage leveren, die in overeenstemming is met 

de maatschappelijke positie van ons bedrijf. 

 

Deze normen en waarden zijn verankerd in ons management systeem. 

Directie en medewerkers zullen zich beijveren om de voorname plaats 

die wij thans in de gemeenschap hebben verworven, voor altijd wordt 

behouden.   

 

Jack Bradford 

Staatsolie hebben we vandaag groot gemaakt, door ook te leren van 

de internationale oliemaatschappijen. We hebben in hun keuken 

gekeken en geleerd hoe zij georganiseerd zijn en hoe zij werken. 
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Oliemaatschappijen bezitten niet alle kennis zelf die nodig is om 

aardolie te vinden en te produceren. Hun grote kracht ligt in de 

management expertise, die zij over de jaren heen hebben 

opgebouwd. Voor de specifieke technische expertise maken zij steeds 

meer en meer gebruik van de diensten van een grote groep van 

zelfstandige dienstverleners, ook wel consultants  en of contractors 

genoemd.  

Staatsolie is ook deze weg opgegaan. Vertegenwoordigers van deze  

groep zijn vanavond hier aanwezig. Een aantal van hen zijn zelfs uit 

het buitenland overgekomen om deze mijlpaal van Staatsolie te 

vieren.  

Ik wil vanavond ook ook deze groep bedanken voor de steun en 

bijdrage, die wij in de afgelopen periode hebben gekregen. Dat wil 

doen met mijn mijn verhaal over Jack Bradford. 

Jack Bradford is de eerste consultant waarmee wij bij Staatsolie 

gewerkt hebben. Hij is vanavond als speciale gast van Staatsolie in 

ons midden.  

Voor Jack hebben we ook een liefkozende naam: 

Jack Bradford, de godfather van Staatsolie.  

In 1981 hadden wij een overeenkomst met Gulf Oil voor technische 

bijstand en Jack Bradford werd aangewezen om de nog jonge- en 

onervaren staf van Staatsolie wegwijs te maken in de aardolie- 

exploratie en productie. Jack Bradford had gedurende 40 jaren bij 

Gulf Oil gewerkt in bijna alle onderdelen van de olie-industrie. Hij had 

diverse posities bekleed. Hij was de ideale persoon voor Staatsolie.  

Jack was toen 60 jaar oud, maar had net een hartoperatie achter de 

rug en was daarom met vervroegd pensioen gegaan. Hij woonde 

samen met zijn vrouw Clarine in hun droomhuis met een zeilboot aan 

een prachtige meer in Tyler, Texas. 
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Op zeer bescheiden wijze heeft Jack in een korte tijd, bijna in zijn 

eentje, ons alle noodzakelijke vaardigheden van de olie-industrie 

geleerd. Vaardigheden zoals: het boren, bronnen installeren, 

productie-faciliteiten ontwerpen en installeren, noodzakelijke 

reparaties uitvoeren en gereedschappen maken. 

Toen hij na de ingebruikname van de eerste productie installatie in 

1982 afscheid wilde nemen, waren wij onzeker. Jack zei toen: “Jullie 

hebben mij niet meer nodig, jullie kunnen het zelf, jullie zijn 

intelligent genoeg”. Deze geruststellende opmerking heeft een 

geweldige boost gegeven aan ons zelfvertrouwen.  

 

Ik wil u nu meenemen naar een werksituatie met Jack Bradford in 

1981: 

Het is rond twee uur in de middag in november. De zon is fel en het 

is erg warm;  Je ziet de lucht trillen. Al onze medewerkers hebben de 

schaduw van de bosjes opgezocht. Jack Bradford is alleen op het veld 

en doet metingen in de brandende zon: ik kom aanrijden en vraag 

bezorgt: “ Jack waar zijn de anderen? En waarom moet je zonodig in 

de hete zon doorwerken?”. Jack antwoordt kalm ” jou mannen zijn in 

de schaduw Eddie, maar deze metingen kunnen niet uitgesteld 

worden. Ik weet hoe belangrijk dit project voor jou en je land is. Het 

mag niet mislukken. Trouwens, (zegt Jack), Trouwens ik heb nu ook 

een vaderlijk belang in dit project. Ik wil mijn carriere afsluiten met 

een tastbare bijdrage aan een ontwikkelingsland”.  

Deze opmerking heeft een zeer diepe indruk op mij gemaakt. Het 

deed mij beseffen dat de multinationals groot waren geworden, mede 

door de inzet en commitment van mensen zoals Jack Bradford. Als wij 

hier in Suriname ook vooruit willen komen, zouden wij twee tot drie 
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maal zo hard moeten werken als Jack Bradford, en vooral geen 

uitvluchten zoeken voor onze tekortkomingen.  

Jack is mijn grote voorbeeld geweest. Ik heb geprobeerd een beetje 

van zijn werk-attitude over te nemen en die ook  over te dragen op 

de rest van het personeel. Vaak met succes; een enkele keer niet 

goed begrepen en tot mijn verdriet voor slavendrijver en uitbuiter 

uitgemaakt.  

Na Jack Bradford zijn er vele anderen gekomen die ook op een zeer 

speciale manier een onmisbare bijdrage hebben geleverd. Als teken 

van dank vraag ik een groot applaus voor deze groep. 

 

Afscheid 

Vandaag is ook mijn afscheid van de Staatsoliegemeenschap,  van 

onze klanten en van onze dienstverleners. Afscheid nemen is niet 

gemakkelijk en al maanden probeer ik de emoties te bedwingen.  

Daarom heb ik voor deze toespraak een paar woorden geleend van 

V.S. Naipaul,  uit het boek: A House for Mr. Biswas. 

Meneer Biswas, de hoofdpersoon in dit boek, komt uit een armoedig 

milieu en is gedurende zijn hele leven op zoek naar vrijheid, 

onafhankelijkheid en vooruitgang. Hij denkt dat hij dat zal bereiken 

als hij een eigen huis heeft. Na een leven vol rampen en 

teleurstellingen heeft hij aan het einde eindelijk een eigen huis 

kunnen kopen; Naipaul schrijft dan het volgende: 

“ En nu aan het einde vond hij voor zich zelf een eigen huis, op zijn 

eigen perceel, zijn eigen deel van de aarde. Dat hij hiervoor 

verantwoordelijk is geweest, leek hem, gedurende de laatste 

maanden, geweldig.  

Hoe verschrikkelijk zou het geweest zijn, op dit moment, er zonder te 

zijn; erger nog, geleefd te hebben zonder zelfs een poging gedaan te 
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hebben om het eigen deel van de aarde op te eisen;  geleefd en 

gestorven te zijn, zoals men is geboren: onnodig en onvoorzien”.  

(Tot zover Naipaul) 

Staatsolie is voor ons, Surinamers, net als het huis voor meneer 

Biswas. Niet helemaal volmaakt, maar zelf gemaakt, en wij zijn er 

zeer trots op. Ik ben erg blij dat het volk van Suriname 30 jaar 

geleden ook claim heeft gelegd op een stukje aarde, dat wij vandaag 

de Republiek Suriname noemen, waarop we nu kunnen bouwen en 

thuis voelen. 

Ik hoop dat de kinderen, pardon, het personeel, directie, Raad van 

Commissarissen en Aandeelhouder van Staatsolie, er lang plezier van 

zullen hebben en haar goed zullen onderhouden, zodat dit bedrijf  

lange tijd tot voorbeeld kan dienen voor vele anderen, die ook een 

huis voor zich zelf willen bouwen. 

Na 25 jaar neem ik vanavond ook afscheid van mijn functie van 

directeur van Staatsolie. Gedurende deze periode zijn de begrippen: 

passie, verstand en beoordelingsvermogen voor mij heel belangrijk 

geweest. De grote dichter en schrijver, Cahlil Gibran, heeft hierover 

het volgende geschreven, dat ik speciaal voor mijn opvolgers wil 

voorlezen:  

“Uw ziel is vaak een slagveld, waarop uw verstand en 

beoordelingsvermogen een oorlog voeren tegen uw hartstocht en lust. 

Uw verstand en uw hartstocht zijn als het roer en de zeilen van uw 

zeevarende ziel. 

Indien uw zeilen of uw roer breken, kunt u niets anders dan rond 

dobberen en drijven, of stilliggen midden op de zee. 

Verstand is te beperkt om alleen mee te regeren; en hartstocht 

zonder begeleiding, is een vlam dat tot eigen vernietiging verbrandt. 
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Daarom laat uw ziel, uw verstand verheffen tot het niveau van 

hartstocht, zodat het kan zingen; 

En laat uw ziel, uw hartstocht met verstand geleiden, opdat uw 

hartstocht haar eigen dagelijkse opstanding mag overleven, en gelijk 

de phoenix rijzen boven zijn eigen as. 

 

Ik wil deze toespraak beeindigen met dank te zeggen aan de 

Regering, en aan mijn gezin met Greta, Graciela en Anita, voor de 

gelegenheid dat ik aan Staatsolie heb mogen werken.  

Mijn dank gaat ook uit naar aan de Staatsolie Werknemers 

Organisatie en  het bestuur voor de jarenlange samenwerking en de 

bijdragen vanuit de vakbond om de doelstellingen en idealen van 

Staatsolie te helpen realiseren. 

 

Ook een bijzondere dank aan de RVC, mede-directieleden en 

medewerkers van Staatsolie voor de steun en samenwerking om deze 

droom werkelijkheid te maken. 

Het was een eer voor mij om voor de gemeenschap te werken. U 

heeft mij geweldig gewaardeerd en beloond. 

 

Dank u wel en een warme groet, 

 

S.E. Jharap 

13 dec 2005  


