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Net uit: Ongeraffineerd

Ongeraffineerd. Het verhaal van olie door Sonia Shah, vertaald door Nico Groen (oorspronkelijke
titel: Crude. The Story of Oil), uitgeverij Artemis & co.
In Ongeraffineerd vertelt Sonia Shah, een onafhankelijke Amerikaanse journaliste, zo ongeveer
alles wat er over olie te vertellen valt. Ze beschrijft hoe het ‘zwarte goud’ in de loop van miljarden
jaren ontstond, waar het voorkomt en welke onvoorstelbaar kostbare en technisch geavanceerde
methoden er zijn ontwikkeld om het op te sporen en omhoog te halen. Maar Ongeraffineerd is
vooral een politiek boek. Op basis van gesprekken met talloze experts – van ‘oliegeologen’ en
technici op booreilanden tot oliebonzen en milieuactivisten – schetst Shah een ontluisterend beeld
van de olie-industrie. Shah gaat in op de gevolgen van de dorst naar olie voor milieu en klimaat, de
macht van oliemaatschappijen, de steeds afhankelijker positie van de aardwetenschappen
(waarvan het onderzoeksprogramma vooral in Amerika bijna volledig door de olie-industrie wordt
gedicteerd) en de keiharde politieke machinaties van rijke, aan olie verslaafde westerse landen. Tal
van niet-westerse landen waar olie werd aangetroffen zijn daar alleen maar slechter van geworden.
Olie en democratie gaan allerminst hand in hand, het milieu en de economie zijn er ontwricht en de
levensstandaard is er niet op vooruitgegaan, integendeel. Shah, één brok engagement, schrijft het
allemaal uitgebreid op. En ook al erkent ze de tekortkomingen van alternatieve energiebronnen, ze
maakt zich er sterk voor omdat olieproducerende landen stelselmatig te optimistische schattingen
geven over de nog beschikbare voorraden, terwijl die volgens haar eerder zullen zijn uitgeput dan
de meeste mensen denken. Speciaal voor de Nederlandse editie van Ongeraffineerd schreef Shah
een hoofdstuk over de rol die olie in Nederland speelt, met een hoofdrol voor de Koninklijke Shell.
Het boek opent met een voorwoord van Liesbeth van Tongeren, directeur van Greenpeace
Nederland.
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