
Wat maakte dat ik zulke 
grote verwachtingen 
had van Olie op water? 

Ik had er een lovende recen-
sie over gelezen, toog naar de 
boekhandel en kocht het boek. 
En het moet gezegd: het viel 
niet tegen. 

We volgen de jonge Nigeri-
aanse journalist Rufus die met 
een groepje collega’s de Niger-
delta intrekt om de ontvoerde 
vrouw van een Britse petroche-
micus te interviewen. Haar man 
werkt bij de grootste oliemaat-
schappij die in Nigeria actief is: 
Shell.

De ontvoerders eisen losgeld 
en kunnen de pers daarbij goed 
gebruiken. Rufus gaat samen 
met de door hem bewonderde 
collega Zaq aan boord van een 
schip dat hen brengt naar een 
afgelegen plek waar ze de vrouw 
kunnen ontmoeten en kunnen 
zien dat ze er goed aan toe is.

Eén van de redenen waarom 
ik geïnteresseerd was in Olie op 
water is dat ik meer wilde weten 
over Shell. Wat is er waar van de 
bewering van het bedrijf dat de 
vervuiling de verantwoordelijk-
heid is van rebellen? Klopt dat, 
of ontloopt Shell op die manier 
zijn eigen verantwoordelijk-
heid?

Het beeld dat Olie op water 
van de realiteit op het Nigeri-
aanse platteland geeft is vernie-
tigend en tussen de regels door 
is er geen twijfel over de rol van 
Shell in deze tragedie. Het ene 
na het andere dorp boog vanaf 
de jaren ‘60 voor de verlokking 
van de olieindustrie. Wie geen 
toestemming gaf, werd door in-
timidatie, waarbij Shell samen-
werkte met de overheid, tot an-
dere gedachten gebracht.

Het is boeiend te zien hoe 
Shell de problemen niet ont-
kent, maar wel op een verzach-
tende manier omschrijft. Tien 
jaar geleden is al toegegeven dat 
het beleid van het bedrijf corrup-
tie in de hand heeft gewerkt.

Welke werkelijkheid gaat er 
schuil achter die mededeling? 
Habila verbeeldt het in een onge-
kend dreigende scène. ‘Toen ver-
scheen plotseling de helikopter 
boven ons, gehuld in het onrus-
tige rumoer van zijn motor; de 
luchtdruk van de wieken spleet 
de mist uiteen. Hij helde schuin, 
cirkelde en bleef stilhangen, 
schijnbaar gedragen door de 
witte mist, en ik zag het enorme 
logo van de oliemaatschappij op 
de zijkant staan. Uit een open 
raampje leunde een beveiliger; 
zijn ogen gingen schuil achter 
een grote vliegbril en zijn ma-
chinegeweer stak naar buiten.”

De boodschap is duidelijk. 
Even later komt er een speed-
boot aanvaren van het leger, die 

de journalisten oppakt en het 
bootje van hun gids met een ach-
teloos schot tot zinken brengt.

Olie op water toont een naar 
benzine ruikend landschap, 
waar vissen dood op het water 
drijven. Ook de lucht is vervuild 
door het affakkelen van olie: 
‘We keken hoe de fakkels tril-
den in de wind: ze flakkerden 
en vervaagden, maar elke keer 
herstelden ze zich en bleven 
schijnen.’

De journalisten ontmoeten 
een dorpshoofd dat nog heel 
goed weet hoe er een paar de-
cennia geleden gewoon geleefd 
kon worden van de visserij.

Zo lijken Rufus en zijn col-
lega Zaq gewoon hun werk te 
doen, maar ze komen al snel 
voor een moeilijkheid te staan. 
De delegatie van de rebellen-
groep die hen zou ontvangen is 
door het Nigeriaanse leger ver-
moord.

Benzine
De majoor die de moorden heeft 
gelast, overgiet een aantal andere 
gevangenen in het bijzijn van de 
journalisten met benzine. Onder-
tussen spreekt hij de rebellen toe: 
‘Wat, kunnen jullie niet tegen 
de geur van benzine? Maar daar 
vechten en moorden jullie toch 
voor? Vooruit, geniet ervan. Te-
gen de tijd dat ik met jullie klaar 
ben, hebben jullie er de pest aan, 
pakken jullie geen geld meer aan 
dat van de benzine komt, stappen 
jullie niet meer in een auto omdat 
die op benzine rijdt. Dan kunnen 
jullie zelfs het woord benzine niet 
meer horen.’

Helon Habila lijkt het prin-
cipe van de beroemde roman-
schrijver Flaubert te huldigen 
dat je als schrijver verdwijnt 
en uitsluitend spreekt via je 
personages. Zou hij ook mij als 
Nederlander aanspreken in die 
verschrikkelijke monoloog over 
benzine, vroeg ik mij af. 

Op een gegeven moment is 
er een dialoog tussen hoofdper-
soon Rufus en zijn collega Zaq. 
Ze hebben zojuist iemand geïn-
terviewd die hen smeekte zijn 
zoon mee te nemen naar de stad. 

‘Wat kunnen we doen om de ou-
de man en zijn zoon te helpen, 
Zaq?’ vraagt Rufus. ‘Niets, jonge 
vriend. Was het maar zo mak-
kelijk om tussenbeide te komen 
en de loop der gebeurtenissen 
te beïnvloeden. Maar dat is het 
niet. Wij observeren, en als we 
daar de mogelijkheid toe heb-
ben schrijven we erover.’ 

Dat Olie op water spannend 
is en aan het denken zet is dui-
delijk. Overigens zijn er ook 
aspecten van het verhaal die 
minder uit de verf komen: het 
had psychologisch uitvoeriger, 
beschouwelijker gekund. Maar 
op één of andere manier heb ik 
dat nergens gemist in dit boek. 

Integendeel: ik ontdek steeds 
meer. Rufus heeft bijvoorbeeld 
een zus, Boma, met wie het ver-
haal begint en ook eindigt. Ze is 
beeldschoon maar heeft een ge-
zicht dat aan één kant verbrand 
is. Voor wie in haar een symbool 
van Nigeria, het geboorteland 
van de schrijver ziet, krijgt dit 
personage een extra betekenis-
laag. 

En het begin van de roman, 
waarin Rufus uit de mist van 
zijn herinneringen zijn verhaal 
begint te destilleren, is dat niet 
een variant op Dante’s Goddelijke 
komedie? Dat zou van Olie op wa-
ter een hedendaagse hellevaart 
maken. En is het eind, waarin 
Rufus een visionaire blik op 
zijn zus werpt, dan misschien 
een variant op de Louterings-
berg: ‘Dit was een helende om-
geving, waar ze John [haar man, 
red.] weldra zou kunnen verge-
ten, haar littekens zouden een 
steeds kleinere plaats innemen 
in haar bewustzijn en op een dag 
zou ze in de spiegel kijken zien 
dat ze verdwenen waren. (…) Ik 
draaide me om en begon aan de 
afdaling’.

Nels Fahner

Helon Habila: Olie op water. Vert. 
Aleid van Eekelen-Benders. Uitg. Nieuw 
Amsterdam, Amsterdam, €19,95

  

Soms lees je een boek 

dat je niet loslaat. Dat 

in je gedachten blijft 

rondzingen, dat the-

ma’s aanroert waar je 

mee bezig blijft. Zo’n 

boek is Olie op water, 

van de Nigeriaanse 

schrijver Helon Habila.

Een hedendaagse hellevaart in Nigeria

Miriam Van hee: Ook daar valt het licht
Dichtbundel met raadselachtige gedichten die vrij-
wel altijd over reizen gaan. Soms zijn de gedichten 
zeer diepzinnig en geladen, zoals een gedicht over 
een roeiende vader: ‘het water / verstond hem en 
droeg hem achterstevoren / terug naar het land’.
Uitg. De Bezige Bij Amsterdam, € 16,50

Vonne van der Meer: 
Het smalle pad van de liefde
Nieuwe roman van Vonne van der Meer. Begint 
met een mooie scène van een surfende man 
op het water. Het verhaal gaat over een ‘ont-
wakend religieus verlangen’ en over twee stel-
len die het met elkaar aan de stok krijgen. 
Uitg. Atlas Contact Amsterdam,  € 19,95

Miriam van Reijen: Spinoza in bedrijf
Spinoza wordt doorgaans beschouwd als een moei-
lijk te lezen filosoof, maar hij heeft een bij uitstek 
praktische filosofie waarmee iedereen zijn voordeel 
kan doen. Eerder schreef Van Reijen onder meer 
Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk.
Uitg. Klement Zoetermeer, € 16,95

Elize de Mul: Dansen met een plastic zak
Dit boek bestaat uit een reeks filosofische bespie-
gelingen over de plastic zak, over onze relatie tot 
dit onaanzienlijke ding en tot onszelf. Voor de Mul 
is het gebruiksvoorwerp een vertrekpunt om ons 
denken in termen van ‘nut’ onder de loep te nemen.
Uitg. Klement Zoetermeer,  € 16,95

Donna Tartt: Het puttertje
Haar eerste roman ‘De verborgen geschiedenis’ 
maakte van Tartt een bekend auteur. Bijna dui-
zend pagina’s telt nu het nieuwe werk van Tartt 
over schuldgevoel en herinneringen: ‘Vroeger was 
het een doodgewone dag, maar nu steekt hij uit 
de kalender omhoog als een roestige spijker.’
Uitg. De Bezige Bij,  € 24,90

Boeken

Literatuur Top 10

1. (8) T. Keller, Bevrijd van je 
zelf (Van Wijnen, € 4,95)

2. (-) E. Brink, Het Woord voor-
af (Vuurbaak, € 19,75)

3. (-) W. van de Kamp, Droom 
van God (Cross Light 
Media, € 16,95)

4. (-) M. Ngoy-Verhage, 10 
peppers om het vol te hou-
den (Boekencentrum, 

        € 7,90)

5. (-) J. Klapwijk, Basics van de 
Bijbel (Buijten & Schip-
perheijn, € 18,50)

6. (3) A. de Rover, Leven na 
de genadeklap (Buijten & 
Schipperheijn, € 14,90)

7. (-) S. van Dijk, Alles = 
Anders / 8 + Cd (Jong-
bloed, € 14,95)

8. (-) H. Noordzij, Handboek 
van de Reformatie (Kok, 
€ 25,00)

9. (-) D. de Wolf, De Torrie 
Van Mattie (Ark Media, 
€ 9,95)

10. (-) T. Boer en B. Reinds, 
Fijne Mosterd (Plateau, 

        € 14,95)
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Olie op water toont een naar 
benzine ruikend landschap, 
waarin vissen dood op het 
water drijven. Foto Wikipedia
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