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Weinig werelden zijn zo gesloten als die van de olie en het grote geld. De film die we dit
weekend mogen vertonen is baanbrekend, omdat hij doordringt in beide werelden.
Het was 2006 toen filmmaker en journalist Rachel Bonton besloot dat ze een
documentaire wilde maken die de binnenkant van de oliewereld zou laten zien.
‘Iedereen had het over olie,’ zegt Rachel Bonton deed deze uitspraak in dit interview
met Good Evening Ghana. Rachel Bonton deed deze uitspraak in dit interview met
Good Evening Ghana. zegt Bonton, ‘maar ik zag niets van binnenuit, omdat [de
oliebedrijven] niemand binnen lieten.’
Het duurde een jaar voor ze toestemming kreeg van binnenuit te filmen, en nog eens zes
jaar om de film te maken. In 2011 schoot Bonton de laatste beelden, eind 2013 ging de
film in première. Maar het lukte en het resultaat – de film Big Men Big Men op IMDB. Big
Men op IMDB. Big Men – kun je hieronder zien. In de film volgt Bonton het kleine
bedrijf Kosmos Energ uit Texas, dat een groot nieuw olieveld Op Wikipedia vind je
meer informatie over het Jubilee Oil Field. Op Wikipedia vind je meer informatie over
het Jubilee Oil Field. olieveld voor de kust van Ghana heeft ontdekt.
Ik ken geen andere film die zoveel inzicht geeft in hoe olie, politiek, geld, corruptie en
geweld verstrengeld zijn. Het is Bonton gelukt de hele olieketen in kaart te brengen:
van de investeerders in New York en de oliemannen uit Texas tot de rebellen in Nigeria
en de oliedorstige ambtenaren in Ghana.
Wie de boeven zijn en wie de good gus? Dat is soms duidelijk, maar vaak ook moeilijk te
zeggen. En dat is precies de kracht van deze documentaire.
Update: de film is nu niet meer te bekijken. Het laatste weekend van de maand komt een
nieuwe film online. Hier vind je nu de trailer van Big Men, die we in november keken.

YouTube

Het unieke - en corrumperende - karakter van olie
Vanaf 2007 volgen we Jim Musselman, de CEO van Kosmos Energ, in zijn queeste om
olie uit de Ghanese diepzeebodem te halen. Hij staat onder hoge druk van investeerders
Dit is een van de investeerders van Kosmos Energ: ‘At Warburg Pincus, private equit
investing is our onl business.’ in New York, die zo snel mogelijk geld Dit is een tweede
investeerder van Kosmos Energ: ‘Blackstone is one of the world’s leading investment
firms.’ willen zien. Een machtswisseling binnen de Ghanese overheid en de financiële
crisis van 2008 zetten extra spanning op het werk van Kosmos.

‘Don’t worr, the price will go back up’

De geniale - en gewaagde - zet van Bonton is om ook in olierijk Nigeria te filmen; diep
in de jungle en in het centrum van de macht. Daar is goed te zien hoe olie corrumpeert
en bijdraagt aan conflict, ongelijkheid en milieuvervuiling. Over die milieuvervuiling
gesproken: Shell moest zich donderdag voor de rechter verantwoorden over vervuiling
in Nigeria. De overkoepelende vraag: zal het Ghana na de olievondst lukken een degelijk
olieland te worden – zoals Noorwegen, dat als voorbeeld Noorwegen is een voorbeeld
omdat het de ‘resource curse’ heeft weten te ontsnappen. Lees bij de BBC: ‘How Norwa
has avoided the ‘curse of oil’.’ wordt opgevoerd – of gaat het Nigeria achterna?
Onderweg kun je zo ongeveer alle unieke karakteristieken van de olie-industrie voorbij
zien komen. Denk aan de idiote potentiële winstmarges, die je in geen enkele andere
sector tegenkomt. Denk aan de bijhorende enorme risico’s, de hebzucht en de bijna
onvermijdelijke aantijgingen van corruptie. De vermeende corruptie van Kosmos Energ
is bepaald niet uniek. Hier een verhaal van One World over corruptie van Shell in
Nigeria. Denk ook aan het karakteristieke langetermijnperspectief van de oliesector,
gedrukt op een miniatuurolievatje in het kantoor van Kosmos: ‘Don’t worr, the price will
go back up.’

Wie geen geld opbrengt, heeft geen stem
Er is zoveel te zien in deze film! Zie bijvoorbeeld alle infrastructuur die moet worden
gebouwd om olie te winnen. Wat een onderneming dat is en hoe je dus automatisch
decennialang aan olie en gas vastzit als je erin investeert. En hoe de mannen in Big Men
telkens opnieuw de regels van het kapitalistische spel herhalen alsof het natuurwetten
zijn. Hoe de Amerikaanse media die regels als leidraad gebruiken voor goed en kwaad,
hoe ze de Ghanezen op hun kop geven als ze ongehoorzaam zijn. Als een nieuwe
democratisch gekozen overheid in Ghana het contract met Kosmos wil openbreken,
wordt ze in The Wall Street Journal als ‘thugs’ (gangsters) weggezet.
Bonton heeft het oliegedreven kapitalisme ‘To me this was reall a stor about
capitalism and it’s a stor about self-interest and human nature,’ zei Bonton in dit
interview met The Huffington Post. gevangen in Big Men. De meest opzienbarende
spelers bevinden zich het verst van het zwarte goud: in een wolkenkrabber in New
York, waar de lucht ijl is en reputatie alles. Kosmos-CEO Musselman beschrijft de
mannen van het grote geld het best: ‘Ze leven in een wereld waar mensen continu aan
elkaars stoelpoten zagen. Als ze een verkeerde stap zetten, of als ze de indruk wekken
dat ze de fout in zijn gegaan, dan zijn ze voor altijd verloren.’
Wie de investeerders niet geeft wat ze willen, moet het veld ruimen of wordt geofferd.
Wie geen geld opbrengt, heeft geen stem. ‘When mone is talking, those who have none
also have no voice,’ schreef de recensent van The New York Times.

Welke vragen hebben jullie na het zien van Big Men?
Rachel Bonton Op de website van Hollwood Reporter een interview met Bonton en
Brad Pitt, producent van Big Men. Op de website van Hollwood Reporter een
interview met Bonton en Brad Pitt, producent van Big Men. Bonton heeft toegezegd
onze vragen te beantwoorden in de bijdragen. Laten we daar zo goed mogelijk gebruik
van maken. Bonton kent de spelers en ze weet hoe de hazen lopen. Wat willen we van
haar weten? Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:
• het verband tussen corruptie, geweld en olie;
• hoe de winst verdeeld wordt en wie er profiteert van de olie in Ghana;
• of het oliecontract De termen van het uiteindelijke contract - spoiler! - tussen de
oliebedrijven en de Ghanese overheid worden duidelijk in het slot van de film: ‘In
het eerste jaar van productie, hebben de buitenlandse bedrijven meer dan 2 miljard
dollar aan de olie verdiend. Ghana ontving 444 miljoen dollar.’ tussen de Ghanese
overheid en Kosmos Energ eerlijk is.
Ik zal Bonton zelf ook vragen stellen over hebzucht en over de relatie tussen olie en
geweld.
Deze film vertonen we in samenwerking met Movies that Matter. Lees hier meer over Movies that
Matter. Lees hier meer over Movies that Matter. Movies that Matter. Omdat goede films vaak
(te) snel weer van het scherm verdwijnen, werken we samen om deze vertoningen mogelijk te
maken.
Wil je een mailtje ontvangen als ik een nieuw verhaal publiceer? Dat kan! Bij iedere
noemenswaardige nieuwe publicatie over klimaat & energie op De Correspondent stuur
ik een nieuwsbrief uit. Meld je hier aan om die mails te ontvangen (gemiddeld eens in de
tien dagen en hoogstpersoonlijk). Meld je hier aan

Meer lezen?

Liggen Shellmedewerkers wakker van het klimaat? Ik vroeg het hun Dit jaar spreek ik
tientallen werknemers van Shell. Hoe kijken zij naar de toekomst van hun bedrijf en
onze planeet? In dit artikel verzamel ik de belangrijkste inzichten die ik onderweg
opdoe. Lees het verhaal van Jelmer hier terug

