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INLEIDING

Kijk, er is natuurlijk geen reden nodig om met
vakantie te gaan. Ook wat de bestemming
betreft is het aantal opties in feite onuitputtelijk
en de keuze vaak nauwelijks meer dan random.
En dus is er geen enkele verklaring nodig voor
het feit dat we nu in een enorme Airbus A380
van de Emirates zitten richting Oman en Dubai.
Alleen, deze keer zit er wel een verhaal achter.
We gaan niet naar het huwelijk van Arnold en
Lourds.
En dat is wel weer een verhaal natuurlijk.
Arnold is mijn neef en oudste zoon van mijn zusje. Hij heeft altijd iets met voedsel gehad. Via
een opleiding tot chef-kok en een studie voedseltechnologie kwam hij terecht bij een
Amerikaanse multinational die frisdranken produceert. Een paar jaar geleden werd hem
gevraagd de productielijnen van een fabriek in het Midden-Oosten te gaan runnen. Voor een
jaar of twee….
Dat werd Dubai, wat niet alleen perfect voor zijn gezondheid was, maar waar hij ook tegen
een schone Filipijnse opliep.




Van samenwonen wordt men in een islamitisch land niet spontaan vrolijk en,
Een twee jarig contract verhoudt zich slecht tot een langdurige relatie, zeker als je
vaderland niet ernstig staat te dringen om buitenlanders.

Dus in december bedacht mijn neef twee oplossingen: een vergelijkbaar contract bij de
concurrent, maar nu voor onbepaalde tijd, en een huwelijksaanzoek.
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Van het een komt het ander, waaronder ten minste twee uitdagingen:
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En zo kregen we een telefoontje
“Rob, ik heb Lourds ten huwelijk
gevraagd, en ze heeft ja gezegd.”
Onze reactie was overzichtelijk:
“We boeken een vlucht”.
Daarna volgden de
gebeurtenissen zich snel op.
Eerst overleed de moeder van
Lourds aan het eind van het jaar,
en werd het huwelijk uitgesteld.
Wij vonden dat uiteraard heel
naar voor ze, maar als gezegd,
voor een vakantie is geen reden nodig. Dus besloten we om gewoon toch te boeken, als was
het alleen maar om te duiken en Dubai eens met eigen ogen te zien.
Aan het begin van dit jaar, na de eerste schok, besloten Arnold en Lourds om toch te
trouwen. Bescheiden, geen gedoe, gewoon op het consulaat van de Filipijnen.
En ook dat ging mis. Nederland was niet het enige land dat niet stond te dringen om dat
soort huwelijken.
Nu zijn twee mensen, die beiden een goede baan hebben, niet voor een gat te vangen, dus
na wat belwerk werd het consulaat op de Seychellen bereid gevonden “the honours” te
doen. En nog wel op Valentijnsdag. Omboeken van onze reis was geen optie meer, dus werd
het huwelijk voltrokken onder toeziend oog van mijn en zijn zus en enkele vrienden die het
wel hadden gered. Maar de afterparty wordt een deel van deze reis.

De vakantievoorbereiding wordt steeds digitaler. Weliswaar hebben we op de
duikvakerbeurs wat info van Diving Holidays en het Nationaal bureau van toerisme van
Oman gehad, maar de reis was toen al lang en breed vastgelegd.
Hetzelfde geldt nu ook voor parkeren. Via Groupdeal heeft Nelleke een voordelige plek bij
Schiphol ingekocht, zodat het loont met de auto te gaan. Met de 55+ kilo assorted meuk in
drie grote koffers en wat kleine verpakkingen is dat een prima optie, vooral omdat valet
parking bij de prijs is inbegrepen.
2 Schiphol

heeft weinig nieuws te bieden, of het moet de elektronische toelating zijn.
Paspoort in een scanner, kijken in de camera en… nog een keer en… nog een keer…
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Uit wikipedia
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TIEL – DUBAI – OMAN; 19 FEBRUARI
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Uiteindelijk geeft het systeem het op en worden we toegelaten tot de vertrekhal.
Bij de gate is het druk. We
vliegen met de Airbus 380800 van de Emirats, het
grootste toestel waar ik
tot nu toe in heb gereisd.
Boarden gaat per zone en
is bijzonder goed
uitgekiend, waardoor het
boarden veel sneller loopt
dan bij andere vluchten.

Een aardig detail van dit
vliegtuig is trouwens de
crew. Om zoveel mensen
te helpen gaat er een heel
peloton aan boord. Als
Islamitische Maatschappij
moeten de vrouwen
formeel gesluierd zijn,
maar dat is inmiddels
alleen ritueel. Een witte
flap aan het hoedjes, die
bij sommigen aan beide
kanten is vastgemaakt,
maar die vaak overgaat in
een soort shawl op de
schouder.
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Ondanks de honderden
passagiers is het een
comfortabel vliegtuig met
ruime zitplekken en een aardig TV scherm met veel opties. Ik kies voor de “Bling Ring” van
Sophia Coppola en “Machete Kills” (introducing Charlie Estevez). Met de twee films, wat
slapen en het lezen van informatie over de eindbestemming komen de zes uur van de eerste
leg van de reis wel om.
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Lang voordat Dubai 3 in zicht komt is het donker. Het late
tijdstip doet niets af aan de drukte. We hangen nog een half
uur langer in de lucht, omdat het enorme vliegveld vol is.
Daarna hebben we vrij ruim de tijd om naar de aansluitende
vlucht naar Oman te gaan. Dat het “vrij” en niet “heel” ruim
is komt door het vliegveld. Ze beginnen met iedereen
opnieuw door een veiligheidscontrole te jassen (onder luid
protest van enkelen die vinden dat ze al gecontroleerd zijn),
en daarna moeten we naar “de andere gate”. Dat is lang
wandelen, een uitgebreide metrorit en onderweg het
enorme gebouw bewonderen. En voor alle zekerheid een
extra kop koffie en een flesje water.
De vlucht naar Oman is vervolgens niet de moeite. Na drie
kwartier staan we er aan de grond. Visum kopen, bagage
voor de verandering door de scanner, en het land in. Daar
staat keurig iemand te wachten met het bordje “Van
Manen – Kool” en worden we door nachtelijk Oman langs
Muscat naar Al Sawadi gereden. De plaatsen Dank, Adam
en Tiwi hebben we niet gezien.
Rond 05.45 laten we ons op ons bed in het resort vallen.
KENNISMAKING MET HET RESORT, 20 FEBRUARI

Ik wel, al is het maar net. De eerste kennismaking met
het ontbijtbuffet is niet verkeerd. Lekkere omelet,
kalkoenstrips als bacon vervanging en veel keuze. De
enige min is, jawel de koffie. Twee slokken en het is
duidelijk waarom lijfstraffen en zelfs de doodstraf in
deze regio nog als normaal worden beschouwd.
Aansluitend is het tijd voor een verkenningsronde.
Eerst over het resort en langs het duikcentrum, daarna
een wandeling langs de kust.
Om te beginnen het resort.
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Infokaarten uit Wikipedia. Oman is het derde land van het Midden-Oosten, 8,5 keer zo groot als Nederland.
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Om half negen gaat de wekker. Tijd voor ontbijt.
Althans voor mij, Nelleke trekt het niet op minder dan
drie uur slaap.
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Het is het Al Sawadi Beach Resort & Spa. Internet gebruikers kunnen niet op een
verantwoorde gemiddelde mening komen. Dat is niet zo gek. De kamer in het resort wordt
verkocht als half pension, met uitzicht op de tuin of aan zee.
Wij zijn gegaan voor de
goedkopere tuinkamer,
onder het motto “de zee
zien we de hele week”. Als
je dan de illusie hebt dat je
in een Franse modeltuin, of
in een Engelse wildernis
komt, dan stelt dat teleur.
Men doet in dit deel van de
wereld aan woestijn, dus
een modeltuin kan alleen
als er met heel veel geld
wordt gegooid. Dat is hier
niet gebeurd, hoewel er goed is geïnvesteerd in het geheel.

Vervolgens heet dit
onderkomen “Resort”. Voor
velen staat dat gelijk aan disco,
animaties en veel drank tegen
lage prijs en idem kwaliteit.
Daar kunnen we kort over zijn,
je moet jezelf amuseren, en de
beperkte hoeveelheid drank is,
op zijn zachts gezegd, aan de
prijs.
En ja, er is een zwembad, spa,
restaurant en biljarttafel, maar
het heeft niet het niveau dat er een Rus voor in een vliegtuig stapt. In feite is de hele toko
Duits, maar je kan er perfect terecht met Engels.
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Er zijn lokale bomen en planten. Dus palmen, cactussen, vetplanten en wat grassen die niet
kapot te krijgen zijn. Die worden bewaterd, dus ze doen het goed. Daartussendoor loopt een
pad, met een pergola met een plantendak. En er staan stapels stenen, die verwijzen naar de
stapels die in de woestijn als herkenningspunt dienen. Maar als je tuinbeeld bestaat uit
viooltjes en tulpen in slagorde, dan is dit niets. Bovendien zitten er heel veel vogels, waar
onder een kraaiensoort. Die vinden de tuin prachtig en laten dat luidkeel weten. Sommige
bezoekers vinden ze veel te lawaaiig.
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Tot slot is er de keuken. Veel lokale producten en recepten, en met veel keuze. Wie komt om
een bord boerenkool of de Wiener schnitzel kan het schudden, evenals de liefhebber van
goed bereide stukjes varken.
Kortom. Voor azijnzijkers, en zeker hen die permanent geamuseerd willen worden, is dit
niets. Wie kan tegen eenvoudige maar degelijke inrichting en even zonder internet kan, is dit
een aanrader.
De wandeling zelf is
eenvoudig. Langs het
strand naar een punt
van het schiereiland en
weer terug naar het
resort. Voor de kust
liggen een aantal
eilandjes. Een ervan is
groot genoeg om een
uitkijktoren op te
zetten. In het verleden
goed om indringers die
in de tuin wilden zitten
van verre te zien
aankomen. Nu alleen leuk voor toeristen met bootjes.

Inmiddels is ook het lokale reisbureau actief. We willen de hoofdstad Muscat zien en “nog
iets”. De reisleidster komt met een perfect plan, vindt ze zelf, en ze weet ons ook te
overtuigen. Al weten we niet helemaal zeker waarvan.
Het duikcentrum van Extra Divers is
de volgende stop. Roman, duikleider
van dienst, accepteert alles wat ik
overleg, vooral de voucher. Ze zeuren
niet over het feit dat ik “ja” antwoord
bij brevet, alleen over mijn antwoord
op de vraag “wanneer heb je voor het
laatst gedoken”. Als ik uitleg dat het
echt zondag was, maar dat ik niet de
datum van de meest recente paraat
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Bij terugkeer pak ik ook nog een paar uur slaap, en dan is het alweer lunchtijd. Nelleke wordt
onmiddellijk aangesproken door een serveerster die ook breit, het is altijd een aardige
ijsbreker.
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heb, en daarnaast plastic kan
tonen dat beweert dat ik nitrox
snap, mag ik door naar ronde
twee.
Ronde twee is een rondleiding
door het duikcentrum, met zijn
kaarten van duikstekken, kratten,
hangers en loodblokken. Morgen
wordt het menens.
In de middag willen we ook iets
meer van de omgeving zien. Nu is
de keuze overzichtelijk, bij het strand links af, of rechtsaf. Omdat ik rechts al heb gehad wil ik
graag naar links. En Nelleke maakt het niet uit, dus het wordt links. Het strand is tamelijk
donker van kleur en breed. Aan de rand liggen vissersbootjes en hutjes/tenten met “losse
onderdelen” voor de Omaanse visserman.
Het valt op dat de plaatselijke
bevolking heel vriendelijk is.
Iedereen groet vriendelijk, en als ik
een afgezwaaide bal terugspeel
komen we duidelijk terecht in de
categorie onschuldige & vriendelijke
buitenlanders.

In de verte zien we een paar minaretten, dus er is een goede kans dat we daar Al Sawadi City
vinden. Dit blijkt te kloppen.
Het is een onoverzichtelijk
dorp, met spelende kinderen
en wat langharige geiten.
Waar het strand van de
Omani is, behoort het dorp
duidelijk tot de Ovrouwi. Er
zitten wat groepjes langs de
huizen, maar al snel hebben
de kinderen de boodschap
doorgegeven dat er twee
toeristen zijn ontsnapt uit het
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Rond de boten hangen wat mannen
rond, maar het waait enorm, dus er
wordt niet gewerkt.
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resort en vrij rond lopen. Er
komen er veel langs op
fietsjes, onder de kreet “How
are you?”. De terugroep
strategie werkt, en binnen de
kortste keren staan er ook
vrouwen in de deur om de
malloten te bekijken. Nelleke
heeft, om niet uit de toon te
vallen, een van haar gebreide
shawls om haar hoofd
geknoopt, we hopen daarmee
niet al te beledigend te zijn.
Gelet op de vriendelijkheid zal dat wel gelukt zijn.

De deuren zijn trouwens van
staal, met vaak wat gebogen
harten er op gesmeed. Geen
idee hoe zich dat in de hitte
houdt, maar er is vast over
nagedacht.
Het dorpje kent dus minstens
drie moskeeën. Nu ben ik in
Nederland al lang geleden
opgehouden met me af te vragen waarom er zoveel gebedshuizen van verschillende richting
en variabele leegstand zijn. Hier lijkt daar, tot op
zekere hoogte, wel bij stilgestaan te worden. De
eerste heeft in ieder geval een groot uithangbord met
de mededeling dat het ook de plaatselijke winkel voor
al uw vis- en bootbenodigdheden is. Een
multifunctioneel gebouw dus.

Oman & Dubai, 2014
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De kleding van de vrouwen is opmerkelijk. Op straat gaan ze allemaal in het zwart, of als ze
modern zijn in heel donker bruin of rood. Thuis gaat die overjurk uit, en lopen ze in fel
gekleurde jurken. Thuis is “in het dorp” dus het ziet er kleurig uit. Door de geopende deur
kan ik ook op de binnenplaats van een van de woningen kijken. Dit is voorzien van
schitterend Arabisch mozaïek,
dit in tegenstelling tot de
grauwe buitenkant van de
blokkendozen.
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We lopen terug terwijl de zon al bijna onder is. Dag één zit er op. Nog een uurtje, en we
kunnen aan tafel.
RESORT DAG TWEE, 21 FEBRUARI.

Vandaag is de eerste duikdag. Voor de kust ligt een eilandengroep. Kleine eilandjes op een
half tot een heel uur varen
vanaf het resort. Alles is
uitstekend verzorgd. De
bootjes zijn klein, met
weinig comfort, maar alles
is er en verkeert in prima
staat.
Bij de buddyindeling eindig
ik met Zwitserse uit
Genève. Ze is wat traag,
maar verder blijkt het een
uitstekende buddy, die veel
ziet.
De grootste sensatie is er
eigenlijk al bij vertrek. Bootjes moeten in het water. Dat geldt ook voor vissersbootjes. Ik stel
me zo voor dat in het verleden een blik Omani met vereende krachten het dobberding van
en naar het water sleepte.

Hoofdstuk: Resort dag twee, 21 februari.

Nu gebruik je daar een four wheel drive en een trailer voor. Daarbij geldt dat sommige
waarden niet veranderen. En zeker eb en vloed niet. Hoewel de stroming hier nergens
opzienbarend is, is het eb en vloed verschil een paar meter. En op een heel vlak strand is dat
al snel heel veel.

Oman & Dubai, 2014
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In dit geval heeft iemand misschien gedacht dat het een “four wheel drijf” was. Maar dat was
zeker niet het geval. In no time zaten alle vier de wielen verheugend diep in het zand, en kon
de auto alleen nog via het raam worden verlaten.
Op het moment van uitvaren waren er al talrijke hulptroepen en touwen aangerukt om de
ongelukkige booteigenaar te steunen, maar verder was het typisch een geval van “four
wheel blijf”.
Nelleke werkt nog een tijdje aan haar lokale populariteit door een en ander vast te leggen,
maar als ook de steunauto geen oplossing biedt, vertrekt ze maar. Als wij twee duiken later
terug komen is er geen auto meer te zien. Of hij bij een garage staat om verdere
interieurschade te voorkomen, of dat de plaatselijke oud-ijzer handelaar goede zaken heeft
gedaan zullen we nooit weten.
Het duiken is samengevat in
een verhaal voor Aquacadabra,
het onvolprezen clubblad van
Gagnan, zie ook de bijlage.

Waar ik de eerste keer aan dit deel van het strand geen kip heb gezien (wel een reiger en
wat meeuwen en kraaien), is het er
nu stervensdruk. Dit strand lijkt het
perfecte uitstapje na het
ochtendgebed op de vrije vrijdag.
Hele gezinnen zijn naar het strand
gekomen een hebben één groot
picknickgebied van het terrein
gemaakt. Op het strand rijden
quads en auto’s en lopen mensen
te wandelen. Ik word zelfs
uitgenodigd voor een potje
voetbal, maar met verwijzing naar
de kleur van mijn baard sla ik dat
vriendelijk af.
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We zijn vroeg in de middag
terug. Meestal wil ik dan eerst
een tukkie doen, maar zelfs
daarna is er nog voldoende tijd
voor een wandeling. Deze keer
doen we dat op het strand
rechtsaf. Veel meer
mogelijkheden zijn er niet, tenzij je rechtdoor gaat om auto-onderdelen te zoeken.
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De Ovrouwi zal je niet in badpak zien. Ze lopen gewoon met jurk en al het water in, evenals
de Omani trouwens. Waar
dit heel traditioneel blijft, is
de modernisering van de
samenleving wel degelijk te
zien. Los van de hele
moderne auto’s waarin ze
rijden, loopt ook bijna
iedereen met een
smartphone, en wordt
iedereen en alles
gefotografeerd.
De kleding begint ook te
verwesteren. De
traditionele muts met
prachtig borduurwerk wordt regelmatig vervangen door baseballcaps. Ook lijkt het zwart van
de vrouwen op zijn retour.
Wat vooral opvalt, is dat het een vriendelijk gebeuren is, waarbij iedereen aardig is voor
elkaar.

Hoofdstuk: Resort dag twee, 21 februari.

Bij het vallen van de avond vertrekt een eindeloze rij auto’s richting Barka, en gaan wij naar
het voortreffelijke dinerbuffet.

Oman & Dubai, 2014

1
2

AL SALAWI RESORT DAG DRIE, 22 FEBRUARI.
Vandaag is een luie dag. Los van wat breien en duiken doen we niets anders dan een rondje
Resort om vogels te fotograferen en logboek en foto’s bij te werken.

Hoofdstuk: Al Salawi Resort dag drie, 22 februari.

Het “verslag is dan ook niet meer dan een pagina met vogelfoto’s.

Oman & Dubai, 2014
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AL SALAWI RESORT DAG VIER, 23 FEBRUARI.
Eigenlijk is vandaag een kopie van gisteren. De duiken zijn beter, en inmiddels heb ik een
ochtendroutine die werkt. Deze bestaat vooral uit het eerst scoren van ontbijt.
Vermakelijk daarbij zijn vooral de kraaien. Vooral Nelleke amuseert zich met de vogels, en
probeert om zich in hun geest te verplaatsen.

Mij doet het meer denken
aan een CD van Maddy
Prior over Raven en
Kraaien, waarbij de
mensen als “de
verspillers” worden
aangeduid. In die songs
worden de mensen hoog
aangeschreven, omdat ze
zoveel afval achterlaten.
Voor de kraai is dat een
rijke keuze en goed eten.
Het laatste lijkt hier in
ieder geval te kloppen.
Oman & Dubai, 2014

Hoofdstuk: Al Salawi Resort dag vier, 23 februari.

Kraaien zijn sociale vogels, die vooral aan het begin en eind van de dag veel herrie maken.
Dat kan zijn door geluiden van auto’s, quads en andere dieren te imiteren, maar ook naar
elkaar schreeuwen doet het goed. En omdat het een grote groep is, maakt dat veel herrie.
Volgens Nelleke is het mogelijk een soort Waterschapsheuvel te schrijven, maar dan met
kraaien in de hoofdrol. Zij zouden dan neerkijken op de gronders, lompe, maar niet geheel
ongevaarlijke tweevoeters, die denken het mooiste stukje van de kust te bezitten. Omdat ze
niet kunnen vliegen, zal dat nooit helemaal opgaan.
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Ooit heeft iemand bedacht dat kraaienbeeldjes op de waranda ze misschien afschrikken,
maar ze lijken het eerder als eerbetoon te zien. Ze zitten er gezellig naast, tot ze buit zien.
Het personeel probeert ze dan te verjagen, waarbij ze net doen of ze er van schrikken.
Na het duiken is het tijd
voor de Shoot van Knorf.
Dit familie varken mag nog
steeds mee naar ieder
nieuw land waar we heen
gaan en deze reis moet de
twee series opleveren.
Vandaag doen we Oman
aan het strand. Knorf op
dooie vis, Knorf op boot,
het gaat helemaal goed.
Bovendien lopen we tegen
een aantal Omani op die
elkaar aan het fotograferen zijn. Ook hier mag ik me uitleven op het maken van een
groepsfoto. Het was me in de Dubai foto’s van Arnold al opgevallen, het is hier mode om
springend op de foto te gaan. Dus fotografeer ik zes springende mannen voor de Straat van
Oman.
’s Avonds zit er aan het tafeltje naast ons een eenzame Amerikaanse, Joshy. Ik heb een paar
dagen met haar gedoken en haar vrienden zijn vandaag vertrokken. We nodigen haar uit om
bij ons te zitten, wat ze graag doet. Ze is in Montreal bezig met een master in biologie, en we
hebben elkaar genoeg te vertellen. Leuk detail is dat ze haar rugzak als imaginary friend aan
haar tafel tegenover zich had gezet. Ze wil hem verplaatsen naar de vrije stoel aan onze
tafel, maar dat gaat niet door. Het personeel staat er op de imaginary friend met stoel en al
te verplaatsen, zodat er nu tamelijk onhandig een vijfde stoel bij de tafel staat. Het remt een
prettige maaltijd verder niet af.

Na de twee duiken wordt het tijd voor onze eerste excursie, Muscat by night. Nu lijkt dat een
stuk woester dan het in werkelijkheid is. Omdat het om zes uur donker wordt is de
eenvoudige excursie om drie uur heen en om acht uur in het donker terug.
De tocht voldoet in alles wat we willen: Een aardig eerste beeld, tijd om zelf rond te
hobbelen en mooie verhalen. De laatste komen van Bram, onze gids, avonturier en van
oorsprong Nederlander. Hoewel zijn verhalen op vele punten worden tegengesproken door
de gids van excursie twee, zit er in ieder geval wel een lijn in.

Oman & Dubai, 2014

Hoofdstuk: Muscat, 24 februari

MUSCAT, 24 FEBRUARI
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Omani krijgen, als ze 23 worden
(zowel mannen als vrouwen)
een stukje land, afhankelijk va
de verhalende gids voor niets of
voor weinig (600 reaal). Dat
stukje ligt standaard in het
gebied van hun eigen clan, en
anders kunnen ze loten naar
een ander stukje. Om zo’n
terrein wordt onmiddellijk een
muur gebouwd. Waarna met
een staatslening zonder rente
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Wel is er een adviesraad in met twee “kamers”. Een wordt benoemd door Qaboos, de ander is een gekozen
vertegenwoordiging met actief en passief stemrecht voor mannen en vrouwen.

Oman & Dubai, 2014
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In het kort: Het Sultanaat wordt geregeerd
door een absoluut monarch. Sultan Qaboos is
de baas sinds het begin van de 70-er jaren4.
De toen heersende vorst was, volgens de
lokale overlevering, zo maf als een deur. De
aristocratie ontdekte dat hij een studerende
zoon in Londen had, en met behulp van de
zoon werd pa onder huisarrest geplaatst. Ook
scheidde Qaboos van zijn vrouw, alweer
volgens overlevering omdat ze geprobeerd
zou hebben hem te vergiftigen. Waarschijnlijk
met seks, want het verhaal gaat dat de sultan
gay is. In ieder geval is er verder weinig over
hem bekend. Een van de eerste acties die
Qaboos uitvoerde was de Imam in het zuiden
terug zijn hok in jagen, met de hulp van de
Engelsen. De imam claimde de gas- en olie
opbrengsten van het land. Qaboos stond
kennelijk op het standpunt dat de imam
voldoende had aan Allah. Omdat hij onmiddellijk begon met de ontwikkeling van Oman, was
er niemand die hier nog een discussie met hem over begon. De eerste jaren trok hij
bovendien met een tent ieder jaar zo’n drie maanden het land door om met iedereen te
praten, wat hem zeer geliefd maakte. Volgens goed Arabische traditie wordt alles naar hem
vernoemd: het Qaboos plein, de Qaboos straat, de Quaboos Universiteit, de Qaboos opera
etc. Alleen de witte moskee in Muscat vindt hij lelijk, dus die heeft de naam van een ander
gekregen.
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een huis kan worden neergezet. Het verklaart onmiddellijk de rommelige structuur van het
dorpje dat we hebben gezien.
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Verdere zaken die door Qaboos zijn ingezet zijn verplichte scholing voor iedereen,
snelwegen en heel
veel nieuwbouw.
Gefinancierd uit
olie, gas, koper,
ijzer,
wierrookstaven en
dadels. En
langzamerhand ook
uit toeristen. Want
hoewel het leven
voor de Omani
goedkoop is, neem
nu €0,24 voor een
liter super, weet
men de toerist zeer
westerse prijzen te berekenen.
En de Omani houden van iedereen, waaronder hun overburen de Iraniërs, zolang men ze
maar met rust laat. Er is een stevige Engelse luchtmachtbasis, en tegen een voorstel van de
Irani om een monetaire unie te beginnen is krachtig nee gezegd, evenals tegen aansluiting
bij de Verenigde Arabische Emiraten.

Maar genoeg details,
we rijden in een vrijwel
schone auto naar de
stad. Dat laatste is
verplicht. Met een
boete van 60 reaal op
een vieze auto zou ik
zelfs wel willen
poetsen. Nee, wat dat
betreft kan je beter te hard rijden, daar staat maar 10 reaal op.
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Zelfs in extreme omstandigheden, zoals een orkaan met honderden doden, haalt Oman de
schouders op en vertelt
men de hulpverleners
dat ze het zelf wel
oplossen. Wat ze
daarna dan ook doen.
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Samen met twee Italiaansen worden we eerst afgezet in het Bait Al Zubair museum. De oude
Bait had “dingen” verzameld, en toen het er te veel werden kwam hij op het idee om de hele
handel aan Qaboos te geven. Die werd daar zo (Qa)blij van dat hij er een museum van
maakte en het naar de verzamelaar noemde in plaats van het Sultan Qaboos Museum, wat
toch zomaar voor de
hand had gelegen. Het
museum is niet heel
groot, maar een absolute
aanrader voor wie snel
een overzicht over de
Omaanse cultuur wil
krijgen. Kleding,
sierraden, munten,
cultuur, alles is er met
goede toelichting en
mooi tentoongesteld.
Helaas, fotograferen mag
niet binnen & de gift
shop was dicht. Nu staat
alles op internet, dus hier toch nog een paar foto’s, zeker omdat in de tuin wel
gefotografeerd mag worden.
Na het museum staat een begeleide wandeling op de planning. Goed plan, alleen al omdat
de wandeling kort is. We worden op de oprijlaan naar het kasteel van de sultan gedropt
Eigenlijk zitten er twee onjuistheden in de vorige benadering. Allereerst is het een
wandellaan en geen echte rijweg, en verder woont de sultan er niet, maar dat zijn details.

Het gebied waar we nu
wandelen heeft, naast het
kasteel, veel interessante
zaken. Allereerst is er achter
het kasteel een tweede
paleis, dat van pa. En je komt

Hoofdstuk: Muscat, 24 februari

Het is een mooi gebied, en het formele paleis ziet er hypermodern uit. Echt een gebouw om
te bekijken. De sultan zelf
woont net buiten de stad, op
weg naar Al Sawadi. Daar rijdt
je langs kilometers muur,
waarachter de privé
onderkomens liggen.
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langs moskeeën, een gevangenis en allerlei regeringsgebouwen.
Alles ligt aan een baai, omgegeven door hoge heuvels. Omani houden van heuvels, want ze
kunnen er wachttorens op zetten, iets wat ze door hun hele geschiedeis hebben gedaan. We
kende er al één, op het eilandje achter ons resort, maar hier staan ze bij de havenmond, bij
de gevangenis en het kasteel.

Het ondergaan van de
zon betekent ook dat
de temperstuur daalt.
In deze tijd van het
jaar nog niet heel
belangrijk, maar de bevolking neemt geen risico. Bij het invallen van de duisternis komt het
leven pas goed op gang. Om dit goed mee te maken worden we als voorlaatste stop bij de
Souk5 langs de haven afgezet. Het is een behoorlijk gebied, maar de centrale gang is duidelijk
op toeristen gericht terrein. De voornaamste activiteit is het verkopen van sjaaltjes en
souvenirs aan de
toeristen. We weten dan
nog niet dat je “la-la”
(nee, nee) moet roepen
om ze kwijt te raken. Ons
aanschafbeleid beperkt
zich tot koffie. Met de
bestelling een zwart
zonder suiker, en een
met alleen melk denk je
niet fout te kunnen
zitten. Nu hebben
Arabieren iets met suiker.
Meer zelfs nog dan
Amerikanen. Eén koffie
5

Een Souk is een, meestal overdekte, Arabische markt. Vaak staan producten bij elkaar, zodat je een vlees
souk, een kruiden souk en een pannen souk kan hebben.

Oman & Dubai, 2014

Hoofdstuk: Muscat, 24 februari

Iets later blijkt dat ze
er zo dol op zijn, dat
ze ’s avonds allemaal
in het licht worden
gezet. En omdat we
dichter op de evenaar
zitten is dat al vanaf
een uur of zes.
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zonder suiker is nog op te brengen, twee trekken ze niet. Ik win de loterij, en krijg waar ik om
gevraagd heb. Nelleke krijgt suikerwater met cafeïne en melk. We besluiten het er niet bij te
laten zitten, en vragen om een nieuwe bak. Zonder problemen wordt de koffie vervangen
door koffie met melk en iets minder suiker.

Bovendien zijn we
nu in een gebied
waar toeristen niet
worden verwacht,
dus niemand biedt
ons spullen aan. Al
heel snel vinden we
een
fourniturenzaak,
waar ze gestolde
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Nelleke had gevraagd
waar er ergens
breigaren te koop was.
Bram de gids denkt dat
het in de straat achter
de souk te vinden is,
dus na het afslaan van
veel sjaaltjes (nee, dank
je, we zijn alleen op
besouk), metalen
kannetjes en T shirts
komen we in de straten
van de echte Omensi.
Er zit hier een grote
verzameling kleding- en
textielwinkels. Voor ons westerlingen loopt een man in een witte zak, en een vrouw in een
zwarte. Niet is minder waar. Onder het zwarte overkleed (Djilbâb) worden de meest kleurige
gewaden gedragen. Soms onzichtbaar, omdat alleen de ogen nog zichtbaar zijn, soms steken
ze aan alle kanten uit, of vallen de overkleden gewoon open. Ook de zwarte buitenkant lijkt
sterk aan mode onderhevig in sommige streken. Ander kleurvlakken, geborduurde patronen
en kralen, alles
komt voor.
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aardolie verkopen6. Daarnaast hebben ze ook kralen en zilverdraad. Dit spul kost naar
verhouding niets, dus Nelleke blij terug richting de touringcar.
Inmiddels staan de heuvels, haven, torens, moskeeën en niet te vergeten het bootje van
Qaboos in het licht. We gaan, na nog een stukje langs de haven gewandeld te hebben naar
het busje dat ons terugbrengt naar het resort.
Onderweg wordt er nog even gestopt langs de snelweg met uitzicht op de Moskee van
Muscat. Dit is (ook) de een na grootste ter wereld, na Mekka. De moskee is alleen in de
ochtend een paar uur open voor ongelovigen, dus wij doen het met een blik op de verlichte
gebouwen en vanaf een afstand. We geloven Bram op zijn woord als hij zegt dat het gebouw
ook van binnen prachtig is.

Vandaag is mijn laatste
duikdag. Ik maak drie
duiken, waaronder een
nachtduik. Opmerkelijk
is dat er, net nadat we
aan boord zijn, veel
geschreeuw te horen
is. Twee waterscooters
komen op hoge
snelheid op ons af. De
kaptein kijkt of er een
noodsituatie is, en
besluit dan dat, als er
al een noodsituatie is,
wij het stralend middelpunt zijn. Hij geeft vol gas. Ik had tot op dat moment geen clue op
welk vermogen de twee imposante buitenboordmotoren werden gebruikt bij het varen naar
de duikstekken. Het antwoord blijkt “maar een beetje”. Full speed spuit de boot weg nu de
motoren echt mogen. Op de kant leggen ze uit dat het waarschijnlijk Pakistaanse illegalen
waren die rotzooi aan het schoppen waren. Geen idee of het echt zo was.
Daarna neemt de crew van Extra Divers met veel verhalen en handen schudden afscheid van
me. Ik blijk een gewaardeerd bezoeker te zijn geweest, en iedereen kent me inmiddels bij
naam.
Nelleke heeft de dag vooral besteed aan lezen, breien en luieren, nu het nog kon….

666

Aanduiding van Nelleke voor s ynthetische wol
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NIZWA AND MORE, 26 F EBRUARI.

Vandaag is de dag tussen het duiken en vliegen. De computer heeft me ruim 24 uur niet
vliegen gegeven. Altijd een ideale dag voor een excursie.
Het is het al genoemde Nizwa and more geworden. We reizen met twee Fransen en worden
begeleid door Karsten. De Fransen ken ik al van het duiken, Karsten blijkt evenals Bram een
avonturier van Nederlandse afkomst. Waar Bram op het punt staat om naar Nepal te
vertrekken om de Mekong af te gaan wandelen, staat Karsten op het punt om terug te keren
naar Hawaii om daar als
duikinstructeur te gaan
werken.
Hij kondigt aan dat hij alle
vragen wil beantwoorden,
dat zijn ex uit Tiel komt, en
dat, als hij een antwoord
niet weet, hij wel wat
verzint.

Nu kunnen we niet zeggen dat we de verhalen van Karsten minder vertrouwen dan die van
Bram, alleen op het moment dat hij over dadel begint grijp ik even in. De dadelpalm is groot
hier. Er gaat ook geen maaltijd
voorbij zonder dat er heerlijke
dadels op tafel staan. Nu
beweert Karsten met klem dat
alle dadels mannelijk zijn, en
dat er alleen eens per jaar een
vrouwelijke bloem bij wordt
gehouden. Die kan je volop bij
de bloemen souk halen, dus
alles is onder controle. Als
Nelleke stelt dat volgens haar
het verhaal precies andersom
is zet Karsten aan om zijn fantastische verhaal te onderbouwen. Ik vertel langs mijn neus
weg, dat hij het mag proberen, maar dat hij wel met een biologe praat.
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Hij maakt dat onmiddellijk
waar door in alles andere
getallen te noemen dan
Bram, met uitzondering van de hoogte van de verkeerboetes, die lijken er goed in te zitten.
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Hij geeft zich gewonnen. De rest van de dag is hij wat voorzichtiger in zijn uitspraken, maar
gelukkig niet in zijn enthousiasme.
We stoppen onderweg voor een kop tankstationkoffie en een
fotomoment bij een mooie wadi met heuvels en, jawel, weer
de torentjes, Daarna komen we in Nizwa. Onder de vorige
sultan was dat de hoofdstad. En hoewel men elkaar
tegenspreekt, lijkt het toch een van de vijf grotere steden
van Oman te zijn.
We worden, hoe kan het bijna anders, afgezet bij de Souk.
Nu zijn we er op de verkeerde dag, want op vrijdag is hier de
geitensouk, en dat schijnt een behoorlijk spektakel te zijn.
Ook deze souk heeft een toeristencorner, maar in
meerderheid is het een echte markt met de afdelingen vis,
groente, fruit en pannen,
Maar Nizwa heeft veel meer. Aan de ene kant achter de souk ligt nog een aantal originele
huizen, deels in verval. Er zijn prachtige deuren en door de gaten in de gebouwen is goed te
zien hoe ze zijn gebouwd met balken, ziet, koraalsteen en klei.

Aan de andere kant van de
souk ligt het fort. Een oude7,
maar puntgave vesting met
veel trappen, muren en
gangen. Bovenop de toren heb
je een goed uitzicht over de
stad, de bergen in de omgeving
en de grote moskee van het
centrum.
Het “and more” dat op Nizwa volgt varieert, afhankelijk van het gezelschap. Meestal gaat
men direct de bergen in, maar met drie duikers wordt er eerst maar een extra activiteit in de
vlakte gedaan, om ons de tijd te geven te decomprimeren.
De keuze valt op een tweede kasteel, Jabreen Castle uit het eind van de 17e eeuw. Dit ligt
aan het begin van de ongeveer 1000 kilometer woestijn. Vooral vanaf de toren is goed te

7

ca. 1650 met een fundering uit de 12e eeuw
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Een vrouw maakt veel herrie
als ze onze camera ziet, maar
verder is iedereen er relaxed en
erg vriendelijk.
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zien dat de begroeiing en de dadelplantages afnemen en dat het geel van het zand de
overhand krijgt.

Het kasteel is in prima staat en een deel van de vertrekken is ingericht met kleden, kussens,
kisten en kasten. Alles is voorzien van uitgebreide teksten in Arabisch en Engels. Je kunt
overal bij, nergens zijn de afzettouwtjes en norse bewakers die de Noordwest Europese
kastelen van deze allure kenmerken.

Voor de deur van het kasteel
trekt Karsten een aantal dozen
open met kaas, tomaten, olijven
etc. Kortom, tijd voor lunch. De
Fransen zien het niet zo zitten
om met hun handen te eten. Wij
hebben een voortreffelijke
lunch.
Vanaf het kasteel gaat het
richting Hadjar gebergte.
Onderweg passeren we Bahla,
ook met een enorm kasteel uit de 12e eeuw, en daarmee het oudste van Oman. Het staat op
de wereld erfgoedlijst van de Unesco.
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Bijzonder is ook de kelder. Hier werden de dadels bewaard, om tijden van belegering door te
kunnen komen. Nu kan je dadels niet onbeperkt stapelen. Er komt een moment dat de
onderste worden uitgeperst door het gewicht van alles wat er op ligt. Geen probleem, een
systeem van goten en putjes zorgde er voor dat de stroop in kannen werd opgevangen.
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Dat maakt maar beperkte
invloed op de lokale
bevolking. Er wordt al 30 jaar
gerenoveerd zonder zicht op
voltooiing. Ook van de
buitenkant ziet het er als
indrukwekkend uit, dus de
fotostop is de moeite.
Dan is het echt tijd om het
Hadjar gebergte over te
steken. Deze keten heeft als
hoogste top een berg van
3000 meter. Wij komen tot ongeveer 2500 meter. Daarvoor moet er wel een lang stuk offroad gereden worden. Nu is de fourwheeldrive er op gebouwd, dus los van een goede
chauffeur heb je eigenlijk niets
nodig, en Karsten is zo’n
chauffeur. Tot voor kort was
off road rijden niet echt nodig,
maar een recente regen heeft
de weg weggespoeld, dus nu
gaat het hobbel de bobbel
langs prachtige canyons en
vergezichten. We stoppen een
paar keer voor de
nicotinebehoefte van Karsten
en onze foto-wens.
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Voor in de avond rijden we het resort weer binnen, na één moctail kunnen we aan het eten.
Oman zit er op.
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MUSCAT – DUBAI, 27 FEBRUARI.

We staan op ons gemak op en brengen onze spullen naar het
verzamelpunt, waarbij het laatste stuk het personeel ons de
spullen uit de handen neemt. De transfer brengt ons in 40
minuten naar het vliegveld, waar we vrij snel in het vliegtuig
naar Dubai8 zitten.
Dat is maar 45 minuten vliegen, en dan kunnen we beginnen
aan het volgende land. De grensovergang stelt weinig voor en
in no time hebben we een metrokaart om naar het hotel te
komen. Dat ligt aan de uitgang van een metrostation, dus
even na de middag kunnen we de stad gaan verkennen.
Bovendien hebben we de eerste berichten van Arnold, zodat
we kunnen afspreken wanneer we samen dingen gaan doen,
en wanneer we de woestijn in gaan.
Evenals Oman is Dubai een land in aanbouw. Oman is alleen
veel groter, waardoor de totale inspanning minder lijkt, maar
zeker niet minder is.
Dubai blijkt een kruising tussen Pudong in Shanghai en Las Vegas in Nevada. De
overeenkomst met Las Vegas is dat uit bijna niets een enorme stad in een woestijn wordt
gebouwd. De overeenkomst met Pudong is de megalomane (hoog)bouw.

Een overeenkomst met Pudong is
de wereld-expo. In China is die
net achter de rug, in Dubai staat
het gepland voor 2020.
Het eindresultaat is in Dubai zeker
niet onmiddellijk mooi, maar
zeker fascinerend. Na ingecheckt
te zijn in het President hotel werpen we een eerste blik op de kaart. Een kijkje in Dubai mall
lijkt een eerste doel. Het is maar een paar stations verder. We beginnen met een stukje

8

Met 4,9% van het totaal oppervlak is Dubai een van de kleinere van de 7 Verenigde Emiraten. Het oppervlak
van Dubai is ongeveer een tiende van dat van Nederland, maar met veel meer zand.
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Een verschil met Vegas is het ontbreken van alles wat Allah heeft verboden, maar het gebrek
aan gokken, seks en drank wordt
gecompenseerd door het shoptill-you-drop.
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lopen, maar aangezien ik trefzeker de verkeerde kant kies wordt al snel duidelijk dat de
metro de oplossing is.
Dat blijkt maar ten dele waar. Nu doet men het “haringen in een ton spelletje”, en is de rit
verre van aangenaam.
De mall is een ervaring. Het is de grootste ter wereld, met
1200 winkels, en trekt 750.000 bezoekers per week. In de
mall zit onder meer een enorm aquarium. De ruit van de
grote bak van het aquarium is waarschijnlijk de grootste
acrylwand ter wereld. We kunnen het niet laten het te
bezoeken en doen onder meer de glasbodemboot tour,
waarbij je over de bak heen en weer gesleurd wordt. Je
kan er ook in duiken, en zelfs je brevet halen, maar dat
wordt ons te gortig. Kortingsbonnen zijn groot in Dubai,
dus met ons ticket krijgen we kortingsbonnen voor in de
souvenirshop. Met twee gratis espresso mokjes verlaten
we de attractie.
We nemen een koffie bij Costa’s, omdat die dichter bij zit
dan de verschillende Starbucks vestigingen. We drinken
het op ons gemak op, terwijl we
uitkijken over de ijsbaan twee
verdiepingen lager.

Wat ze in de VS niet hebben is
een toren van 828 meter die
neerkijkt op het geheel. Op dit
moment is de Burj Kalifa de
hoogste toren ter wereld.
Na twee shows gezien te
hebben, en een eerste beeld
van “verlicht Dubai” is het
haptijd.
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Op het open plein van de mall is
een enorme vijver. Vanaf zes uur
’s avonds wordt hier een
fonteinen/muziek/lichtshow
gegeven. Dezelfde opzet als, jawel
het Bellagio in Vegas, maar niet
minder leuk.
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Langs “de waterval”, een kunstwerk van drie verdiepingen wandelen we naar de foodcourt.
Een fantastische kebab later gaan we afgedraaid terug naar de metro. Hier blijkt het jaren
kijken naar de World Wrestling Federation, toen de kinderen nog klein waren, uit te betalen.
We moeten ons letterlijk de metro in- en uit vechten. Het kost niks, maar dan heb je ook
niks.
Op een station proberen wat mensen uit India wanhopig uit de metro te komen. Ik pak er
één bij een arm en sleur hem naar de uitgang. Een aantal anderen volgen in zijn slipstream.
Onder veel dank-u’s verdwijnen ze op het perron. Even later laten wij ons op station Karama
uit de metro vallen. De dag zit er op. In ieder geval voor ons. In de discotheken op de 4 e
etage van het hotel gaan ze nog uren door. Het blijkt een hotel met veel geluidoverlast.
DUBAI, WATER EN ZAND – 28 FEBRUARI

Vandaag is het vrijdag, de vrije
dag voor de moslims en de
hindoestanen. We beginnen
met het ontbijt en de strijd om
de koffie. Voor de niet thee
drinkers staat er oploskoffie en
warme melk, met vel. Ik weiger
koffie met melk te drinken. In
eerste instantie vind de ober dat
mijn probleem, maar al ik
aankondig dat ik wel ergens
echte koffie ga kopen, is hij

Nelleke schenkt warme melk bij
de oploskoffie en trekt de
conclusie dat het resultaat de
smerigste koffie ooit is.
Het eerste doel van vandaag is
Dubai Creek. De brede baai met
er omheen het oudste deel van
de stad. Het is prima te wandelen
met dit weer. Omdat iedereen
vrij is kunnen we ook de
diversiteit van de stad zien.
Strenge moslims, in wit (de man)
en zwart (de vrouw), waarbij bij sommige vrouwen alleen een bril uit de omhulling steekt,
moderne moslims, met alleen een hoofddoek voor vrouwen, mensen uit India en Pakistan,
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bereid me een kannetje heet water te verschaffen.
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waarvan de vrouwen in de meest schitterende jurken met veel versiering lopen en “de
westerling” met de baseballcaps en de T shirts. Iedereen gaat prettig met elkaar om.
Langs het water wordt hard gelopen, gewandeld, en men speelt er zelfs cricket. Toeristen
huren vaak een bootje om op de Creek wat rond te varen.
Van Moslims weet ik dat de
schoenen uit moeten bij het
betreden van de Moskee, dit geldt
blijkbaar ook voor de bezoekers
van de Shiva tempel. Vele meters
rondom de tempel liggen
honderden paren schoenen.
Ondertussen proberen verkopers
ons sjaaltjes te slijten onder het
motto “Hey John, hey Maria, koek
mahl.” Welnu, we “koeken viel,
maar kaufen nieks!”
Even na de middag zijn we terug bij het hotel waar we wat
lunchen. Nelleke bij de Burger king, ik bij Kabab Kolony.
Dat laatste valt nog niet mee, want er blijkt niemand in de
keuken. Iets waar ik pas na het afrekenen achter kom. Dat
blijkt geen probleem, na een minuut of vijf komt er een
moslim met gebedskleedje onder de arm uit de kelder,
waarna met enthousiasme een perfecte roll wordt bereid.

Een weinig spraakzame chauffeur pikt ons op, en haalt daarna bij een ander hotel nog vier
Indiërs op. Allereerst rijden we drie kwartier naar een toeristenverzamelpunt. Daar krijgen
we 10 minuten om nog een keer naar het toilet te gaan. Bij het toeristenverzamelpunt kan je
weer meuk kopen, met een valk op je hand op de foto en op een quad scheuren op een
zandhelling. Ook is er drinken en wat voedsel te koop. We slaan alles over, want 10 minuten
is toch beperkt. Een half uur later informeer ik maar eens bij de gids wanneer er actie komt.
Over 10 minuten is het antwoord, de Indiërs zijn nog bezig.

Hoofdstuk: Dubai, water en zand – 28 februari

En ik had kunnen weten dat het tijd was om te bidden.
Door het “minaret bulderen” kan je dit zes keer per dag
niet ontgaan.
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Na de lunch houden we een siësta om ons voor te
bereiden op de excursie van vandaag, die woestijntour die
ons is aangeboden door het jonge echtpaar.

Oman & Dubai, 2014
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Daar ik hen heb ook rond zie hangen vraag ik me af waarmee. Na drie kwartier vertel ik de
man dat ik nu toch een plan wil. De quads en de valk heb ik wel gezien, en we vervelen ons
de pleuris. Dan komt de aap uit de, nu ook zijn chagrijnige, mouw: we wachten op een
andere auto. Het blijkt dat bij dit evenement er altijd minimaal twee auto’s rijden, en dat hij
niet voorop mag.
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Hierna gaat het ineens vlot. De fourwheel drive stort zich van een heuvel en een woeste
scheurpartij over de zandbergen begint. De Engelse term Dune Basing is heel sprekend.
Nelleke vindt het niet helemaal geweldig, ze heeft nooit om een achtbaan gevraagd, maar
spectaculair is het wel. En in ieder geval is het nog jaren goed voor sterke verhalen, en het
onmiddellijke prettige gevoel dat je het toch maar mooi gedaan hebt.
We kijken een tijdje uit over de woestijn, en naar pogingen van anderen om er motoren,
quads en auto’s in vast te laten lopen. Ja, dit is duidelijk een vorm van massatoerisme. Maar
het is heel leuk, dus we gaan er vol voor. Na een tijdje, waarbij iedereen iedereen
gefotografeerd heeft, komt er een er een quad de heuvel op kachelen. De bestuurder heeft
een valk. We kunnen er mee op de foto.

Daarna is het tijd voor de
maaltijd en de show. Het
buffet is goed, en een man
en vrouw schudden
bekwaam over het podium
dus de avond is meer dan
geslaagd.
Als we vertrekken staat er nog een eenzame Arabier op het podium. Niemand wil nog met
hem op de foto. En hij had nog wel zo’n mooie valk.
Ver na negenen worden we bij het hotel afgezet, met dank aan Arnold en Lourds. De disco is
dan al vol op toeren.
Oman & Dubai, 2014
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Voor ons hoeft het niet, we stappen weer in en worden afgevoerd naar een plek waar we
van auto en chauffeur wisselen. Of er bij de overdracht is gezegd dat er een Nederlander
loopt te zeiken dat hij wil weten waar hij aan toe is weet ik niet, maar de nieuwe chauffeur is
opener en veel mededeelzamer. We worden nu via een meer stabiel gebied naar
toeristenkraal II gebracht. Jaren geleden, in de Sinaï heette het nog een bedoeïenenkamp,
maar met deze massaliteit proberen ze het niet eens. Het is gewoon een plek in de woestijn
voor fun-and-recreation. De gids raadt ons aan de kameel even over te slaan, want daar
staat een file omdat iedereen onmiddellijk wil. We volgen zijn raad, kijken rond en bedenken
dat er voor ons niet een directe noodzaak is om aan de waterpijp te gaan. Maar we storten
ons wel op de rest: verkleden in Arabische kleding, hennatatoeage voor Nelleke en wat
drinken. En dan moeten we ons nog haasten om op de kameel te komen ook. De fotograaf is
dan al weg, maar de
kamelenbegeleider neemt
de honneurs waar, waarbij
hij de grootste delen van
ons en het dier op de foto
krijgt.
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ABU DHABI, 1 MAART

Vandaag gaan we met onze familie op stap. Arnold pikt ons
op bij het hotel, vergezelt door de andere vakantiegangers
Wendy en Arnout.
Als eerste wil Arnold ons de moskee laten zien. Die in blijkt
in Abu Dhabi te liggen, en zo komen we ongepland is land
drie van deze reis. Na een goed kop koffie op de heenreis
bij een benzinestation zitten we er in no-time. De
grensovergang is alleen te herkennen aan een ander soort
asfalt op de snelweg en nog meer begroeiing langs deze
weg. Daarbij valt op dat iedere boom en struik zijn eigen
bewatering heeft. Kost wat, maar er staat wat tegenover.
In de woestijn er achter zien we regelmatig kamelen
sjokken.
De moskee is een van de één-na-grootste ter wereld.9 De
meeste moskeeën laten geen infidels toe, maar dat is hier
anders, zolang je maar voldoende bloot hebt bedekt. Wat
voor vrouwen ongeveer op alles neerkomt. Nelleke haalt
een zwarte jurk uit het vooronder en we kunnen het rondje door het complex maken.
Wendy heeft het al gezien en wil niet in een jurk. Met Arnout bekijkt ze de buitenkant van
het complex.
Wij zijn even zoet met de binnenkant. Het is een heel nieuw gebouw en ziet er fantastisch
uit. Heel veel minaretten, en koepels aan de buitenkant, binnen veel bloempatronen,
tapijten en prachtige kroonluchters.

Ook dat is een verhaal apart. Wat moet je
doen als je heel weinig kust hebt, en
iedereen aan het water wil wonen in
plaats van fatsoenlijk in het zand?
Dan huur je een Nederlandse en een Belgische baggeraar in om een paar kunstmatig e
eilandjes te maken in de vorm van palmen, zodat iedereen toch aan het water kan wonen.
We gaan het grote hotel/shopping centre/aquarium van het eiland in, de Atlantis, maar
9

Nummer 1 is Mekka, nr twee onder andere Istanbul (2x), Oman en dus nu Abu Dhabi
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Na een lunchstop bij Subway, wat voor
Arnout en Wendy een basistraining
broodjes bestellen wordt, rijden we naar
Jebel Ali, terug in Dubai.
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komen minder ver dan gewenst omdat we geen lunchreservering hebben. Wat we wel
hebben zijn de prachtige verhalen van Arnold over de extravagante dingen hier, zoals

woningen waar ze een Lamborgini bij cadeau doen om er vanaf te komen.
Het is maar een van de verhalen,
maar wel heel tekenend.

van de meest iconische gebouwen van het hele land. Een
flat in de vorm van een zeilboot. (Het kan ook in de vorm
van de Big Ben, de Chrysler Building of gewoon een
wokkel). Volgens Arnold is de beste plek om een foto te
maken, hoe kan het ook anders, een shopping mall. Nu is
het er een met een kanaal in het middenterrein, zodat een
Venetië achtig idee ontstaat. De vorm van de gebouwen is
afgeleid van traditionele bouw in de regio, de flat, de Burj
Al Arab, staat op een eilandje voor de deur.

Oman & Dubai, 2014
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Daarna is het tijd om mijn wens
in vervulling te laten gaan. Ik wil
graag een foto maken van één
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Dan denk je toch even “gekker
zullen we het niet maken”. Het
antwoord is natuurlijk: jawel,
toch wel. Hiervoor moeten we
even stoppen bij de Mall of the
Emerats. Relatief een bescheiden
winkelcentrum, maar wel met de
grootste Virgin Store en, o ja, een
skibaan. Tijd voor een koffie bij
Dunkin’ Donuts en we gaan op
weg naar de laatste stop, waar
we ook Lourds zullen ontmoeten
om samen te dineren.

We eindigen in de Dubai Mall,
waar Arnold ons nog even de
grootste boekhandel van het
land laat zien. De grootste
bestsellers zijn van
Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, de chef van Dubai,
door Nelleke steevast
aangeduid als “the chin”
vanwege de arrogante manier waarop zijn kin naar voren steekt. Behalve lokaal baas is hij
ook vice-president van de Verenigde Arabische Emiraten. De kalief van Abu Dhabi is de echte
president van de VAR, maar tevens zijn schoonzoon, dus hij zit wel goed.
Nelleke ook, want ze vindt
weer een textiel boek.

Helaas zit de dag er dan op.
Arnold zet ons af bij het hotel, Wendy en Arnout hebben nog wel even vakantie.

Hoofdstuk: Abu Dhabi, 1 maart

Daarna is het hap tijd, wat
wordt onderbroken door de
cadeautjes die we hadden
meegenomen en de fonteinen
shows. We eten op een terras
dat er op uitkijkt, dus we zitten
eerste rang.

Oman & Dubai, 2014

3
6

DUBAI, AT THE TOP, 2 MAART

Deze dag dragen we op aan Jan van Speijk. Want
we gaan de lucht in.
Om precies te zijn gaan we omhoog in het hoogste
gebouw ter wereld, de Burj Khalifa. Met 828 meter
is dit sinds 2007 de hoogste toren ter wereld.
Oorspronkelijk in de steigers gezet onder de naam
Burj Dubai, maar zo’n toren mag wat kosten en op
enig moment kwam zelfs de bodem van de
schatkist in Dubai. De economische wereldcrisis
van 2008 hielp daar ook niet bij. Mohammed b R.
al M te D. bedacht dat hij nog een schoonzoon met
diepe zakken had, en zo werd de toren afgebouwd
en in 2010 feestelijk geopend onder de naam Burj
Khalifa. Om omhoog te kunnen is het absoluut het
verstandigst om per internet kaartjes te kopen. Dat
scheelt al snel €60 pp. Ook de eerste lichting op
maandag is aan te raden. Dan is het nog rustig.
Op dat tijdstip en voor die prijs krijg je dan de attractie Top of the World.
Dit is om verschillende redenen onjuist.
Om te beginnen, we leven hier in een zandbak. Daar lijkt alles hoog, maar in vergelijking met
de Himalaya, de Alpen of het Hadjar gebergte is het niet heel hoog.
En daarnaast gaan we “maar” naar 442 meter. Nog steeds niet mis, maar dat is wel net over
de helft, en niet bij benadering
“Top of the World”.

Het ideale moment om dit te
realiseren zou 2020 zijn, als ze
de World Expo hebben.

Hoofdstuk: Dubai, at the top, 2 maart

Los daarvan is het de moeite.
Er is een prachtige uit uitzicht,
als is het wat stoffig. Mogelijk
komt een van deze lieden nog
op het idee om de hele
woestijn wat vocht te geven,
zodat het minder stoft.

Oman & Dubai, 2014
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Na een half uurtje hebben we het gezien en via een van de enorme boekhandel, waar we
twee boeken bevrijden, komen we op het terras bij Timmy’s 10, aan het plein bij de fonteinen.
Nog één kop koffie en de malls zitten er op. We droppen de boeken in het hotel, waarbij de
metrokaart op gaat. We vinden het bijna jammer, want nu, op maandagochtend, is het weer
rustig. Te voet gaan we verder, adermaal naar Dubai Creek.
Daar doen we wat Nelleke
onmiddellijk al had willen doen.
Met een Abra steken we over naar
de andere over. Abra’s zijn
veerpontjes, die je voor 1 diram
overzetten. Bij vertrek is er nog wat
gezeur. Twee vrouwen in totaal
zwarte verpakking weigeren naast
een man te zitten. En dus mag de
schipper het publiek net zo lang
heen en weer schuiven tot het de
dames schikt. Dit land heeft duidelijk een Rosa Parks nodig.

Achteraf ontdekken we dat we gewoon
niet vergenoeg zijn doorgelopen, maar
ach, er stond toch geen goud op het
boodschappenlijstje. Dit deel van stad is
duidelijk ouder dan het deel waar het
hotel staat. Aardig om te zien, maar niet
een heel boeiend gebied. Daarom
kiezen we er voor langs het water terug
te lopen. We hebben mazzel, er is een
enorme rog in het water aan het
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Voor een uitleg van Timmy’s, de Canadese koffieketen, zie reisverslag 2011
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Aan de overkant komen de marktjes
net op gang. Er is een straat die al snel
door Nelleke wordt omgedoopt in de
“Blokker Souk”. Ze verkopen er potten,
pannen en plastic meuk. Verderop
vinden we een kruidensouk en de
sjaaltjes. Nelleke wil er een paar. Ik
praat er een derde af, en dat is te
weinig, maar ach, het is vakantie. Ook
gaan we op souk naar de goud souk.
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rondscharrelen en die kunnen we op ons gemak bekijken.
Even verderop liggen de vrachtscheepjes. Kleine handelaren en vervoerders die in het
Midden-Oosten heen en weer varen.
De abra brengt ons weer terug en we kunnen niet naders dan constateren dat we al knap
moe zijn en dat Nelleke nodig naar het toilet moet. We staan dan net voor Dubai museum.
Nog even naar binnen lijkt de beste beslissing. Toilet en leuk bezoek, mooie combinatie.
Al redelijk snel dringt het tot
ons door dat de bij de uitgang
naar binnen zijn gegaan, maar
een suppoost is heel duidelijk:
wij zijn duidelijk toilet
bezoekers en dienen ons in
een richting verderop in het
museum te begeven. Het
gevolg is dat we gratis en in
verkeerde volgorde een
museum zien dat een
overzicht geeft van de
ontwikkeling van Dubai en de manier waarop de bewoners er zo’n eeuw geleden leefden.
We hadden er graag voor betaald, maar die behoeft is niet zo groot dat we via de kassa naar
buiten willen.
Met het overgebleven geld nemen we een taxi naar het hotel. Dan blijft er nog steeds geld
over, want taxi’s kosten hier drie keer niets.
De dag eindigt op de kruising van de Sheik Zayed Road en de Kuwaith Road. Daar zit Pizza
Hut. Mogelijk is dit de meest onbetrouwbare keten ter wereld. Soms zijn het prima
restaurants, waar je vrij voordelig een uitstekend maal kunt scoren.

Wij: “Mogen we 2 mocktails?”
Serveerster “Die hebben we niet, we hebben alleen softdrinks”.
Wij: “Een mocktail is een softdrink, er staan er vier op jullie menu”
Serveerster: “We hebben alleen softdrinks en verse jus”.
Wij: “Graag een portie mozzarella sticks, en twee ceasar salads en twee verse jus”
De plaatjes van de salades zien er op de menukaart uitstekend uit, er is zelfs extra aandacht
in de tekst. Geen moeite wordt gespaard om te vertellen hoe uniek en goed hun saladebar
is.
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Dit verhaal is ook op www.kebabpreporters.com gepost.
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Soms…. Zoals nu deze11….
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Serveerster: “Mozzarwhat?”
Ik pak de menukaart en wijs het product aan.
Serveerster: “Die hebben we niet, maar ik zal nog even vragen.”
Even later kom ik er achter, dat ze het product niet kent. Ze het niet hebben, en ze
overweegt ook niet om er over na te denken. Maar ze is bereid om op mijn verzoek te gaan
kijken of iemand chickenwings heeft gezien. Duidelijke fout. Ze hebben ze gezien en ze
kunnen geleverd worden.’
Niet al te lang er na komt de bestelling. Fresh Orange jus en chickenwings. Nou ja “chicken…
prenatale kuikenwings” was een meer realistische omschrijving geweest. Anthonie van
Leeuwenhoek had de microscoop zeker 50 jaar eerder uitgevonden als hij hier wings had
besteld. En die orange jus. Fresh?
Waarschijnlijk wordt er mee bedoeld dat
het pak merk “jus-dumpert” die dag nog
open is gegaan.
Ook blijkt er geen relatie tussen het bord
groen met kaaswratjes en de tekst en
foto van de caesarsalade. Laat me
vergelijkend zeggen dat het verschil
tussen deze grasbak en de caesarsalade
van McDonald’s ongeveer 3
Michelinsteren bedraagt. Daarnaast denkt het personeel aan onze portemonnee, dus krijgen
we samen één salade. Met een zielig bakje-soort-van-saus.
We trekken het niet meer en reken af. “We hope to see you again”, roept het personeel ons
toe.

Depressief lopen we richting hotel, en dan, ineens, is daar “Kabab Kolony” aan de Sheik
Zayed Road. Zonder aarzelen stap ik naar binnen.
Eén Bihari Kebab Rol graag! Lam!
Hier is volk dat me begrijpt. “Mag het spicy?” en “Heeft u het al eens met kaassaus
geprobeerd?” Na mijn “doe maar” moet ik nog 15 minuten wachten. Achter een grote ruit
zie ik hoe de kok het gehakt kruid en aan een spies rijgt. Terwijl de houtskool het werk doen
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Nu trek ik het echt niet meer. “You’ll never see us again, bad food, you can’t take an order,
this is a terrible place”.
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maakt hij een Paratha. Een plat brood
dat ter plekke van de deeg wordt
gemaakt, en vervolgens in de olie
afgebakken. Het gevolg is een heerlijk
verse rol, met een van de meest
perfecte gehaktvullingen die ik ook
heb gehad.
Groenten is voor veganisten vinden ze
hier. En dat is volk waar ze niets mee
kunnen. In plaats daarvan wordt een
bakje bijgeleverd met een soort humusyoghurt. Heel smakelijk, en je hoeft je niet de rest van
de avond schuldig te voelen omdat je een plant hebt vermoord en opgegeten.
Op de foto (van een andere rol met knoflooksaus) lijkt het misschien niet veel, en eerlijk is
eerlijk, ik heb grotere porties gehad. Maar voor €3 heb ik zelden zo’n perfect product gehad.
Om de ergernisfactor uit de beoordeling te halen heb ik nog een keer een rol gehaald, met
knoflooksaus dus. En ik moet zeggen: ook toen viel weer op wat een vriendelijke lui dit zijn.
Perfectie met een smile.
Voor ik in het hotel om donder zoek ik op internet naar mogelijkheden voor de laatste
ochtend. We kunnen natuurlijk een ballonvaart maken, skiën, schaatsen of zelfs duiken in
één an de malls, maar los daarvan hebben we de dingen die ons normaal trekken allemaal
gezien. Er is natuurlijk ook nog een megalomaan pretpark, waar je op de achtbaan-annex
schudmachines een bivakmuts krijgt om te voorkomen dat je bril, hoofddoek, kunstgebit en
telefoon op de keien eindigen (wat volgends een ooggetuigenverslag van Wendy toch wel
gebeurd) maar dat is toch niet onze grootste uitdaging en een beetje uit de buurt voor een
laatste ochtend (het ligt net in Abu Dhabi).
Het enige mogelijk nieuwe lijkt Al Faheidi. Maar tijd voor overleg is er niet, want Nelleke is al
in coma.

De dag begint weer bij het Indiase ontbijt. We hebben ze inmiddels getraind om warm water
te brengen, en Nelleke heeft melkpoeder veroverd, dus bij een soort van koffiesurrogaat
werken we het ontbijt weg.
De reactie op de vraag of we de koffers nog even kunnen laten staan is verrassen: als jullie
voor drie uur weg zijn, houd je gewoon je kamer. No extra charge. In de zuivere wetenschap,
onze meedogenloze manier van hotel ranking, scoren ze niet best, maar dit is service.
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Al Faheidi wordt neergezet als het allerlaatste stukje oorspronkelijk Dubaï, dicht bij Dubai
Creek. We lopen er heen door een straat met gebouwen met hotelappartement. Een
duidelijk onderkomen voor alle ex-pats in de regio.
We weten niet of Al Faheidi, los van een stukje oorspronkelijke stadsmuur, nu origineel is, of
opnieuw opgebouwd. Het is in
ieder geval de moeite om door
heen te lopen. Zandkleurige
gebouwen, opgetrokken uit
kleistenen of koraalsteen. Een
aantal gebouwen kan je in. De
binnenplaats is goed
afgeschermd voor de zon, en
trappen geven toegang tot een
omloop. Op de gebouwen
staan windtorens. Deze zijn zo
gebouwd, met sleuven en
balken, dat de wind extra werveling krijgt, en daardoor natuurlijke koeling.

Voor het gebouw staat een
Bedoeïenen tent. Net als we
vertrekken wordt er weer
een bus Duitsers losgelaten.
Een Arabier rost wat rond
met een tak en schreeuwt
Arabische kreet. Als ik naar
hem grijns met een blik van “leuk voor de toerist” kan hij zijn lachen niet houden. Maar wel
zo dat de beeindruckte oosterburen het niet zien.
Na een ijsje bij McD tegenover het hotel zijn de smoezen op. De vakantie is om.
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We zien er voorbeelden van architectuur ontwikkeling en de manier waarop wordt
gerestaureerd. Een groep Duitsers dendert met maximale lompheid door de gebouwen. Als
blijkt dat we er niet bij horen worden we uitgenodigd te gaan zitten en bij te praten. Beleefd
slaan we af, het wordt zo langzamerhand vertrektijd. Als we de wijk bijna uit zijn lopen we
nog tegen een koffie
restaurantje op. Ook hier een
heerlijke binnenplaats, waar
we toch nog even op ons
gemak zitten.
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De hotelshuttle zet ons af op Dubai airport, we lunchen wat
en dan is het tijd voor een turbulente vlucht naar Schiphol.
De vlucht doet dit verslag goed, en wordt slecht ondebroken
voor een tukken en de film About Time. Helaas vliegen we
nu met een Boeing 777-800, hoewel de Emerates ook die
vliegtuigen goed hebben ingericht. Nog twee weken, en ik
ben weer terug. Dan op zakenreis.

Hoofdstuk: Dubai – Tiel, 3 maart

Op Schiphol wordt de auto al snel gebracht door de Valet.
Het was weer een memorabele reis.
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DUIKEN IN OMAN.

Het is alweer even geleden dat ik een verhaal voor ons clubblad heb geschreven. En dat is
goed, want jullie vullen het blad volledig en op een prima manier.
Vooral voor de beginnende duikers nu toch even een reisverhaal. Voor als je wilt duiken in
het buitenland.
Ik heb al een aantal buitenlanden gehad, en er staan nog wat op mijn bucketlist. Oman stond
daar niet bij, maar in combi met familiebezoek leek het zomaar de moeite.
Bij Al Sawadi, aan de zuidkust van Oman, ligt een aantal eilandjes op 30 tot 45 minuten van
de kust. Het is een beschermd gebied. Een van de organisaties die er vergunning heeft om te
duiken zijn de Extra Duikers. Dit is een Duitse organisatie. Je kan er alles huren, maar je kan
ook je eigen spullen meenemen. Ik hou van mijn eigen meuk, en kies dus voor het laatste.
Verder zal het ze een zorg zijn, zolang je maar een keuringsbewijs en een brevet hebt. Als
het eerste ontbreekt, moet je voor van alles en nog wat tekenen. Je stijgt absoluut in hun
achting als je braaf met een doktersstempeltje komt.
Een brevet accepteren ze onmiddellijk. Een aantal jaren geleden gold geeft maximaal een 2*
brevet, anders kreeg je puin duikers mee.
Daar ben ik wat overheen. Ik heb gemerkt dat goede duikcentra je meer vrijheid geven als je
4* of instructeur laat zien. Ook hier geldt dat weer.
Vervolgens moet je keuzes maken. Neem ik begeleide duiken, waarbij je met het groepje
mee duikt olv de divemaster, of ga je voor alleen een buddy.

Extra Duikers hebben een aantal bootjes waar tot 20 duikers op gaan. Daarmee bezoeken ze
een groot aantal duikstekken rond de eilandjes. Het aantal is een beetje onzin, want als je
doorzwemt pak je er zo twee in een duik, maar ik moet je nageven dat ze zorgen voor een
gevarieerd aanbod. Ik heb geen enkele stek twee keer gehad. En ze verspreiden hun bootjes,
zodat het aantal duikers op een stek beperkt is.
De stroom is matig, en er wordt goed rekening mee gehouden. De praktijk is dat je
overboord gaat en na een uur je boei opblaast (die moet je dus wel hebben & er mee om
kunnen gaan), waarna ze je oppikken. Qua temperatuur heb je het dan ook wel gehad. In de
winter (wij zaten er in februari) is het drie millimeter pak echt het minimum.
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In dit geval ook de vraag: wil je nitrox duiken. Steeds meer duikbases maakt het qua prijs
niet uit. En terecht, want het verhoogt hun veiligheid. De meerkosten slaan ze dan gewoon
over alle duikers om. Hier is het bijbetalen. Maar met 2 duiken per dag, vijf dagen achter
elkaar doe ik dat graag.
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Het is er niet erg diep, en er is een wettelijk verbod om dieper dan 30 meter te duiken. De
meeste duiken gebeuren tussen de 5 en de 20 meter.
Het wordt al snel duidelijk dat we hier niet op het beste moment van het jaar zijn. In de
periode augustus-september zitten hier veel (walvis)haaien en roggen. Bovendien houdt het
zicht dan nooit meer op. Nu is het zicht niet verkeerd, maar het kan beter. De duikstek
hebben minder uitbundig koraal dan de Rode Zee, maar het is hier nog bijna allemaal gaaf.
En er is heel veel vis. En schildpadden. Alles bij elkaar heb ik uitstekende duiken gemaakt.
De duiktijd van een uur lijkt misschien niet veel, maar er is wel wat te smokkelen. Om te
beginnen kan je, als je een goede buddy hebt, als eerste overboord. Verder blijven het
Duitsers. De opstijging is geen duiktijd, evenals de veiligheidsstop. En zo kom je toch al gauw
aan de 70 minuten.
Het overboord gaan is standaard de rol achterover. Daarbij was het in ieder geval één keer
leuk om een Instructeur te plagen. Duitsers zijn nu eenmaal gemiddeld procedure typen. Dus
op het moment dat wordt gezegd dat we met de rol achterover moeten, en de instructeur
vast stelt dat iedereen al eerder daar heeft gedoken, is het wat overbodig om te zeggen
‘kent iedereen de rol achterover”. Maar hij deed het toch. Wat is er dan leuker dan te
zeggen “ik heb wel een beeld, maar kan je het nog een keer uitleggen”.
Hij tuinde er vol is: tekst, gebaren, ok signalen, alles.

Hoofdstuk: Duiken in Oman.

Uiteindelijk heb ik er zelfs nog een nachtduik weten te maken. Deze ging vijf minuten varen
uit de kant, en was een prima ervaring. Op zo’n moment blijkt onze ervaring goud waard.
Kompas instellen, duikplan maken en dan alleen nog maar genieten van de zeelelies,
krabben, kreeften en schorpioenvissen die nu massaal rondzwemmen. Omdat Dubai en
Oman ook boeiende landen zijn om te bezoeken, is het een aanrader eens die kant uit te
gaan. Mogelijk in september, maar dan is het er echt warm.
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