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D
e meesten stappen

niet eens uit. De stoel-

tjeslift heeft zijn

hoogste punt bereikt,

maar de Emirati’s in

de bungelende bakjes

blijven stoïcijns zitten

terwijl de terugweg wordt ingezet.

De dames klappertandend wegge-

doken in hun gitzwarte abaya. De

heren met een veiligheidshelm

stevig over hun rood-wit geblokte

shumagh getrokken. De piste zul-

len ze niet met ook maar één voet

betreden; het is slechts het uit-

zicht waar de entreeprijs voor is

opgehoest. Lekker staren naar dat

gekke witte goedje waar ze zoveel

over hebben gehoord: sneeuw.

Als er één plek is in Dubai die

het verbeeldingsvermogen volko-

men te boven gaat, dan is het wel

Ski Dubai. Het park is een ideale

vuurdoop in de krankzinnigheid

van de metropool. Je hebt de hit-

tedeken van de woestijn nog nau-

welijks afgeschud (42 graden is ’s

zomers de standaard) of je staat

plots in de vrieskou tussen de

après-skiënde Arabieren in het St.

Moritz café. Er zijn twee grote pis-

tes (400 meter!), een drietal oe-

fenbaantjes, een quarterpipe en

voor het kroost een speelpark vol

sleebanen, klimtorens en een ijs-

grot.

Geen winterjassen meegezeuld

op je woestijnvakantie? Geen pro-

bleem. Kleding en materiaalhuur

zijn inbegrepen bij

de pistepas. Maar

waarom de groot-

ste skihal ter we-

reld uit de grond

stampen op één

van de heetste

plekken van de pla-

neet? Hoezo,

waarom? Waarom

niet, dat is de

vraag.

Dubai is een les

tegen de logica. Het is het resul-

taat van een leider met een flinke

zak oliedollars, een grenzeloze

verbeeldingsdrang en een onver-

moeibare Bob de Bouwer-menta-

liteit. Of zoals sjeik Mohammed

bin Rashid Al Maktoum het zelf

zegt: ‘Het woord onmogelijk staat

niet in ons woordenboek. Het

maakt niet uit hoe groot de uitda-

gingen zijn; vertrouwen, doorzet-

tingsvermogen en vastberaden-

heid zullen overwinnen.’ Rote-

rende wolkenkrabbers? Goed

idee. Een onderwaterhotel? Had

dat eerder gezegd. Goudstaven

Dubai is skiën in de woestijn en zwemmen in een
bad vol haaien. Maar er is meer. Een weekend in de
stadstaat met twee gezichten.
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Dat het economische herstel

zich alweer voorzichtig heeft inge-

zet wordt duidelijk in de Dubai

Mall. De fonkelende kaasstolp van

het allergrootste winkelcentrum

op aarde is een biotoop op zich,

en ook zonder unlimited gold

card is het de perfecte locatie voor

een flink potje mensenspotten.

Wie goed geïntegreerd wil overko-

men, gaat vooral niet (herhaling:

NIET!) met opgestoken duimen

en een shopaholicgrijns op de foto

voor de 1200 etalages vol Manolo

Blahnik-muiltjes, Fendi-tassen en

pinnen uit de muur? Check.

Kunstmatige zandeilandjes voor

de kust? Boetseer de hele wereld-

kaart!

Amper vijf jaar geleden leken

de bomen – en daarmee de wol-

kenkrabbers – in Dubai inder-

daad tot in de hemel te groeien.

Maar toen was er de kredietcrisis,

die het emiraat harder trof dan

elk ander land. Het resultaat: veel

van de ambitieuze bouwprojecten

liggen volledig stil of bestaan – in

ieder geval voorlopig – nog enkel

op de tekentafel.

Tekst:Matthijs Meeuwsen Foto’s:AFP, EPA, HH, Matthijs Meeuwsen
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Stella McCartney-jurkjes. Nee,

doe zoals de locals doen. Noncha-

lante blik, een antimigraine-

shake in je hand en argeloos spe-

len met het headsetje van je

smartphone alsof je elke dag

ronddartelt in het mekka van het

kapitalisme. ‘Ja, ik ben er al. Nee,

niet bij het mega-aquarium, maar

bij de waterval. Gewoon de goud-

souk doorkruisen en rechtsaf bij

de schaatsbaan.’

’s Werelds grootste winkelcen-

trum met daarin het grootste

aquarium, voor de deur de hoog-

ste fontein en verderop het groot-

ste pretpark in aanleg (meer dan

drie keer zo groot als heel Man-

hattan). Slenteren door Dubai is

slenteren door het Guinness Book

of Records. De stad schrijft ge-

schiedenis enkel in superlatieven.

Records breken is een nationale

obsessie; er is zelfs een speciaal

paviljoen waar bezoekers zich

kunnen overgeven aan honderden

wereldrecordpogingen als schoen-

veters strikken, Arabisch sms’en

en M&M’s sorteren met Chinese

eetstokjes.

Het kroonjuweel van de drift is

de reusachtige ijspegel die staat te

glinsteren in de zon naast de mall.

De Burj Khalifa is met 828 meter

het hoogste gebouw ter wereld en

je moet er een nekkramp voor

over hebben om vanaf de stoep

überhaupt de top te kunnen aan-

schouwen. Het uitzicht vanaf het

observatiedek (452 meter hoog) is

zeker de moeite waard, maar be-

stel je kaartje van tevoren of je

moet maar liefst 80 euro neertel-

len. Voorlopig lijkt ‘de Burj’ wel

recordhouder te blijven. De bouw-

tekeningen van Dubai’s 1200

meter hoge Nakheel Tower zijn

sinds de crisis maar eventjes in de

ijskast gestopt.

Het begint allemaal te duizelen?

Geen nood. Wie op zoek is naar

een verfrissende plens in het ge-

zicht reist af naar het subtropisch

zwemparadijs Aquaventure. Lek-

ker een baantje trekken? Pffff, in

Dubai is een zwembad pas een

zwembad als je jezelf van een 30

meter hoge piramide kan storten

in een vrijwel loodrechte glij-

Records breken is
een nationale
obsessie. De stad
schrijft geschie-
denis enkel in
superlatieven.

Grootmeesters:
Waaróm je een skihal
zou willen bouwen in
de woestijn, het hoog-
ste gebouw ter wereld
of een mega-aqua-
rium in een winkel-
centrum? Die vraag is
in Dubai niet aan de
orde. De vraag is
hooguit: waarom
niet? Een moskee is
dan weer minder ver-
rassend. In de Jumei-
rah Moskee geeft gids
Latifa een spoedcur-
sus islamologie.

!



Vergelijk Dubai
met je oma in
een veel te hip
glitterjasje.
Eigenlijk
schaam je je,
maar je
moet er ook
om lachen.
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uit & thuis
DEVLUCHT
KLMvliegt vanaf
Schiphol dagelijks
direct naarDubai.
Retourvluchten van-
af!525, inclusief be-
lastingen.klm.nl

BESTEREISTIJD
In oktober t/mapril
hangt het kwik
tussende25 en35
graden en is het niet
zo krankzinnig heet
als in de zomer.

OVERNACHTEN
Wiegeenonuitput-
telijke bankrekening
heeft, gaat naar het
IbisHotel in het
DeiraCityCentre,
een aangenaamen
funky budgethotel
vanaf 60euro per
tweepersoonskamer
per nacht.
ibishotel.com
Meer op zoek naar

eenprivébioscoop
en een spamet kavi-
aarbehandeling?De
beroemdeBurj al
Arab staatmet zijn
zelfverklaarde
zevensterrenstatus
te boek als hetmeest
luxueuze hotel op
aarde.De kleinste
kamer telt 169m2 en
kost zo’n 620euro
per nacht. Tochwat
te prijzig?Wie reser-
veert voor het ontbijt
(vanaf 50euro) kan
zich stiekemeven
vergapen aan al het
goud.
burj-al-arab.com

OPENBAAR
VERVOER
Dubai is geenszins
een compacte stad.
Dehoogtepunten
zijn uitgesmeerd
over een strook van
50kilometer aande

PerzischeGolf en de
bestemanier om je
te verplaatsen is de
rodemetrolijn die
bijna zonder
bochten langs de
kust loopt. Vanaf de
stations ben je
verder aangewezen
opdebus (comforta-
bel,maar traag en
enigszins onover-
zichtelijk), de taxi of
de benenwagen.

RONDREIS
Dubai is ook eenpri-
mauitvalsbasis voor
een trip door de om-
ringende Emiraten
enbuurlandOman.

Meer info?
aladintravel.nlof
dubaitourism.ae.

baan om vervolgens door te

schieten in een bassin met haaien

en roggen.

A
quaventure hoort bij het

complex van de Palm Atlan-

tis, een vijfsterrenhotel dat

alleen al met zijn gigantische

pronkboog bussen vol foto-Japan-

ners trekt. Beide zijn gevestigd in

de kroon van Palm Jumeirah: het

eerste van een serie bizarre zand-

eilandjes die voor de kust worden

opgespoten door Nederlandse bag-

gerschepen, in de vorm van een

palmboom, de wereldkaart, nog

een palm, het heelal, een schorpi-

oenenstaart en weer een palm.

Voor het beste panorama boek

je uiteraard je eigen helikopter-

vlucht om, nippend aan een

glaasje bubbels, de vorderingen

vanuit de lucht te bekijken. In de

toekomst zul je zo getuige zijn van

Dubai’s laatste egoproject: een ge-

dicht van sjeik Mohammed, opge-

spoten in de zee. Een van de pro-

fetische zinnen: ‘Alleen een man

met visie kan op water schrijven.’

Waarom? Omdat het kan.

Eenmaal terug op de grond is

het tijd om aan de boulevard de

eerste dag te laten bezinken. Ja,

het is gigantisch over the top alle-

maal, maar zie Dubai als je oude

oma in een veel te hip glitterjasje.

Je schaamt je eigenlijk kapot om

met haar gezien te worden, maar

je moet tegelijkertijd zo ontzet-

tend lachen dat je het meteen ver-

geet. En dan, net op die momen-

ten dat je het echt niet verwacht,

toont ze ineens haar traditionele

kant die bijkans iedereen verge-

ten is. Heus, je zult het zien. Mor-

genochtend.

,,De volgende keer dat jullie ie-

mand zien met zijn voeten in de

wasbak van een publiek toilet,

weet je dat het geen viezerik is,

maar een moslim is die zich rei-

nigt voor het gebed.’’ Elke zater-

dag-, zondag- en dinsdagochtend

geeft gids Latifa geïnteresseerde

gasten een spoedcursus islamolo-

gie in de Jumeirah Moskee. Met

bijzonder veel kennis, grote waar-

digheid en een dito dosis humor

vertelt ze haar publiek over alle

facetten van het geloof. Over de li-

chaamsbedekkende abaya: ,,Als ik

me verslaap, kan ik gewoon in py-

jama naar het werk.’’ Over de

boerka: ,,De beste zonnebrand-

crème die er is.’’ En over funda-

mentalisten: ,,Als de koran alle

moslims zou opdragen om zich-

zelf op te blazen, waren we echt

niet de één na grootste religie ter

wereld.’’

Latifa is betrokken bij het

Sheikh Mohammed Centre for

Cultural Understanding: een in-

stelling die bruggen wil slaan tus-

sen westerse toeristen, expats en

lokale Emirati’s. Ze organiseren

ook culturele ontbijt- en lunch-

ontmoetingen waarbij je onder

het genot van traditionele hapjes

kunt kletsen met bewoners. Men-

sen die opgroeiden in de stad die

twintig jaar terug nog een ver-

edelde zandhoop was. Mensen die

drie keer knipperden en plots een

kwart van ’s werelds hijskranen in

hun achtertuin zagen.

Het hoofdkwartier van de

SMCCU is een antiek woonhuis in

het Bastakiyakwartier. Als Burj

Khalifa de pick-upnaald is waar

modern Dubai als een dolle om-

heen draait, dan is deze kleine

wijk de kras waar de plaat is

blijven haperen in de tijd. De

gerenoveerde optrekjes bieden

plaats aan charmante galerie-

tjes en zeer fijne patiores-

taurantjes waar de grootste-

delijke chaos nog niet heeft

weten binnen te dringen.

Langs de Bastakiyabuurt

kronkelt Dubai’s zoetwater-

kreek. Ook hier niet de hyper-

deluxe sloepen uit de jacht-

haven, maar een vloot van

krakkemikkige traditionele

abra’s die je voor een hab-

bekrats heen en weer prut-

telen tussen de soeks langs

het water. De oude markten

zijn een welkome afwisse-

ling met het geweld aan

shopping malls, maar de

opdringerige verkopers

gaan wel heel snel irrite-

ren. Dus snel zoeken naar

een goed souvenir – ver-

gulde spenen, Aladin-

schoentjes, moskee-

wekkerradio’s – en dan

helaas alweer op naar

het vliegveld. Of toch

nog even een paar af-

dalingen van de

piste? !

skidxb.com;
atlantis thepalm.com
/marine andwater
park/aquaventure.
aspx; cultures.ae

burjkhalifa.ae

Antiek: Tot de
Bastakiyabuurt
is de grootste-
delijke chaos
nog niet bin-
nengedrongen.

Knap staaltje:
’s Werelds hoogste
gebouw, Burj Khalifa,
828 meter.
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