
Woestijnvolk

F
O
T
O
H
O
L
L
A
N
D
S
E
H
O
O
G
T
E

Op bezoek bij bedoeïenen
is het hoogtepunt
van een reis door Oman
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T
oen hij 6 jaar was
stuiterde hij al rond
in de Toyota van zijn
vader. Zijn kraakhel-
dere dishdasha
(hemdjurk) op het
puntje van de stoel.

De pedalen maar net in het bereik
van zijn sandalen. Abdullah al
Mughairy (27) vertelt het zonder
knipperen. Hij vindt het zo nor-
maal als dadels bij de koffie. In
Nederland leer je op die leeftijd
misschien net zelfstandig veters
strikken; in de Omaanse woestijn
in welke versnelling de zanddui-
nen te bedwingen en hoe een stot-
terende carburator klinkt.
Droogjes: ,,Toen ik eindelijk 18

werd had ik zoveel ervaring, dat ik
binnen tien minuten mijn rijbe-
wijs had. Zie je die truck daar
gaan? Da’s mijn zusje. Wij bedoeï-
enen zijn niet zoals die crazy Sa-
oedi’s hiernaast. Onze vrouwen
zijn vrij; autorijden kunnen ze als
de besten. Hoe kun je iemand nou
verbieden om dit te doen?’

Ruim tachtig procent van Oman is een
niemandsland van kale vlaktes enwilde
woestijnen. Maar laat daar nou hetware
avontuur verscholen liggen.

De motor brult als een zwan-
gere kameel nu de blinkende
Landcruiser een zoveelste zand-
duin op stuift. Een witte stip in
het eindeloze oranje.
Een paar dagen tussen de be-

doeïenen van de Sharqiya-woes-
tijn is het hoogtepunt van een
roadtrip door een land wat er toch
al niet verlegen om zit. Wie met
zijn huurauto door het noorden
van Oman tuft, zal zich verbazen
over de ongekende diversiteit van
het langs glijdende landschap. De
forten en praalmoskeeën van au-
thentieke 1001-nachtstadjes wor-
den afgewisseld met goudgele
zandstranden waar ’s nachts de
ene na de andere zeeschildpad
aan land krabbelt om te nestelen.
De imposante pieken van het Al
Hajargebergte lijken te zijn toege-
takeld met een reusachtige kartel-
schaar om tussen de dorre kliffen
ineens plaats te bieden aan de
meest weelderige palmoases.
Neem een duik in de onwaar-
schijnlijk heldere poeltjes en je

vergeet bijna dat het in tachtig
procent van het land – een gebied
zo’n zes keer groot als Nederland
– toch echt slechts zand is wat de
klok slaat. Een eentonig nie-
mandsland van dorre vlaktes,
kaalgeslagen maanlandschap en
woestijn. Vooral heel veel woes-
tijn.
Dit niemandsland was eeuwen-

lang het leefgebied van Omans
rondtrekkende bedoeïenenstam-
men. Het merendeel heeft zijn tra-
ditionele barasti (palmbladeren-
hut) al decennia geleden ingeruild
voor een stenen optrekje in de be-
woonde wereld, maar een enkele
familie is de woestijn trouw geble-
ven. Ze fokken er kamelen (in feite
zijn het enkel dromedarissen,
maar de Omani maken geen on-
derscheid tussen een bult meer of
minder) of hebben een woestijn-
kamp uit het oranje zand ge-
stampt met oog op de aanzwel-
lende toeristenstroom.
Want het niemandsland mag

dan niemandsland zijn; er voorbij

rijden is voorbij rijden aan de se-
rengeti in Tanzania of de Uyuni-
zoutvlakte in Bolivia. De attractie
der attracties overslaan; heb je
zand in je ogen?
,,Dat is Sultan, die is van mijn

oom Ali. Dat is Abu Ali, die is van
mijn broer Sultan. Dat is Saso-
man, die is van…’’ Abdullah stort
zijn 4x4-jeep achteloos de diepte
in vanaf een twintig meter hoge
zandduin. Zijn ogen zijn gericht
op een kluitje kamelen in de verte.
Hoewel je zelfs in de meest onbe-
woonde uithoeken van het land
gegarandeerd rondscharrelende
kamelen tegenkomt, leven er geen
wilde exemplaren meer, zo verze-
kert Abdullah. Omani gunnen hun
vierpotige vrienden simpelweg de
vrijheid om ongestoord rond te
grazen en gaan pas naar ze op
zoek wanneer hun diensten nodig
zijn. Hun sterke lijf om de huis-
raad te verslepen, hun poep als
brandstof, hun haren om kleden
van te vlechten, hun melk om te
drinken en uiteindelijk ook hun
vlees. De rolverdeling die al eeu-
wen in de bedoeïencultuur staat
gekerfd.
,,Ik herken onze kamelen vanaf

grote afstand aan hun gezichten,’’
vertelt Abdullah ’s avonds onder
het heldere sterrenplafond in zijn
Nomadic Desert Camp. De scha-
duwen van het kampvuur grijpen
naar zijn voeten. Een groepje rei-
zigers lurkt aan een shishah (wa-
terpijp) terwijl de scarabeeën zich

als kamikazepiloten uit de lucht
laten vallen. ,,Mijn familie heeft
twintig kamelen. We fokken ze
onder meer voor de traditionele
kamelenraces. Ik heb ze zien racen
tegen paarden, waarbij het paard
uitgeput neerviel. Een kameel
krijg je niet moe. Het is een Fer-
rari; hij heeft een tankie op zijn
rug. Goede racekamelen leveren
insjallah gemakkelijk 40.000
euro op. Hoe ik zie of een kameel
een goede racekameel is? Grijn-
zend: ,,Ik laat ze allemaal tegen el-
kaar rennen en wie wint is de
beste.’’

GASTVRIJ

Hoewel een verblijf in een van de
kampen aan de noordgrens van
de Sharqiya (onder reizigers beter
bekend als Wahiba Sands) ver-
plichte kost is op ieders reispro-
gramma, neemt Abdullah zijn gas-
ten het liefst mee op een kamelen-
tocht om in zeven dagen de hele
woestijn te doorkruisen. Ook kor-
tere trips zijn mogelijk, maar zon-
der gids de gigantische zandbak
inrijden wordt door veel Omani
gelijkgesteld aan een duidelijke
poging tot zelfmoord. Zelf kennen
de bedoeïenen de woestijn als het
binnenzakje van hun hemdjurk.
Verdwalen? ,,Nee, daar doen we
niet aan.’’ De auto vast rijden?
,,Nooit.’’
De woestijn mag dan onbegon-

nen werk zijn, de rest van Oman
is meer dan geschikt om op eigen

Bedoeïenen verdwalen
Tekst & foto’s:Matthijs Meeuwsen
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uit & thuis
!DE VLUCHT

KLM vliegt vijf keer per
week naar de Omaanse
hoofdstad Muscat met een
korte tussenstop in Abu
Dhabi. Retourtickets vanaf
!549 inclusief. klm.nl

! BESTE REISTIJD

In oktober t/m april hangt
het kwik tussen de 25 en 35
graden en is het niet zo
krankzinnig heet als in de
zomer.

!OVERNACHTEN

Oman kent buiten Muscat
nogmaar een bescheiden
hotelaanbod, maar in de
meeste steden is wel een
hotelletje te vinden. Een
overnachting in een woes-
tijnkamp is eenmust.
Het authentieke Nomadic
Desert Camp (nomadic
desertcamp.com) van
Abdullah’s vriendelijke be-
doeïenenfamilie verhuurt
originele barasti vanaf!70
per persoon. Liever meer
luxe? Vanaf!90 heb je een
sprookjesachtige sterren-
tent met een heerlijk bed bij
het Safari Desert Camp.
safaridesert.com

!KAMPEREN

Geen beteremanier om

Oman te leren kennen dan
via een self drive kampeer-
trip door het land. Wildkam-
peren is door heel het land
toegestaan en vooral zeer
aangenaam op de stranden.
Spullen invliegen is niet
nodig. Aladin Travel is dé
Nederlandse Omanspecia-
list en regelt vanuit het Gro-
ningse Garmerwolde de
kampeeruitrusting, auto-
huur, hotelovernachtingen
(af en toe douchen is best
lekker) en elke andere reis-
wens. aladintravel.nl

!AUTORIJDEN

Oman beschikt over een fe-
nomenaal wegennetwerk,
maar voor de woestijn en de
ongeasfalteerde bergroutes
is een 4x4 noodzaak.
Bewegwijzering kent een
complete willekeur, zowel
qua frequentie als plaats-
naamspelling, dus een rou-
tekaart is geen overbodige
luxe (Oman, Reise Know-
How). Benzinepompen zijn
er in overvloed (een liter
vanaf!0,23!) en proviand is
het best in te slaan in de
mega-supers in en omMus-
cat.

! INFORMATIE

www.visitoman.nl
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Golf van Oman
houtje met de huurauto te verken-
nen. Het is de ideale manier om
het land en zijn bewoners te leren
kennen, terwijl de clichés uit de
reisgidsen zich langzaam je dage-
lijkse realiteit binnenwurmen. Ja,
het wegennetwerk is van zeer hoge
kwaliteit. Ja, de naam van de über-
geliefde sultan Qaboes bin Said
ligt op ieders lippen. Ja, het land is
extreem veilig. En ja, de mensen
zijn gastvrijer dan voor mogelijk te
houden.
Pik bijvoorbeeld een lifter op en

voor je het weet zit het gerimpelde
mannetje met overenthousiaste
vaderlijke schouderkloppen je rug
beurs te slaan terwijl zijn grijze
geitenbaard in je nek kriebelt en er
een constante aanvoer van pita-
broodjes in je handen wordt ge-
drukt. Zet hem af bij zijn huisje en
je mag echt niet doorrijden voor je
zijn voltallige familie de hand hebt
geschud, bent neergeploft op zijn
tapijt, bent volgepropt met han-
denvol halwa (een traditioneel
puddinggoedje) en er in een con-
stante woordenstroom van Ara-
bisch – en met de nodige niet te
misvatten handgebaren – is duide-
lijk gemaakt dat de Nederlandse
gasten toch heel snel vijf kinderen
moeten gaan maken.
Probeer na een uur schuldbe-

wust afscheid te nemen met de
wetenschap dat je de vrijgevigheid
slechts kan beantwoorden met
heel veel welgemeende glimlachjes
en een zee aan shukran (dankje-

wel) en het mannetje wil nog even
op de foto met zijn meest recente
visvangst terwijl er wat citroenen
en appels in je tas worden gestopt
voor onderweg. Zucht. Het zijn de
broodeerlijke ontmoetingen in een
land waar massatoerisme nog in
de kinderschoenen staat. Tweeën-
dertig graden. Grenzeloze gastvrij-
heid. Kippenvel.
Terug naar het oneindige zand

waar het wasmiddelwit van Abdul-
lah’s dishdasha nog altijd pijn aan
de ogen doet. Meneer heeft net een
poos zwetend in het oranje zand
gelegen, maar er is nog geen korrel
op zijn onberispelijke hemd te vin-
den. Niet dat hij er nu om geeft. De
man die nooit vast komt te zitten
heeft de four wheel drive van zijn
bezoek klem gereden in een heuvel
zand en na anderhalf uur graven is
het bakbeest nog altijd onwrik-
baar.
Pas als de truck van zijn tiener-

broertje is gekomen om verlossing
te bieden, is Abdullah’s zorgeloze
glimlach terug. ,,Mijn vader heeft
tegenwoordig ook een huisje in de
stad, maar ik hou van de woestijn.
Het is hier zo mooi stil. Het enige
nadeel is dat er geen vrouwen zijn.
Alleen kamelen, maar daar ga ik
niet mee trouwen.’’
Om vervolgens nogmaals koppig

het mulle zand van dezelfde zand-
duin te trotseren en te bewijzen
dat bedoeïenen, normaal gezien,
toch echt nooit vast komen te zit-
ten. !

niet Kampleven: Van de gidsen tot de dorps-
bewoners, ze zijn allemaal even gastvrij.

Rust: Gids Abdullah zet ko!e terwijl
de gasten van dewoestijn genieten.

Oranje zand: Ruim tachtig procent van
Oman bestaat uit woestijn. Je kunt er heer-
lijk op een kameel doorheen sjokken, ofmet

de 4x4 rondscheuren.


