OP STAP MET EEN LOCAL

OMAN
Oranje
oase

Tropische oases, natte of droge rivierbeddingen verstopt tussen ruige
bergkammen, oranjerode zandwallen
zo ver het oog reikt. Agnes woont
met plezier in Muscat, maar het is
vooral het achterland van Oman dat
haar hart sneller doet kloppen.
TEKST EN BEELD: PETRA SCHOUTEN
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De Sultan Qaboos Grand Mosque is gebouwd uit 300.000 ton Indische zandsteen

Enorme wierookbrander, tevens uitkijktoren op de bergen rond de stad

De fourwheeldrive is even vastgelopen tijdens het scheuren over de woestijnheuvels (dune bashen)

Bedoeïen van de Bani Ghafiri-stam | De reusachtige Swarovski-kroonluchter in de grote moskee

Agnes van der Gaag (1961) is kunstenaar en
fotograaf. Ze is 35 jaar samen met Goos Bakker
(petroleum ingenieur). Sinds 2010 wonen ze in
Muscat, de hoofdstad van het sultanaat Oman.
Samen hebben ze twee dochters (31 en 28), die in
Nederland wonen. Dertig jaar geleden woonde
Agnes ook enkele jaren in dit Arabische land.

Amper 25 jaar geleden was er hier in het
sultanaat nog maar 25 kilometer snelweg.

Nu is dat al 25.000 kilometer. “Ondanks de
v ierbaanswegen die dwars door de woestijn
voeren zijn er gelukkig nog veel mogelijk
heden om offroad te rijden.”

Traditioneel Muscat
“Zee, bergen, woestijn, kale vlakten, groene
heuvels in het zuiden en heel veel cultuur en
geschiedenis. Oman is een geweldig vakantie
land, maar wacht niet te lang met ontdekken,”
zegt Agnes van der Gaag met klem. “Muscat is
de laatste decennia in een rap tempo gemo
derniseerd.” In tegenstelling tot Dubai kent
Oman nog geen massatoerisme en massale
hoogbouw (maximale hoogte is tien verdie
pingen). Nieuwe gebouwen – zoals het impo
sante Royal Opera House dat in 2011 zijn deu
ren opende – worden ontworpen in de stijl
van de oude stad. Tegelijkertijd schiet de
regering wat infrastructuur betreft best door.
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Toeristen komen meestal niet naar Oman
voor een citytrip. Muscat is de kleinste hoofd
stad ter wereld en een echte regeringsstad,
met veel ministeries en andere overheidsge
bouwen. Langgerekt, ruim honderd kilometer
van aan elkaar gegroeide woonsteden, zon
der een echt centrum. Maar er zijn zeker plek
ken die het bezoeken waard zijn. Agnes vindt
Muttrah Souq mooi, de oudste overdekte
markt van Muscat. En dan bij voorkeur het
oude deel: “Het liefst neem ik de achteringang
bij museum Bait Al Baranda. In tegenstelling
tot de straatjes rondom de hoofdingang, zitten
in de achterstraatjes Omani’s met authentieke

koopwaar: goud, zilver en specerijen. Niet dat
ik iets tegen Indiërs heb, maar zij verkopen
voornamelijk veel van hetzelfde: pluchen
kamelen en sjaals. Voordat ik mijn rondje doe
door het chaotische doolhof bestel ik meestal
eerst een vers gebakken naanbrood bij mijn
favoriete bakker Yousuf.” De beste tijd om
door Muttrah Souq te dwalen, is volgens
Agnes in de avond, als de Omani’s ook hun
boodschappen doen. “De geur van wierook
verwerkt in de oosterse parfum – die in de
straatjes hangt – is dan overweldigend. En na
het afdingen flaneren over de Corniche, een
looppad langs de zee dat overgaat in kleine
parkjes. Zeker ’s avonds is dit de plek om het
Omaanse leven te bekijken.”
In deze buurt liggen ook de oude forten Al
Jalali en Al Mirani, die nog steeds door het
leger in gebruik zijn en dus niet geopend voor
publiek. Hetzelfde geldt voor het presidentiële
paleis Al Alam Palace dat alleen achter
metershoge smeedijzeren hekken is te bewon

In tegenstelling tot Dubai kent
Oman nog geen massatoerisme
en massale hoogbouw
deren. Het kleurrijke kubusvormige gebouw
is een mengeling van westerse, Indiase en
futuristische architectuur. “Ik zou het graag
eens vanbinnen zien. Jammer dat dit niet
kan. Nog een plek waar ik mijn bezoek mee
naartoe neem, is de lokale vismarkt in Seeb.
Elke ochtend in de vroegte varen vanuit
de dorpen langs de kust, maar ook vanuit
Muscat kleine vissersboten uit, om in de loop
van de dag terug te keren naar Seeb met al het
lekkers uit de zee.”

Fantastisch wildkamperen
Als kunstenaar en fotograaf is Agnes gewend
haar eigen plan te trekken. Niets fijner dan
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SPECIAAL
VOOR
ZIN-LEZERS
8-daagse lezersreis

Scheepswerf in Sur, waar de traditionele Dhow boten worden gemaakt

Het moskeecomplex beslaat ongeveer 40.000 vierkante meter

Vertrek tussen 1 mei en 30 september 2017:
€ 1595 p.p. Meerprijs voor vertrek in februari,
maart & oktober: € 295 p.p.

2X ETEN

2X DOEN
■ Bait Al Zubair
Museum: sieraden, oude
koperen gebruiksvoorwerpen en historische
klederdracht.
■ Sultan Qaboos Grand
Mosque: het paradepaardje van Muscat.
Eyecatchers in het
gebedshuis zijn de 14 m
hoge kristallen kroonluchter van Swarovski,
het handgemaakte
Perzische gebedskleed
(1700 miljoen knopen)
en de riwaqs, gangen
met mozaïeken.
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Maak een ontdekkingstocht door de straten van
Muscat, ervaar hoe de met uitsterven bedreigde
groene zeeschildpadden hun eieren op het strand
van Ras Al Jinz leggen, verdiep uzelf in de wereld
van de nomaden in Wahibi Sands, dwaal door
de soeks met hun mythische sfeer of ga per 4x4
dune bashen in de zandduinen. Uiteraard sluit u
de reis af met een heerlijk strandverblijf in een van
de meest luxe resorts die Oman rijk is.
PRIJS EN DATA

IN DE STAD
■ Passage to India:
goede Indiase keuken,
laat u door het personeel
adviseren.
■ Kargeen: fijne ambiance, Arabische/Omaanse
keuken. Tips: kargeen
special bread, moutabel,
humus, Omaanse shuwa.

Sprookjesachtig
Oman

INCLUSIEF

Geen alcohol, wel heerlijke verse (groente)sapjes | De Wahiba Sands woestijn

■	
T ickets met KLM/Emirates, inclusief

luchthavenbelasting
Vervoer bij aankomst en vertrek
■	
6 overnachtingen inclusief ontbijt. Twee in
Shangri-La Resort, één in Sur Plaza Hotel, één
in 1000 Nights Camp (ook inclusief diner!) en
wederom twee nachten in Shangri-La Resort
■	
1 x Huurauto fourwheeldrive voor 4 dagen,
inclusief ongelimiteerde kilometers, gps en
verzekeringen
■ Speciaal voor Zin-lezers: een gratis dolfijn tour!
■

met de camera op pad. “Oman heeft zoveel
cultuur en is zo kleurrijk. Ik kan een boeken
kast vullen met alles wat ik heb geschoten.
Vooralsnog staan alle foto’s op mijn pc. Ik
moet daar in de toekomst echt eens wat mee
gaan doen. Nee, het is absoluut niet gevaar
lijk om als vrouw in je eentje door Oman te
reizen. Oman is sowieso een super veilig
land, met buurlanden als Jemen en Iran ligt
het alleen in een onrustige regio. De Omani’s
zijn juist bijzonder gastvrij en vriendelijk.
Ook, of misschien wel juist, ten opzichte van
vrouwen.” Als het gaat om vrouwenrechten is
Oman zeer vooruitstrevend. Op veel hoge
posities in het zakenleven en in de politiek
zijn vrouwen te vinden. Om het land te leren
kennen, hoef je echt niet met een gids op pad.
Met een degelijke kaart, een gps, genoeg
water in de achterbak van je fourwheeldrive
en een opgeladen mobiele telefoon binnen
handbereik, is het hier fantastisch wildkam
peren, zegt Agnes. “Sterker, wij doen nooit

anders. Elk weekend dat wij vrij zijn, reizen
Goos en ik ons helemaal suf. Met z’n tweeën
en met vrienden van hier en mensen die over
zijn uit Nederland. Eén regel hanteer ik voor
mijzelf en onze gasten: lange broek aan en
altijd een blouse met lange mouwen bij de
hand. Het opent letterlijk deuren, samen met
het beetje Arabisch dat ik spreek.”

Oranje woestijn en groene oases
In Oman zijn veel wadi’s. Het water in deze
rivierbeddingen zorgt voor groen en kleur
rijke vogels. De oases zijn de plek voor een
picknick, een duik, trekking en canyoning en
‘wadi bashing’ (met een terreinwagen door de
rivierbedding crossen). De bekendste wadi’s
zijn Wadi Bani Awf, Wadi Bani Khalid en Wadi
Ghul richting Jebel Shams. Mooi, vindt Agnes,
maar ook erg toeristisch. “Ik ga liever naar
Wadi Dahaban (Dhofar), Wadi Sahtan (op weg
naar Yasab) en het Salmah Plateau met diver
se wadi’s.” Echt verliefd is Agnes op de oranje

woestijn Wahiba Sands. “Soms overnachten
we in het oudste en meest authentieke bedoe
ïenen kamp van Oman, het Nomadic Desert
Camp in Al Wasil, maar vaak rijden we een
uur of meer door de woestijn voor we onze
fourwheeldrive op een duin parkeren. Het kan
hier in de winter flink koud worden ’s nachts
en vaak ook erg nat. Hoogzomer is het te heet
om de woestijn in te gaan. En dan heb je nog
de wind, die kan hier hard waaien. De beste
kans om op een bedje onder de sterrenhemel
te slapen heb je vanaf oktober tot en met
maart. Zo helder als hier heb ik de hemel nog
niet meegemaakt. Je kijkt recht in de Melk
weg. Aan onze kampeeruitjes in de Wahiba
Sands heb ik zulke fantastische herinnerin
gen. Met een kampvuur, samen in sneltrein
vaart de zon achter de rode zandduinen zien
zakken. Een explosie van kleur. Ik heb veel
gereisd in mijn leven en veel bijzondere plek
ken bezocht, maar in de Wahiba Sands val ik
keer op keer stil van verwondering.” ■

EXCLUSIEF
■	
Fooien, visumkosten (bij binnenkomst in Oman,

ca. € 20 p.p.) en benzinekosten
VOOR BOEKINGEN EN INFORMATIE

Boek nu bij Travelnauts, experts in verre gezins
reizen. Mail naar info@travelnauts.nl of bel
(020) 52 89 333, o.v.v. Zin in Oman. Op deze reis
zijn de ANVR/SGR-voorwaarden van toepassing.

Kijk op
Zin.nl/muscat
voor een filmpje
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