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Oman houdt hart vast om
leider
door Frank van Vliet
MUSCAT •Oman leeft een
beetje in angst. Het sultanaat vraagt zich af hoe
ernstig ziek hun leider is.
De man die het moderne
Oman bijna eigenhandig
heeft geschapen is al
tijden niet in het land
gezien. Ook bij de viering
van de nationale dag onlangs bleef sultan Qaboos
Al-Said in Duitsland waar
hij volgens westerse inlichtingen wordt behandeld voor kanker. In
Oman kan men alleen
maar raden naar de toestand van de leider. „We
bidden voor hem’’, is het
standaardantwoord als je
naar de gezondheid van
de heerser informeert.
Als je op weg van de luchthaven naar je hotel tientallen reusachtige portretten
voorbij ziet komen van de
aanvoerder van het land is
dat doorgaans een teken dat
er flink wat mis is in die
staat. Als je dan ook nog beseft dat die persoon niet alleen de sultan is, maar ook
nog eens premier, minister

het leeuwendeel van de economie.
Wilde de sultan een opera, dan werd die gebouwd.
Zoals veel dingen in Oman
stijlvol en duur, met marmer en fraai hout. In de
enorme centrale moskee,
uiteraard vernoemd naar de
leider, glinstert een enorme
kroonluchter van Swarovskikristal.
Desondanks
wordt het nergens schreeuwerig. In stijl van de heerser
blijft alles ingetogen. Je
vindt in Oman geen skiparadijs of de hoogste wolkenkrabber ter wereld zoals in
andere Golfstaten. De sultan hecht aan traditie.
In het voorlichtingscentrum van de moskee spreekt

Toenmalig
koningin
Beatrix begroet Sultan
Qaboos bij de
uitwisseling
van cadeaus
en decoraties
tijdens het
staatsbanket
in het Al Alam
Paleis in
Oman. Ze
bezocht het
land in 2012.
De Oranjes
hebben een
goede band
met de Golfstaat.

Sultan maakte
Golfstaat groot
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van Defensie, minister van
Financiën en gouverneur
van de centrale bank is gaan
de alarmbellen doorgaans
hard rinkelen. Maar sultan
Qaboos lijkt nauwelijks vijanden te hebben. Zelfs de

Oranjes hebben een goede
band met wat zo’n beetje de
laatste alleenheerser ter
wereld is.
Wie de rapporten van
Amnesty International en
Human Right Watch er op

Sierra Leone faalt
bij aanpak ebola
Van onze redactie buitenland
AMSTERDAM • Ondanks
een tsunami aan westerse
hulp lijkt de ebola-epidemie in Sierra Leone nog
lang niet haar hoogtepunt te hebben bereikt.
Dit terwijl in buurland
Liberia de aantallen overleden en besmette slachtoffers al langzaam aan
het dalen zijn.
Hoe dat komt is nog onduidelijk, maar een belangrijke oorzaak lijken de begrafenisrituelen in Sierra
Leone te zijn die vaak uitgevoerd worden door ’geheime genootschappen’.
Bij die rituelen worden de
overledenen
uitgebreid
aangeraakt, gewassen en
zelfs gekust. Het bijgeloof
wil namelijk dat als niet op
de juiste manier afscheid
wordt genomen van de overledene, zijn geest terug zal
komen en de nog levende familieleden flink kwaad zal
berokkenen.
In Liberia lijkt het erop
dat de regering beter in
staat is geweest om de ABCcampagne – Avoid Body
Contact (Vermijd Lichaamscontact) ingang te doen vinden bij de bevolking. De Wereld Gezondheidsorganisatie WHO rapporteerde in de

Een kind met
ebola ligt in
een kliniek in
Makeni.

na leest komt ook niet tot al
te veel kritische noten. Er
zaten zo’n dertig lui vast
voor het beledigen van de
sultan. Via een pardon van
de leider zijn ze weer op
vrije voeten. Vergeleken bij
wat er in de regio gebeurt is
dat niets. Een opstandje tijdens de Arabische Lente
leidde ook al tot weinig. De
sultan gaf iedereen 20 procent opslag en kocht zo de
rust terug.
Veel Omani kennen geen
andere leider dan de nu 73jarige sultan. Een man die
in 1970 in een vreedzame
coup zijn vader afzette en
Oman veranderde van een

mevrouw Safi over de islam
en de sultan. „De meeste
westerse mensen willen weten of je als moslim inderdaad meerdere vrouwen
kunt hebben’’, zegt ze. „Dat
is echter een zeldzaamheid,
mijn man moet het niet proberen.’’ Over de sultan geen
kwaad woord.
Volgens de wet moet het
parlement, dat nu bijna
niets te vertellen heeft, een
opvolger aanwijzen. Dat
dient binnen twee dagen te
gebeuren. Faalt men dan
wordt er een brief geopend
waarin de dan overleden
leider een opvolger aanwijst. Volgens een zegsman
van het ministerie van Informatie is dat geen recept
voor ellende. „Als een bewoner vertrekt uit een solide huis stort die woning
toch ook niet in?”

slaperig achterafstaatje tot
een moderne Golfstaat, al
is men in Oman wat minder
schreeuwerig dan in ’bling
bling Dubai’ of Abu Dhabi.
Toen Qaboos aan de
macht kwam kende Oman
twee ziekenhuizen en had
het tien kilometer geasfalteerde weg. Sindsdien is het
land opgenomen in de vaart
der volkeren met snelwegen
(31.365 km asfalt), universiteiten en een gemiddeld inkomen van zo’n 20.000 euro. Al die veranderingen
kwamen tot stand volgens
de ideeën van de sultan. En
met dank aan de gevonden
olie natuurlijk, goed voor
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e week digitaal
maandag t/m zaterdag de krant, de hel

2 weken cadeau!
maand november 1800 nieuwe ebolagevallen in Sierra
Leone, drie keer zoveel als
in buurland Liberia.
Oegandese doktoren, Chinese epidemiologen, Australische logistieke mana-

kenhuizen. Dit was een grote tegenslag, want volgens
de WHO moet 70 procent
van de mensen die het virus
hebben opgelopen in een
ziekenhuis in quarantaine
worden behandeld wil de
ziekte onder controle
gebracht
kunnen
worden. Dat
percentage
wordt
in
Sierra Leone bij lange niet
gehaald.
Gevolg is dat mensen het
recht in eigen hand nemen. Steeds meer richten
burgerwachten langs de
wegen barricades op. Met
infraroodthermometers
wordt elke passant de
temperatuur
genomen.
Wijst die koorts uit, dan is
het wegwezen.

Begrafenisrituelen
verspreiden virus
gers en zelfs Britse specialisten voor het dirigeren van
ambulances zijn intussen
massaal in het land neergestreken. Maar desondanks
moest Sierra Leone zo’n zes
weken geleden nog zijn toevlucht nemen tot Plan B,
wat inhoudt dat geïnfecteerden zoveel mogelijk
thuis worden verpleegd bij
gebrek aan voldoende zie-
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