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Een geopolitieke oase in een dynamische regio 

Menno Steketee 

Zulke telefoontjes krijg je als defensiepublicist niet vaak: “Het Sultanaat Oman heeft het 
genoegen U uit te nodigen om een weekje in het land rond te kijken. Wij leggen U graag uit 
hoe wij erin slagen om een oase van rust te zijn in een regio die toch bekend staat om zijn 
geopolitieke dynamiek. En natuurlijk kunt U een verlanglijstje indienen met voor U nuttige 
bestemmingen en te interviewen personen.” 

Het is een onversneden offer you can’t refuse. 

Maar wél een lastige opdracht. Ik ben niet bekend met het land, noch met de taal, een 
achterstand die zich niet eenvoudig laat wegwerken met inlezen en rondvragen. Wanneer de 
Boeing 777, na een lange vlucht over de Balkan, de Zwarte Zee, Bagdad, Basra en de Arabische 
Golf, in Masqat het asfalt raakt, voel ik me, hoewel ingelezen, onbeslagen ten ijs komen. Maar 
het ministerie van Informatie heeft bij monde van de bevestiging in Brussel alle medewerking 
toegezegd om die achterstand in te lopen. Er zouden interviews en achtergrondgesprekken met 
kopstukken mogelijk zijn. 

Wat in dit stuk volgt zijn echter slechts waarnemingen – dit om het woord conclusies te 
vermijden. Want als één ding intussen duidelijk is, maanden nadat eenzelfde Boeing op Schiphol 
de slurf koppelde, dan is het dat een bezoek van een week te weinig is. En dat de betrachte 
openheid die viel af te leiden uit de uitnodiging nogal relatief is – maar, toegegeven, datzelfde 
zou een journalist uit Oman die op uitnodiging een verhaal moet schrijven over de geopolitieke 
rol van Nederland in déze regio, óók kunnen zeggen.  

Ik zou hier dus die caveat van Joris Luyendijk willen aanhalen: schrijf in stukken over het 
Midden-Oosten gewoon op dat je het soms ook niet weet. Waarvan acte. 

Dat heterogene karakter van die openheid verdient illustratie, toelichting. Bij aankomst op het 
ministerie van Informatie blijkt dat geen gesprekken met militairen, noch met functionarissen 
van het ministerie van Defensie, noch met die van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
mogelijk zijn. “Die geven geen interviews,” luidt de verklaring van een medewerker van het 
Informatieministerie, en “die hebben geen tijd.”  

Daar sta je dan, met het vaste voornemen om, nota bene op verzoek van de autoriteiten van 
Oman zelf, een doortimmerd achtergrondstuk over de geopolitieke relaties van het land met de 
regio te schrijven. Het was pas na terugkomst dat een diplomaat per e-mail de tevoren 
voorgelegde vragen beantwoordde. 



‘Open ramen’ 

“Een oase van rust, omringd door geopolitieke hotspots, dat is Oman.” Said bin Khalfan Al-
Harthy, adviseur van de Sultan op het gebied van “informatiezaken” van het ministerie van 
Informatie legt in zijn grote werkkamer graag uit hoe zijn land erin is geslaagd om die rust te 
bewaren. Maar daarvoor moeten we volgens Al-Harthy eerst een eindje terug in de 
geschiedenis. “mijn land was veertig jaar geleden het achterlijkste land ter wereld.” En nee, dat 
is geen merkwaardige mening van iemand in de top van een informatieministerie. “Er waren 
geen verharde wegen. Er waren veel nare ziektes, maar geen ziekenhuizen. Er was alleen een 
missiehospitaal.” Het land hád een rijke historie, zeker. Het zeevarende Oman had 
handelsposten op de Aziatische en Afrikaanse kust. “Maar die erfenis lag verborgen.” 

Het jaar 1970 bracht de ‘wedergeboorte,’ toen de huidige sultan Qaboos zijn vader afzette. De 
deplorabele staat van de economische en maatschappelijke infrastructuur was niet de enige 
kopzorg voor de nieuwe machthebber. In het westen, in de Dhofar-bergen, woedde nog een 
opstand van rebellen die weinig ophadden met ‘Masqat’ en daarvoor steun zochten bij het 
communistische Zuid-Jemen. Met Britse hulp kwam er snel een eind aan de opstand. 

Al-Harthy: “De Sultan sprak van een ‘nieuwe dageraad’ en nodigde alle Omani die waren 
geëmigreerd uit om terug te komen.” De oliestroom die goed op gang begon te komen, hielp 
daarbij. Alle Omani die je spreekt, prijzen de vooruitgang die sinds die duistere tijden is geboekt. 
Al-Harthy:  

“Als jongen deed ik er drie dagen over om van Masqat naar mijn geboortedorp te 
komen. Dat moest te voet, we hoorden de hyena’s ’s nachts rondom ons huilen. Daar 
doe je nu anderhalf uur over. Over de snelweg. Of kijk naar het schoolsysteem. In 1970 
ging niemand naar school, nu zijn er meer dan zeshonderdduizend leerlingen en 
studenten.” 

Oman is intussen uitgegroeid tot een welvarend land, dat verraadt het prijzige wagenpark dat 
door Masqat rijdt over nieuwe snelwegen. De verhuur van bouwkranen moet ook een bloeiende 
branche zijn, want er staan er tientallen. Voor de bouw van nieuwe hotels, nieuwe 
appartementencomplexen en andere getuigen van economische welstand. Van de crisis is hiér, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het tot stilstand gekomen Doebai, weinig te merken. 

Welvaart is één ding. Politieke stabiliteit is twee, zou je zeggen. Maar Oman steekt in dat 
opzicht inderdaad gunstig af in de volatiele regio. Kijk maar naar de buren ten westen: Jemen. 
Het samengaan van Zuid-Jemen, dat op de Sovjet-Unie leunde en het meer behoudende Noord-
Jemen in 1990 heeft weinig stabiliteit gebracht. Het land kent veel tribale, religieuze en 
economische breuklijnen. Het is niet alleen een intern conflict, er was de afgelopen jaren ook 
Amerikaanse en Saoedische gewapende bemoeienis. 

Iran, met zijn recente turbulente geschiedenis, ligt aan de overkant van de Golf van Oman en, 
nog dichterbij, aan de overzijde van de Zeestraat van Hormoez waarvan de zuidelijke afsluiting, 
Musandan, ook tot het territorium van Oman behoort. 



Die Golf van Oman is intussen ook niet bepaald een mare tranquillitatis. De snel uitbreidende 
Iraanse marine laat zich er vaak zien, Somalische piraten hebben hun werkterrein tot hier 
uitgebreid. En er is een nieuwe eend in de bijt: de Chinese marine, die niet alleen fysiek 
aanwezig is met een smaldeel, maar ook strategisch voet aan de grond wenst te krijgen om de 
handelsroutes te beschermen. Bij Gwadar in Pakistan, pal aan de overzijde van Masqat, heeft 
China een diepwaterhaven gebouwd. 

Geen rustig Umfeld, kortom, maar daarvan is Al Harthy niet onder de indruk. “Wij zijn een 
handelsnatie,” zegt de adviseur, en 

“dat betekent dat we met iedereen zaken moeten kunnen doen en dát betekent op zijn 
beurt dat we ons open moet kunnen stellen voor andere culturen. Met iedereen kunnen 
praten, dat is essentieel voor stabiliteit.” 

Daarvan kan hij best voorbeelden geven. Zo kapte Oman, zoals veel andere Arabische staten, de 
contacten met Israël niet af toen dit land met Egypte de akkoorden van Camp David sloot. In 
1991, toen Irak in verband met de bezetting van Koeweit in oorlog was met ongeveer de rest 
van de wereld bezocht de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Tareq Aziz, Oman. Meer 
recent, in 2009, reisde de sultan af naar de Iraanse hoofdstad Teheran, waar politietroepen in 
gevechten waren gewikkeld met de demonstrerende oppositie. “Praten spaart levens.” Sultan 
Qaboos was overigens in Teheran om over handelsbetrekkingen te spreken. 

Een politiek van ‘open ramen’ in alle richtingen geldt niet alleen voor de buitenlandse politiek, 
zegt Al-Harthy. “Tolerantie op religieus gebied is ook belangrijk. Alle religies zijn hier welkom, 
sterker, het beledigen van welke godsdienst dan ook is hier bij wet verboden.” Niet dat er geen 
“uitdagingen” zijn geweest op het gebied van binnenlandse stabiliteit: 

“In 2001 was er een poging tot een staatsgreep. Ze werden allemaal gearresteerd. Maar 
de Sultan heeft toen in al zijn wijsheid gezegd dat deze mannen door hun eigen 
gedachten zijn misleid. Hij heeft ze een tweede kans gegeven. Sommige van hen 
bekleden op dit moment hoge regeringsposten.”  

Op die manier, stelt Al-Harthy, “immuniseert Oman zich tegen destabiliserend onheil.” 

Relaties 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Oman wenst alleen schriftelijk een aantal vragen te 
beantwoorden over de koers die de Golfstaat vaart bij het handhaven van de stabiele positie in 
deze dynamische regio.  

Oman ziet de Gulf Cooperation Council (GCC), het verbond tussen Golfstaten, als een pijler van 
het buitenlandbeleid. De GCC werd opgericht in mei 1981 en is vooral gericht op het vergroten 
van de rijke, maar dunbevolkte olieproducenten. De drijvende factoren achter dit verbond 
waren de Arabisch-Israëlische oorlog van 1973, in Israël de Yom Kippoer-oorlog geheten, in de 
Arabische wereld de Ramadan-oorlog, en de kleinere conflicten in Libanon die daarop volgden. 



Deze veroorzaakten niet alleen een fall-out in de regio. Ze maakten deze bovendien tot een 
arena van de supermachten. De Koude Oorlog woedde immers nog. Daarop volgden de Camp 
David-akkoorden, wat een onbekende variabele introduceerde. 

Je zou kunnen zeggen dat er in dat jaar op geopolitiek gebied een soort perfecte storm waaide. 
De islamitische revolutie van het sjiitische Iran, de val van de Sjah in 1979 en de oorlog die het 
Irak van Saddam Hoessein een jaar later tegen het land ontketende, zorgden op 
veiligheidsgebied ook voor een aardverschuiving. Een bundeling van krachten van de Golfstaten 
was in dit licht meer dan nodig. Volgens het ministerie heeft de GCC “de relaties tussen de 
lidstaten aanmerkelijk versterkt, op militair gebied maar onder andere ook op het terrein van 
economie en sport.” 

Over de verhoudingen met Iran laat het ministerie weten dat “de diepgewortelde relaties met 
de Islamitische Republiek Iran actief worden gekoesterd door de respectievelijke leiders van de 
twee buurlanden.” Deze relatie, aldus het ministerie, culmineerde in augustus 2009 met het 
historische bezoek van Zijne Majesteit de Sultan aan Iran,  

“waarbij verschillende overeenkomsten werden getekend over samenwerking op het 
gebied van het tegengaan van illegale immigratie, drugshandel, smokkel en piraterij, 
alsook het uitwisselen van expertise, gezamenlijke training en aanverwante zaken.” 

Ook zijn een Joint Economic Committee, een Joint Political Committee, een Strategic 
Consultation Committee en een Parliamentary Committee, allemaal bilateraal, in het leven 
geroepen. 

Ook over het Iraanse atoomprogramma heeft de diplomatie van Oman een officieel standpunt:  

“het Sultanaat is de mening toegedaan dat alle landen, inclusief Iran, het recht hebben 
op het gebruik van nucleaire energie voor vreedzame doeleinden, overeenkomstig de 
regels en bepalingen van het International Atomic Energy Agency (IAEA) en de volledige 
samenwerking daarmee.”  

Oman vindt dat de dialoog tussen Iran en de internationale gemeenschap moet doorgaan opdat 
de wederzijdse zorgen worden weggenomen. “Samenvattend ziet het Sultanaat het liefst dat 
het hele Midden-Oosten wordt verlost van kernwapens.” 

Over de Chinese aanwezigheid bestaat in de Golfstaat, althans officieel, weinig ongerustheid. De 
twee landen onderhouden diplomatieke relaties sinds 1978. Er is tevens een commissie in het 
leven geroepen waarin diplomaten zich eenmaal per jaar buigen over zaken van wederzijds 
belang. Volgens Oman is de betekenis van het werk van deze commissie alleen maar 
toegenomen met de groei van de economische banden tussen de twee landen. “Het Sultanaat,” 
laat het ministerie weten,  

“nam deel aan de Expo 2010 in Sjanghai met een activiteitenprogram en tentoonstelling 
die de cultuur, de bevolking, de geschiedenis, de natuur en de toeristische attracties van 



Oman belichten. Dit weerspiegelde het beleid van het Sultanaat om nauwere 
betrekkingen aan te knopen met andere volkeren overal ter wereld.” 

Masirah 

Bij een rondrit door Masqat blijkt in de Sultan Qaboos-haven een Amerikaanse destroyer te 
liggen, een Arleigh Burke. Het marineschip ligt pal naast het zandkleurige jacht van de Sultan 
met de omvang van een klein cruiseschip en een gelijkgekleurd transportschip met daarop de 
auto’s en helikopters ten behoeve van de entourage.  

De gids en de chauffeur willen geen commentaar geven over de aanwezigheid van het grijze 
schip. En in de terughoudendheid om te spreken over militaire samenwerking met westerse 
mogendheden staan ze niet alleen. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt zich op de 
vlakte.  

Het Sultanaat, luidt het officiële antwoord op de vraag naar de schaal van de samenwerking op 
veiligheidsgebied, “heeft stevige relaties met alle landen van de wereld, gebaseerd op 
wederzijds respect en het principe van non-interventie in elkaars binnenlandse 
aangelegenheden.” De historische relatie met het Verenigd Koninkrijk, vervolgt het statement, 

“is er een van integriteit en wederzijds respect. Deze relatie heeft geleid tot 
samenwerking op economisch en cultureel gebied. Samenwerking op andere terreinen 
wordt aangemoedigd door hoge functionarissen van beide landen.” 

Het Sultanaat  

“heeft eveneens een sterke strategische relatie met de Verenigde Staten. Het 
ontwikkelen van deze relatie gebeurt vanuit iedere invalshoek, door middel van jaarlijkse 
consultaties en de uitwisseling van functionarissen. Het Sultanaat hecht grote waarde 
aan zijn betrekkingen met de VS in het licht van de grote rol die de VS spelen bij het 
oplossen van problemen in het Midden-Oosten en vanwege de grote internationale en 
economische statuur van het land in de wereld.” 

Google Earth legt iets meer bloot van de diepgang van de strategische relaties met de VS. Wie 
inzoomt op de noordpunt van het eiland Masirah ziet daar een grote vliegbasis liggen. Het is een 
van de belangrijke Amerikaanse steunpunten in de regio. 

Economie 

Er is één strategische factor die alle andere in de schaduw stelt: olie. Oman is olieproducent, de 
economie drijft erop. Hoe lang de oliestroom aanhoudt is onderwerp van discussie. Een 
Amerikaans adviesbureau stelde dat de voorraden in tien jaar uitgeput zouden zijn. Maar Sjeik 
Abdulmalik Al-Hinai, onderminister van Economische Zaken, legt in de werkkamer op zijn 
ministerie in Masqat graag uit dat dit een veel te somber vooruitzicht is. “Dat is veel te 
pessimistisch. De olieproductie neemt zelfs weer toe, dankzij nieuwe technologie.” 



Dat neemt echter niet weg dat Oman ook andere economische activiteiten moet ontplooien, 
voor de tijd nadat de oliebronnen echt zijn opgedroogd, wanneer dat dan ook moge zijn. Eén 
van de troefkaarten van het land daarbij is de ligging: vlakbij de maritieme handelsroutes van 
Afrika, Europa en de Golfstaten naar India en China. Oman heeft op verschillende locaties langs 
de kust havenprojecten gelanceerd, waaronder Port of Sohar, een goede drie uur rijden ten 
noorden van de hoofdstad. 

Op een wandkaart wijst Abdulmalik nog enkele, met Project of Sohar te vergelijken projecten 
aan, bij Duqm en Salalah, allemaal verder naar het zuiden. Onder andere Deense, Noorse, 
Braziliaanse, Koreaanse en Belgische bedrijven hebben hierin geïnvesteerd of zitten in het 
management. 

Bij een later bezoek aan Port of Sohar, blijkt de schaal va het haventerrein. Als je door je 
wimpers kijkt, heeft het terrein veel weg van de Maasvlakte: olieterminals, bulkcarriers, 
containeropslag, eindeloze pijpleidingen en andere industriële infrastructuur.  

Tussen de Rotterdamse industriehaven en de Port of Sohar, zijn, natuurlijk, belangrijke 
verschillen – en dan gaat het niet alleen om de kamelen in de velden langs de invalswegen. Zo 
ligt de Port of Sohar, vernoemd naar een stoffig belendend havenstadje, halverwege de Straat 
van Hormoez en de Omaanse hoofdstad Masqat, aan de Arabische Zee. En een ander groot 
verschil is: in 2002 vatte het idee post om hier een industrieterrein te bouwen en al in 2003 ging 
de schop in het terrein. Dat terrein, van drie bij zeven kilometer, is al goed bezet. De Maasvlakte 
kwam eerder evolutionair tot stand. 

Er is ook een belangrijke overeenkomst: de joint venture Sohar Industrial Port Company (SIPC), 
die dit grootschalige project bestiert, is voor de helft in handen van de Haven van Rotterdam. 
Op deze manier, zegt Jan Meijer, directeur van SIPC, op zijn kantoor dat uitziet over het 
immense terrein, “blijft Rotterdam op internationaal terrein een speler.” 

Een rondrit over het terrein maakt duidelijk wat de schaal hiervan is. Het noordelijke gedeelte 
bestaat uit het zogeheten metallurgische cluster waar onder andere bauxiet aan land wordt 
gebracht en de staalsector goed is vertegenwoordigd. In de logistieke sector zijn onder meer 
containerterminals van Steinweg gevestigd en in het petrochemische gedeelte staat een 
raffinaderij en chemische faciliteiten. Aan de noordelijkste rand bouwt Larsen & Toubro 
booreilanden en andere grote offshore-platforms.  

Misschien het meest ambitieuze project dat op dit moment gestalte krijgt is de uitbreiding van 
de staalsector met een erts-jetty. Daaraan kunnen bulkcarriers met een diepgang van 25 meter 
aanmeren en hun lading lossen. Het erts gaat vervolgens via een lopende band naar een smelter 
waarna de verkregen steelpellets via dezelfde pier in wachtende schepen worden gestort die 
daarna naar hun bestemming elders ter wereld varen. In de hal van het SIPC-gebouw staat een 
indrukwekkende maquette van deze geprojecteerde infrastructuur.  

De lokale Omani pers berichtte daarnaast over plannen om iets vergelijkbaars met titanium te 
doen. Ook hierbij zouden ertstankers in Sohar lossen, waarna het lichte metaal kan worden 



bewerkt. Bijkomend voordeel van deze titaniumoperatie zou het hoogwaardig technologische 
karakter hiervan zijn. De bewerking van titanium is complex, waardoor ook de economische 
waarde veel groter is dan die van staal. 

Een oliecentrale, die wordt gevoed via een pijpleiding die direct in verbinding staat met een 
olieveld in het binnenland, zorgt voor de grote energievraag die vooral met de 
aluminiumsmelterij wordt geassocieerd.  

Het bestaansrecht van de Port of Sohar is echt niet alleen geopolitiek, onderstreept Meijer nog 
eens, “er zijn vooral duidelijke geo-economische redenen.” En die verklaren ook waarom de 
Haven van Rotterdam geïnteresseerd was en is in projecten zoals dit. “Iedereen in de markt 
internationaliseert. Als je als havenbedrijf alleen maar je eigen navel blijft staren, dan mis je 
belangrijke mondiale ontwikkelingen.” Daarbij komt, zegt hij, dat “de mogelijkheden om uit te 
breiden op dit terrein in Nederland intussen beperkt zijn.” Het is een misvatting te denken, zegt 
Meijer, dat het vestigingsklimaat hier aantrekkelijker is door de minder stringente 
milieuwetgeving. “Dat is internationaal geregeld.” De Haven van Rotterdam is daarin overigens 
in de Lage Landen niet alleen, ook de Haven van Antwerpen is actief in Oman, in Duqm. 

Juist de specifieke Rotterdamse of Nederlandse maritieme expertise komt volgens de 
betrokkenen bij dit project van pas. Meijer:  

“natuurlijk, wij hebben de gespecialiseerde havenkennis. Maar van minstens even groot 
belang is hier de expertise om een ‘hub’ op te zetten. Wij hebben het totale logistieke 
overzicht. Het gaat hier, net als in Rotterdam, niet alleen om scheepvaart maar ook om 
shore-management. Rotterdam heeft bijvoorbeeld ook te maken met de Betuweroute 
en het Duitse achterland.” 

De Port of Sohar speelt, aldus Abdulmalik in de hoofdstad, ook een grote rol bij de zogeheten 
Omanisering van het land, een ambitieus programma dat beoogt om de nationale expertise op 
bijvoorbeeld industrieel gebied, maar ook op maatschappelijke terreinen te verhogen. Hiertoe 
heeft de Omani overheid doelen geformuleerd waaraan niet alleen de autoriteiten zelf, maar 
ook internationale ondernemingen moeten voldoen. 

Sjeik Abdulmalik wijst naast het economische bestaansrecht ook op de geopolitieke ratio van 
het havenproject. “Port of Sohar ligt aan de goede kant van de Straat van Hormoez, weg van de 
mogelijke troebelen aan de andere zijde.” Het is een onderwerp dat meer in gesprekken met 
overheidsfunctionarissen terugkeert: in het geval van een conflict tussen Iran en bijvoorbeeld 
Israël of de Verenigde Staten sluit Iran deze belangrijke handelsroute en olieaorta af. 

Menno Steketee is journalist en specialist op het gebied van militair -technische 
ontwikkelingen. Hij schrijft voor onder meer NRC Handelsblad , Elsevier  en Jane’s Defence 
Weekly.  

 


