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Het zwarte goud: aardolie
Zonder aardolie vliegen er geen
vliegtuigen, staan de meeste
auto’s stil en bestaat er geen
plastic. Aardolie is ontzettend
belangrijk als brandstof en als
grondstof. Meer dan de helft van
alle aardolie van de wereld zit in
het Midden-Oosten in de grond,
vooral in Saudi-Arabië. Voor dit
land is de oliewinning de
belangrijkste bron van inkomsten.
Om verzekerd te zijn van een
goede prijs werkt Saudi-Arabië

Niet iedereen profiteert van de
opbrengsten van de oliewinning.

samen met andere oliestaten,
zoals Koeweit en de Verenigde
Arabische Emiraten. Een paar
machtige families zijn steenrijk
geworden van de oliehandel, maar
de meeste mensen in die landen
zijn helemaal niet rijk. Op de
olievelden en in de raffinaderijen
werken vooral tijdelijke arbeiders
uit Azië en de armere landen van
het Midden-Oosten. Deze
mensen krijgen daar weinig voor
betaald.

de oliewinning
Het oppompen van aardolie.

de raffinaderij
Fabriek waar men bijvoorbeeld olie zuivert.

verzekerd zijn
Ergens zeker van kunnen zijn.

de tijdelijke arbeider
Iemand die een paar jaar in een ander
land werkt en dan weer teruggaat naar zijn
eigen land.

de oliestaat
Een land dat veel geld verdient met de
export van aardolie.

Planten hebben water nodig om te
groeien, maar in het MiddenOosten is water schaars. Toch lukt
het om op sommige plaatsen
akkers aan te leggen. Langs
rivieren als de Nijl en de Jordaan
groeien granen en groenten. Met
behulp van pompen en kanalen of
leidingen wordt het water over de
akkers verspreid. Dit heet irrigatie.
Daarnaast komen in droge
gebieden plekken voor waar van
nature toch een waterbron is. In

zo’n oase groeien ook planten,
zoals dadelpalmen. Tegenwoordig
bestaan er pompen die water wel
van een kilometer diep omhoog
kunnen pompen. Daardoor zijn er
nu groene akkers midden in de
woestijn. Kleine boeren kunnen die
machines niet betalen. Zij irrigeren
hun land soms nog met de hand
met water uit een rivier of bron.
Andere boeren trekken met vee
van plek naar plek op zoek naar
gras en water. Het zijn nomaden.

schaars
lets waarvan er weinig is.
de irrigatie
Het gebruik van water voor de landbouw.

Enorme ronde akkers in de woestijn van
Saudi-Arabië.

de oase
Een plek in een droog gebied waar voldoende water
is voor landbouw.
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Water in de woestijn
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Strijd om water

Niet ieder huis in het Midden-Oosten
heeft een waterleiding.

In Qatar wordt met dure
apparaten drinkwater gemaakt uit
zeewater. Mensen met geld
komen niets tekort in het MiddenOosten. Zij leven in welvaart.
Maar geld en water zijn er niet
gelijk verdeeld. In het conflict
tussen Israëliërs en Palestijnen
speelt dat een grote rol.
Bananentelers in Israël gebruiken
zo veel water uit de Jordaan voor
irrigatie, dat verder naar het
zuiden bijna geen water meer

door de rivier stroomt. In de
Westelijke Jordaanoever, een van
de bezette gebieden, zit een grote
natuurlijke watervoorraad in de
bodem. Israëliërs gebruiken dit
water voor hun akkers, maar de
Palestijnen die er wonen, mogen
er niet zomaar water aftappen. Ze
zeggen dat ze daardoor veel
minder kunnen verdienen dan
Israëlische boeren. Zo zorgt de
ongelijke verdeling van water voor
onvrede en verschillen in welvaart.

de welvaart
Als mensen genoeg geld hebben om leuke dingen
te doen.
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Iris in Dubai
Iris uit Den Haag woont sinds een
jaar met haar ouders en zusje in
Dubai, een stad in de Verenigde
Arabische Emiraten. Ze vertelt:
‘Mijn vader werkt hier voor een
Engels bedrijf. We wonen in een
wijk met allemaal andere
Europeanen. Maar onze tuinman
en schoonmaakster zijn tijdelijke
arbeiders uit India. We hebben
ook een kindermeisje. Wat ik hier
doe? Nou, ik moet gewoon naar
school. Op vrijdag, als de moslims

naar de moskee gaan, gaan wij
vaak naar de bioscoop, of skiën.
Niet buiten natuurlijk; het kan hier
meer dan 40 °C zijn. Nee, er is een
grote skibaan binnen, de grootste
van de wereld. In de zomer gaan
we sowieso niet naar buiten. Veel
te warm. Dan blijven we lekker
binnen met de airco aan. Het
mooiste hier vind ik de
wolkenkrabbers. Er is er zelfs een
met een tennisbaan hoog in de
lucht. Je weet niet wat je ziet!’

de airco
Afkorting van de airconditioning. Een apparaat dat
de temperatuur in een ruimte kan regelen.

Op 200 meter hoogte tennissen op een
hotel in Dubai.

