
Dag 1, zondag 21 april.
Op naar het land van de farao’s.

Wat een vreemde dag, vanavond in Egypte, nu een hele 
dag wachten, pakken en zo zoetjes aan naar Schiphol 
reizen. Het is allemaal wel heel slim van Djoser ons zo de 
eerste dag door de neus te boren, maar niet echt leuk.
Midden in de nacht landen we in Caïro, waar we 
opgewacht worden door vriendelijke Egyptenaren en 
‘piramietje’-Henk, onze reisbegeleider die liever Dharma 
genoemd wil worden.
Snel zijn we in het Cosmopolitan Hotel en iedereen gaat 
direct slapen.

Matthijs.

Dag 2, maandag 22 april.
Egyptisch museum, Khan al-khalili, Al Aksar Moskee.

Na een lekker Frans/Engels ontbijt (croissants én 
roereieren) wordt er eerst geld gehaald in het Hilton. 
Tenminste... dat dachten we. Bij een aantal mensen 
kwam er vlot het gepinde bedrag uit de automaat, maar 
Ton kwam vele biljetten tekort. Na enkele benarde 
momenten kwam er assistentie in de vorm van een 
manager en een monteur, die de machine openmaakte. 
Uit de rol bleek dat Tons verhaal klopte (hoe kan dat?) 
en er werd een soort tegoedbon uitgeschreven waar Ton 
later zijn geld mee kon terug claimen in Nederland. Nou, 
daar kom je ver mee, in een land waar de toegangsprijzen 
voor toeristen torenhoog zijn en ook nog eens vaak 
toeslag betaald moet worden. Dat is bijvoorbeeld zo 
in het Egyptisch museum, waar flink gedokt moet 

worden om de mummies te kunnen zien: 
Seti I, Toetmosis IV (met gaatjes in 
zijn oren), Ramses II (met geverfd 
haar) en anderen, compleet met 
vinger- en teennagels.
Uiteraard gaat we ook allemaal 
kijken naar de grote stenen beelden 
en de schatten van Toetanchamon. 
Er is zo veel dat we eigenlijk te 
weinig tijd hebben, maar we willen 
ook eten en Dharma neemt ons mee 

naar een Kushari tent, waar we onze 
buiken vol eten met rijst, macaroni, uitjes, 

gehaktballetjes, kikkererwten en groenten.
In vijf taxi’s gaan we dan naar Khan al-khalili, de oude 

Islamitische wijk, waar we door de bazaar dwalen en de 
Al Aksar Moskee bezoeken. Schoenen uit, doeken om 
en wandelen over de tapijten. Je zou zo in slaap kunnen 
vallen hier; en dat heeft een aantal Egyptische mannen 
dan ook gedaan. De echte fanatieke Islamieten bidden 
natuurlijk vijf keer op een dag; sommigen hebben dan 

ook een heuse eeltplek op hun voorhoofd.
’s Avonds eten we bij Felfela (voor sommigen van ons 
een uitkomst, want hier wordt alcohol geserveerd!) en 
drinken we nog wat in de bar van het hotel (het 
Cosmopolitan staat overigens bekend om zijn 
architectonische waarde).
Morgen weer vroeg op pad.

Matthijs.

Dag 3, dinsdag 23 april.
Dhashur, Citadel met Mohammed Ali Moskee.

Ring ring! Te laat! Nu als de wiedeweerga naar de eetzaal. 
Zo, daar zitten we dan. Er is een nieuwtje: Christianne 
is jarig. Gelukkig is ze te laat, dus kunnen we allemaal 
zingen zodra ze binnenkomt. Lang zal ze leven, hoera.
Nadat we allemaal gegeten hebben gaan we naar de bus. 
En rara, wie is te laat? Gertrude. Dharma zegt dat we een 
flesje water mee moeten nemen. Papa probeert een flesje 
Spa te vullen en ja hoor: psssssssh, alle kleren nat. Balen! 
Maar na 1 minuut is alles weer droog. Eerst gaan we naar 
de knikpiramide. Het is lekker zonnig en er staat een 
beetje wind. Ik ga met een kameel en een soldaat op de 
foto. En natuurlijk moeten we een fooi betalen. En wie 
komt daar? Zijn collega; blijkbaar moeten ze het geld 
delen. Die vent baalt als een stekker.
We gaan binnen in de rode piramide, stapje voor stapje 
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naar beneden. Er zijn drie mooie kamers.
Op naar de bazaar en een pannenkoeken-pizzahuis. 
Mmmmmm. Ik neem een ‘small’. Overal lopen 
bedelende katjes.

Dan gaan we lopen door de oude stad. Adri’s 
schoenen zijn kapot en worden gemaakt in de kleinste 
schoenenwinkel ooit. Nadat de schoenen gemaakt zijn 
loopt een hele meute schoolkinderen achter ons aan. 
Dharma begint met ze te spelen en zingen. Op de een of 
andere manier hebben we steeds kinderen om ons heen, 
de hele oude stad door. Jee, dit is erg: zoveel 
lopen. Daar zien we de muren en de koepels 
van de Mohammed Ali Moskee. Dharma gaat 
weg en alleen gaan we verder. In de moskee 
gaan we onder de kroonluchter zitten om 
te luisteren naar het rinkelen van het glas. 
Dan gaan we het uitzicht bekijken met een 
verrekijker. Met de taxi terug, tien pond, twee 
pond fooi. Lekker luieren in het hotel.
Nu naar El Manuel. Jo, vet, ze hebben 
botsauto’s en lekker een set-menu en Oom 
Ali als toetje. Ik neem twee pufjes van de 
waterpijp en ga naar het hotel om lekker te 
slapen. Kabam, een kussengevecht. Deng 
bom, aaah; zo, nu is het warm. Eventjes de 
airco aan en dan gaan we toch maar slapen.

Louike.

Dag 4, woensdag 24 april.
Sakkarah en Memphis.

Om half zeven gaat de telefoon (wake-up 
call, zoals Dharma dat noemt). We staan op, 

wassen, plassen, poetsen en ontbijten. Dan pakken we 
de rugzak in. We hoeven geen bedekte kleding mee; 
een korte broek, een kort truitje, alles mag op deze dag. 
Iedereen heeft een flink fles water mee. De bus staat 
klaar en het lukt aardig om iedereen daar op tijd in te 
krijgen. Dit keer is Gertrude weer de laatste, vanwege 
fysieke problemen.
Onderweg pikken we de gids op die deze dag verder 
begeleidt en verzorgt. Zijn naam is Yossri. Hij begint 
in de bus een heel verhaal te vertellen over Memphis 
en de geschiedenis van de piramides. Wat me hiervan is 
bijgebleven is het volgende: waarom is er van zo’n grote 
stad als Memphis zo weinig overgebleven?
1)Door oorlogen, 2) door recycling (men gebruikte de 
stenen om weer nieuwe huizen te bouwen) en 3) door 
overstromingen van de Nijl (dat denk ik, maar dat weet 
ik niet zeker meer; in ieder geval vond ik het logisch 
toen hij zijn verhaal in de bus vertelde, maar een dag 
later was ik toch het een en ander vergeten).
Memphis is een stadje aan de Nijl, even het binnenland 
in, langs een grote vuilnisbelt en naar een klein parkje. 
Hier ligt onder een afdakje een groot beeld van Ramses II 
(hij deed alles in het groot: grote paleizen, 200 kinderen 
en hij werd zelf 92). Hier is ook een redelijk grote sfinx, 
de helft leeuw en de helft faraohoofd. Yossri vertelde 
hier het verhaal van Isis en Osiris en een aantal andere 
goden: Thot, de god van de wijsheid, met zijn ibiskop 

en Horus, de god 
met een valkenkop. 
Ondertussen kreeg 
onze groep een 
voorstelling te zien 
van twee honden, 
onbedoelde seksuele 
voorlichting met de 
strekking: voor het 
zingen de kerk uit. 
Het grote beeld hier 
is ook van Ramses 
II. Z’n baard is nep, 
maar niet gekruld 
en zijn linkervoet 
staat half voor zijn 
rechtervoet. D.w.z. 
hij leefde nog toen 
dit beeld gemaakt 
werd. Oké, tot zover 
Memphis.
Op naar Sakkarah en 
de Djoser-piramide.
Je rijdt in de bus van 
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de dadelpalmplantages zo de woestijn in, een abrupte 
overgang. En daar liggen dan de resten van eeuwen. We 
zijn in de grafkamers, mastaba’s, gegaan van Mereroeka, 
de belastingontvanger van koning Teti. Hier zijn ook 
reliëfs te zien met veel verhalen van het dagelijks leven. 
De grafkamer van koning Teti ligt op vijftien meter 
diep. Ook hier zijn mooie reliëfs te zien, waaronder 

zijn cartouche. Hierna hebben we de Djoser-tempel 
bekeken, een piramide die anders is dan die van Gizeh 
doordat hier een aantal mastaba’s op elkaar gestapeld 
zijn.
Goed, middagtijd, lunchtijd; op naar een tuinrestaurant. 
Hier hebben we een heerlijke lunch gehad (niet iedereen 
had evenveel trek) met van alles erop en eraan.
Op naar Gizeh en de grootste piramide van de wereld, 
het enige van de wereldwonderen dat nog bestaat. 
We hebben geprobeerd de andere wereldwonderen te 
achterhalen. Yossri wist ze goed op te sommen. Ga maar 
lekker naar de bibliotheek om op te zoeken welke dat 
zijn!
We zijn eerst met de bus naar het uitzichtpunt gereden. 
Hier stonden alle bussen, veel mensen, handelaren, 
kameelhouders en paardeneigenaren. We hebben 
mooie foto’s gemaakt en zijn toen naar beneden 
gereden. Hier hadden we anderhalf uur de tijd om zelf 
de piramides rond te lopen en af te dalen naar de grote 
sfinx. Iedereen waaierden uit. We werden lastig gevallen 
door opdringerige verkopers. Ze gaven je een voorwerp, 
zeiden dat ze je vriend waren en wilden het voorwerp 
niet meer terug hebben. De bereden Egyptische politie 
(te paard en op de dromedaris) joegen de al te lastige 
verkopers met zwepen uit elkaar. De verhalen van de 
piramides van Cheops, Cheffren en Mycerine staan 

prachtig beschreven in allerlei gidsen, dus daar vertel ik 
verder niets over.
Om vier uur verzamelden we weer in het dorp Gizeh bij 
een cafeetje om iets te drinken. In de bus nam Yossri 
afscheid en Dharma was blij dat hij zijn stem weer kon 
laten horen. We kregen dan ook uitgebreid voorlichting 
over de woensdagavond en de donderdag: 
•Iedereen mag zelf weten wat hij doet met het eten;
•hij wil een excursie op het Nassermeer op ons uit 
proberen;
•de volgende dag is het omstaan om half zes en om half 
zeven in de bus.
Wat iedereen ’s avonds heeft gedaan? Wat iedereen heeft 
gegeten? Geen idee. Wij hebben lekker geluierd, kaarten 
geschreven, gelezen, gegeten en geborreld. Het was een 
mooie dag.
Geleerde woorden: aywa = ja, laa = nee, galli balli = pas 
op, sebachel ger = goede morgen, sebachel nur = het 
antwoord op goede morgen.

Gemma.

Dag 5, donderdag 25 april.
Met de trein van Caïro naar Aswan.

Vroeg op, de trein naar Aswan vertrekt om 7:30 uur, 
vanaf het Ramsesstation. Dus... wake-up call, snel de 
spullen bij elkaar, ontbijten, eerst rugzakken, koffers, 
tassen buiten de hoteldeur, laatste plasje en de bus in... 

nadat je je hotelsleutel hebt ingeleverd.
Het is nog rustig op straat. Het station komt al snel in 
zicht. In ganzenpas achter Dharma aan naar perron en 
wagon. Als iedereen geïnstalleerd is vertrekt de trein 
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precies om half acht. En wat doe je dan als je dertien 
uur treinen moet naar Aswan? Slapen, kaarten, lezen, 
weer slapen, thee en koffi  edrinken, broodjes eten 

(allemaal naar dezelfde bakker 
geweest) een dutje, voor- en 

nalezen in diverse reisgidsen, 
een geweldige parodie op 
een Egyptische verkoper 
bekijken (dank je wel, 
Sjoerd), megaraadsels 

oplossen en hints, met als 
absolute kampioen: Matthijs! En 

niet te vergeten: naar buiten kijken. 
Wat zien we dan? 

•stilstaan op een kruispunt; in plaats van slagbomen 
worden kettingen gebruikt.
•ezels, bepakt en onbepakt.
•akkers die bewerkt worden, allemaal kleine vierkantjes.
•afdakjes waaronder de veestapel en het gezin.
•bergen en de woestijn, die soms heel dichtbij zijn en 
dan weer veraf.
•markten, winkels, gekleurde huizen, vooral veel niet
afgebouwde huizen, wasgoed, wapperend in de wind.
Tijdens de hele reis wordt meermalen gezinspeeld op de 
geweldige, fantastische barbecue bij het zwembad van 
het hotel.
Eindelijk, rond negen uur, komen we aan in Aswan. Alle 
bagage wordt uitgeladen, we gaan weer in ganzenpas 
het station uit op zoek naar de bus. Waar is de bus? 
Even wachten en daar is ie dan. Na vijf minuten rijden 
komen we bij het hotel aan de Nijl. Iedereen krijgt zijn 
eigen huisje, maar helaas is er geen barbecue vanavond 
(minpuntje, Dharma) dus... de bagage in de kamer 

en opzoek naar een restaurant, ook weer aan de Nijl. 
Lekker eten en dan eindelijk om een uur of een: slapen!! 
Morgen wordt het weer een drukke dag.

Monique en Rien.

Dag 6, vrijdag 26 april.
Simeonsklooster en Nubisch dorp.

Om acht uur (de klok is verzet naar zomertijd, het 
is eigenlijk zeven uur) werden we gewekt. Het was 
aangenaam koel in onze slaapkamers en buiten was het 
stil op het getjilp van vroege vogels na. Het constante 
getoeter van de auto’s waar ik mee insliep gisteravond is 
er nu niet. De taxichauff eurs slapen nog in Aswan.
Vandaag gaan we varen en een Nubisch dorp bezoeken. 
Het is prachtig weer, maar het lijkt ook erg heet te 
worden. Het ontbijt in het Isis-hotel is uitgebreider dan 
in Caïro; er is yoghurt, fruit en er zijn veel soorten verse 
broodjes. Vandaag is Adri ziek; hij heeft de Egyptische 
variant en dus krijgt hij pilletjes van Dharma. Arme Adri, 
hij kan niet mee vandaag, maar Antoinette gaat wel mee. 
Zij wil namelijk erg graag kameel rijden. We vertrekken 

rond negen uur met een traditionele Egyptische 
zeilboot, een felukka. Er staat een prettig windje en de 
erg jong uitziende bootsjongen weet het bootje handig 

Djoser; de andere manier van reizen

geweest) een dutje, voor- en 
nalezen in diverse reisgidsen, 

een Egyptische verkoper 
bekijken (dank je wel, 
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5

te besturen. We zitten op houten bankjes. De meesten 
hebben hun vakantie-outfit aangetrokken: korte broek, 
hoedje of petje. Zachtjes zeilt ons bootje richting 
Simeonsklooster. Plots zien we kleine donkere jongetjes 
in kleine zelf getimmerde bootjes. Ze maken met hun 
handen, waarin ze vierkante plakjes hebben, scheppende 
bewegingen en zo bewegen ze zich voort over het water 
richting toeristenboten en ‘baksjies’. Ze zingen liedjes 
voor de toeristen. Ik herinner me ze uit m’n jeugd: 
‘Frère Jacques’ en ‘singing ay ay jippee’. Het klinkt heel 
poëtisch, die hoge kinderstemmen die weerklinken en 
kaatsen over het water. Ik geef de jongetjes een fooi 
en fotografeer hun lieve spontane bruine koppies. Ik 
vond dit misschien toch het mooiste dat ik gezien heb 
vandaag. Die lieve kinderen, die al zo jong leren wat 
overleven is en zo’n creatieve manier bedacht hebben 
om aan geld te komen.
Aangekomen op de westelijke oever van de Nijl klimmen 
de moedigen en enthousiasten onder ons op een kameel 
en begeven zich richting klooster. Ik ga te voet. Ik heb al 
eens op een kameel gezeten en weet een beetje hoe het 
voelt op zo’n schommelbeest.
In het klooster krijgen we een rondleiding van een 
Nubische gids met veel gevoel voor humor. Het is een 
grappig mannetje, maar erg veel bijzonders over het 

klooster weet hij niet te melden. Hij spreekt nauwelijks 
Engels. Het klooster is mooi. Het is van een prachtige 
eenvoud en er hangt een serene stilte. Ik vind de 
lichtinval het mooist: mooi diffuus licht en lichtbundels 
uit ronde raampjes die als doorzichtige kokers de 
ruimten binnenkomen.
Na het klooster bezoeken we een Nubisch dorp op 
het olifanteneiland en het schooltje daar. Dat is heel 

primitief, maar er zijn toch ook een paar computers, 
waarschijnlijk sterk verouderd, maar toch. Na het 
bezoek aan het schooltje gaan we naar de botanische 
tuinen ontworpen door lord Kitchener. Het geheel 
doet exotisch en heel koloniaal aan. Hier zijn Britse 
groene vingers in de weer geweest. Het is er prachtig, 
er flaneren jonge paartjes en families picknicken in 
het gras. Ik kan aan hun kleding zien dat het hier de 
bovenlaag van de bevolking betreft, want ze zien er 
nogal netjes en modern gekleed uit. Ik begin trouwens 
vreselijke dorst te krijgen, want mijn half litertje water is 
allang op. Dharma zegt dat we hier water kunnen kopen. 
De hele groep rent dorstig af op het drankenkraampje. 
Het water blijkt echter vijf pond te kosten en dat vinden 
wij Hollanders veel te duur. We willen nog wel even dorst 
lijden tot we bij de Nubische familie zijn waar we zullen 
gaan eten. Het water is daar vast goedkoper.
We stappen van de zeilboot over op een gemotoriseerde 
boot en varen snel door naar de Nubiërs die ons al 
opwachten aan de rand van het water. We stappen van 
boord. De hitte is inmiddels gestegen tot het kookpunt 
en mijn tong plakt aan mijn gehemelte. Het is nog even 
lopen en klimmen door gloeiend heet zand, maar dan 
komen we toch aan bij een fel blauw gekleurd huis 
aan de rand van een typisch Nubisch dorp. Ik zie veel 
felgekleurde huizen en vreemde lemen gewelfachtige 
daken. We ploffen neer op gekleurde rieten matten in 
een gastenkamer zonder ramen, maar godzijdank met 
een fan aan het plafond die het doet. En er is water, 
koel, helder en schoon water. Heerlijk! We zijn even 
uitgeteld en zitten of liggen bij te komen op de matten, 
terwijl de Nubische familie ons eten verzorgt. Het eten 
is heel eenvoudig en goed van smaak en ik ben er niet 
ziek van geworden. Om vier uur zijn we weer thuis in het 
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Isis-hotel. Ik merk dat ik ongemerkt danig verbrande 
bovenarmen heb gekregen.
Het was een mooie dag, boordevol nieuwe indrukken, 
maar ik merk wel dat ik erg moe ben. En vannacht 
moeten we om 3:30 uur opstaan in verband met de 
excursie naar Aboe Simbel! Ik lig om half negen op bed. 
Pfff. Pfffff. Pffffff.

Gertrude.

Dag 7, zaterdag 27 april.
Op naar Aboe Simbel.

Normaal gesproken slaap je op zaterdag wat langer, 
maar als je met Djoser op vakantie bent is het vroeg dag. 
We gaan naar Aboe Simbel en omdat dat plaatsvindt 
in konvooi krijgen wij, Thea en Hans, een wake-up 
call om drie uur. Nelly en Frans staan dan al naast ons 
bed want we willen ‘s morgens wat extra tijd hebben. 
Na onze wasbeurt verzamelen we bij de receptie en als 
iedereen aanwezig is nemen we plaats in de bus. Om 4:
30 uur vertrekt het konvooi en trekken we de woestijn 
in. Iedereen zit wat slaperig te kijken of slaapt echt. 
Het is rustig in de bus want onze chauffeur durft of kan 
niet hard rijden en al snel rijden wij eenzaam door de 
woestijn. Het is nog donker, dus er is ook niet veel te 
zien.
Om zo ongeveer zeven uur begint er iemand met het 
open maken van de meegekregen ontbijtbox. Het is 

een gerommel en gestuntel, maar we krijgen onze doos 
leeg. Intussen tuffen we maar door en zien af en toe een 
gebouwtje of uitgebrande touringcar. Een omgevallen 
vrachtwagen en zand, heel veel zand. Onze Engels 

sprekende Egyptische reisleidster doet haar best ons wat 
bij te brengen over de geschiedenis van Aboe Simbel. 
Het is wat langdradig, maar ze doet haar best. Door 
onze topsnelheid zijn we zeker een half uur later bij de 

tempels en we vragen dan ook wat later wat terug te 
kunnen, zodat we toch wel twee uur rond kunnen kijken. 
Nou, dat was de reis wel waard. Het is een wonder hoe 
zulke kolossale monumenten verplaatst zijn en daardoor 
bewaard voor het nageslacht. De grote tempel is prachtig 
en de kleine tempel is mooi. Maar ja, in de grote tempel 
zat ook de zonnekoning zelf op zijn zetel en wel zo dat 
hij alleen langer dan zijn secondanten in de zon zat. Ook 
hier worden we weer op de huid gezeten door verkopers: 
“ I am your friend, good price, allemachtig prachtig”, de 
bekende spreuken vliegen je om de oren en ze hopen dat 
je wat van hun waar koopt. Om 9:30 uur moeten we weer 
vertrekken; we gaan weer in konvooi terug. We starten 
als tweede, maar voordat we tien kilometer verder zijn 
zoeven alle grote en kleine bussen ons weer voorbij. Is 
de chauffeur nu bang of heeft hij geen rijbewijs? Kan de 
bus niet sneller? We weten het niet. De terugreis duurt 
lang, veel langer dan de heenreis lijkt het wel. Beter wat 
langzamer dan onveilig. En goed weer aankomen bij het 
Isis-hotel is het belangrijkst. Het is een vermoeiende 
dag, zo van ‘s nacht 3:30 uur tot ‘s middags 13:00 uur, 
voor twee uurtjes tempels bekijken; maar het was zeker 
de moeite waard. Als je nu nieuwsgierig bent geworden, 
is mijn verhaal gelukt, want ik kan wel alles vertellen, 
maar zelf ontdekken is nog steeds het leukst.
De dag is echter nog lang niet om. Eerst gaan we even 
wat drinken bij het hotel en dan even rusten, op bed 
of bij het zwembad, want ‘s avonds gaat we weer op 
pad. Dharma weet van geen ophouden. Wat gaan we 

Aboe Simbel; tempel van de godin Hathor
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vandaag nog doen? Nou, we kunnen met de boot naar 
een Nubisch gezin en gaan eten bij hun in huis. De 
meesten gaan mee, want het belooft leuk te worden. Na 
een taxiritje worden we in de boot genomen samen met 
ons huisorkest. Jawel hun muziek gaat mee op de boot. 
We steken het Nassermeer over in ongeveer een half uur 
en Dharma is al aardig losgekomen in de heupen. Aan 
land worden we allervriendelijkst ontvangen met thee. 
We blijven lekker buiten op de patio, op matjes (zonder 
schoenen). Een groepje gaat nog even op verkenning in 
het dorp. Toen het donker ging worden en de mensen 
met kunst en vliegwerk de verlichting hadden ontstoken 
werden we uitgenodigd om binnen onze maaltijd te 
nuttigen. Nou, dat was gezellig, alles op kleedjes op 
de grond: rijst, witte bonen in rode saus, oriëntaalse 
salade, kippenpootjes, broodenvelopjes, enz. Dharma 
gaf aan wat de bedoeling was en daar vlogen we erop 
af: envelop open en vullen maar. Het was lekker, heel 
lekker en ook hier weer ruim voldoende. Nadat we nog 
wat hadden zitten keuvelen werden we uitgenodigd op 
de binnenplaats waar dames hun zelfgemaakte waar op 
originele manier aanboden. Er werd gekocht en niet 
zoals normaal afgedongen, want de mensen hadden 
te goed voor ons gezorgd. Na deze verkoop en een 
vriendelijk afscheid begaven we ons in het licht van de 
volle maan naar de boot. Daar zorgde ons huisorkest 
voor muziek, een ieder ging de ‘dansvloer’ op en liet de 

boot en de heupen flink wiegen. Na een korte tocht over 
het Nassermeer kwamen we terug bij de taxi die ons 
naar het hotel bracht. Het was een lange, maar leerzame 
en leuke dag. Zo scoor je punten als reisbegeleider.

Thea en Hans.

Dag 8, zondag 28 april.
Rondom het Nassermeer.

Vandaag gingen we naar drie verschillende dingen. 
Eerst gingen we naar de onvoltooide obelisk. Die viel 
een beetje tegen; hij was 41 meter lang, en onvoltooid, 
omdat er een scheur in een van de stenen zat. De oude 
Egyptenaren hakten de stenen uit door er eerst gaten in 
te maken en toen hout erin te duwen, het hout nat te 
maken en dan te hopen dat het uitzette. Toen gingen we 
met de bus verder (ik heb een rababa gekocht; iedereen 
heeft er veel last van). De Aswan ‘High Dam’ viel mij een 
beetje tegen, want ik had een echte dam verwacht die 
heel stijl zou aflopen. Maar je had er mooie uitzichten.
Toen gingen we naar de Philae-tempel. Daar hoorde 
natuurlijk een leuk ‘Dharma-verhaal’ bij. Het was 
echt een mooie tempel; en we konden veel mooie 
foto’s nemen. Het was wel jammer dat veel hoofden 

van afbeeldingen waren weggebeiteld door Kopten en 
Moslims.
Toen was de dag voor velen voorbij, maar sommigen 
gingen nu nog mee op krokodillenjacht. Eerst gingen 
we ongeveer anderhalf uur varen. Toen spotte Gemma 
de eerste krokodil. Ik heb hem niet gezien. Toen voeren 
we terug en zei Louike dat hij er drie naast elkaar had 
gezien. Wij zagen niks. Toen werd er nog één gespot; die 

Eten bij een Nubische familie

Aswan; Philae-tempel
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zag ik wel en ik heb er meteen een foto van gemaakt. 
Toen gingen we aanleggen. Even dacht ik dat Gemma 
een moslima was, want ze plofte in één keer op de 
knieën in het zand. Toen hebben we nog gegeten, maar 
geen krokodil. Die avond aten we vis met rijst. Ik vond 
het heerlijk. Het was een leuke dag.

Sjoerd.

Dag 9, maandag 29 april.
Zeilen op de Nijl.

Vandaag varen we met twee felukka’s: Flower II en 
Jane (voor de kleintjes). De wake-up call is om 7:30 uur, 

vertrek om 8:30 uur. Na een uur moeten we uitklaren, 
blijkbaar om de nautische bureaucratie intact te houden. 
De bagage gaat onderdeks, zelf liggen we de hele dag ‘op 
bed’, een houding die ons Hollanders nogal wat ongemak 
bezorgt. Aan boord is ook administratie: de turflijst 
voor de drank. Om een uur of twaalf leggen we aan om 
de wind wat uit te laten razen en om de uitgebreide 
lunch voor te bereiden. Zodra we aanleggen komt de 
plaatselijke Nubische bevolking uit nieuwsgierigheid 
kijken wat we uitspoken.
We varen van Aswan naar het noorden, richting Kom 
Ombo. De wind komt bijna altijd uit het noorden, dus 
moeten we zonder motor tegen de wind in. Dat doen 
we kruisend of laverend. Dat betekent dus dat we elke 
twee tot drie minuten overstag gaan. Het eerste uur is 
de wind stevig (windkracht 4) en komt er dus af en toe 
een golf water naar binnen. Na de lunch is de wind flink 
gaan liggen (windkracht 2 tot 3), een mooie bries voor de 
middagdut.

Wat doe je zoal op een felukka? Na slapen en je benen 
verbranden wordt er ook vertier georganiseerd zoals de 

basiscursus macramé door juf Gemma met behulp van de 
basisset van Dharma. We leren een pols- of enkelbandje 
knopen en voor gevorderden, eentje met kraaltjes. Ook 
Louike is zeer actief, waarop we spontaan besluiten dat 
het vandaag moederdag is.
Een andere vorm van vertier wordt ons onverwachts 
aangeboden. Opeens hebben de Egyptenaren bedacht 
dat er een brug over de Nijl gebouwd moet worden waar 
helaas geen felukka’s onderdoor kunnen zeilen. Dat 
wordt gokken. De Flower 2 kan het, maar de Jane? Die 
is wat kleiner. Kijken, kijken, kijken, een gil en boem... 
De Jane is tegen een pijler gevaren. Gelukkig, geen man 
over boord, maar wat nu? De zeilen worden gestreken 
door ze horizontaal te trekken en dan maar hopen dat 
de stroming in de Nijl sterker is dan de wind. De tweede 
poging mislukt grandioos doordat de giek wederom 
verstrikt raakt tussen de stalen balken. De derde 

De ‘Jane’; nog niets vermoedend

De ‘Flower II’; kunstnijverheid

Nubisch dorp aan de Nijl
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poging is meer succesvol. Naast de stroming wordt er 
ook gebruik gemaakt van de loopplank als roeiriem. 
De passagiers van de Jane zullen ongetwijfeld nog vele 
kleurrijke aanvullingen hebben op deze versie.
Om ongeveer half acht ‘s avonds gaan we aan wal. Het 
eten is al bijna klaar: macaroni met aardappelen, bonen 
en saus. Er moet hout gesprokkeld worden voor het 
open vuur, wat betekent dat we struiken tot op de grond 
afbreken. Dharma demonstreert ons de enige manier 
om een haardvuur te maken. Arie geeft een korte cursus 
sterrenkunde (Orion is na een uur al weg, we zitten 
immers dichter bij de evenaar dan in Nederland) en ik 
kom met glans door de ogentest. Ook nu weer komen 
er uit de duisternis Nubiërs met trommels; we zijn niet 
echt in de stemming. Om half elf gaan we naar bed en 
slapen, snurken, vatten kou of lopen beurse plekken op.

Adri.

Een bijna-dood ervaring (en nog één, en nog één).
Van ver hadden we hem al zien aankomen, de nieuwe brug 
over de Nijl. Maar hoe zouden we er onderdoor gaan? In 
ieder geval zouden onze twee bootsjongens (Mohammed 
en Baraca) het zeil moeten strijken en misschien de mast 
wel inklappen, maar dat hadden ze vast wel vaker gedaan. 
Mijmerend en dobberend voeren we verder terwijl de 
jongens richting tweede en derde pyloon gingen. De 
sterke stroom bemoeilijkte het gemanoeuvreer weliswaar 
enigszins, maar ze leken ervaren genoeg. Tot plotsklaps 
Lei riep: “Kijk uit!”. En terecht, want we voeren recht op 
een pyloon af. Het hout leek al splinterend in het rond 
te vliegen, de jongens sprongen met grote schrikogen 
heen en weer, en nog een keer werden we geramd. Wat 
een schrik. We konden ons amper vasthouden. Toen de 

scheepsjongens eindelijk zover waren (en wij enigszins 
van de schrik bekomen) probeerden ze het een tweede 
keer. Helaas raakte nu de touwen verstrikt in de stellages 
van de bouw. Vaster en vaster raakten we terwijl aan de 
andere kant de maalstroom de boot mee wilde trekken. 
Henriëtte nam met grote tegenwoordigheid van geest de 
videocamera ter hand en legde alles op fi lm vast. Dit tot 
grote ergernis van Ton, die vond dat we wel iets anders 
hadden om ons druk over te maken. Met veel kunst en 
vliegwerk raakten we los en nu gingen de jongens voor de 
middelste doorgang. Dat lukte en met de zenuwlach om 
onze lippen voeren we verder de Nijl af. Natuurlijk was 
deze bijna dood ervaring het gesprek van de dag, temeer 
daar later bleek dat de andere boot zich nauwelijks had 
gerealiseerd wat er met ons gebeurd was.
‘s Nachts kwam de tweede bijna-dood ervaring: het 
gesnurk van Henriëtte (het mens was niet tot bedaren te 
krijgen) en ‘s ochtends in Kom Ombo de derde: ik ging 
daar in het ‘Rural Village’, een café, naar de WC. Verder 
commentaar overbodig, lijkt me.

Matthijs.

Dag 10, dinsdag 30 april.
Koninginnedag in Nederland.

Om vijf uur, jawel in de ochtend, varen we weer met de 
felukka. De meesten van ons slapen of liggen nog. Er is 
weinig wind, dus worden de felukka’s met de lange stok 
voortgeduwd. Om half zeven is iedereen zo’n beetje 
wakker. Niet iedereen heeft goed geslapen, omdat 
het nogal koud was en niet iedereen een deken had. 
Daarnaast lagen we op heel dunne matrassen, zodat 
de planken goed voelbaar waren. Midden in de nacht 

“De brug der zuchten” (voor Djoser dan...)

Kom Ombo; tempel gewijd aan Sobek en Haroëris

Een bijna-dood ervaring (en nog één, en nog één).
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over de Nijl. Maar hoe zouden we er onderdoor gaan? In 
ieder geval zouden onze twee bootsjongens (Mohammed 
en Baraca) het zeil moeten strijken en misschien de mast 
wel inklappen, maar dat hadden ze vast wel vaker gedaan. 
Mijmerend en dobberend voeren we verder terwijl de 
jongens richting tweede en derde pyloon gingen. De 
sterke stroom bemoeilijkte het gemanoeuvreer weliswaar 
enigszins, maar ze leken ervaren genoeg. Tot plotsklaps 
Lei riep: “Kijk uit!”. En terecht, want we voeren recht op 
een pyloon af. Het hout leek al splinterend in het rond 
te vliegen, de jongens sprongen met grote schrikogen 
heen en weer, en nog een keer werden we geramd. Wat 
een schrik. We konden ons amper vasthouden. Toen de 

scheepsjongens eindelijk zover waren (en wij enigszins 
van de schrik bekomen) probeerden ze het een tweede 
keer. Helaas raakte nu de touwen verstrikt in de stellages 
van de bouw. Vaster en vaster raakten we terwijl aan de 
andere kant de maalstroom de boot mee wilde trekken. 
Henriëtte nam met grote tegenwoordigheid van geest de 
videocamera ter hand en legde alles op fi lm vast. Dit tot 
grote ergernis van Ton, die vond dat we wel iets anders 
hadden om ons druk over te maken. Met veel kunst en 
vliegwerk raakten we los en nu gingen de jongens voor de 
middelste doorgang. Dat lukte en met de zenuwlach om 
onze lippen voeren we verder de Nijl af. Natuurlijk was 
deze bijna dood ervaring het gesprek van de dag, temeer 
daar later bleek dat de andere boot zich nauwelijks had 
gerealiseerd wat er met ons gebeurd was.
‘s Nachts kwam de tweede bijna-dood ervaring: het 
gesnurk van Henriëtte (het mens was niet tot bedaren te 
krijgen) en ‘s ochtends in Kom Ombo de derde: ik ging 
daar in het ‘Rural Village’, een café, naar de WC. Verder 
commentaar overbodig, lijkt me.

Matthijs.
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kregen we ook een gratis kikkerconcert. Het ontbijt 
bestaat uit een ei, brood, kaas, jam en thee. We meren 
nog één keer aan bij een bananenplantage voor een 
sanitaire stop. Om een uur of acht komen we in Kom 

Ombo aan. Om ons heen ligt een aantal cruiseschepen. 
We beginnen met een bliksembezoek aan de tempel 
gewijd aan Sobek, de krokodillengod en Haroëris, de 
god met de valkenkop. Hun afbeeldingen komen met 
regelmaat terug op de muren. In een kleine kamer 
naast de ingang zijn krokodillenmummies te zien. Naast 
de tempel is een leuk café, het Rural Village. Er staan 
allerlei planten in volle bloei en iedereen komt weer bij 
van de felukka-tocht.
Om negen uur gaan we met de bus naar Edfu, waar 
we de tempel van Horus bezoeken. In het voorste 
gedeelte staan allerlei zuilen in verschillende maten. In 

het achterste gedeelte is een aantal kleine ruimtes die 
bewerkt zijn met reliëfs. In een ervan staat een kopie 
van de houten boot waarmee Horus één keer per jaar 
naar zijn vrouw ging in Dendera. Buiten de 
tempel zijn er in de souvenirwinkeltjes 
jurken, zwaarden, hoeden, sieraden en dergelijke 
te koop. Er wordt gretig ingekocht. Dan 
gaan we met de bus verder naar Luxor, in 
colonne, waar we met de middag aankomen. 
Tijdens de rit vertelt Dharma wat 
we allemaal gaan doen en kunnen gaan 
doen in Luxor.
Nadat de tassen uit de bus zijn gehaald 
en iedereen zijn kamernummer 
heeft gaan we allemaal onze 
eigen weg. Om half zeven 
v e r z a m e l e n we voor het 
avondeten en gaan naar het El Hussein-restaurant. 
Iedereen bestelt wat anders: lasagne, vis, cordon bleu, 
omelet. Als toetje is er lekker ijs. Na het eten gaan we 
naar een goud- en zilversmid, de Meret Workshop. In 
deze winkel zijn allerlei gouden en zilveren sieraden te 
koop; het meest bekend is een cartouche, een plaatje 
met je naam in hiëroglyfen. Sjoerd is meteen verkocht 
en koopt een gouden exemplaar. Na het bezoek gaan de 
meesten naar het hotel om te slapen, omdat we om half 
vijf moeten opstaan voor een bezoek aan het Dal der 
Koningen.

Christianne.

Dag 11, woensdag 1 mei.
Door het Dal der Koningen.

Om 4:30 uur wake-up call: ochtendrituelen. Om 5 uur: 
ontbijt. Lei en Louike gaan vandaag niet mee, maar 
verder is iedereen met kleine oogjes aanwezig. Alleen 
Dharma gaat ontbijtloos een lange dag tegemoet. We 
lopen naar de veerpont. Aan de overkant van de Nijl 
staat de bus, met onze gids voor twee dagen: Maged. 
Vandaag bezoeken we de necropool van Thebe met 
een bezoek aan de Vallei der Koningen, de tempel 
van Hatsjepsoet en Deir-El-Medina, het dal van de 
kunstenaars. Eerst gaan we naar de Vallei der Koningen. 
Het is nog vroeg, de zon komt op boven het Ramesseum, 
een ballon stijgt op. Zoals bij elke excursie is het vervoer 
weer prima geregeld. Dharma koopt de kaartjes, wij 
hobbelen lekker achter hem aan. Met een minitreintje 
gaan we naar het begin van de vallei. De eerste foto’s zijn 
echter al eerder geschoten bij de kolossen van Memnon. 
Ik ga hier niet alles herhalen wat in de verschillende 

Kom Ombo; bij café Rural Village

Edfu; tempel van Horus
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reisgidsen en kunstboeken over 
Egypte uitgebreid beschreven 
wordt of wat Maged vertelde.

We bezoeken in de vallei drie 
tombes: nummer 35, de tombe van 

Amemhotep II, nummer 6, de tombe van 
Ramses IX en nummer 2, die van Ramses IV. Gids 

Maged is een rappe spreker en heeft veel te vertellen. 
Het is moeilijk om geconcentreerd te luisteren. De 
groep wordt steeds onrustiger, we willen graag gaan 
rondkijken. Christianne is als eerste verdwenen. Later 
blijkt dat zij als enige het graf van Toetanchamon heeft 
bezocht. Maged is een Kopt en heeft een tatoeage van 
een Koptisch kruis aan de binnenkant van zijn pols. 
Gertrude, die tatoeages met een verhaal verzamelt, 
vraagt of hij voor haar camera wil poseren. Hoe vertel 

je als Koptische gids verhalen over de door Kopten 
beschadigde beelden en reliëfs?
We verlaten de Vallei der Koningen en stoppen bij een 
aantal winkeltjes, primitief beschilderd, die albasten 
voorwerpen verkopen. Dharma had ons al gewaarschuwd 

dat de prijzen hier onfatsoenlijk hoog zijn. We kregen 
een demonstratie. Hans hielp met het uithollen van een 
albasten vaas. Gids Maged zat meteen aan de waterpijp. 
Niemand kocht iets: “Kijken, kijken, niet kopen”.
Dan met de bus naar de tempel van Hatsjepsoet. 
Maged vertelde het verhaal in de bus en aan de voet 
van de tempel. Daarna konden we die gaan bekijken. 

Dat werkte beter. Wat een goed gekozen plek voor en 
tempel; je wordt er nederig van: een lange weg, dan 
trappen omhoog, de drie terrassen van de tempel en 
daarachter een geweldige bergwand.
We stappen weer in de bus voor een bezoek aan Deir-
El Medina, het dal der kunstenaars. Hier bezoeken we 
de graven van Inerchase en Sennedjem. Leuk is het 
toch te zien hoe iedereen zo’n ochtend op zijn eigen 
manier beleeft. Gertrude en Antoinette hebben heel 
veel aandacht voor de techniek van de tekeningen, de 
lijnen, het inkleuren, enz. Hans en Frans vragen zich 

Dal der Koningen; tombe Amenhotep II

Dal der Koninginnen; tempel van Hatsjepsoet

Tempel van Hatsjepsoet; Hathor

reisgidsen en kunstboeken over 

Dal der Koningen; tombe Amenhotep II

Dal der kunstenaars; tombe van Sennedjem
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steeds af hoe de oude Egyptenaren de bouwwerken voor 
elkaar kregen, welk gereedschap ze hadden, enz. Als 
stripliefhebber bewonder ik de vele getekende verhalen 
in reliëf en de hiëroglyfen. Sjoerd weet heel veel over de 
goden, de farao’s en de Egyptische geschiedenis.
Doordat we zo onmenselijk vroeg aan de poorten van 
Thebe stonden zijn we om ongeveer half twaalf al terug 
op de oostelijke oever van de Nijl. Gemma, Ton en 
Antoinette gaan e-mailen. Iedereen is moe, behalve de 
vier van Tilburg, die niet kapot te krijgen zijn. Dus wordt 
er ‘s middags geslapen, gezwommen en gezond. Op het 
einde van de middag gaan Sjoerd en Henriëtte nog naar 
de tempel in Luxor; dapper!
Om 17:00 uur gaan we met een busje op pad om fi etsen 
te huren, wat nog een heel gedoe is, want er zijn geen 
bellen, geen licht, ovalen wielen, verbogen sturen en 
aanlopende remmen. Veel fi etsen hebben een afwijking 
naar links, sturen zwaar, of hebben een te laag of te 
hoog zadel. Uiteindelijk fi etst iedereen naar de pont. 
Aan de overkant van de Nijl weet Dharma een leuk 
restaurantje, waarvan de eigenaar is getrouwd met een 
Nederlandse. De temperatuur is heerlijk, er staat een 
windje en we hebben een prachtig uitzicht over de Nijl. 
Na afl oop gaan we ‘laag zitten’ met een waterpijp. Een 
muziekgroep met twee rababa’s, een trommel en een 
tamboerijn treedt op. Al improviserend zingen zij vooral 
Dharma toe met opvallend veel ‘habibi’s’. Om 23:00 uur 
valt voor mij het doek.

Bert.

Dag 12, donderdag 2 mei.
Dwalen door Karnak.

Onze wake-up -call kwam om 5:30 uur. Vandaag brengen 
we een bezoek aan de Karnaktempel. De meesten 

van ons gaan per fi ets, 
Sjoerd en ik gaan met een 
calèche (± 15 minuten). 
Op de heenweg zien we 
verschillende uitgegraven sfi nxen. 
Deze zijn anders dan die bij de Luxortempel; 
ze hebben namelijk de kop van een ram. Het i s 
een aangename tocht en tegen zevenen arriveren we bij 
de tempel. Onze gids Maged is nog niet ter plekke en 
we nemen de kans waar om op eigen gelegenheid alvast 
de eerste mooie foto’s en video-opnames te maken. 
Het is nog heerlijk rustig (weinig toeristen) en de zon 
schijnt prachtig in de tempel. De meesten van de groep 
prefereren hun eigen gang te gaan in plaats van onder 
begeleiding. Om negen uur vertrekken we weer. Onze 
calèche staat nog netjes op ons te wachten en zet ons 
af bij het Luxormuseum. Daar zien we een fantastische 
collectie beelden, sieraden en meubels; vooral de muur 
met stukken reliëfs van Achnaton, gevonden op de 
negende pilaar van Karnak is erg indrukwekkend. We 
nemen heel veel foto’s. Het beeld van Thoetmozes is 
nog erg intact. Na het museumbezoek slaat de moeheid 
toe. We eten snel een hapje en luieren de rest van 
de middag.

Vroeg in de avond werken we 
onze eerste fast-food hap 

(McDonald’s) naar binnen. 
Om 21:00 uur gaan we 
slapen.

Henriëtte.
Per calèche naar de tempel van Karnak

Sfi nxen in de Karnaktempel

van ons gaan per fi ets, 

een hapje en luieren de rest van 

Vroeg in de avond werken we 
onze eerste fast-food hap 

Om 21:00 uur gaan we 
slapen.
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Dag 13, vrijdag 3 mei.
Fietsend over het platteland.

Het fietstochtje dat we gistermiddag maakten vonden 
de kinderen geen succes, vandaar dat Gertrude en ik ons 
vandaag om 6:30 uur lieten wekken.
Voor half acht stond ik kortom te soebatten bij de pont 

met een in galabia gehulde Egyptenaar die tegen mijn 
zin mijn fiets onder mijn handen vandaan trok, terwijl 
ik trachtte af te rekenen met de veerman. Onderwijl 
liet Gertrude zich gek maken door een motorboot-
verkoper die beweerde dat we een half uur zouden 
moeten wachten. En daar waren we niet om half zeven 
voor opgestaan! Ik brieste even en ± 5 minuten later was 
het weer koek en ei: Gertrude zat op een varend pontje, 
ik had m’n fiets terug, exclusief baksjies, mijn wisselgeld 
stak in mijn afritsbroek; de fietstocht kon beginnen.
Het was een heerlijke ochtend. Overal waar we kwamen 
rende kinderen naar ons toe en riepen: “Hello”. Ik schat 
dat we in twee uur wel zevenhonderd keer “Hello” 
of “Salam” hebben gezegd. De huizen waren minder 
schilderachtig helaas dan tijdens onze tocht langs de 
koningsgraven. Wel heb ik in een uurtje een Novib-
kalender bij elkaar gefotografeerd. We genoten volop. 
Na dik twee uur deed mijn kont zo’n zeer dat we de 
fietsen meteen inleverden bij het verhuurbedrijf.
Ik kocht bij de Aboudhi-boekwinkel een dagboek van 
Florence Nightingale, die een reis naar Egypte maakte 
in 1849-1850. Gertrude scoorde drie geurtjes in een 
souvenirshop ernaast. Om half twaalf lag ik op de 
zevende verdieping van ons hotel in het water te stoeien 
met Lei en Louike, tussendoor mijn eigen dagboek van 
Egypte bijhoudend.

Tegen half twee vroeg één van de hotelmanagers aan ons 
of we hem wilden helpen door van kamer te wisselen 
en met z’n vieren op één kamer te gaan liggen. We 
waren hem ter wille, maar kregen daar naar mate de 
tijd verstreek bijna spijt van. Allereerst bleef één van 
de medewerkers nadrukkelijk op baksjies wachten; 
vervolgens waren de kussens zo dik dat je er niet op 
kon liggen, het vierde bed stond achter een muur en 
was niet koel te krijgen. Daarbij kwam nog het extra in- 
en uitpakgedoe. We hadden eigenlijk zelf om baksjies 
moeten vragen!
In de buurt van het hotel hebben we geluncht. Gertrude 
zag een uithangbord waarin ze wel geïnteresseerd 
was, maar de winkeleigenaar wilde niet omlaag met 
de vraagprijs en het aanprijsbord ging niet mee naar 
Nederland. Het verschil tussen vijftig en honderdtien 
Egyptische pond was een te grote kloof en er werden 
geen nieuwe zetten gedaan.
Louike ging zwemmen, want dat had hij met Sjoerd zo 
afgesproken en wij liepen nog even een blokje om door 
de stoffige, maar levendige winkelstraatjes. We zagen hoe 
bij 35°C levende ganzen werden verkocht bijvoorbeeld 
en hoe een halve koe bij de slager buiten hing.
In het hotel deden we een klein dutje en doken daarna 
in het water. Diverse van onze reisgenoten vertelden ons 
later dat ook zij hetzelfde blokje door de dorpen langs de 
Nijl hadden gefietst.

‘s Avonds namen we deel aan een buffet met buikdanseres. 
Per taxi of per fiets gingen we naar een zeer groot en 
modern hotel. De airco stond op tien en de heleboel 
was lekker kitscherig aangekleed. Het buffet stond al 
klaar. Behalve onze groep waren er ook veel Japanners 
neergestreken. Het eten verliep enigszins chaotisch. We 

In de Nijl spelende kinderen

Cruiseschepen op de Nijl (een andere manier van reizen)
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zaten aan tafel met de 
‘kruikjes’ en praatten 
over woningen en 

reizen. Een man speelde 
op een orgeltje een verkeerd 

soort muzak. Daar doemde 
dan de buik- danseres op, die mijns 
inz i ens een wat schril postuur had 
en haar buik -of all places- bedekt 
h a d met een doorschijnend 
stofje. Alras werd het banaal, zo de setting dat al niet 
aangaf. Uiteraard moest er meegedanst worden, tot 
grote schrik en afschuw van velen. De kinderen bleken 
de “deus ex magina” toen ze kwamen vragen of we naar 
huis konden. Zelfs zij vonden het stomvervelend. Arie 
en Matthijs boden zich spontaan aan als begeleiders. “Ik 
zal nooit meer iets onaardigs zeggen over de kinderen”, 
beloofde Matthijs, die dit dieptepunt graag snel wilde 
vergeten.
Canopes (ingewandenpotten) moesten Jut en Jul 
aanschaffen. Ze konden maar niet kiezen en vroegen ons 
advies. We liepen derhalve een keer of vier tussen twee 
souvenirwinkels op twintig meter afstand op en neer om 
te kijken en te vergelijken. Een hilarisch gezicht. 
Ondertussen probeerden handelaren 
mij een antiek beeld (van Isis) voor 800 
pond aan te smeren. Om te gillen!
We lieten de jongens bij hun 
existentiële keuze. Lei en ik 
adviseerden het tegenovergestelde van 
Gertrude: de zandkleurige versus de 
felle stripachtige potten.
In het hotel deden we de jongens naar bed en pakten 

onze tassen. Na een uurtje kwamen Arie en 
Matthijs verslag uitbrengen van de aankoop en 
hun onderhandelingsproces. De koop was op 25 
piaster bijna afgesprongen en bedroeg uiteindelijk 

187,50 LE.
Gevieren togen we naar een verschrikkelijk 
leuk terras vlakbij ons hotel, helemaal in het 
groen van planten als een heuse oase. Arie, 
Gertrude en ik dronken daar een bijzonder 
soort thee, gelig van kleur, schuimend bij 
inschenken en koel qua afdronk. Al had ik 
wel eens betere Darjeeling gehad in Limburg, 
België en Duitsland, dit smaakte ook heerlijk. 

W e betreurden het dat geen van ons een camera had 
meegenomen en warempel, daar sloop als een soort 
monsieur Hulot een bekende met een videoapparaat 
langs het terras: Christianne. Ze vereeuwigde ons 
theekransje. Arie en ik konden er maar geen genoeg van 

krijgen. We spraken over kermissen rond Alkmaar, het 
café in z’n geboortedorp, de musicalvereniging en nog 
veel meer.
Van al die thee moet je ook plassen. Dat diende in hotel 
Venus te gebeuren. Zo kom je nog eens ergens... De deur 
kon niet op slot, er was geen controle op de toegang naar 
de verdieping waar gasten verbleven en waar vreemden 
van hun toilet gebruik maakten die gewoon ergens op 
een terras thee dronken. Arie en ik moesten tenslotte 
een bedrag afrekenen waar we nog vier van die canopes 
voor mee hadden kunnen nemen naar Nederland.

Ton.

Dag 14, zaterdag 4 mei.
Richting Rode Zee.

De wake-up call was om half zeven en om zeven uur 
zaten we met z’n allen aan het ontbijt, samen met nog 
een aantal andere groepen. Het was erg druk; er stond 
een rij bij de kok die ons dagelijks eitje bakte. Om half 
acht zaten we in de bus en reden naar een verzamelpunt 
in Luxor waar meer bussen stonden. Bij een bus werd 
nog een wiel gewisseld; daar was haast bij, omdat de 
colonne precies om acht uur zou vertrekken. Op naar 
Hurghada.
Tijdens de rit was niet veel te beleven. We reden door de 
woestijn. Iedereen was snel uitgekeken en de meesten 
vielen dan ook snel in slaap. Na twee en een half uur 
rijden was er een snelle stop voor een sigaretje en een 
plasje. Een half uur voor Hurghada kwam er eindelijk 
iets anders in ons gezichtsveld: de Rode Zee.
De hal van het hotel Helnan Regina zag er mooi uit. Er 
was zelfs ter gelegenheid van het Koptisch Pasen een 

Hurghada; hotel HelnanRegina
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hoek met konijnen, ganzen, eenden en duiven. Toen we 
de sleutels hadden gingen we naar onze kamers. Dat viel 
tegen: ze waren nog niet schoongemaakt. Daarnaast keek 
ik uit op een wasserette en een muur. Ik had gehoopt op 

uitzicht op de tuin; die was mooi groen en de planten 
stonden in volle bloei. In de tuin stonden bungalowtjes 
en appartementen van twee verdiepingen. Mijn kamer 
was erg groot en helemaal wit. Er stonden alleen een bed, 
twee stoelen en een kaptafel. De televisie en de koelkast 
deden het niet en als ik de balkondeur opendeed kwam 
er lawaai uit de wasserette. Ik vond het niks en regelde 
een andere kamer. Na veel zeuren kreeg ik een bungalow 

toegewezen. Ondanks dat het hotel helemaal vol 
geboekt was, was het mij gelukt om iets anders te 
regelen! Het was stukken beter, alles werkte en er 
waren kleuren in mijn kamer. Nadat ik de tassen 

had overgebracht kon ik eindelijk wat gaan 
rusten. Na een uurtje ben ik naar het strand 

gegaan, waar ook de rest van de groep 
was. Er werd gelezen, gezwommen en 

natuurlijk gezond. Rond 
vijf uur ging iedereen weer 

naar zijn kamer om zich op 
te knappen voor het avondeten. 

We gingen niet naar de McDonald’s, 
ook al was dat gemakkelijk geweest, want die zat 
tegenover het hotel. Daarnaast had al een aantal 
mensen daar hun lunch gehad.
We gingen bij het Regensburger Kaffee 
eten. We hadden westerse muziek op de 

achtergrond en een westers menu. Zoals 
gewoonlijk ging er wat mis; we kregen dingen die niet 
besteld waren en dingen die wel besteld waren kwamen 

niet. Het afrekenen ging ook niet even soepel, maar het 
eten smaakte goed, vooral de knoflooksalade die zo’n 
beetje iedereen had besteld. Na het eten ging iedereen 
z’n eigen weg; de een ging nog een waterpijp roken, de 
ander ging winkeltjes bekijken.

Christianne.

Dag 15, zondag 5 mei.
Snorkelen.

Na een overvloedig ontbijt in het hotel vertrok de 
bus om half acht voor een dagje snorkelen. Helaas 
lagen Ton en Thea uitgeschakeld op bed en Matthijs 
en Arie kozen voor het strand. Na het passen van 
zwemvliezen en brillen zat de sfeer er al goed in. Op 
drie verschillende plaatsen kon gesnorkeld worden. Bij 
de eerste aanlegplaats kwamen er nog wat vraagjes, maar 
heel het spul dook er toch in. Ik had groot respect voor 
Adri die met zwemvest het toch maar aandurfde. Bij 
de tweede stop zei Dharma dat ik het toch ook maar 
eens moest proberen, want met hem samen was nog 
nooit iemand verdronken en gebeurde dat wel, was dat 
leuk voor de video of foto. Maar ja, ik had het Spaans 
benauwd. Toch wilde ik natuurlijk wel. Na veel wikken 
en wegen en gepraat te hebben met Frans en Dharma 

wilde ik de grote sprong toch wel wagen. Eerst werd ik 
in twee reddingsvesten gehesen en moest ik rustig gaan 
zitten. Toen werd ik door onze charmante reisbegeleider 
nat gemaakt; ik kreeg een brilletje op en gleed het water 
in. Dharma praatte rustig op mij in, maakte een grapje 
en nam me mee naar het koraal. Het was zo prachtig, het 
leek wel televisie onder water. Wat had ik een spijt dat ik 

Mooi Hurghada

Snorkelen in de Rode Zee
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bij de eerste aanlegplaats al niet mee was gegaan. Maar 
terug op de boot merkte ik wel dat ik stond te beven. 
Het was voor mij een hele ervaring. Dharma bedankt. 
Het eten aan boord was ook goed te pruimen. Rond half 
vier gingen we weer richting hotel.
‘s Avonds was het diner bij Moby Dick. Daar werden 
ons na het eten koffie en een waterpijp aangeboden. 
Lei en Louike wilden het ook wel eens proberen; wat 
een prachtige kans voor die jongens. Na wat slikken 
en bijna stikken hadden ze de techniek echter zo door 
natuurlijk.
Na zo’n waterdag wil je wel op tijd naar bed. De wekker 
zou om half vier weer afgaan. De dagen vliegen voorbij; 
Frans en ik genieten elke dag.

Nelly.

Dag 16, maandag 6 mei.
Van Hurghada naar Katharina.

In alle vroegte vertrekken we met de draagvleugelboot 
richting het Aziatische deel van Egypte: de Sinaï, met 
als hoogtepunten het klooster van Sint Katharina en 

het beklimmen van de Mozesberg om de zonsopgang 
te zien. Daarna wacht rust in de badplaats Dahab. We 
beginnen met de lange bustocht richting Katharina 
door een prachtig gebergte. Welvingen, kleuren en 

op enkele plaatsen nederzettingen van nomaden. De 
bedoeïenen hebben tegenwoordig eigenlijk allemaal 
vaste standplaatsen en een inkomen uit het toerisme. 
Ze verkopen sieraden, kleden en bergkristallen (getuige 
de stop onderweg). Na een rit van vier uur komen we 
aan in Katharina, doen enkele inkopen en checken in in 
het El Wadi-hotel, met douches en bad, maar bij enkelen 
zonder water. In verband met Koptisch Pasen gaat het 
bezoek aan het klooster niet door. Dat doen we morgen. 
Na de lunch gaan we slapen, daarna dineren, en daarna 
weer slapen want de volgende ochtend...

Antoinette.

Dag 17, dinsdag 7 mei.
Een nachtelijke klimtocht.

Nu gaat het gebeuren: we gaan de Mozesberg beklimmen 
om van een fantastische zonsopgang te genieten. Op 
Nelly na gaat iedereen mee en begint vol goede moed 
op aanwijzingen van Dharma. Vol verwachting klopt ons 
hart. Voor mij betekent deze dag een “wandeling” op de 
rug van een kameel tot bij een stenen trap, waar het nog 
slechts twintig minuten klimmen is. Onderweg op de 
kameel denk ik vaak aan de groep die deze hele weg te 
voet doet. Bij het eerste theehuisje haalt de kameel de 
groep in, maar na de tocht zijn enkele toch weer in de 
buurt.
Dharma wacht mij op bij de trap en stevig leunend op 
hem start ik de laatste meters omhoog. Het is meer 
dan ik gedacht had en zou zeker afhaken als Dharma 
mij niet op sleeptouw nam. Het feit dat we geen lichtje 
bij ons hebben maakt het toch iets moeilijker. Gelukkig 

Sinaï; stenen en sieraden bij de bedoeïnen

Sinaï; wachtend op de zon bovenop de Mozesberg
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ontmoeten we Adri onderweg en deze heeft zijn lampje 
wel meegenomen. Gedrieën komen we op de top (2285 
meter) en zien de prachtige zonsopgang. Dharma 
installeert mij op een richel bovenop Mozes’ holletje, 
waar ik door de genoten inspanning, mijn sporen heb 
moeten achterlaten. Op een enkeling na is heel de groep 

aan de top. Het 
was zwaar, maar 
wel de moeite 
w a a r d . 

E e n m a a l 
b e n e d e n 
( d e 

m e e s t e n 
hebben de 

drieduizend treden tellende 
trap genomen) wordt besloten 

direct het Sint Katharinaklooster te 
bezoeken. Dat hebben meer groepen 

bedacht. Het wemelt er van de Russische en Poolse 
bedevaartgangers. Door de grote hoeveelheid mensen 
is het bezoek aan het klooster niet echt leuk. De kerk 
is mooi, met veel olielampen en iconen aan de wanden. 
Als je langs het altaar loopt kom je in de ruimten waar 
de monniken vroeger de mis volgden zonder contact te 
hebben met de bedevaartgangers.
Er is een iconenmuseum. De braamstruik heb ik 
aangeraakt, wat iedereen deed, al weet ik niet waarom. 
Vanwege de drukte en de processie hebben we vrij snel 
het klooster verlaten.
Om 10:30 uur hebben we een verlaat ontbijt, waarna we 
vertrekken naar Dahab. Om ongeveer twee uur arriveren 
we in het Happy Life Village, waar we de laatste dagen 

blijven. ‘s Middags rusten we en zwemmen we wat, we 
masseren onze kuiten, want morgen wacht ons de laatste 
excursie van deze reis: een wandeling door de witte en 
gekleurde kloof.

Antoinette.

Dag 18, woensdag  8 mei.
Canyoning zonder water.

Eindelijk weer eens 
een normale tijd 
waarop de telefoon 
rinkelt. Om7:30 
uur begroet een 
vriendelijke stem 
mij die blijkbaar 
geen last heeft van 
een ochtendhumeur: 
“Good morning sir, 
this is your wake-up 
call”. Dat is heel erg 
vriendelijk, vooral 
als je zelf niet een 
van de vrolijksten 
bent. Er is nog een 
ander voordeel: 
door deze tijd lijkt 
het bijna alsof ik op 
vakantie ben.
Om acht uur zitten al mijn kuikentjes aan het ontbijt, 

zodat ze een 
half uur later 
gereed zijn 
voor vertrek. 
We gaan naar 
de zogenaamde 
“ W h i t e 
Canyon”. De rit 
duurt ongeveer 
een uur en 
twintig minuten, 
grotendeels over 
de weg, deels 
door het zand. 
Het is één grote 
p o w e r p l a t e 
ervaring. Via 
een korte maar 
heftige afdaling 
staan we op 

Sint Katharinaklooster

aan de top. Het 

w a a r d . 

Sint Katharinaklooster

Entree “White Canyon”

Habibiiiiiiiiiii!!



18

de bodem van de “White Canyon”. We maken een 
wandeling van ongeveer een uur door een landschap 
vol allerlei vreemde objecten in verschillenden tinten 
wit. We snuiven energie. Ook stenen kunnen je energie 

geven, lees de boeken over de inca’s maar eens. Na veel 
geklim en geklauter staan we in een bergoase waar we 
een lekker kopje bedo-thee drinken. Ook de plaatselijke 
wereldwinkel wordt goed bezocht en behangen met 
prachtige kralen nemen we plaats in de 4x4 om onze 
route te vervolgen naar de “Coloured Canyon”.
Onderweg wordt er gestopt bij de “Mushroom Tree”, een 
prachtige rots/steen gevormd door weer, wind en water. 
Na de CNN-Life reportage krijgt een ieder de kans 
om hem rustig te bekijken. Na veel geschud en bestoft 
en met een gevoelloos stuitje zetten we voet in de 
“Coloured Canyon”, waar we eerst zullen gaan lunchen. 
Ondanks de droge broodjes, die nog altijd vochtiger zijn 
dan het landschap, schijnt iedereen voldoende energie op 
te doen voor een tweede wandeling. De kleurenpracht is 

en blijft overweldigend, met name 
de patronen maken altijd grote 
indruk op mij (en gelukkig ook op 
de groep): krokodillen, vrouwelijke 
onderdelen, alles passeert de 
revue. En als je denkt dat je 
alles gehad hebt is er altijd nog 
het geboortekanaal dat eindigt 
met een wedergeboorte. Voor 
sommigen mensen is het een 
fluitje van een cent, voor 
anderen blijkt het een zware 
bevalling. Na deze sessie 
komt iedereen weer als nieuw 

bovenaan de kloof, ieder op zijn of haar eigen manier; 
de een met een lach, de ander zwaar hijgend en letterlijk 
gevloerd en aan het einde van z’n Latijn.
Na terug gereden te hebben naar het hotel (twee 
diehards hebben we afgezet in Dahab) volgt de voor 
sommigen perfecte afsluiting van de dag, voor anderen 
een crime: voetballen. Gelukkig maar dat Feyenoord 
de stemming erin houdt door te winnen, anders had ik 
weer de gehele nacht spreekuur moeten houden. Wat 
mij betreft was dit weer een topdag.

Dharma.

Dag 19, donderdag 9 mei.
Luieren.

Gelukkig is er vandaag geen 
wake-up call, dus kunnen we weer 
lekker uitslapen. We gaan op ons 

gemak eten, want we 
hebben afgesproken er een lange dag 
van te maken. En dat lukt. We gaan 
naar het strand, maar voor ons bedje 
klaar is is het een 
half uur verder. 
Er staat een 

harde wind. Na 
een uurtje hebben 

we het wel gezien en gaan we 

bij het zwembad liggen. We liggen, zwemmen en eten 
op verzoek van Dharma een pizza. Om 18:00 uur 
vertrekken we in twee taxi’s (nou ja taxi’s, pick-up trucks) 

“Coloured Canyon”

De “wedergeboorte”

Dahab; v.l.n.r.:  Bert, Dharma en Matthijs
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naar Dahab voor ons laatste gezamenlijke eten. Na een 
voordracht van de drie jongens bieden we Dharma een 
galabia aan als cadeau. Winkelend en slenterend lopen 
we naar het New Blue Moon restaurant. Het eten wordt 
mooi opgediend, maar valt verder tegen. Na wat gedanst 
te hebben nemen we weer taxi’s terug naar het hotel. 

Na een lekker biertje bij het zwembad gaan we te bed. 
Morgen wordt het weer een lange dag.

Frans.

Dag 20, vrijdag 10 mei.
Terug naar Caïro.

 06 :00 uur Op staan (aaarggg); Louike wil niet uit bed,
    dus eerst even de lakens wegtrekken.
 06 :25 uur Tassen buiten zetten.
 06 :30 uur Ontbijt.
 07 :05 uur Nog heel even thee op het terras.
 07 :10 uur We zitten in de bus.
 07 :15 uur Dharma blijft maar hysterisch met de
    politieagent praten.
 07 :20 uur Wachten en nog eens wachten.
 08 :05 uur We vertrekken (jippie, hoera).
 11 :50 uur De eerste stop. Even wat eten en wat 
    drinken. Even benen strekken en wat
    kletsen.
 12 :20 uur Vertrek van de stopplaats.
 12 :25 uur Naar muziek luisteren.
 13 :45 uur Eten in een wegrestaurant (best wel   
    lekker). Het eten komt op tijd.
 14 :30 uur We vertrekken weer.
 14 :50 uur Nog maar honderd kilometer.

 16 :30 uur We komen aan in het Cosmopolitan
    hotel en we krijgen een welkomstdrankje.
 17 :00 uur We vertrekken met de taxi naar de Khan-
    al-khalili.
 20 :00 uur Louike naar bed gebracht; ikzelf ga nog wat
    eten.
 21 :30 uur Mmmm, shish kebab bij de take-away. Nog
    even een blokje om en een laatste blik
    werpen op winkeltjes, handelaartjes, eten,
    auto’s, mensen en zelfs een gevecht van
    twee jongens, waar later de politie bij moet
    komen.
 21 :55 uur Eindelijk gedoucht en ik lig in bed na te
    denken over de vakantie.
 22 :30 uur Ik val in slaap (het duurt lang omdat de
    ventilator kapot is).
 00 :45 uur Opstaan; we vertrekken.
 01 :25 uur We vertrekken met de bus (doodse stilte).
    Dharma houdt een preek over wat er gaat
    gebeuren. Oh, shit, ik heb echt een brok in
    mijn keel.
 02 :00 uur We komen aan op het vliegveld.
 02 :05 uur Dharma krijgt enveloppen. We nemen
    afscheid.
 02 :15 uur We checken in.
 04 :00 uur Het vliegtuig taxiet over de startbaan.
 04 :10 uur We vliegen boven Egypte.

P.S. Nou, dat was de laatste dag van een leuke vakantie. 
We krijgen nog een reünie en daarna zien we elkaar 
nooit meer (dat denk ik tenminste). Ik denk dat 
weinigen er vrienden van overhouden, als we elkaar maar 

niet vergeten. De kans dat we onze leuke reisbegeleider 
terugzien is erg klein. Maar het lijkt mij wel leuk.

Veel knuffels van Lei.

Dag 21, zaterdag 11 mei.
Terug in Nederland.

We waren er al op voorbereid: donkere wolken. Na het 
licht en de warmte van Egypte valt onze terugkomst, 
waar het de weersomstandigheden betreft, wel een 
beetje tegen. Maar we hebben in ieder geval zonnige 
herinneringen. De souvenirs worden uitgepakt, de was 
gaat in de machine en we maken snel een afspraak voor 
een reünie.

Matthijs.

Laatste avond in het New Blue Moon restaurant



H.: Varen op de Nijl, rijden in een taxi in Caïro 
(Adri, Antoinette, Bert en ik, bij Christianne 

op schoot). De taxichauffeur nam alle fly-overs 
tijdens een eindeloze rit. Ondertussen zat zijn hand 

beurtelings aan de versnellingspook, Christiannes dij 
en mijn achterwerk. 

(Gertrude)H.: Felukka op de Nijl, 
Dharma, de woestijn, 
Karnak in de vroege 

ochtend en ‘thee’ drinken 
in Luxor.

D.: De felukkatocht, de 
buikdanseres de afdalende 

popes en de BMW’s. 

(Ton)

H.: De zuilen van Karnak, 
de Mozesberg en het 

snorkelen in de Rode Zee.
D.: De buikdanseres, de 

visschotel in Dahab en het 
hotel in Katharina 

(Adri)

H.: In het donker per kameel de Mozesberg op om daarna al 
struikelend en hyperventilerend nog tweeduizend meter te stijgen. 

(Antoinette)

H.: Gizeh, Aboe Simbel, de vallei der Koningen, de 
Mozesberg en de reisbegeleider. 

D.: Het rijden op de kameel, het hotel in Hurghada en 
het laatste avondmaal in Dahab. 

(Henriëtte)

H.: Aboe Simbel, Karnak en 
Dharma. 

D.: ‘s Nachts op de felukka 
en het afscheidsdiner. 

(Hans)

H.: Gizeh, Karnak, de vallei der Koningen en Aboe Simbel. 
D.: De laatste visschotel. 

(Christianne)

H.: Aboe Simbel, Dharma, Mozesberg, 
waterpijp en het onderhandelen. 
D.: Felukka, calèches in Luxor en 

baksjies, bedelaars, katten, toiletten en 
het oversteken van de straten in Caïro. 

(Louike)

De excursie met 
de felukka, het 

verkeer daar, en 
het onderhandelen. 
Dieptepunten: De 
felukka, de wc’s en 
het gedoe van de 
politie in Dahab. 

(Lei)

Dieptepunt: Niet verder komen dan 
halfweg op de Mozesberg.

Dat wij de top niet gehaald hebben is voor 
Gertrude waarschijnlijk een hoogtepunt 

want als wij eerder aan de top waren 
geweest met Ton dan zat zij nu met een 

Caballero rokende Ton.

(Frans)

H.: Het snorkelen in de Rode Zee en de habibi’s. 

(Nelly)
(Dharma)

(Gemma)

(Thea)

(Monique)

(Rien)

Het kampvuur, de waterpijpen, 
Dashur en Dharma. 

Dieptepunten: De felukkatocht, het 
hotel in Hurghada, Sint Katharina en 

Sint Simeon. 

(Sjoerd)

H.: De piramides 
van Gizeh, de tempels 
van Aboe Simbel en 

natuurlijk de habibi’s 
van Nelly. 

D.: Hurghada. 

(Arie)

H.: Zingen en dansen op de felukka op het 
Nassermeer bij het licht van de sterren. 

(Matthijs)

Hoogte- en dieptepunten



Hoogtepunt & adressen

Matthijs Boertje en Arie Klaver

Frans en Nelly van Poppel

Hans en Thea van Iersel

Christianne Meijer

Henriëtte en Sjoerd van den Berg

Ton, Gertrude, Lei en Louike Stassen

Adri van Grinsven en Antoinette de Vroomen

Monique Plaisier en Rien Peltenburg

Henk van der Dam (Dharma)

Bert Hiep en Gemma Groot


