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NOEM ZE VERPLICHTE NUMMERS, ICONEN OF CLICHÉS: DIE ZIEN-VOOR-JE-DOODGAAT DINGEN. DE ACROPOLIS,
HET COLOSSEUM, DE MONA LISA, EN ZEKER DAT WERELDWONDER DAT NOG BESTAAT. ERIC VAN DEN BERG
BEZOEKT DE PIRAMIDEN VAN GIZA. EN KRIJGT EEN HIJGENDE KAMEEL ACHTER ZICH AAN.

Moet ik zien

Beeldmerk
van een land,
cover van de
reisgids: de
herkenning is
ogenblikkelijk.

H
et hele dorp ruikt naar
paard, ezel en kameel.
Als de stallen van een
circus. B ackstage, stie-

kem – zo voelt het. ‘Hé, wat zoekt
u?’, roept eerst de man in het za-
del, het kind in de achterafstraat,
en dan ook nog de jongen die thee
rondbrengt. Zonder op antwoord
te wachten: ‘U moet díe kant op!’
Want, ‘sir, hello sir, please’, aan die
kant is de show, daar staat de
Sfinx.

Nazlet as-Samaan heeft de Sfinx
als buurman, de bewaker bij de
Grote Piramiden van Giza. En die
monumenten hebben van Nazlet
het dorpje gemaakt dat het nu is:
een dorp met dertig stallen, A.B.,
M.M. of K.H. genoemd – de initia-
len van eigenaar Ahmed of Moha-
med of anders wel hun vader of
opa. Ook opa reed toeristen langs
het oudste Wereldwonder. Voor
luttele Egyptische ponden, op een
vrolijk versierde kameel, eentje zo-
als die trots prijkt op de cover van
de Lonely Planet.

Nazlet is het dorp van De Muur.
Net af: betonnen wand met een
stalen hek er bovenop, zo’n zes
meter hoog, zeventien kilometer
lang. Een muur die van het Plateau
van Giza definitief een afsluitbaar

attractiepark heeft gemaakt. Open
van half negen tot vier. Miljoenen-
stad Caïro, naar de Piramiden van
Cheops, Chefren en Mycerinus en
de Sfinx toegegroeid, stuit nu op
een grijze, artificiële grens.

Stal F.G. heeft geen uitzicht
meer. ‘Vroeger was hier een
muurtje van een meter hoog, daar
kon je gewoon over heen sprin-
gen’, zegt Ahmed (zoon van Fouad
Ganam) voor de deuren van de

stal. ‘Dan zaten we hier met thee,
zagen we de zon ondergaan bij de
piramiden. Nu moeten we naar de
tweede verdieping om nog wat te
kunnen zien.’

Paarden, ezels en kamelen staan
geparkeerd bij de muur, kauwend
of herkauwend, tot ze weer wor-
den gehaald om de toeristen te ple-
zieren met een ritje. Dat wordt dus
omlopen, door dat ene gat in de
muur, waar een politieagent de

wacht houdt. Dat was nou net de
bedoeling van de Hoge Raad voor
de Oudheden, de organisatie die
alle monumenten van Egypte be-
heert: die beesten kunnen niet zo-
maar dag en nacht overal rondlo-
pen, ze waggelen dwars over mo-
numenten en opgravingen en
schijten de boel vol. Bovendien, de
toeristen móeten nu door een van
de twee officiële poorten, voor 40
pond per persoon, 6 euro.

Dat zijn er in het hoogseizoen
zo’n tienduizend per dag. Die ge-
zamenlijk elke laatste illusie van
een woestijn weg kwetteren. Ook
het geluid van wachtende touring-
cars, die met hun ronkende motor
de airco draaiend houden, maakt
haastig en ongeduldig.

Maar vooral de Egyptenaren zelf
zijn de storende factor: ze doen
zich voor als kaartjescontroleurs
(‘nee echt, loopt u even met me
mee...’), gooien peuken en papier
op of naast de piramide, stoppen
spullen in je handen met de mede-
deling dat het een cadeautje is
(‘Alstublieft. Gratis. Pak aan.’).
Jongetjes lopen rond met ansicht-
kaarten, mannen proberen de toe-
risten in het zadel te krijgen:
‘Hello. My name is Ali, and my ca-
mel is Charlie Brown.’ En die van

zijn broer heet Michael Jackson.
Tuurlijk .

I
n de nabijheid van ’s werelds
topattracties ben ik een min-
der aardig mens, dat kan ik
niet langer ontkennen. Of ik

nu in de rij sta voor de lift van het
Empire State Building, waar een
ongetwijfeld slecht betaalde amb-
tenaar erop toeziet dat ik netjes en
vooral tijdig aansluit, me in de
smalle gangen van het Dalí-muse-
um in Figueres laat pletten tegen
een wand vol tekeningen, of ik bij
de Victoria Falls door jongetjes
word achtervolgd tot ik een hou-
ten leeuw of een Ndebele-hoofd
heb gekocht.

Ik ga mensen negeren. Ik ga
mensen ontwijken. Ik word kortaf.
Kijk naar de grond in plaats van
omhoog. Desnoods lieg ik. Ner-
gens zo erg als bij de Piramiden
van Giza, waar ik continu een man
op een hijgende kameel in mijn
nek heb.

Een gemiddeld gesprek, al stevig
doorstappend :

‘ He l l o ! ’
(‘Hello.’)
‘What country? Where you
from?’
(‘Holland .’)

‘Tachtigallemachtigprachtig .’
(Klassieker. Een glimlach.)
‘What’s your name?’
(‘Eric .’)
‘You want camel ride to desert?’
(‘No, thank you.’)
‘You know how cheap?’
(‘No. No, thank you.’)
‘Maybe later?’
(‘No, sorry.’)
‘Why not maybe later?’
(‘Maybe later.’)
‘What’s your name?’
(‘...’)
‘You want to take picture?’
( ‘ No . ’ )
‘Okay. Good price.
You my friend.’

Ik stop, als ik niet oppas, meer tijd
in gedoe dan in de Grote Pirami-
den zelf, de bouwwerken die al
ruim 4500 jaar hemel en aarde lij-
ken te verenigen, even eenvoudig
als imponerend. Icoon der Iconen.
Vanzelfsprekend een van de 10 0 0
Places To See Before You Die, de
New York Times Bestseller van Pa-
tricia Schultz. En niet te missen
hoogtepunt in The Travel Book
van de Lonely Planet, A Journey
Through Every Country in The
World .

Moet ik zien. Ondanks alles.
Het is categorie Mona Lisa, nog

zo’n verplicht nummer: moet ik
zien, ook al weet ik dat het een ver-
domd klein schilderij is, en er in
het Louvre zeker honderd man
tussen mij en die geheimzinnige
lach in staan. En om de hoek, de
Eiffeltoren: wie heeft hem eigenlijk
níet gefotografeerd?

Beeldmerk van een land, cover
van de reisgids; de herkenning is
ogenblikkelijk. De piramiden, het
Colosseum, het Rode Plein, de
Spaanse Trappen, de Toren van Pi-
sa, de Tafelberg, het Christus-beeld
van Rio, de Big Ben, de Acropolis,
de Aya Sofia, het Alhambra, Sto-
nehenge, de Klaagmuur, de Chine-
se Muur, de Grand Canyon, het
Sydney Opera House, de Taj Ma-
hal, de Machu Picchu, slot Neu-
schwanstein, de Borobudur, de Pe-
trona Towers. Dichter bij huis: de
Wallen, het Anne Frank Huis, Kin-
derdijk, Volendam.

Moet ik zien. Moest ik zien. Zou
ik moeten zien.

En nu ben ik er.

A
ls een van de velen dus, lo-
gisch. Zelfs vroeg gaan
werkt bij de piramiden
niet. Bus na bus arriveert

al, want er staat voor vandaag nog
meer op het programma: de schat-

ten van Toetanchamon in het
Egyptische Museum aan het Tah-
rir-plein (‘Maximaal 50 personen
in de zaal. Niet langer dan 10 mi-
nuten!’), misschien nog de getrapte
piramide van Sakkara, en van-
avond een rondvaart over de Nijl,
met neonlicht en karaoke. Morgen
door naar Luxor.

De bussen rijden allemaal door
naar het view point – lang niet het
mooiste punt om een foto te ne-
men van de drie piramiden samen,
maar het is nou eenmaal een plek
waar de bussen kunnen parkeren.
Souvenirverkopers hebben er hun
kraampje, naar eigen zeggen ‘met
100 procent korting’. Er is uiter-
aard van alles, want dat heb je met
piramiden, alles met een driehoek
erop kun je als souvenir bestempe-
len: asbakken, borden, kleedjes,
pennen, T-shirts, piramiden met
een dolfijn erin – vaak vijf keer zo
duur als op de Khan el-Khalili
markt in het centrum.

Maar het gaat de meesten om de
foto. Op de achtergrond, van links
af: de graven van de farao’s Che-
ops (inmiddels afgebrokkeld tot
137 meter hoog), Chefren (lijkt
groter, maar komt op 136 meter),
en het ‘kleintje’, die van Mycerinus
(62 meter). Op de voorgrond:

Toeristen bij de Piramiden van Giza. Links de Piramide van Chefren, rechts die van Mycerinus FOTO’S ERIC VAN DEN BERG

vriend, vrouw, kind, gids of mede-
reiziger. En die gaan dan ineens
doen of ze de piramide opzij du-
wen, optillen, of boven op hun
hoofd dragen.

W
at is dat toch? Sowieso,
waarom willen we op
de foto staan, ook zon-
der grappig te doen, op

beroemde plekken, met beroemde
gebouwen of vergezichten. Gelief-
den houden elkaars hand vast, op
de foto precies voor de Grote Pira-
mide, zoenen elkaar zo dat nog nét
het puntje van de Eiffeltoren in
beeld is; vrienden omarmen elkaar
aan de voeten het Vrijheidsbeeld,
bij het bordje Kaap de Goede
Hoop (‘het meest zuidwestelijke
punt van Afrika’), of naast de weg-
wijzer met Timboektoe-die-kant-
op, want dát is zo’n onbereikbare
plek .

Is het een echtheidsstempel?
Een bewijs van liefde, of zelfs een
bevestiging van vrede? In de tuin
van het Mena House-hotel, een
oriëntaals paleis pal naast de Pira-
mide van Cheops, geven (welge-
stelde) koppels hun ja-woord: het
is een van de weinige plekken

PIRAMIDEN

Zie verder pagina 5

De Piramide van Chefren.
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waar je een piramide op je trouw-
foto krijgt. Plek ook waar foto’s
zijn gemaakt van Anwar Sadat,
Menachem Begin en Jimmy Car-
ter, die daar vredesonderhandelin-
gen voerden. Zij hadden wat je
noemt een room with a view, net
als beroemdheden die mede eraan
bijdroegen dat het hotel zelf ook
een icoon werd: Frank Sinatra,
Charlie Chaplin, Bill Clinton, ko-
ningin Sofia van Spanje, en na-
tuurlijk die andere trots van Egyp-
te, Omar Sharif.

Tja, aan de voet van een pirami-
de is het toch anders ontbijten. Of
golfen. Elk ander gebouw van 137
meter hoog had juist ons uitzicht
op de woestijn verknald, maar dit
gebouw ís het uitzicht, zo worden
ze niet meer gemaakt. Dit bouw-
werk kennen we allemaal, van fo-
to’s, van films, van de geschiede-
nis- én wiskundeles, van de presi-
denten, koningen en sjahs die er
zijn geweest. Dit is geschiedenis,
dit plaatst onszélf in de geschiede-
nis – we zijn voor even net zo eeu-
wig, net zo onsterfelijk.

We zijn allemaal wereldburgers,
en dit is het bewijs: been there,
seen it, done it. Alles is bereikbaar.

We kunnen overal heen. Een mix
van echte nieuwsgierigheid en in-
teresse, met een vleugje gulzigheid,
soms neigend naar snobisme en
hebberigheid. De hoogste gebou-
wen ter wereld zijn de nieuwe ber-
gen die we moeten beklimmen en
bedwingen, maar dan per lift. Voor
het uitzicht, maar vooral voor het
idee. Het idee... Ik heb nog in 2001
boven op het WTC gestaan. Ik heb
een broodje pastrami gegeten in
Katz’s, de deli in New York waar
Meg Ryan een orgasme fakete. Ik
heb op dat bounty-strand aan de
Rode Zee gelegen nog voordat de
Lonely Planet het ontdekte. Ik heb
door de haven van Sydney geva-
ren. Ik heb de wenteltrappen in de
Sagrada Familia beklommen.

Ik heb de piramiden gezien. En
ze zijn indrukwekkend. Ondanks
alles.

N
aar Caïro gaan en de pi-
ramiden niet zien, is
toch ook een beetje raar.
Al weet je dat je evenveel

kans hebt de piramiden in alle rust
te kunnen bekijken als de Mona
Lisa of de Guernica in je eentje te
zien. Exclusiviteit bestaat nauwe-
lijks nog; soms is het misschien te
koop, soms kun je geluk hebben

als je als eerste arriveert. Maar ex-
clusiever dan thuis met een foto-
boek wordt het veelal niet.

Toch: per jaar pakken zo’n 3,5
miljoen toeristen in New York de
lift naar de 86ste verdieping van
het Empire State Building, meer
dan zes miljoen bestijgen de Eiffel-
toren, drie miljoen schuifelen
langs de Piramiden van Giza. Dat
aantal groeit. De Sfinx kijkt al in de
keuken van een Pizza Hut en een
Kentucky Fried Chicken.

‘Toerisme is onze vijand’, luidt
het standpunt van de Hoge Raad
voor de Oudheden. De stenen van
de piramiden brokkelen af, de
Sfinx rot van binnen uit. De
stroom toeristen zal beter in banen
worden geleid, is het plan, en de
monumenten en opgravingen zul-
len beter worden beschermd.

De piramiden beklimmen mag al
jaren niet meer (er zijn doden ge-
vallen), de grafkamers bekijken
mogen nog maximaal 500 bezoe-
kers per dag. Een visitors center is
in aanbouw, met schone wc’s, en
er zullen souvenirwinkels openen
die de loslopende verkopers over-
bodig maken. De topstukken van
het Egyptisch Museum komen ook
in de buurt: over vijf jaar verhuizen
ze naar het Grand Egyptian Muse-

um, dat nabij de piramiden gaat
worden gebouwd, aan de Alexan-
dria Desert Road.

F.G., A.B. en K.H. in Nazlet as-
Samaan zullen zich moeten bezin-
nen, want hun beesten zullen op
den duur niet meer worden getole-
reerd binnen De Muur. Het dorpje
blijft voor de toeristen toegangs-
poort tot het wereldberoemde pla-
teau, dat wel, en het houdt ook de
parfumwinkeltjes die zich stuk
voor stuk afficheren als ‘museum’
of ‘paleis’. En de Sound & Light
Show natuurlijk – een bombas-
tisch hoorspel in groen, rood,
blauw en laser, twee keer per
avond, in Arabisch, Engels, Frans,
Spaans, Duits, Russisch of Japans.

Dan zit je daar. Zie je de pirami-
den van kleur verschieten, hoor je
de stemmen van de farao’s en de
Sfinx zelf uit een luidspreker ach-
ter een boom. De grote verwonde-
ring ontbreekt, het ontzag dat Cle-
opatra en Napoleon vermoedelijk
wel hadden toen ze voor het eerst
aan de voeten van de Sfinx ston-
den.

Het gevoel van: ik heb dit al ge-
zien, ik ben hier al geweest. Het ge-
voel van: die piramiden, zoals ze
daar liggen, ze lijken écht op al die
souvenirs. ■
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De Muur in Nazlet as-Samaan. In de verte de Piramide van Cheops. FOTO ERIC VAN DEN BERG

De Sfinx kijkt
al in de keuken
van een Pizza
Hut en een
Kentucky Fried
Chicken.
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