
Hoorn des overvloeds
In de oudheid vereerden de Egyp-
tenaren de Nijl als een godheid:
hij schonk hun inderdaad water,
vruchtbare gronden en eten. In
de zoe eeuw zijn de toestanden
echter zo geëvolueerd, dat de
Egyptenaren biijkbaar van oor-
deel zijn, dat de Nijl meer kan
geven. Voor de z6 miljoen inwo-
ners is er tekort aan voedsel, tekort
ook aan krachtbronnen. Het op-
drijven van de energie stelt in
staat meer te produceren. De Nijl
met zijn stroomversnellingen zou
witte steenkool voor elektriciteit en
drijfkracht kunnen leveren. Daar-
om bouwden de Egyptenaren
stuwdammen waarvan deze te
Assoean (r9oz) wel de bekerrdste
is. Assoean ligt in het zuiden van
Egypte aan de Nijl nabij de eerste
stroomversnelling. (Men telt het
aantal stroomversnellingen of ca'
taracten in noordzuidelijke rich-
ting.) De bouw van deze stuwdam
had voor gevolg, dat er tussen de
eerste en de rweede stroomver-
snelling een groot kunstmatig
meer (stuwmeer) tot stand kwam.
Voortaan beschikte Egypte over
water, dat hectaren grond vrucht-
baar maakte: de fellah werd niet
Ianger door de (cmagere jaren"
bedreigd. Maar toch bleek de As-
soeandam, die z km lang en 37 m
hoog is, rBo sluisdeuren telt en het
stuwmeer met een capaciteit van
5,4 miljard m3 afsluit, onvol-
doende om de zeer snel aan-
groeiende bevolking, die voorna-
melijk op landbouw aangewezen
is, een bestaan te verzekeren.
Daarom vatte men in 196o de
bouw van een tweede stuwdarrr
aan, de ,,Sadd-e1-Aali" of hoge
dam, 6 km ten zuiden van de
eerste. Aangezien het stuwmeer
een gedeelte van het Soedanese
grondgebied in beslag neernt,
moest Egypte een overeenkomst
sluiten in verband met de verde-
ling van het reservewarer: zo zaI
Soedan over 14 5oo miljoen mq
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Het irestaan van de arrne
Egvptische {èllah hing al'van
de goede .,vil van de \ijl, tot
op her ogerrblik. dat de mens
in rrloz een darn bour'r'clc, die
het u,ater in een meer ophield.
De bolnr, varr cc.n nieurve c1:rm,

die rrriljarden zeil kosren. schiep
tevors e en culttrleei problee m:
tientallen prac:irtige ternpels
rvorclen met velnietiging- be-
dleigcl. De Urrc;sco za1 el u'el-
licht in slagen de monurnen-
ten voor orrclcrganu te be-
hoeden.

van clc 22 ooo rrriljoen n|J \\:ater
mogelr bcscirikkt:n. De borrrv van
deze tlarn zal mcer clan t nriljoen
l-ra rioestijngroncl vruchtbalir rna-
ken I l):rurrenbove n znllcn 'Joo ooo
ha ovcrsrroonrclt-- gronci opnieuu'
in gcbruik knnnt:n rvordcn geno-
men cn zal Egvpre zijn lrvc|o-
clcktlist lie cap:rt itcit t'eltierrt',,u-
digerr.
He t li jclt geen trvijlè1, cla t deze
reuszrcl rtigeu'erkr:n de cccinornische
opblt-rt:i van hct oucie l:rrrcl del
Iârao's voor gevolg zuilen lrcbben.
l)c onhosten v:nr deze orrrlerne-
rrrinq' zoucien. naar schattine. 33
miljalcl l- be ch ascn. I)e Sotjet-
urrie cn de \"Verelclbank linarrcieren
l'ret geval. De azrrriett van dcze stur,r'-
darn irceit ecirter cle '"vereici op eerl
arrdere rnaniel bcroerd. I)e bourv
van cic ecrsre cl:lrn had rcr:cis voor
gevolu, clat elk jaar van oktober
tot eirrcie juni velscireidene oude
terrrpcls in NLrl.riir geheel oI gecieel-
telijk rverden ovcrstroonrcl. Dit is
onder rncer het es1'2] rnct cle rno-
nurrrc-nten op lrcrt eiland Pl'rilae,
eens ,'cle parei r.an Egv;rte" ge-
noenrcl en \va,rr()l) zich de bcloem-
de Isistempel bcvindt. Dc bourv
van ctc nieur.vc ciam zorr echter
een s|oot aarrtal bclarrg|ijke ge-
boulvt:n voor altijd onclcL rvater
zetten elr dus voor de cultrLur ver-
loren cloen giran. Derhalve zerte
\"itt, n ilrc, \'et orrcse. dir cr trrrr'-ge-
nerural van de LInesco, ecn groot-
schecpse internationale carnpagne

.rp tou\\' met het docl de iristo|i-
sche morrrrrnenten virrr Nubiir te
lcdden. Hoer,r'el in cicccrnber rty6z
ile Unesco alzag vetlr het plan orn
voor dit clt.rel een vr:rplichte bij-
rlrage van haar lcclcn te vragcn,
rverden toclr reecls cloor sornrrtige
staten grotc bedragcn ter bcsclrik-
king gestclcl.
\\aarin bcstaat ntt cle voorgclro-
rnen interrreitionale actie? Dersl t--n

vooral ûroct rrrel] hr:t gebied, clat
de finitiei orrde r iret \\-ate l zai \ c1'-

clrvijnen, a12oeken, o1'er sr.lrns gccn
nronumentcn meer bedolven li5ç-

g-cr"r. 
-fen tweecle zal rucn besta:rtr-

de terrrpe ls lrroeren :rlbreken ctr
clders |ecorrstrue|en ! Dit is orrcler
rrrccr het gcval rnet clc ternpei vzrr-r

l):rkke. dc ternpel virrr Kalabc:ha
ilre t Loeksor r.'arr \ubië1. rle ze

v:rrr Am:rc1a met b(:larlsrijke lris-
t.orische irrscripties, ric tcmpel vzrn
L)endour, cleze van Semma ()t-,st

cn ten sloLre de oLrcle kerk varr
Kasr Ibrirn I Last brit not least zal
men de trvee terrtpc-ls van Aboe-
Sirnbel 6o rrr optillcrr !... FIet clcerl

r.an cie loLs. u'aarin zij u-erdcn uit-
g-ehouu'cn, inoe t \'()oraf u'olclen
losgekapt uit het gcbcrgte; vervol-
geirs zai rnen ronclr.,ur een beion-
nen kast colstrLlerell cn het lre:lc

gel'ai, cllrizerrderr tortriett z\\;u1r.
6o m otrrlroogvijzelen... De rnt-,tru-
rnenten op het eiianrl Philae zul-
lcn u'olcicn gelecl riarrk zij lret
indijker-r r-an het otlringende rra-
ter, \'vaafvan het lrcil iagcl zou
liggen dan clit van lrct sturvnrrcr'.
I)it gerriaic project r,creist de iroun'
r,an drie grote danrrne n in het
stuu/rneel' zell en cle constnrctie
van ecn pornpinstallatic, ciie hct
\\'rrtcr op pcil moet houden.
.-\ls alle *'erke n voltooid zrLlle n
zijn err lict orrgeveer :[oo kûr larrge
stu\\,rneer Eg,vpte welvaart zal
brerrgcn. zai er rvcllicirt voor de
mer-rsheid de grott: r-olcioerrir.rg
blijven, rlat gelci e n techrrie k
duizenderr jarerr outlc rn.Jnurnen-
t.t:ll \roor liet. nagcslzrr'ht zullerr ge-

vrij\\'a:1r'rl hebbe n. Een urriek
vc,orbeelcl van de u'clkelijke gloot-
heid van cle rrroderne tijd"..
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