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Zuid-Sinaï en de Rode-Zee kust wor den geroemd om hun prach tig geva ri eerde
woes tij nen, rijke onder wa ter le ven en bij zon dere flora en fauna in het hoog ge ‐
bergte. Zon lief heb bers zwe ren bij de Rode Zee kust; chris te nen en mos lims bij de
vele hei lige plaat sen die er te vin den zijn. Ook in poli tiek opzicht is dit gebied
gewild. Fran sen, Engel sen en Israëli’s heb ben het op ver schil lende momen ten –
en met uit een lo pende motie ven - begeerd. Uit ein de lijk is het in Egyp ti sche han ‐
den geko men en zijn de kus ten van Zuid-Sinaï deels geschikt gemaakt voor het
mas sa toe risme.
Maar – geluk kig – is het gebied nog steeds zo bij zon der omdat de bedoeïenen,
met hun geschie de nis die dui zen den jaren terug gaat, nadruk ke lijk aan we zig
zijn. En dat zijn ze ook in deze Odys see gids, die veel aan dacht besteedt aan ver ‐
le den en heden van de bedoeïenen, hun cul tuur en hun hui dige, vaak benarde
maat schap pe lijke posi tie.
 
Met deze Odys see reis gids kun je bekende, maar vooral ook min der bekende
plek ken in de Zuid-Sinaï en de Rode-Zee kust eiland ver ken nen. Odys see reis gid ‐
sen ken mer ken zich door een eigen tijdse beschrij ving van de ste den, dor pen en
stre ken die je bezoekt. Reli gi euze plaat sen, natuur par ken en bedoeïenen dor pen
komen natuur lijk aan bod. Maar ook mooie duik s pots en stran den, sfeer volle res ‐
tau rants en de unieke flora en fauna. Odys see beschrijft land, stad en streek niet
als een open lucht mu seum, maar als plek ken waar heden, ver le den en toe komst
samen ko men.
Uiter aard is het belang rijk ste deel van de gids het reis deel. De beschrij ving van
ste den en stre ken wordt tel kens afge slo ten met een blok prak ti sche infor ma tie.
Van zelf spre kend wor den bij zoveel moge lijk prak ti sche adres sen de betref fende
web si tes genoemd. Met het reis deel ont vang je – als je daar voor geko zen hebt –
ook ach ter grond in for ma tie over de geschie de nis, eco no mie en cul tuur, als mede
prak ti sche infor ma tie over het rei zen, over nach tings mo ge lijk he den en eten en
drin ken.
 
Veel reis ple zier,
Kim Hart man
 
Tips
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er onjuiste ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ons, res tau rants en
der ge lijke? Ook dat horen we graag!
Stuur een e-mail naar: odyssee@ odysee- reisgidsen. nl.
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Acacia in de woestijn. Foto Angie Barth, Feel-the-desert

Liefhebbers roemen het gebied om haar prachtig gevarieerde woestijnen,
rijke onderwaterleven of bijzondere flora en fauna in het hooggebergte. Zon‐
liefhebbers zweren bij haar Rode Zeekust; gelovigen bij de vele heilige plaat‐
sen die er te vinden zijn. Maar ook de politieke interesse is in de Sinaï is
groot: gedurende de 20ste eeuw bevochten Israël en Egypte het vrijwel conti‐
nue en ging het van hand tot hand. Uiteindelijk mocht de Egyptische ex-dic‐
tator Mubarak met het schiereiland doen wat hij wilde. Om een toekomstige
inval van Israël te voorkomen – en de staatskas te vullen – veranderde hij de
kusten van Zuid-Sinaï tot massatoeristisch paradijs.
 
Tegen woor dig komt het gros van de bui ten landse bezoe kers dan ook voor zon,
zee en strand. En dat is jam mer, want bui ten de gren zen van de vakan tie res sorts
schuilt een onge kende veel zij dig heid en pracht van land schap en cul tuur. Net
bui ten de kus ten begint een woes tijn die bepaald niet vol doet aan het ste reo type
beeld daar van. Jaze ker, er zijn uit ge strekte zand vlak tes. Maar ook kleur rijke en
vreemd gevormde ber gen en ravij nen, oases, neder zet tin gen van bedoeïenen,
rot sen met eeu wen oude opschrif ten, res tan ten van tur koois mij nen en zelfs een
fara o ni sche tem pel.
Hoe wel Zuid-Sinaï pas sinds enkele decen nia wat dorp jes en ste den telt, wordt
het gebied al dui zen den jaren bewoond door noma di sche stam men. Tegen woor ‐
dig wor den deze woes tijn be wo ners ‘bedoeïenen’ genoemd. Om te over le ven
trok ken de bedoeïenen met hun ten ten en vee van bron naar bron. En omdat zij
in en in thuis waren in het onher berg zame gebied, wil den zij ook wel hulp en
bescher ming bie den aan reli gi euze bede vaart gan gers en mon ni ken. Een deel van
die bede vaart gan gers had Zuid-Sinaï als bestem ming, ter wijl voor een ander deel
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het slechts op de route lag naar een belang rij kere plaats. Mekka bij voor beeld. In
de zevende eeuw na Chr. trok het Ara bi sche leger van ‘Amr ibn al-‘Aas door de
Sinaï om Egypte aan de nieuwe Isla mi ti sche wereld toe te voe gen. Aldus moesten
Noord afri kaanse gelo vi gen sinds dien die zelfde barre woes tijn route terug ne men
voor de hajj of omra.
De spi ri tu ele trek pleis ter in Zuid-Sinaï zelf was wat we tegen woor dig de Mozes ‐
berg noe men. Hier zou de pro feet Mozes vol gens het Bij bel boek Exo dus de Tien
Gebo den van God heb ben ont van gen. Om die reden bouwde een Byzan tijnse kei ‐
zer in de zesde eeuw na Chr. een kloos ter aan de voet ervan. Alle veer tien eeu ‐
wen die volg den bewoon den ortho doxe mon ni ken dit St. Kather i na kloos ter, ook
weer beschermd en bij ge staan door bedoeïenen.
Zuid-Sinaï is dus zoveel meer dan aan bie der van res sort va kan ties. Maak ken nis
met prach tige natuur (woes tijn, ber gen en onder water), rijk cul tu reel erf goed en
de vrien de lijke inheemse bevol king. Gid sen doen deze bedoeïenen nog steeds,
hoe wel nu meer toe ris ten dan pel grims. En dat komt goed uit. Wil je het prach ‐
tige woes tijn- of berg land schap ver ken nen dan zijn ze onmis baar.
Tip: laat ze je mee ne men bui ten de paden van het mas sa pu bliek. Een tocht te
voet of per kameel, met over nach tin gen onder de blote ster ren he mel en vers
bedoeïenen brood als ont bijt is De Sinaï Erva ring.

Arabische onrust in Zuid-Sinaï?
Op het moment van schrijven is het onrustig in het Midden-Oosten. Zuid-
Sinaï ligt prachtig ingeklemd tussen allerlei probleemgebieden: grenzend
aan het altijd onstuimige Israël en de Palestijnse gebieden, niet ver ver‐
wijderd van Syrië dat in een burgeroorlog is verwikkeld. En het maakt
deel uit van Egypte waar januari 2011 een revolutie uitbrak.
Wat merken toeristen hiervan in Zuid-Sinaï? Eerlijkheid gebiedt te zeg‐
gen: weinig. Behalve dan dat je doorgaans bijzonder weinig medereizi‐
gers zult treffen. De rust en vrede is zeker niet spontaan. Ook Zuid-Sinaï’s
bedoeïenen hadden meer dan voldoende reden om luid demonstrerend
dictator Mubarak’s aftreden (en onafhankelijkheid) te eisen. Ze hebben
echter collectief besloten niet mee te demonstreren tegen Mubarak. De
reden daarvoor is simpel: overleven doen de bedoeïenen hier alleen met
de aanvoer van massa’s toeristen. Geen toerisme betekent pure
armoede.
De sociale druk om je koest te houden is groot, en sociale druk is
belangrijk binnen de bedoeïenengemeenschap. Typerend is het meest
serieuze voorval: de ‘kidnapping’ van twee Amerikaanse toeristen in
februari 2012. Dit gebeurde door twee bedoeïenen die vrijlating van enige
gevangen genomen stamgenoten eisten. De kidnapping had eigenlijk
meer weg van een luxe woestijnsafari, en de Amerikaanse dames gingen
uiterst vrolijk en tevreden weer weg. Hoe netjes ook, Sinaï’s imago had
schade opgelopen en de ontvoerders kregen de hele razende
bedoeïenengemeenschap over hen heen. Waag het niet om het toerisme
voor ons te verpesten, zegt men collectief. Want met grote hoeveelheden
toeristen zijn de kruimels voor de bedoeïenen; met minder grote hoeveel‐
heden is er niets om gezinnen mee te voeden…

Geschiedenis in het kort
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De woestijn bij Serabit el-Khadim. Foto Angie Barth, Feel-the-desert

527 ─ Bouw Kat ha ri na kloos ter door Byzan tijnse kei zer Jus ti nus. De door ortho ‐
doxe mon ni ken van elders gehaalde arbeids im mi gran ten zijn de voor ou ders van
de hui dige Dje be liy a be doeïenen stam.
641 ─ Onder lei ding van Ara bisch leger lei der Amr ibn al-‘Aas wordt Egypte ver o ‐
verd, waar mee de islam zijn intrede doet. Vanaf die tijd zul len bede vaart gan gers
de Sinaïwoes tijn moe ten door krui zen op weg naar Mekka in Saoedi-Arabië.
1798 ─ Tij dens de drie ja rige bezet ting van Egypte door Frank rijk bezoekt Napo ‐
leon Bon a parte de Sinaï, stelt het Kat ha ri na kloos ter onder zijn bescher ming en
laat de recen te lijk ver woeste noor de lijke muur van het kloos ter her stel len.
1869 ─ De ope ning van het Suez ka naal ver an dert veel voor de bedoeïenen. Het
bescher men en bege lei den van de rei zi gers door de woes tijn valt weg en er ont ‐
staan nieuwe han dels cen tra rond het kanaal, waar ook de bedoeïenen baat bij
heb ben,
1914-1938 ─ De Sinaï komt onder Brits Bestuur en wordt afge slo ten van het Egyp ‐
ti sche vas te land. Een doods klap voor de han del in houts kool: een peri ode van
rust, maar ook van armoede.
1938 ─ Met de onaf han ke lijk heid van Egypte, komt de Sinaï weer in Egyp ti sche
han den.
1940-1960 ─ Diverse olie vel den wor den gevon den in de Golf van Suez
1952 ─ Een groep leger of fi cie ren onder lei ding van Nas ser pleegt een geweld loze
staats greep en zet ten koning Faroek af.
1956 ─ De Sue zoor log. Pre si dent Nas ser nati o na li seert het Suez ka naal, tot dan in
het bezit van Britse en Franse maat schap pijen. In een gecoördi neerde actie bezet
Israël de Sinaï en de Fran sen en Brit ten bezet ten het Suez ka naal. Na een week
trek ken deze drie zich terug na grote druk van de Ver e nigde Sta ten en de Sov jet-
Unie.

Geschiedenis in het kort

Zuid-Sinaï en de Rode-Zeekust verkennen 9

 



1967 ─ Tij dens de Zes daagse Oor log ver o vert Israël de Sinaï – plus de Wes te lijke
Jor daan oe ver van Jor danië, en de Golan hoog ten van Syrië.
1970 ─ Nas ser over lijdt en wordt opge volgd door Sadat.
1973 ─ Egypte voert een ver ras sings aan val op Israël uit om de bezette gebie den
terug te krij gen: Jom Kipoer oor log. Er volgt een staakt-het-vuren. De Sinaï blijft
in han den van Israël.
1979 ─ Egyp tisch-Israëlisch vre des ak koord in het Ame ri kaanse Camp David door
Car ter (VS), Begin (Israël) en Sadat. Israël beloofde onder toe zicht van de Ver e ‐
nigde Naties uit de Sinaï te ver trek ken.
1981 ─ Sadat wordt ver moord door een Egyp ti sche lui te nant en mos lim fun da ‐
men ta list. Muba rak wordt pre si dent.
Vanaf 1982 ─ De laat ste Israëlische kolo nis ten wor den door het Israëlische leger
ver wij derd uit de Sinaï. Vanaf die tijd is het schier ei land terug in Egyp ti sche han ‐
den.
1982 ─ Een groot scheeps plan gaat van start om de Sinaï toe ris tisch te ont wik ke ‐
len. De toe ris ti sche infra struc tuur en het aan tal banen groeit sterk maar deze
komt vooral ten goede aan de vele Egyp te na ren uit de Nijl delta die zich in de
Sinaï al dan niet per ma nent ves ti gen.
2011 ─ Op 25 janu ari start in Cairo op het Teniers plein een opstand tegen pre si ‐
dent Hosni Muba rak. Muba rak treedt af en het Egyp ti sche leger, dat ach ter de
scher men altijd al aan de touw tjes trok, doet dit er nu ook voor.
2012 ─ De lei der van de Mos lim broe der schap, Morsi, wordt tot pre si dent geko ‐
zen.

Zonsopgang bekijken op de Mozes Berg
Woestijnsafari met Feel-the-desert
Snorkelen of duiken in Ras Mohammed
Klim naar de tempel van Serabit el-Khadim
Meerdaagse trektocht in het Hooggebergte
Op de kameel naar Ras abu Gallum
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