Eindelijk weer blonde koppies in Egypte
Rode Zee vallen de groepjes
rondscharrelende blonde toeristen
onmiddellijk op. Ze praten Zweeds,
Duits, Engels en, steeds vaker,
Nederlands. Veel zijn het er nog
niet.
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De vijf kilometer lange boulevard
van het idyllische kuststadje staat
bomvol kleine hotels en
restaurants; ze zijn bijna allemaal
leeg. Maar iedere keer dat José
Hoeflaken een blonde verschijning
in vakantiekleding ziet, maakt haar
hart een sprongetje. ,,Dan denk ik:
als zij het weer durven, volgen er
vast meer."
Hoeflaken (53, foto), uit
Krommenie, organiseert met haar
bedrijf Sea More Travel duikreizen
voor Europese toeristen die het
beroemde koraal in de Rode Zee
willen zien. Ze is vergroeid met
Dahab en werkt er samen met lokale bedoeïenen, een nomadenvolk
dat al eeuwen door dit gebied trekt.
,,In Nederland was ik
bibliothecaresse en duikfanaat. In
2000 kwam ik voor het eerst in
Dahab om te duiken. Het was liefde
op het eerste gezicht."
Hoeflaken begon in de seizoenen
als duikinstructeur voor hotels in
Dahab te werken. Zo ontmoette ze
haar Duitse man Chris. ,,Klassiek
verhaal: hij was op vakantie en we
gingen samen duiken." In 2005
begonnen de twee voor zichzelf in
Dahab. De zaken gingen
uitstekend, jaar op jaar een
stijgende lijn.
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Revolutie

DAHAB
José Hoeflaken organiseert al
twaalf jaar duikreizen. Revoluties
en geweld brachten het land én
haar bedrijf bijna op de knieën. Nu
trekt het toerisme eindelijk weer
aan. ,,We zijn er altijd in blijven
geloven.''
JAN FRANKE

In de straten van Dahab aan de
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Totdat in 2011 de Egyptische
revolutie uitbrak. Miljoenen mensen
gingen in protest de straat op. De
langzittende alleenheerser Hosni
Moebarak werd afgezet. Een
regering onder leiding van
islamistische Moslimbroeders
volgde hem op. Die werd al snel
weer gewipt door het leger, middels
een gewelddadige coup. Chaos,
aanslagen, bloed in de straten,
niemand hield het nog bij.
Westerse touroperators schrapten
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hun reizen naar de vakantieoorden
in het Rode Zeegebied.
,,Het zijn echt belachelijke jaren
geweest", zegt José
geëmotioneerd. ,,Een achtbaan.
Elke keer als het even beter leek te
gaan, gebeurde er weer iets. Dan
werden alle reserveringen
geannuleerd en hadden we weer
een halfjaar voor niets gewerkt.
Keer op keer die dreun."
Het werd nog erger. Terwijl de
Egyptische hoofdstad Caïro in
chaos verviel, nestelde zich in het
noorden van de gigantische,
dunbevolkte Sinaï-woestijn een
jihadistische groep die trouw zwoer
aan terreurbeweging Islamitische
Staat. In 2015 pleegde deze 'Sinaïprovincie van het Kalifaat' een
aanslag op een vliegtuig vol
Russen die terugkeerden van
vakantie in de badplaats Sharm alSheikh, zo'n 100 kilometer van
Dahab. Alle 217 passagiers en
bemanningsleden kwamen om.
Het leek de genadeklap voor het
toerisme aan de Rode Zee, en voor
het bedrijf van José. Maar terwijl de
ene na de andere westerse
ondernemer vertrok, besloot ze te
blijven. ,,We bleven er in geloven,
hoe moeilijk het ook was."
In haar wanhoop begon Hoeflaken
campagnes om de beeldvorming
over de Sinaï-woestijn in Nederland
bij te stellen. Trouwe Nederlandse
klanten werd gevraagd een goed
woordje voor Dahab te doen op de
jaarlijkse Nederlandse duikbeurs.
Ze startte een petitie om het
reisadvies van het ministerie van
Buitenlandse Zaken voor ZuidSinaï van oranje - 'alleen
noodzakelijke reizen' - naar het
veiligere geel te laten terugzetten.
De Nederlandse ambassade in
Caïro werd uitgenodigd om de
situatie met eigen ogen te bekijken.
,,Zuid-Sinaï is heel anders dan het
noorden. Er wonen andere
bedoeïenenstammen, het heeft een
andere dynamiek", vindt José. ,,In
het noorden was het al onrustig
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voor de revolutie begon. Maar dat
vertellen de media niet. De boel
werd opgehitst."
Zoals die keer dat een groep
Nederlanders van hun
reisorganisatie in Nederland bericht
kreeg over een aanslag in Egypte.
Ze vertrokken nog diezelfde dag, in
grote paniek. Andere Nederlandse
gasten, die via een Belgische
touroperator bij José hadden
geboekt, kregen geen bericht over
de aanslag, die honderden
kilometers van Dahab plaatsvond.
,,Toen ik bij ze langs ging, lagen ze
aan het zwembad in het hotel.
Niets aan de hand. Ze hadden toch
zo'n fijne dag gehad."
Checkpoints
Het geduld van Hoeflaken en de
andere ondernemers die bleven,
wordt nu beloond. Egyptes huidige
president, legergeneraal Sisi, hakt
met de botte bijl om de rust te
herstellen en het toerisme aan te
jagen. Zijn leger voert een
nietsontziende oorlog tegen
Islamitische Staat in het noorden
van Sinaï. Het strijdtoneel is een
hermetisch afgesloten militaire
zone. Langs resorts langs de
kustweg naar Dahab zijn vele
checkpoints opgetrokken. Soldaten
in gepantserde voertuigen,
kalasjnikovs in de aanslag, houden
er de wacht.
Voor Dahab begint het tij te keren.
Vorige week versoepelden enkele
Scandinavische landen het
reisadvies voor het Rode
Zeegebied. De verwachting is dat
Nederland snel zal volgen.
Reisorganisaties bieden weer
vakanties naar Egypte aan.
José heeft dit jaar al meer
boekingen dan in heel 2016. Ze is
opgelucht, maar voorzichtig. ,,Wij
hebben het zwaar gehad, zeker.
Maar toen de toeristen niet meer
kwamen, moesten de bedoeïenen
hun kamelen verkopen om hun
kinderen te voeden. Dat was pas
dramatisch.
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