
H et wordt nergens zo duidelijk als
vanuit het vliegtuig: Egypte is
een langgerekte oase langs de
Nijl en zijn delta, omgeven door

onverbiddelijke woestijn. De concentratie is
zo extreem dat liefst 98 procent van de Egypti-
sche bevolking op drie procent van het grond-
gebied leeft. Met andere woorden: zonder de
Nijl was er helemaal geen Egypte.

De angst dat op een dag iemand stroomop-
waarts de kraan zou dichtdraaien is dan ook
een deel van de Egyptische psyche. In 1979,
het jaar waarin Egypte vrede sloot met Israël,
zei president Anwar Sadat al dat „als Egypte
ooit nog eens ten oorlog trekt het over water
zal gaan”.

Die oorlogstaal klonk deze maand opnieuw
nadat bekend werd dat Ethiopië is begonnen
met het afleiden van de Blauwe Nijl voor de
bouw van de Grand Ethiopian Renaissance
Dam, een waterkrachtcentrale. Egypte, zo zei
president Mohammed Morsi, „zal elke drup-
pel water van de Nijl met zijn bloed verdedi-
gen.”

De gemoederen raakten nog meer verhit na-
dat een bijeenkomst van Egyptische politici
per abuis live werd uitgezonden op televisie.
Die speculeerden vrijuit over het sturen van
gevechtsvliegtuigen naar Addis Abeba, en het
steunen van rebellenbewegingen in Ethiopië
om het bewind daar uit het zadel te lichten.

De oorlogstaal is niet nieuw. In 2010, nog
onder het regime van Hosni Mubarak, be-
schuldigde wijlen Ethiopisch president Meles
Zenawi Egypte van precies hetzelfde: het steu-
nen van rebellenbewegingen in Ethiopië.
Zenawi waarschuwde dat Egypte een oorlog
over het water van de Nijl nooit zou kunnen
winnen.

In beide landen dient de oorlogstaal vaak
een binnenlands doel. Op 30 juni is het een
jaar geleden dat Morsi president werd, en de
beweging Tamarod heeft vijftien miljoen

handtekeningen verzameld om zijn vertrek te
eisen. Een externe vijand is dan altijd mooi
meegenomen. De afgelopen weken trokken in
Egypte wonende Ethiopiërs in Kairo de straat
op om te protesteren tegen hun mishandeling
door Egyptenaren over de damcrisis.

Los van de retoriek gaat de Nijldiscussie in
de eerste plaats over overbevolking. In 1960
telde Egypte zo’n 26 miljoen inwoners. Van-
daag zijn er meer dan 80 miljoen Egyptena-
ren, en de verwachting is dat de bevolking in
2025 naar de 100 miljoen gaat. Die langgerek-
te oase was nooit bedoeld om zoveel mensen te
huisvesten.

De inzet is niet zozeer het drinkwater als-
wel het water voor het irrigeren van de land-
bouwgrond die nodig is om al dat volk te eten
te geven. Volgens een projectie van het Egypti-
sche ministerie van Water en Irrigatie zal
Egypte in 2020 20 procent méér water nodig
hebben dan vandaag het geval is.

Elke druppel telt dus. Hoewel internationa-
le instanties zeggen dat de dam uiteindelijk
geen grote invloed zal hebben op het debiet
van de Nijl, moet het reservoir achter de dam
wel gevuld worden. Dat zal naar verwachting
drie tot vijf jaar duren, en Egypte vreest in die
periode voor een substantiële daling van de
wa t e r t o e v o e r.

Hoe belangrijk de discussie is, blijkt ook uit
het feit dat president Morsi’s eerste buiten-
landse bezoek aan Ethiopië was. Het was het
eerste bezoek van een Egyptisch president
sinds 1995, toen Mubarak in Addis Abeba nipt
aan een aanslag ontsnapte.

De jongeren die in 2011 Mubarak omver
wierpen zijn zich bewust van het belang van
de Nijlwaterdiscussie. Al enkele maanden na
de val van Mubarak trok een delegatie be-
staande uit politici en jeugdleiders naar Addis
Abeba. Dat leidde toen tot een tijdelijke ont-
dooiing .

Ook op cultureel vlak zijn er initiatieven. In
februari van dit jaar vond in het Al-Azharpark
in Kairo nog een groot ‘N ij l c o n c e r t ’ plaats met
muzikanten uit alle landen van het Nijlbassin.
De Egyptische initiatiefnemer, Mina Girgis,
zei daarover: „De Nijl wordt gedeeld door 400
miljoen mensen, en aan het eind van de rit
zijn wij allemaal Afrikanen.”

Egypte wil voor
elke druppel

water vechten
De Egyptenaren
ontstaken in woede toen
Ethiopië aankondigde
een dam in de Nijl te
bouwen. In Egypte telt
elke druppel water.
G ert v an Lang endonc k , Kairo

Zonder de Nijl
zou Egypte helemaal
niet bestaan

Egypte en Ethiopië maken beide aanspraak op Nijlwater om bevolking te voeden en economie te ontwikkelen
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