
Zonne-energie en water in Egypte, een verkenningsreis.

Evert du Marchie van Voorthuysen, directeur van GEZEN (www.gezen.nl) en CTO van Solaq BV 
(www.solaq.nl) 

1 feddan = 0,42 hectare.
1 Egyptische pond = 5 cent.

Inleiding 

Egypte is een van de landen waarin de zon uitbundig schijnt, en waar waterschaarste heerst. Het 
land is dus uitermate geschikt om zonnecentrales te bouwen, maar ook om de WaterWin van Solaq 
BV toe te passen. De directe aanleiding voor het bezoek was de uitnodiging van Kees Hulsman, de 
directeur van het Center for Arabic – West Understanding in Cairo, om te spreken op de door hem 
georganiseerde conferentie over de watersituatie in de oases en de woestijn.
Ik heb twee doelstellingen: 

1. Werken aan de totstandkoming van een 10 MW CSP centrale in Siwa
2. Samenwerking opzetten tussen Solaq en een Egyptische partij om de WaterWin technologie 

van Solaq verder te ontwikkelen en uit te testen. 
In de loop van de reis doe ik een culturele ontdekking.

Dinsdag 14 november 2017  Haren → Cairo.

Met de auto naar het station, daar parkeer ik Addie met de bagage, terug naar huis, auto op de oprit 
achterlaten, op de fiets naar het station. Trein van 9:30 uur, overstappen Zwolle, in de trein en op 
Schiphol werk ik aan de tekst van de presentatie. We zijn even voor 12 op Schiphol, ons toestel, van
Egypt Air, vertrekt om 15 uur. Volgens de vluchtaanwijzer vliegen we na ongeveer een uur precies 
boven ons huisje in Servië. Na 4½ uur, om 20:30 uur, landen we in Cairo, we moeten lang wachten 
bij de pascontrole en vooraf visa kopen bij een loket van de bank. Ook moeten we flink wachten op 
mijn koffer. De door Kees bestelde  taxi is aanwezig. Het verkeer is chaotisch, niemand houdt zich 
aan de rijstroken, iedereen toetert elkaar opzij, rechts inhalen is heel gewoon. We worden afgezet in
een klein straatje, Association of Upper Egypt for Education and Development (AUEED), Al 
Qabisy street 65, loopt evenwijdig aan de drukke Ramses straat. 
We hebben een kamer in een conferentiecentrum, met kamers. Het is afgetrapt, we moeten om 
handdoeken vragen, douchegordijn te hoog, water lekt op de badkamervloer, de WC-rolhouder is 
kapot, we leggen de rol op de wastafel, maar door een lekkende leiding staat daar een laagje water, 
rol kletsnat en dus onbruikbaar. Gelukkig hebben we zelf nog een toiletpapierrol.

Woensdag 15 november 2017  Cairo.

Ik slaap slecht, want te weinig dekens, er zijn twee 1-persoonsbedden, dus we hebben niets aan 
elkaar. Om vijf uur wakker door het gebruikelijke luchtalarm. Als ik net weer ben ingeslapen om 
5:20 uur opnieuw: sein veilig. Ik zal er nooit aan wennen. We slapen uit, ontbijten. We gaan 
onderweg, de Al Qabisy street is een gezellig straatje met winkeltjes, werkplaatsen en terrasjes, we 
drinken koffie. Naar de metro, Ghamra station. Bij het kopen van kaartjes worden we geholpen door
een aardige vrij jonge man. De trein is zeer vol, enkele meters van ons vandaan staan twee mannen 
luidkeels ruzie te maken, er wordt geduwd en getrokken, maar nog net niet gemept. Gelukkig zijn 
de lawaaischoppers snel uitgestapt. Alle metrotreinen hebben wagons die alleen toegankelijk zijn 
voor vrouwen, maar aangezien die ook stampvol zijn zie ik toch wel vrouwen in mijn omgeving. 
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We stappen uit in de Koptische wijk, en bezichtigen het Koptisch museum, mooi laat 19e eeuws 
museumgebouw met collectie uit ongeveer 200 tot 700 na Christus. Eerst nog sterk Grieks-antiek, 
maar dan steeds meer Christelijk. Veel uit opgravingen uit oude kloosters, de Egyptische christenen 
waren de eersten die de kloostercultuur hebben ontwikkeld. Er is veel textiel bewaard gebleven.
We drinken koffie op een terrasje, daarna met de metro naar het centraal gelegen
Tahrirplein, waar in 2011 na wekenlange massademonstratie de toenmalige dictator Moebarak is 
verjaagd, en een jaar of twee later de president Morsi van de Moslimbroeders, weliswaar 
democratisch verkozen, maar duidelijk bezig om de grondwet te veranderen in een 
ondemocratische, islamistische wet. We willen naar de Nijl wandelen, maar oversteken is 
onmogelijk, we lopen als wandelaars vast tegen snelwegen en viaducten, het wordt donker. In een 
van de hoofdstraten eten we, we kunnen er zowaar een glas wijn krijgen. Met de metro terug naar 
AUEED. 

Ik wordt 's avonds opgehaald door Ahmed Newir, we rijden in 20-30 minuten naar het Nijleiland 
Zamalek, naar een rustig cafe. Pils wordt er niet geschonken. 

Eerste gesprek met Ahmed Newir.

Ahmed werkt als docent op de engineering afdeling van de universiteit. Hij heeft mijn gegevens via 
researchgate. Hij heeft een stuk of 5 mastersstudenten en 2 promovendi. Hij is zeer geinteresseerd 
in zonaangedreven ontzilting en toont een experimentele kas van 4 x 4 meter met klimaatregeling 
door grondoppervlak met zout water die door de zon wordt beschenen, en een dubbel doorzichtig 
dak. 
Ik vertel van de Blue Sky Solar water, mijn bereikte GOR van 2,5, en de reden dat we hiermee 
stopten, nl. de kansloze positie t.o.v. RO. Ahmed noemt de bekende bezwaren tegen RO, maar ik 
weet bv. van Mienis dat die bezwaren grotendeels overwonnen zijn. Ahmed had nog nooit van ons 
concept van MED met stapeling van scheve vlakken gehoord. Ik laat de figuur van onze WaterWin 
zien die ik morgen in de presentatie zal tonen. Min of meer tegelijkertijd ontstaat het idee dat de 
studenten van Ahmed onderzoek voor Solaq zouden kunnen gaan doen. 
We spreken af dat we elkaar volgende week weer zullen ontmoeten.

Als hij mij om omstreeks 22:30 uur heeft teruggebracht naar AUEED tref ik een groot gezelschap 
van Nederlanders aan: Kees Hulsman, de directeur van het Center for Arabic – West 
Understanding,  Jantine Stulp, die als stageaire van de landbouwhogeschool AERES (Flevoland) 
onderzoek voor Kees heeft gedaan, en mogelijk op de researchfarm in Siwa gaat werken,   
Dr.Hendrik Massink (BuZa, maar ook SGP-lid), Kees Knulst (SGP-bureau), Ed Nobel (Texel 
Ziltbedrijf)
De meesten zijn net aangekomen.

Donderdag 16 november 2017  Cairo

Beter geslapen, want de dekens beter verdeeld. We ontbijten. De afgesproken gids
Yehia Kotb (via SRC-reizen) is te laat, miscommunicatie van SRC, hij stond te wachten bij Nile-
View Hotel i.p.v. bij AUEED, dus de excursie van Addie begon te laat. Ondertussen zat ik in de 
conferentiezaal. De primaire reden van deze reis is, dat ik door Kees Hulsman werd uitgenodigd om
een presentatie te geven op deze  conferentie. Mijn reis-en verblijfkosten (althans de eerste dagen in
Cairo) krijg ik vergoed van de SGP. De rest, inclusief alle kosten van Addie, moeten we natuurlijk 
zelf betalen. Maar omdat, als je het zoals Kees gewend is, zuinig aanpakt, het goedkoop kunt doen, 
vallen de verdere kosten mee, behalve die voor de laatste 4 dagen. 
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De naam van de conferentie:

Development of sustainable water management for agriculture in Egyptian oases: the example
of Abu Sherouf, Siwa,  Cairo, 16 november 2017.

Organisatie: Kees Knulst (SGP-bureau) en Kees Hulsman (CAWU).
Gefinancierd  door de SGP (die hiervoor geld krijgt van BuZa).

Opening en welkomswoorden van Kees Hulsman, de conferentievoorzitter, Kees Knulst (SGP-
bureau). 

Sustainable agriculture, the broader conttext
Dr Hendrik Frans Massink   (SGP, MinBuZa)

Massink is positief gestemd over de NDC voor 2030, dat zijn de plannen van Egypte om bij te 
dragen aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. 
Er moet op water worden gefocusseerd.
De waterconsumptie moet worden gerationaliseerd.
De sociale aspecten van de economische ontwikkeling zijn belangrijk.
Er is nu een te groot verbruik van grondwater.
In Egypte zijn er te veel autoriteiten met onduidelijke en overlappende  bevoegdheden.
Er is recycling van afvalwater (waste water) nodig.
Er is internationale samenwerking nodig, vooral bij innovatie.

Siwa Farms in Abu Sherrouf as example of desert development with high salinity and alkalinity.
Jantine Stulp (student AERES Hogeschool, heeft stage gedaan voor Siwa Farms)

Voorstel voor een proefboerderij op het terrein van Siwa Farms.

Difficulties with drainage in Siwa
Omran Fathi  (member permanent commitee on Water in Siwa Oasis), in het Arabisch met vertaler
naar Engels.

Siwa wordt de hoofdstad van de West-Desert, ligging    40 tot 80 m onder de zeespiegel.
De zoutmeren zijn groter in oppervlak dan het bruikbare land.
Er zijn vele putten aanwezig: natuurlijke bronnen, waaruit het water zonder pompen opstijgt, met 
afvoergoten van beton.
Van de oorspronkelijke 1000 putten zijn  er zijn nog 600 over.
Er is een verziltingsprobleem en een rioolprobleem, water lekt uit de sceptic tanks. 
De meren verliezen minder water door verdamping dan vroeger. 

Maatregelen die nodig zijn:
 Afvoer van rioolwater naar verder weg
Natuurlijke drainage
Hergebruik van vuil water 
Er is te veel water in West, en te weinig in Oost-Siwa.
Water afvoeren naar andere depressie, 80 km weg, metr een landrug die 30 meter hoog is is 
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problematisch, hergebruik van water is beter.
Het slaan van putten moet nu gereguleerd worden door de overheid
Dit gebeurt nu al.
Waterreservoirs voor irrigatie bouwen, gevoed door putten die onder overheidscontrole staan.

Verbetering: PVC-buis i.p.v. open irrigatiegoten. 
Het probleen van de drainage moet door het ministerie opgelost worden.
Hergebruik van vuil water is meest rendabel en kansrijk.
Verlaten boerderijen meten weer in bedrijf komen.

Er is een voorstel om het drainagewater te gebruiken om lopende duinen te stabiliseren.

Policy of the Egyptian government to sustain the unique character of water resources in Siwa oasis
Dr.Sameh Saker (Head Egyptian Groundwater Sector)

De woestijnontwikkeling heeft negatieve aspecten:
Te veel grondwater oppompen, slecht onderhoud van de putten, inefficiënt gebruik van grondwater, 
geen bijdrage van de consumeneten aan  bediening en onderghoud, polieke druk op het ministerie.
De mensen gaan hun gang, en als het misgaat gaan  ze naar de overheid  om hun problemen op te 
lossen. En dan komen ambtenaren die nooit naar de gebruikers luisteren. Weer verkeerd.

Er is een visie nodig: water voor stadsontwikkeling, en exploitatie  van water volgens duurzame 
principes. De uitputting van aquafiers moet veel langzamer gaan dan nu gebruikelijk is.
We moeten veel zuiniger met water omgaan. Maar in principe is er voorlopig water genoeg in 
Egypte.  We moeten niet dieper dan 300 meter gaan oppompen . Veel later misschien dieper, als 
technieken goedkoper worden. 

We moeten selectief zijn in wat we gaan verbouwen, de gewassen aanpassen aan het wateraanbod.
Er komen regels over gebruik van water.  Drainagewater moet op eigen terrein blijven. 
Waterniveaus moeten gemonitord worden. 
Pompen mogen niet meer dan 10 uur per dag draaien (tijdsduur door ervaring te weten komen).

Er is een energieprobleem, maar nu kan dit worden opgelost door met PV, overdag dus, te pompen, 
het water in bassins op te slaan, en  's nachts te bevloeien.
Er is altijd een recoverytijd nodig bij pompen, bv. 10 uur pompen, 14 uur rust, enz. 

The role of ECDC in creating sustainable communities
Tarek Abdou (COO en CEO Egyption Countryside Development Company (ECDC).

ECDC is een zelfstandig bedrijf (maar wel met overheidsinstanties  als enige aandeelhouders).
(informatie vooraf: Er is een oukaze van president Sisi dat 1,5 miljoen feddans woestijn ontwikkeld 
moet worden in korte tijd. David Sims heeft een kritisch boek geschreven over dergelijke 
megalomane plannen: “Egypt's Desert Dreams” (2014). Ik heb het boek gekocht. EdMvV) 

De 1.5 miljoen feddans moeten volledig duurzaam worden als onderdeel van Egyptes visie op 2030.
Het betreft Landwinning (reclamation).
De gehele agrische waardeketen moet  ontwikkeld worden. 
Er worden kadastrale kaarten ontwikkeld in samenwerking met het leger.

4



Een standaard  boerderij op het aan ECDC toegewezen gebied  bestaat uit 1 km2 land dat bevloeid 
wordt vanuit 1 put. Op iedere boerderij werken 10-20 personen, dus het is een boerenbedrijf. Alle 
medewerkers mensen hebben een  aandeel in het bedrijf, er komt dus geen opslitsing bij overerving.
Er wordt gekozen uit een beperkt aantal geschikte gewassen. 20% van het land wordt zo verdeeld. 
De resterende 80% wordt verkocht aan  investeerders in percelen van 2000-50000 feddan.

De eerste lancering betreft 4 locaties.
Zonne-energie wordt  de belangrijkste energiebron.
Er wordt samenwerking gezocht met bedrijven op veel gebieden. 

Dutch-Egyptian  cooperation in sustainable development and planning, Dutch-Egyptian water 
cooperation.
Shyreen Shaib (Nederlandse Ambassade, policy officer economic affairs, tweede secretaris).

Sustainable integrated farming – zero waste of water and organic material with subsoil irrigation in 
greenhouses.
Dr. Hani El Kateb, (member Presidential Advisary Council of Scientists and Experts, en 
Technische  Universität München), via video conference.

Planting saline tolerant plants, proposal to set up a research farm in Siwa with Dutch Development 
funding (OXFAM/NOVIB)
Ed Nobel (Saltfarm Texel)

Aardappels die zijn geteeld op zeewater smaken beter.
Het water wordt met  druppelirrigatie toegediend.
Tests uitgevoerd met gevarieerde zoutconcentratie met  aardappels, aardbeien, uien.
Er is veel minder bemesting nodig, en veel minder water nodig.
We voeren ook metingen in Pakistan en Bangladesh, in Bangladesh met wortels.

Renewable  Energy, Renewable  Water, and War against Climate Change.

Evert du Marchie van Voorthuysen (Stichting GEZEN, Solaq BV)
Presentatie: http://www.gezen.nl/wp-content/uploads/2018/01/PresentatieEgypte-16nov2017-1.pdf
Uitgesproken tekst: http://www.gezen.nl/wp-content/uploads/2018/01/Tekst-presentatie-Cairo-
16nov2017-2.pdf

Ik geef een inleiding in CSP en de economie van zonne-energie in de zonnige landen, en meld dat 
we op historische grond staan: niet ver hiervandaan functioneerde rond 1915 de allereerste 
spiegelcentrale ter wereld. Ik citeer de uitspraak van Shell CEO Ben van Beurden op de Shell 
aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2016: Zonne-energie is nu  de goedkoopste energie 
geworden. Ik concludeer mijn betoog met een pleidooi voor een concentratie van  de mondiale 
energietransitie op een snelle omschakeling naar zonne-energie in de zonnige landen zoals Egypte, 
met financiële en organisatoriusche steun vanuit de rijke landen. 
Daarnaast behandel ik ontzilting en atmospheric water generation: water uit de lucht halen m.b.v. 
zonne-energie.
De presentatie inclusief uitgesproken tekst zal binnenkort op www.gezen.nl worden gezet. 
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Afbeelding uit 1916 van de eerste zonnecentrale ter wereld. Een 
trogspiegelveld in Al Ma'adi (bij Cairo) dreef een stoommachine 
aan die Nijlwater pompte naar de velden.

Onder leiding van 
Joep Hendricks (Gygga Innoventures)
wordt binnen een beperkte groep een brainstorming gehouden met als doel:
“Creating a brand name for Siwa”.
We worden opgeroepen om ideeen op te schrijven en in te leveren. Min of meer als grap lever ik het
idee in om het Orakel van Siwa, in de antieke wereld net zo beroemd als het orakel van Delphy, 
weer in ere te herstellen, om allerlei spiritueel ingestelde toeristen aan te trekken. 

Tijdens de lunch zit ik naast twee Chinezen, 1 van de ambassade, en een investeerder. Ik suggereer 
hun om PV-fabrieken in Egypte te bouwen. 

Na afloop is er een diner, met voornamelijk de buitenlandse sprekers en de organisatoren, Addie 
doet ook mee.

Addie heeft een rondleiding door Cairo gekregen onder leiding van de gids, met eigen auto en 
chauffeur, die ook volgende week voortdurend tot onze beschikking staat. SRC-reizen organiseert 
dit goed.

We pakken de koffers, een paar mensen hebben in de stad een fles wijn gekocht, die wordt 
gezamenlijk opgedronken. Daarna met taxi's naar de bushaltes van de lange-afstandsbussen bij het 
Tahrir plein. Ik neem een halve slaappil, we zitten samen achter in de bus, die rechtstreeks via 
Marsa Matrouh naar Siwa zal rijden.

Het gezelschap bestaat uit:
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Kees Hulsman,
Mustafa Kalaty, de advokaat van de schoonfamilie van Kees, die eigenaar is van het land in Siwa,
Jantine Stulp
Kelly van Veen, een vriendin van Jantine
Maaike Draper-Albers , een vriendin van Kees (±60 jaar)
Amal Daoud , een Egyptische advokate (±35 jaar)
Ed Bower (Engelse journalist in Egypte maar voorheen intern bij het Center for Arab-West 
Understanding, in de bus kennis mee gemaakt, Kees biedt hem verblijf aan omdat alle  hotels in 
Siwa volgeboekt zijn)
Addie en ik. 

Vrijdag 17 november Cairo → Siwa

Er wordt om de twee uur gestopt, ik loop dan met slaperige kop naar een toilet. Ik koop koeken en 
dadels. Om een uur of 6, in Marsa Matrouh zijn de toiletten onderdeel van een moskee, ik moet 
mijn schoenen uitdoen. Het wordt licht, er hangt een ochtendmist over de woestijn, met hier en daar
nog wat struikjes, die kennelijk kunnen overleven op deze mist, de zon komt op door de mist, ik zit 
aan het raam en heb zicht naar het oosten, de weg loopt naar het zuiden. Langzamerhand 
verdwijnen de struikjes en is de mist opgetrokken, en rijden we over de asfaltweg door de 
kurkdroge woestijn. Na 2 uur weer een stop bij een herberg/restaurant. Er lopen wilde honden rond. 
Daarna een roadblock van militairen, pascontrole. Later opnieuw. Ik zie links en rechts zandhopen, 
gemaakt door buldozers, je kunt de sporen zien. Ik vermoed dat die bedoeld zijn voor dekking voor 
infanteristen met anti-tank wapens. Alle legers hebben gezien hoe enkele jaren geleden IS in een 
Blitzkrieg zowel het Irakese leger als het Syrische leger op de vlucht joeg, en daaruit vermoedelijk 
hun lessen getrokken. Het is maar een vermoeden van mij. Als we Siwa naderen zijn we 
uitgestrekte omheiningen met wachttorens, er is een militair vliegveld. De depressie is duidelijk 
zichtbaar, we rijden een gigantische kuil in, en er verschijnen plantages met palmbomen, en we zijn 
om 10 uur in het stadje Siwa. We rijden in twee toktoks, driewielige motorbakfietsen met de 
bestuurder voor, die als goedkope taxi fungeren, naar een groot huis die als geheel wordt verhuurd 
aan toeristen. De hotels blijken allemaal volgeboekt wegens het Dadel-Festival. 

Een deel van het reisgezelschap in Siwa in de toktok
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Addie en ik krijgen de kamer met tweepersoonsbed, maar de lakens ontbreken en zijn nergens te 
vinden. We krijgen wel het bevel dat we altijd bij de voordeur de schoenen uit moeten doen. Ik 
scharrel een stoel op en zet die bij de voordeur. Ondanks twee sokken over elkaar krijg ik koude 
voeten door de stenen vloeren.
Het water blijkt niet te functioneren, Kees vertelt dat er geen waterleiding is, maar dat iedere 
woning een tank heeft die door de gemeente 1 of 2 keer per week wordt gevuld. Kennelijk was de 
tank al door eerdere gasten leeg geraakt. Volgende ochtend  bleek dit niet het geval te zijn. Er was 
een probleem in de leiding die een dag later is opgelost. Douchen na de nacht in de bus zit er dus 
niet in. 
We wandelen naar het centrum, ongeveer 20 minuten, en gaan ontbijten/lunchen bij Abdu, een 
restaurant met groot overdekt terras. Abdu zou de basis van onze groep blijven vanwaaruit Kees, 
Mustafa en ik onze dienstreizen maakten, en de anderen hun toeristische uitstapjes. 

Vrolijk aangeklede kinderen op het Dadelfestival

We gaan met de toktok naar het terrein van het dadelfestival, veel kraampjes, er zijn veel kleurig 
geklede gezinnen. Het is vrijdag, de rustdag voor de moslims. De mensen zijn hier veel donkerder 
dan in Cairo, het zijn Berbers, met hun eigen taal en gebruiken. Volgens Kees regelen de 
stamhoofden vrijwel alle zaken, ook de vervolging van misdadigers, en pas bij een moord komt  de 
politie er bij te pas. Ik zie bijna geen agenten of militairen, in tegenstelling tot Cairo.
We wandelen naar Abdu, met toktok naar huis, dan weer naar Abdu. Ik oriënteer mij goed met mijn
kompas en de plattegrond in Lonely Planet. Er zijn geen straatnamen en huisnummers. 

We dineren in Abdu. Kees praat een paar tafeltjes verder met mensen van de firma Delta Water, die 
hadden een stand op het dadelfestival. Net als mijn eten opgediend is roept Kees mij er bij, ik neem 
mijn eten mee. Delta Water levert buizen die omringd zijn met permanente magneten, en claimt dat 
de schade door het zout in brak water vermindert. 
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Een gezin uit Siwa op hun ezelskar, witte man, zwarte vouw, bruine kinderen.

Uit het verslag van Kees:

Meeting salespeople from Delta Water for magnetic water treatment. H2O molecules are clustered and these clusters are
made smaller. They say this reduces the effect of the salt in water. We later followed this up with Dr. Evert du Marchie 
van Voorthuysen in Abdo restaurant. Delta Water gave the following example: Take a plant with growth X on water 
with a salt content of 2000 ppm, and growth Y  on water with a salt content of 4000 ppm, Y < X. But if one puts the 
water with 4000 ppm through the  magnetiser of Delta Water and irrigate the plant with this water, the plant will 
produce as X. The explanation they gave is correct with basic principles of physics but Dr. Evert du Marchie van 
Voorthuysen remained with doubts and would like to see the scientific proof of the growth statements of Delta Water. 
Some ten farms in Siwa use this system. We told them about the plans for a research farm and they suggested to 
demonstrate their technology for free on this farm. After they left we spoke more about this. One needs to know more 
about plant physiology. The salt, however, remains and this may over time result in an increase in soil salinity. Kees 
will contact the SaltFarm Texel about this.

Het programma voor morgen: om 8 uur klaar staan voor bezoek aan het land van Kees met een 
aannemer, 11 uur afspraak op de elektrische centrale. We rijden met een toktok naar huis, maar 
stappen te vroeg uit en kunnen de zijsteeg met ons huis niet vinden in het halve donker met 
spaarzame straatlantaarns. Een auto stopt, bekend gezicht, een van de obers bij Abdu, we stappen in
en na een paar rondjes hebben we ons huis gevonden. Er is een SMS van Kees: bezoek aan zijn land
gaat niet door, gelukkig, we kunnen uitslapen. 
We gaan slapen in pyjama op een molton onder een dekbed met kussens zonder sloop. 

Zaterdag 18 november Siwa

Het is warm, ik heb last van muggen, kortom ik slaap slecht en ben om 6 uur al wakker en voel me 
erg vies, al twee dagen niet gedoucht, en vorige nacht niet uit de kleren geweest. Ik maak me 
kwaad, en ben van plan om vanochtend een hotelkamer te zoeken, want het dadelfestival is 
afgelopen, dus er zullen nu wel kamers beschikbaar zijn. Alleen als er garantie is dat er water en 
lakens komen wil ik blijven. Het moet toch mogelijk zijn om tegen betaling de huistank te laten 
vullen? Er wordt geklopt, en Amal biedt ons een kleine jerrycan met water aan, die heeft ze kunnen 
tappen op de benedenverdieping, het is een liter of 3. Maar al heel wat, Addie heeft een washandje 
meegenomen, en ik was me helemaal met spaarzaam koud water aan de wastafel, dat voelt al veel 
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beter. Ik ontmoet Kees op de gang, hij zegt dat de hotels nog steeds vol zullen zijn omdat de 
gouverneur van de provincie Matrouh in Siwa is, en dat de waterleiding kapot is en gerepareerd 
wordt, ik zie werklui, en dat er nu wel lakens zijn nadat Kees daarom gevraagd had. Het huis is 
eigendom van een man uit Cairo (die als vertaler optrad op de conferentie), en er is een beheerder 
die alleen lakens achter liet op kamers die niet op slot zaten. Wat een verstand. Conclusie, Addie en 
ik blijven. 
Kees doet vandaag pogingen om de gouverneur te spreken te krijgen. Dat gesprek kan op korte 
termijn gebeuren, dus ik loop vandaag de hele tijd rond in mijn nette grijze pak, wit overhemd, 
blauwe das. 

Gouvernor’s visit to Siwa for the last day of the 3rd Date Festival. This is the last year the Date Festival is funded by the 
UAE. 

We wandelen naar Abdu om te ontbijten. Met onze vaste taxi naar de centrale, waar we worden 
ontvangen door de directeur van Matrouh Power Stations van Elbeheira Electricity Distribution 
Company, van het governaat (provincie) Matrouh, Ali Nagi Alsayed Ali. Ik geef een ingekorte 
versie van mijn presentatie in Cairo (geen water, geen klimaat, alleen CSP), en wordt vaak 
onderbroken met vragen door Ali en enkele andere aanwezigen, ingenieurs van de Siwa-centrale. 
Ali  geeft zelf ook een presentatie, waarbij ik veel vragen stel.

Presentatie Ali Nagy:

De gemeente Siwa is 10880 km2.
In 1961 werd de eerste dieselgenerator geplaatst.
Nu staat er 30 MW aan diesels opgesteld in 10 verschillende eenheden, de grootste en modernste 
eenheden zijn 5 MW,  12 cylinder 4-tact.
Abu Sherrouf is verbonden met het Siwa-net.
Het verbruik in Siwa groeit snel, 6,5% per jaar.
10 MW is extra nodig voor de rioolwaterverwerking in de toekomst.

Het huidig verbruik:
Zomer:   dag: 6.5 MW,  nacht: 8,5 MW  de piek in het verbruik zit tussen 19 uur en 2 uur 's nachts
Winter: 4 MW dag, 7 MW in de nacht.

Er wordt een Russische kerncentrale in El Dabaa, aan de Middellandse Zee,  gebouwd, op basis van
een  langdurige renteloze lening  van de Russen. 

PV:
totaal oppervlak 50 acres = 20 ha.
Het voor zonne-energie beschikbare terrein is 140 acres = 56 ha. 
capaciteit: 7,5 MW piek . In 2015 gereed gekomen.
Nu nog het grootste PV-veld in Egypte.
Gefinancierd (geheel of gedeeltelijk) door UAE.
Dunne-film panelen.
Het veld is gebouwd door Masdar.

De productie van de PV is 17551 MWh per jaar.
Overdag wordt de productie afgeregeld op 70% PV en 30%  diesel. 
Dus als de vraag overdag 5 MW is, dan levert het PV-veld 3,5 MW en de diesels 1,5 MW.
Dit is afgeregeld door SMA academy in Duitsland. De reden: zo bereik je een optimale efficiency 
van de diesels. Merkwaardig, en weinig duurzaam, hoe op deze manier structureel een groot deel 
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van de PV-capaciteit niet gebruikt wordt.

Dunne film panelen, uit Duitsland.
Ze zijn stoffig, de reductie van de PV-productie door het stof is  10%.
Ze willen gaan schoonborstelen, leveranciers in Duitsland zijn te duur, hij vraagt of Nederland  
leveranciers heeft, ik beloof te gaan rondkijken.
De efficiency van de nieuwste 5MW dieselgeneratoren is 40%

Tijdens mijn bezoek stonden beide 5 MW generatoren te draaien, en stond het PV-veld 
uitgeschakeld. De rede: nu is de gouverneur van de provincie in Siwa, met PV is er een grotere kans
op een blackout bv. door  het graven van een dragline, dan bij dieselgenaratoren, heeft 
waarschijnlijk te maken met de grotere afstand van PV, 2 km vanaf de centrale.

Ali is geinteresseerd in een CSP-centrale van 10 MW.

11.00 am Visiting the Siwa power plant with Moustafa Kalaty, Dr. Evert du Marchie van Voorthuysen, Jantine Stulp, 
Mohammed Mahmoud and Kees Hulsman. Reception by Eng. Ali Nagi, head of the power plants in the Matrouh 
Governorate and staff of the Siwa power plant. Presentation of Dr. Evert du Marchie about the Concentrated Solar 
Power (CSP) system. Eng. Ali Nagi explained the hybrid power plant structure in Siwa. The PV solar panels were 
provided for by Masdar from the UAE. The power plants operate on 70% solar energy and 30% diesel by day time and 
100% diesel by night time. During the visit of the governor electricity was 100% provided by diesel since this reduces 
the risk of not having any electricity. That was not efficient but that was better than even the smallest risk of a power 
outage during the governor’s visit. The capacity of the current hybrid system is insufficient and they are thinking of 
buying more diesel generators yet the current PV panels are working on maximum 80% of their capacity. Dr. Evert du 
Marchie van Voorthuysen thinks the current hybrid system is probably designed by people in favor with diesel and he 
believes this can be more efficient when CSP would replace the diesel generators. Mohammed Mahmoud and Siwa 
power plant staff received a phone call that the governor had arrived on Siwa airport and had to leave immediately. The 
visit was completed with a tour by Eng. Ali Nagi to the diesel generators and the PV solar station. Around 16.00 hrs we 
returned to Abdo Restaurant.

We rijden met de taxi naar het PV-veld, momenteel de grootste van Egypte, 
het ziet er allemaal goed en verzorgd uit. Daarna naar Abdu, verslag typen. 

18.30 Moustafa Kalaty, Mohammed Mahmoud and Kees - Meeting security officer who had come with the gouvernor 
from Matrouh to Siwa. Mohammed Mahmoud had earlier contacted him because of the letters of CAWU to the 
governor asking for a meeting for Dr. Evert and suggesting a research farm. The officer (Mohammed …) did not 
understand the connection  between CAWU and the research farm proposal and the contact with Dr. Evert. First he said 
that this would need to be requested through the Egyptian Ministry of Foreign Affairs but then he asked us to meet with 
him the next day at 11.00 am in the police station of Siwa.

Addie heeft met Amal en Maaike de tempel van het orakel van Amun bezichtigd. Amun, ook wel 
Amun-Ra genoemd, was lange tijd de oppergod van de de Egyptenaren, die door de Grieken met 
Zeus en de Romeinen met Jupiter werd geïdentificeerd. Alexander de Grote raadpleegde het orakel 
van Siwa, en werd bevestigd in zijn overtuiging dat hij de zoon van Zeus was.

Onze hele groep is door Ali Nagy uitgenodigd, we rijden om 19:20 uur in een grote auto naar een 
terrein met tenten. In een tent eten we, zittend op lage banken.

19.00 – 23.00 we were invited by Eng. Ali Nagi for dinner in Ali Khaled. Further talks about solar power and the power
needs for our land in Abu Sherouf. Eng. Ali Nagi is willing to help design a solar power set-up (without costs) once we 
know how much power we will need.
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Tempel van het orakel van Amun                

Addie tussen de dadelpalmen                        

Er zijn ook enkele andere gasten, een jonge vrouw is jarig, we zingen happy birthday to you, en 
daarna lang zal ze leven. Dat baart altijd opzien in het buitenland, vooral het hiep hiep hoera aan het
slot. We gaan naar een andere tent, waar een drumbandje zit te spelen, met een soort fluit en af en 
toe zang, leuke ritmes, er wordt gedanst, Addie en ik doen ook even mee, Addie valt bovenop een 
jonge man , is heel verstoord. Daarna naar de rand van een zwembad met warm water van een 
natuurlijke heet-water bron, spaarzaam verlicht. Sommigen (Jantine, Amal, Kees en ik) gaan 
zwemmen. We krijgen uit een flesje met etiket Siwa Water een nogal vies alcoholisch drankje met  
prik aangeboden. 
Als we terug zijn in het huis zijn er zowaar lakens aanwezig, en is er water. 

Zondag 19 november   Siwa → Marsa Matrouh

Goed geslapen. De douche is te koud, ik zet een ketel water op  het gas in de keuken om me te 
wassen. Ondertussen praat ik, in pyama, met sokken op de koude vloer in de gang met Kees.  Het 
programma voor vandaag: bezoek aan de gouverneur, bezoek aan Nagy, bezoek aan Kees' land.
Maar dan komt Kees met de mededeling dat de gouverneur om 10 uur vertrekt, dus kans verkeken. 
Vervanging: beleefdheidsbezoek aan de burgemeester Fahim, aan wie ik eerder een brief had 
geschreven, en waarmee Kees al eerder een gesprek heeft gehad, dus beleefdheidsbezoek. 
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We wandelen met Kees en Mustafa naar Abdu voor het ontbijt. Kees gaat het  gemeentehuis in, en 
komt weer naar buiten met de mededeling dat de gouverneur vanavond pas vertrekt, dus de 
burgemeester is niet beschikbaar, want moet altijd in de buurt van de gouverneur blijven. Maar er is
eindelijk een afspraak met de gouverneur, morgenochtend 11 uur in Marsa Matrouh, dat komt goed 
uit met de  ochtendbus, maar later wordt de afspraak naar 10 uur verschoven, dat halen we niet, dus 
plan wijzigen, en eerder weg met de avondbus, en een hotel in Matrouh nemen.

Koortsachtig overleg bij het gemeentehuis van Siwa, midden Kees, rechts Mustafa

11.00 am Meeting security officer Mohammed with Moustafa Kalaty who explained that CAWU was responsible for 
the Siwa Conference on November 16 but is not responsible for the follow-up of Dr. Evert du Marchie van 
Voorthuysen. This was ok and the appointment with the governor was possible but not during his visit to Siwa but only 
in his office in Marsa Matrouh.

Met  Youssef Soliman (de huidige manager van Siwa Farms, het land van Kees) in zijn pickup truck
en Mustafa,  Kees en Addie  naar het land van Kees. We rijden een toeristische route, want ik had 
nog niets van de oase gezien (Addie wel). We zien een natuurlijke bron, sommigen zijn al uit de tijd
van voor de Romeinen. Het is een gemetselde vijver, het water komt vanzelf omhoog, en stroomt 
langs gemetselde goten naar de landerijen er omheen. Overal staan dadelpalmen. We zien ook 
olijfbomen die door verzilting dood zijn gegaan. 

Buiten de oase zien we in de woestijn langs de kant verschillende mislukte projecten met dode 
olijfbomen en geraamtes van kassen waarvan de plastic bedekking verdwenen is. Het ziet er niet 
opwekkend uit. 
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Natuurlijke bron in de oase van Siwa 

Aangekomen op het land van Kees zien we een huisje met put die ingezakt is omdat er geen buis is 
gebruikt, en dus niet meer functioneert. Al het water komt uit nu uit een put met een buis, 
aangedreven  door een 1-cylinder dieselmotor. Een landarbeider  komt regelmatig (iedere dag?) op 
zijn motor uit Abu Sherouf (5 km), start de dieselpomp, en laat die 5 uur doorlopen. Hij wordt 
geacht regelmatig over het terrein te lopen om te kijken of alle olijfboompjes gelijkmatig bevloeid 
worden, en dan maatregelen te nemen. Maar aangezien er vrij veel dode boompjes zijn, en andere 
boompjes in een weelderig grasveldje staan, komt daar duidelijk niets van terecht.
Alle leidingen van PVC liggen bloot over de grond, waardoor overdag het water erg warm wordt, 
en de leidingen verweren door UV-straling. 
Veel boompjes hebben rijpe olijven, maar die smaken vies. Addie vult een zakje om thuis in het 
zoute water te zetten, dan worden ze pas lekker. De zoutconcentratie moet zodanig zijn dat een ei 
gaat drijven. 
De bemesting met korrels is ook erg onregelmatig.
Dat het land slecht beheerd wordt bleek al uit het eindverslag van Jantine.

Op het land van Kees, de olijfboomgaard. .
Links de huidige manager Youssef.          .

f
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Maar tussen de 2 meter hoge boompjes is het prettig toeven.
Kees is tijdens de gesprekken de afgelopen dagen tot de conclusie gekomen dat er een betere 
manager moet komen die het grootste deel van de tijd op het land woont, liefst iemand met een 
ondernemende mentaliteit. We denken nu meer aan een boerenzoon, en als het na enkele jaren lukt, 
kan hij met de verkoopopbrengst van de boerderij van zijn ouders het land van Kees kopen. Ik 
beloof om in Nederland rond te gaan kijken, bij de landbouwhogeschool in Leeuwarden.
Er is begonnen met de bouw van een stenen huis, maar de bouw ligt stil door ruzie tussen de 
bouwvakkers en, opnieuw,  gebrek aan management.
Er zijn ook simpele huisjes voor werknemers in de planning. 
Ongeveer 5% van het hele terrein (94 ha) is beplant met olijfbomen. 

12.00 – 17.00 visiting our land in Abu Sherouf with Dr. Evert du Marchie van Voorthuysen, his wife, Moustafa and 
Youssef Soliman.
Outcome: Dr. Evert will contact an agricultural school in Friesland in search of a young farmer’s son who could work 
as farm manager on our land with the option of buying the property after one or two years after he has seen sufficiently 
of the opportunities of developing a farm in Abu Sherouf, Siwa. Suggestion to grow rabbits in a fenced area where we 
would need to grow anything green and that grows fast. Such a project would need minimal care and only someone who
would maintain the balance between rabbits and the green within the fences. Rabbits would be caught in boxes and the 
males would be sold for meat. This is minimal work with the possibility of a good income.

 We rijden naar Abu Sherouf, langs een drinkwaterflesjesfabriek uit de nubische  aquafier, 1000 
meter diep. Er is verderop een enorm uitgestrekt zoutwinningsgebied. 
Het geplande tweede gesprek met Ali Nagy is verplaatst  naar morgenochtend in Marsa  Matrouh.
Om 16 uur terug zijn we terug bij  Abdu. Addie en ik beklimmen de ruine van huizen en gebouwen 
in het centrum van Siwa, fort Siwa,  die zijn gebouwd van kaersef, een mengsel van zout en leem, 
dat aan de oevers van het zoutmeer voor het oprapen ligt, dus spotgoedkoop. Maar als het niet goed 
wordt bepleisterd dan is het natuurlijk erg kwetsbaar. In 1926 heeft het drie dagen geregend, en zijn 
veel huizen in elkaar gezakt. Het ziet er allemaal uit als een zandkasteel op het strand na enkele 
uren blootstelling aan weer en wind. We beklimmen de heuvel met kersaf ruines en hebben een 
mooi uitzicht over het stadje en de aangrenzenden boomgaarden met dadelpalmen. De moskee van 
karsheef functioneert wel omdat deze onlangs met een flinke subsidie is gerestaureerd. 

Fort Siwa.
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Om 17 uur krijgt Kees bericht van Youssef dat  Bilal, de parlementariër die Siwa vertegenwoordigt 
ons wel wil ontvangen, na het avondgebed. Youssef en Bilal hadden elkaar zonet ontmoet , en door 
Kees een afspraak gemaakt op straat. Volgens Kees is Bilal schatrijk en bezit hij half Siwa. Hij is 
lid van de regeringspartij van president Sisi. Youssef zou ons om 19 uur ophalen, maar dat gebeurde
niet. Het wordt krap, want we mogen de bus van 22 uur absoluut niet missen wegens het gesprek 
met de gouvereur morgen.  Bellen, Youssef neemt niet op, we lopen naar het kantoor van Bilal, 
probleem: er zijn 2 kantoren, 1 blijkt dicht, de andere is niet te vinden. Kees belt Youssef, die blijkt 
doodleuk bij Bilal te zitten op een bruiloft. Dan komt het bericht dat Bilal naar ons komt, in Abdu. 
Kees en Mustafa zijn samen met Youssef  een poos weg naar huis om te pakken, als ze terug zijn 
gaan Addie en ik met een Toktok naar huis om te pakken. Mocht Bilal intussen opduiken, dan zal 
hij te horen krijgen dat  dr.Evert moet pakken omdat hij de bus van 22 uur (de laatste) moet halen 
voor zijn afspraak met de gouverneur, en dat hij maar even moet wachten. We pakken snel, de 
anderen komen en met ons vijven rijden we naar een kantoortje waar zowaar Bilal ons ontvangt, het
is intussen 21:20 uur. Bilal is een  grote man, in traditionele dracht, spreekt/verstaat  geen woord 
Engels, Mustafa en Kees voeren het meeste het woord, Youssef en Addie zitten in een hoek van het 
kleine kantoortje met open deur naar het pleintje, waar de pick-up truck  staat met onze koffers in 
de open bak, Youssef houdt het in de gaten. Om 21:45 is het gesprek afgelopen, en Youssef rijdt 
ons door het drukke verkeer naar het busstation, dus op tijd. 

21.15 – 21.45 – Meeting Member of Parliament Bilal Abyat, one of the most powerful men in Siwa. We explained him 
the CSP power system. He called the governor’s secretary and told us we had to be at 10.00 am in the office of the 
governor. Mr. Bilal Abyat also called Tarek Abdou and told him that we have an appointment with the governor.

De bus is vrijwel vol, ik begin dagboek te schrijven, maar ben mijn bril (die ook al stuk is, 1 poot is 
afgebroken) kwijt, ik kan niets lezen, alleen in grote letters schrijven, Addie zit naast mij te slapen, 
Kees zit achter mij, ik kan hem om de namen vragen. Er zijn een stuk of 3 roadchecks, met soldaten
die ons om onze passen vragen, mijn rugzak werd doorvoeld. Om 24:15 uur zijn we halverwege op 
de pleisterplaats, we drinken thee en koffie en gaan naar de vieze wc. Daarna ga ik ook slapen. Om 
2:30 uur in Marsa Matrouh.

Maandag 20 november   Marsa Matrouh → Cairo

Met een taxi naar de huurflat waar we overnachten, allemaal een stuk comfortabeler dan in Siwa. 
We slapen goed. We ontbijten in een theehuis met hamburgers die voor ons worden opgehaald. Dan
met een taxi naar het provinciehuis, naar de gouverneur. Bij de portier worden de tassen 
gecontroleerd en onze passen ingenomen.
We lopen door een groot overheidskantoor, drukte in de gangen met bezoekers en ambtenaren. We 
komen in een wachtkamer, stuk of 6 wachtenden, achter een bureau zit de secretaris van de 
gouverneur, keurig in pak, die regelt wie naar binnen mag. Kees zit permanent op een stoel bij het 
bureau, geeft mijn kaartje af, en zowaar, zowaar, we worden ontvangen. De gouverneur, 
gepensioneerd generaal, in keurig blauw burgerpak, voert het woord, in het Arabisch, praat met 
Kees, en af en toe voeg ik iets toe in het Engels. Verder aanwezig twee ambtenaren, veel informeler
gekleed, die niets zeggen, maar waarschijnlijk notuleren. Na afloop presenteert de gouverneur ons 
een bonbon, Kees geeft zijn bonbon aan Addie, die in de wachtkamer is blijven wachten.

10.00 am Meeting of Kees and Dr. Evert with the governor of Matrouh. He asked for a letter from Solaq specifying 
what Solaq could offer the Matrouh Governorate.  A second letter is needed for the proposed research farm on our land 
in Abu Sherouf, Siwa.

Het hele gedoe, eindeloos wachten en klaarstaan voor het gesprek met de Machtige Man, Zijne 
Excellentie de Gouverneur, en het uiteindelijke bezoek, doet me denken aan Russische romans uit 
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het tsaristische Rusland. De gouverneur profileert zich enorm, overal in de stad hangen borden met 
twee mannen, de ene is de president van Egypte, Sisi, en de andere de gouverneur.
We nemen de taxi naar het kantoor van het provinciaal energiebedrijf, waar de directeur, Ali Nagy, 
ons ontvangt. Gewoon in T-shirt, terwijl Kees en ik onze nette pakken met stropdas dragen (Kees 
had zijn stropdas in Cairo laten liggen, maar gelukkig had ik er twee meegenomen, dus hij heeft 
diverse keren mijn das geleend. Op een gegeven moment dacht hij dat hij mijn das kwijt was 
geraakt, maar een halve dag later was die weer gevonden in zijn logeerkamer, later blijkt dat het een
grap was om mij op stang te krijgen).

Aanwezig: Evert, Kees, Addie.  

Nagy wil graag betrokken worden, ik beloof het concept van ons voorstel aan de gouverneur eerst 
langs hem te sturen.
Nagy wil de zoutmeren gaan gebruiken als solar pond, de temperatuur op de bodem wordt 50 C.
Hij  wil een rankine cycle met een freon-achtige vloeistof toepassen.
Ik zeg dat een lage condensortemperatuur cruciaal is om enig Carnotrendement  over te houden, en 
dat Solaq ervaring heeft met stralingskoeling.
Nagy zal mij wat literatuur toesturen over de solar pond, ik beloof er enkele uren aan te gaan 
besteden.
Kees reageert op het solar pond idee, en vraagt of hij er iets aan heeft, ik zeg van wel, maar 
waarschijnlijk alleen als deel van de research farm.

We hebben het over de kosten van PV.
Volgens Nagy: PV sec 1000 $/kW
PV met 1 uur opslag capaciteit 2500 $/kW.  De kosten van batterijopslag zijn dus 1500 $/kWh.
Een PV-centrale net 8 uur batterijopslag  kost dus 1000 + 12000 dollar per KW = 13000 kWu.

11:00 am– 1.00 pm    Meeting of Kees and Dr. Evert with Eng. Ali Nagi in his office of the Marsa Matrouh power 
station. He presented an idea about solar ponds. Any shallow salt lake can be utilized as solar collector, providing heat 
of about 50oC. With a turbine or piston engine using a special liquid as working medium, electricity can be produced at 
the existing salt lakes around Siwa (organic Rankine cycle), with a total capacity of 5 MW, day and night. Dr.Evert 
points out that a low cooling temperature is crucial, and that  Solaq is experienced in radiation cooling in order to 
achieve cheap cooling in a desert climate. Solar Pond Power (SPP)  could also be used for smaller areas such as our 
farm of 100 feddans. Perhaps this could be part of the research farm? Evert asked for more information and he will 
make a calculation to see if this is feasible in comparison to the PV solar generation with a basin to store water during 
the day (when power is available) and use this at night when power is not available with PV solar generation. The solar 
pond, however, could provide energy day and night. It would also be possible to create a closed system without water 
losses to the groundwater. Of course it needs to be calculated which of the two systems would be most economical.
Dr.Evert is considering to include SPP is his proposition to the governor.
Eng. Ali Nagi applied for membership in CAWU and would like CAWU to make an effort to get student interns for 
water and energy projects in Marsa Matrouh. Eng. Ali Nagi will need to make position descriptions for students for a 
maximum period of three months. Kees will need to contact the TU Delft for student interns.

We nemen afscheid van Nagy, die hebben we nu volledig aan onze kant. Terwijl we aan de brede en
nogal drukke  straat met middenberm wachten op een passerende taxi komt er een herder met een 
kudde schapen uit een zijweg, die met zijn kudde de straat oversteekt, er is niet eens een 
herdershond, de beesten blijven bij elkaar, en beseffen dat dat het veiligste is. We rijden via het 
busstation om kaartjes te kopen voor de avondbus naar Cairo  verder naar het Syrische restaurant 
(eigendom van een Syrische vluchteling) en zitten aan de overkant van de straat aan een van zijn 
tafeltjes.  Een kat die bedelt wordt regelmatig door een van de mannen van het restaurant 
weggejaagd met een stok, maar het beest komt direct weer terug.
Kees raakt in paniek, want zijn smartphone weigert, en zo kunnen we geen contact krijgen met 
Ashraf en Dr. Amr Abdelhamid van het Desert Research Center. Ik stel voor om hem te bellen of te 
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SMS-en met mijn gewone mobiel, maar dit werkte niet en een SMS is  een te directe, en dus 
onbeleefde, gang van zaken. Kees gaat weg, op zoek naar een winkel van Vodaphone. We zitten 
eindeloos op het terras, vrij koude wind, ongezellige buurt, ik wil naar het strand. Maar gelukkig 
komt Kees er aan met Ashraf in zijn auto, hij had een nieuwe SIM-kaart nodig (4G i.p.v. 3G).

16.00 – 19.30 – Ashraf Ratob (29, Libyan national but born in Egypt) took us to a good location near the Rommel cave 
for sunset. Evert took a swim. Ashraf then took us to a tea house he designed. Ashraf was recently in Benghazi, Libya, 
where he saw people walking in the street with shoulder fires missiles. The country is still deeply divided. It shows 
reasons for the travel warning for the Egyptian border close to Libya, yet Siwa, that Ashraf knows well, is safe. After 
these talks we took the bus to Cairo.

Ashraf brengt ons naar het strand, ik zwem even bij ondergaande zon in de lagune van de 
Middellands Zee. Daarna zitten we in een klein cafe, en tenslotte brengt Ashraf  ons naar het 
busstation, en om 20 uur vertrekken we. Ik typ eerst, dan typt Addie en leest mijn dagboek, terwijl 
ik naast Kees overleg, de bus is vrij leeg. We rijden langs het uitgestrekte terrein in El Dabaa waar 
een Russische kerncentrale wordt gebouwd, op basis van een langlopende renteloze lening van de 
Russen.
Om 1 uur zijn we, eerder dan Kees verwachtte, in Cairo. Met een Uber-taxi naar ons hotel, een 
Nijlcruiseschip met vaste ligplaats aan de zuidkant van het Nijleiland, 5-sterren. Onderdeel van 
onze reis-op-maat van SRC-reizen, vrij duur, 500 euro p.p. voor 4 overnachtingen en 4 dagen een 
gids met auto. Maar nu eindelijk weer wat normaal comfort, daar waren we aan toe. Het luchtalarm 
klinkt van ver weg, daar wordt je niet wakker van, erg prettig.

Dinsdag 21 november 2017  Cairo

Uitzicht uit onze kamer op hotel NileView.

We hadden de wekker op 7:15 uur, ik word uit  het diepste van mijn slaap gewekt. Prachtig uitzicht 
over de Nijl in zuidelijke richting, af en toe varen race-roeiboten en vrij kleine rondvaartboten 
langs. Ik zie geen vrachtschepen. We ontbijten uitgebreid. Om 9 uur worden we door onze gids 
opgehaald, we hebben steeds een auto met chauffeur tot onze beschikking. We rijden naar het 
Egyptisch museum, onze gids spreekt goed Nederlands, heeft een poos in Nederland gewoond, en 
af en toe als gastleraar les gegeven op een middelbare school. Hij geeft uitvoerig uitleg bij veel 
getoonde voorwerpen. Prachtige beelden van 3000-4000 jaar geleden, vaak nog in de originele 
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kleur, met in de pupillen van de ogen refklecterend kwarts. Niet alleen maar pharao's of goden, 
maar ook van paren, armen om elkaar heen, soms met kinderen er bij. Het mooiste is de uitgebreide 
uitstalling van het graf met de mummiebekleding en grafvondsten van het graf van Toetachamon, 
onder het woestijnzand gevonden. De pharao's hadden intussen gemerkt dat de pyramiden 
allesbehalve veilig waren tegen diefstal. Dus verstoppen onder het woestijnzand is beter, en 
effectief gebleken. 
Er is een periode waarin de zonnegod Amun of Amun-Ra een belangrijke rol speelt, en zelfs als 
enige god werd aanbeden. Er zijn veel afbeeldingen met ronde zon, en zonnestralen die vlakbij 
mensen uitmonden in een soort vorkachtige handjes.
Een afbeelding is opvallend, de Egyptische oppergod Amun wordt beschenen door de zon, en op 
zijn hoge hoofdtooi is een patroon van witte rechthoeken te zien dat sprekend op een veldje van 
parabolische trogspiegels lijkt. Helaas vergeten op hier een foto van te maken. Volgende keer beter, 
het gaat er steeds meer op lijken dat ik weer terugkom in Egypte. 

Blokschema van toekomstige Egyptische waterfabriek, aangedreven
door parabolisch trogspiegelveld.                                                        

Dr. Justin Zachary and Colleen M. Layman, Bechtel Power Corp      

De Egyptische oppergod  Amun-Ra.

The Global Egyptian Museum.

De gelijkenis tussen de hoofdtooi van Amun en het trogspiegelveld in het blokschema van de zon-
aangedreven ontziltingsfabriek is treffend. We zijn uren bezig in het museum, en rijden daarna naar 
de Citadel uit 1200, met hoge middeleeuwse muren, en een grote moskee die begin 19e eeuw is 
gebouwd door de toenmalige heerser van Egypte, Muhammad Ali, de Albasten Moskee. De zuilen, 
en deel van de wanden, zijn bedekt met albast. 
Daarna mooi uitzicht over de stad, met in de verte twee piramiden. Het heeft tijdens ons verblijf in 
het museum  een tijdje geregend, en overal op de straten zijn mannen bezig om met pompen 
waterplassen weg te werken, want de riolering functioneert slecht, ze zijn hier wat regen betreft 
niets gewend.
We eten met ons vieren in een klein restaurantje, een typisch Egyptisch gerecht met macaroni, rijst, 
gebakken uien. Daarna worden we naar ons hotel teruggebracht, het is intussen ongeveer 16 uur, we
gaan allebei een poosje slapen. Daarna computeren, thee op de kamer, soep in het restaurant op het 
bovendek, wel overdekt en wat afgeschermd, maar ik heb toch twee truien en een colbertjasje aan. 
Kees stuurt mij zijn Engelstalige verslag van het bezoek aan Siwa, ik breng wat verbeteringen (in 
rood) aan. Ik plak de passages uit Kees' verslag in mijn dagboek, in kleinere letters.
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Woensdag 22 november 2017  Cairo

Na het ontbijt is om 9 uur de gids aanwezig met twee auto's en twee chauffeurs. Addie en gids gaan 
naar de piramiden van Gizeh, ik om 9:30 met de andere auto  naar de Nederlandse  ambassade. Dat 
gebouw is zwaar bewaakt, hoge betonnen muur met scherpe punten boven rondom het gebouw, 
waarin ook de Ierse ambassade zit, nauwe ingang, tassencontrole, pascontrole.
Gesprekken met Shyreen Shaib (policy officer economic affairs, second secretary), Ernst Schütte 
(stageair), Joost Geijer (hoofd economisch attaché), en Kees.

10.00 – 11.30 am Meeting of Kees and Dr. Evert with Mr. Joost Geijer, head of the economic section of the Netherlands
Embassy, Ms. Shyreen Shaib and Mr. Ernst Schutte. We informed the Embassy about our talks and agreed that it would
be strongest if we would present ourselves to Egyptian parties together. The Embassy will support us with contact 
information of businesses and relevant institutions, also to make requests for funding.

Ik word naar Gizeh gebracht, ik wordt afgezet op een parkeerterrein waar Addie en gids al een half 
uur op mij wachten. We bekijken een graftempel. Dan naar Memphis, liggend beeld van farao Toet-
ach-Amon,  kleine sfinx, daarna naar Saqqara, prachtige afbeeldingen op de muren van een 
graftempel. We zijn om  17 uur thuis. Er is nu pas gereageerd op mijn emailvraag aan Ahmed 
Newir of van mij wordt verwacht dat ik een presentatie ga geven, het antwoord is ja.

Addie en Evert bij de grote sfinx van Giseh.

Dear Dr. Evert,
Yes, I will catch up you at 12:00pm and I am already invited our interested students and my friends stuff, also note that 
the faculty Dean and the vice dean of Faculty of engineering interested to attend your presentation.

My best regards
Ahmed Newir
Sent from my Huawei Mobile

Dit betekent dat ik nog een flink aantal uren werk heb, ik begin er direct aan. 
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We worden uitgenodigd door zakenman Mohammed Abou Basha voor het diner,
20:30 in hotel Semiramis. Ik zie vanuit ons hotel een hoog gebouw met daarop een S. Ik vraag aan 
de balie van ons hotel waar hotel Semeramis is, de man loopt naar buiten en wijst het gebouw met 
de S aan. Maar als wij daarheen zijn gelopen, dan blijkt het hotel Sheraton te heten. We nemen een 
taxi, en komen zo aan in hotel Semiramis, niet eens zo ver weg.   
Het gezelschap bestaat uit Mohammed Abou Basha, Shyreen Shaib van de ambassade, Kees, Addie 
en ik. Mohammed is eigenaar/directeur van Maba, een groot landbouwbedrijf, meer dan 3000 
feddan (1200 ha) geirrigeerd woestijnland waarop aardappels worden geteeld. Hij wil op 
commerciële basis zonnestroom gaan produceren, voor eigen gebruik en voor levering aan het net. 
Maar hij beseft nauwelijks het verschil tussen PV en CSP, ik moet hem nog veel leren. Maar wel 
een persoon met een ondernemende mentaliteit. Ik moet dit contact wel in stand houden. We zitten 
in een Thais's restaurant, Mohammed laat gevarieerde gerechten aanrukken waaruit we kiezen, 
heerlijk. Er wordt rijkelijk wijn geschonken.

Na afloop wandelen we naar ons hotel, ongeveer een kwartier. Addie gaat slapen en ik ga door met 
de presentatie, ik ben pas om 2:30 uur klaar. 

Donderdag 22 november Cairo

Op het programma staat dat we met een feluca (Egyptische zeilboot) gaan varen, maar na aankomst 
bij de steiger blijkt dat het niet kan, omdat de wind uit het zuiden komt, dezelfde richting als de 
stroom. Bij noordelijke wind wordt gelaveerd met stroom mee. We krijgen nu een particuliere 
rondvaart met  een houten boot met BB motor, we varen langzaan rond in het gebied tussen het 
Zamalek eiland en het Tahrirplein.  

Evert kijkt uit over de Nijl.

Addie  vertrekt om 10:30 uur met de gids naar de Koptische wijk. Ik doe een dut op bed, dan het 
nette pak aan, koffie op het bovendek. Ahmed Newir, die mij om 12  uur zou ophalen, SMSt mij om
het adres van mijn hotel te vragen, dat had ik eerder doorgemaild, het is een omschrijving, want het 
hotel heeft geen huisnummer. Ik zeg dat ik bij een ronde toren sta, een hotel met in grote letters El 
Gezira bovenop, van overal te zien. Hij belt dat hij er ook staat, en dan blijkt dan bij een andere 
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hoge, ronde toren te staan die ook El Gezirah heet. We treffen elkaar na bijna een half uur gedoe en 
miscommunicatie. We rijden naar de nieuwe woestijnstad 6 October City, waar Ahmed werkt op de
(particuliere) October 6 University. 
De naam van de stad en de universiteit slaat op de datum dat in 1973 de aanval op Israel werd 
geopend, wat in Israel de Jom Kippoer oorlog wordt genoemd. 

Bezoek aan  October 6 University, tweede bespreking met Ahmed Newir.

Ahmed is groepsleider in het Engineering department.  Ik word voorgesteld aan Prof.Dr.Ing. Ali M. 
Talaat, Vice President for Education and Student Affairs van de October 6 University. Tijdens ons 
gesprek van een minuut of 5 werden er voortdurend documenten voor hem neergelegd die vrijwel 
ongezien door hem ondertekend werden.  Hij blijkt net als de meeste Egyptenaren niet of 
nauwelijks van CSP te hebben gehoord, ook niet na het noemen van parabolische spiegels. Ik geef 
dan altijd weer een korte uitleg. 
Daarna zie ik de kleine kas, een experiment met koeling van een PV-paneel, en enkele andere 
buitenopstellingen. De opstellingen zijn niet met een hek afgeschermd van het voetgangersgebied 
van de campus, ik vraag of dit niet bezwaarlijk is, maar Ahmed zegt van niet, de campus als geheel 
is goed beveiligd.
Ik geef mijn presentratie in een collegezaal, er zijn 30-40 toehoorders en 2 hoogleraren op de 
voorste rij, ongeveer 3 kwartier. De titel van mijn voordracht:
“Solar desalination, radiation cooling, and solar atmospheric water generation”

maar ik geef ook uitleg van CSP. Ik vertel, en toon foto's van onze Blue Sky Solar Water  en de 
WaterWin.  Mijn bedoeling was om belangstelling te wekken van studenten om onderzoek voor 
Solaq te gaan doen. De presentatie ging goed, maar het aantal vragen viel tegen.

We gaan na afloop naar de grote kamer van Ahmed, er zijn frisdrankjes en schalen met bonbons en 
cake. Ik meld de terreingrootte voor het WaterWin prototype: 10 x 20 meter. Het werd mij niet 
helemaal duidelijk of zo'n groot terrein wel beschikbaar is op de campus. 
Ik krijg een rondleiding door een hal met allerlei megatronica opstellingen: apparaten die door 
computers worden aangestuurd.
We spreken af dat ik een of meerdere onderzoeksvoorstellen zal maken.
Via de organisatie van Kees Hulsman, Center of  Arab-West Understanding   (CAWU) kunnen dan 
Nederlandse studenten ook aan dat onderzoek meedoen. Als het onderzoek betreft dat meer op het 
vlak van andere groepen ligt, zal Ahmed het voorstel doorsturen.

Ik rij met Ahmed mee tot een plek in de stad, waar ik door dezelfde chauffeur (Mohammed) wordt 
opgehaald als gisteren. We vertrekken om 16:30 uur, ik ben pas om 18:00 uur op het hotel, het is 
erg druk, voortdurend files, mede omdat in Egypte het weekend is begonnen. Ik reken af op basis 
van 100 pond per uur beschikbaarheid. Addie was al om 14 uur terug en heeft in de stad gewandeld,
en ontdekt dat er vanavond opera is, en dat er nog genoeg plaats is. We laten eten op onze kamer 
brengen, Addie trekt een mooie jurk aan (ik had mijn nette grijze pak nog aan) en we wandelen naar
het mooie, vrij moderne operagebouw, kwartiertje lopen. Het is Il Trovatore van Verdi. Mooie 
muziek, prachtige enscenering, maar van het ingewikkelde verhaal komt niets over. Er is geen 
programma meer verkrijgbaar, en de Engelse tekst die geprojecteerd wordt is niet scherp genoeg. Er
zou ook een Arabische tekst worden geprojecteerd, maar dat komt pas na ruim een half uur in 
werking. En dus weer dat slome gedrag: de meerderheid van het publiek is duidelijk Egyptisch, 
maar kennelijk neemt de eerste tijd niemand de moeite om de organisatie er op te wijzen dat er iets 
niet naar behoren werkt. Ik vermoed het volgende mechanisme.

Als er iets niet werkt, of kapot is, dan is dat het eerste duidelijk voor iemand die het echte werk 
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doet, en dus laag in de rangorde zit. Als die persoon het zelf niet kan verhelpen, zoals meestal het 
geval is, dan moet er gerapporteerd worden naar zijn meerdere. Die ontvangt een vervelende 
mededeling, er wordt dan actie verwacht. In vroegere, primitieve tijden, werd de brenger van een 
onheilsboodschap standaard door de koning om het leven gebracht. Daarmee kon de koning dan 
zijn woede afreageren. In half-primitieve samenlevingen, zoals de Egyptische, zal de meerdere zijn 
ongenoegen afreageren op de brenger van de vervelende boodschap. Dus de volgende keer laat men
het zich wel uit zijn hoofd om mankementen te rapporteren.
Nu, aan het eind van deze enerverende en zeer boeiende reis, heb ik talloze situaties meegemaakt 
van krakkemikkig functioneren.
In geen enkel verblijf werkte alles naar behoren, ook niet in Nile-View Hotel, dat een behoorlijke 
kamerprijs moet hebben, ze tonen 5 sterren. Het kaartslot werkte structureel niet, en steeds moest er 
een bediende mee met een loperkaart. Het lag zg. aan de elektriciteit. Maar er is duidelijk tijdens de 
4 dagen dat we er waren niets aan gedaan. 
Het hotel is nieuw, staat nog niet in ons Lonely-Planet reisboek, maar kennelijk al wel bekend bij 
SRC-reizen.  Het adres uit hun folder is een vage omschrijving, en steeds blijken mensen het niet te 
kunnen vinden. Als ik er een opmerking over maak, word er wat schaapachtig gelachen.
Als ik vraag naar waar het Semiramis hotel is, wordt mij een verkeerd gebouw aangewezen. 
De verwarming in de nachtbus op de heenweg werkte niet.
Het gedoe met de terminals op het vliegveld was lachwekkend.
Als ik permanent in dit land zou wonen, zou ik door pure dagelijkse ergernissen minstens een jaar 
korter leven.

De zaal van de opera was slechts half vol, ondanks de lage prijzen, wij betaalden 75 pond, de 
duurste kaarten zijn 100 pond. Maar tijdens de pauzes wordt er vrijwel niet geconsumeerd. Het 
publiek is meestal keurig, zelfs feestelijk gekleed, heren in kostuum, vrouwen met kleurige 
hoofddoekjes (een minderheid zonder hoofddoek).
Na afloop teruggewandeld, koffers pakken.

Vrijdag 23 november Cairo → Haren

Wekkers op 5:30, om 6:30 opgehaald door onze vaste chauffeur, vlotte rit naar het vliegveld, want 
het is vrijdag, rustdag. Ik slaap liggend op de achterbank. De chauffeur vraagt steeds naar welke 
terminal we moeten, maar dat staat niet op de e-ticket. Hij denkt terminal 2, ik stap uit, en zie onze 
vlucht niet aangekondigd. Ik spreek een persoon in uniform aan die er het hoogste uitziet (er is geen
informatiebalie), die zegt dat we naar terminal 3 moeten, om de hoek, 2 minuten lopen. Ik stap weer
in, en we moeten ongeveer 10 minuten rijden om op terminal 3 te komen.....   We eten eerst het 
ontbijt op dat we in een zak hebben meegekregen uit het hotel, dan door alle controles. Een 
Nederlandse vrouw die naast mij zit te wachten werkt in Egypte voor een NGO en vertelt dat de 
Egyptenaren de buitenlanders er uit werken, ze krijgt geen langdurig visum meer, reist op een 
toeristenvisum van 1 maand en betaalt de boete van van 1000 pond bij de uitreis na langer verblijf. 
We stijgen om 10:30 uur op. In het vliegtuig, en op het vliegveld van Cairo schrijf ik dagboek. Om 
15:15 op Schiphol, 14:15 Nederlandse tijd.  We nemen koffie mee in de trein, overstappen in Assen.
In de trein dagboek typen.

Mooie, enerverende reis geweest.

Verdere impressies:
Er is enorm veel beveiliging, overal staan apparaten om tassen te controleren, maar ik heb de sterke 
indruk dat er nauwelijks op gekeken wordt.  Op allerlei plaatsen, ingang van musea, ingang van de 
ambassade, bij roadblocks, enz. staan soldaten met machinegeweren, vaak achter een zwaar schild 
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met schietgleuf. Maar Kees heeft gehoord dat de meeste wapens niet geladen zijn. Mij werd ook 
verteld dat al dit militaire machtsvertoon ook de functie had om eventuele opstandige 
samenscholingen te bestrijden, en niet alleen maar tegen terroristen bedoeld is.

Soldaten achter bepantsering bij het Egyptisch Museum.

's Avonds horen we dat er vanmiddag een zware aanslag is geweest op een moskee (van de soefi's) 
in de Noord-Sinai, met ongeveer 300 doden. Het lukt het leger kennelijk niet om de IS-terroristen 
die in de Sinai zitten onschadelijk te maken.
Toch hebben zowel Addie als ik ons nooit onveilig gevoeld tijdens deze reis, ondanks dat de 
Nederlandse overheid Siwa als zeer onveilg beschouwt, met als gevolg dat mensen van de 
ambassade, en de organisatoren van de (door de SGP- dus BuZa) niet naar Siwa konden reizen.
In Siwa vroeg Kees mij de laatste dag: “Heb jij al een terrorist gezien?”

Zal de 10 MW CSP-centrale in Siwa realiteit worden? Als het aan de locale autoriteiten ligt wel. 
Maar er zijn nog vele hordes te overwinnen, met als belangrijkste de financiering, en er zal nog veel
water door de Nijl stromen voordat het zo ver is. 
Zal dit project, samen met andere CSP-projecten in Egypte, het begin zijn van een totale 
omschakeling naar zonne-energie in Egypte?   Zal de ontwikkeling worden voltooid die begon met 
de hoofdtooi van Amun en  voortgezet werd met de centrale in  Al Ma'adi? Zo ja, dan  is Egypte 
niet alleen maar de bakermat van onze beschaving, maar wordt het tevens een lichtend voorbeeld 
voor de toekomst  van de mensheid.  
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