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Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak.
Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks
verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Jenne Jan Holtland in Egypte

In het nieuwe Caïro is geen 
plek voor woonboten

Een van de eigenaren, de Egyptisch-Britse 
� lmmaker Omar Robert Hamilton, begon op 
 sociale media een minicampagne en wist naar 
eigen zeggen het ministerie van Justitie zover te 
krijgen om niet alle boten naar de sloop te stu-
ren. “We zijn strijdbaar, maar natuurlijk is het 
beangstigend”, zo zei hij tegen het onlineplat-
form Middle East Eye. “Dit is een familiehuis, 
mijn broer en ik zijn hier getrouwd.” Een paar 
dagen later werd zijn woonboot toch weg-
gesleept, met onbekende bestemming.

PLATGEWALST
Grootstedelijke vernieuwing is in de mode, ook 
elders in de Arabische wereld. Dat gaat er zelden 
zachtzinnig aan toe. Begin dit jaar werd een kilo-
metersgrote wijk in de Saudische havenstad Jed-
dah platgewalst om plaats te kunnen maken 
voor onder meer een operahuis, een jachthaven 
en een sportstadion. Het leidde tot veel kritiek 

online, een zeldzaamheid in een 
land waar dissidenten de cel in 
draaien. Een anonieme activist 
sprak tegenover de BBC van de “ver-
woesting van de stedelijke geschie-
denis”, terwijl op sociale media een 
vergelijkbare hashtag trending 
werd.

Net als hun Saudische lotgenoten 
moesten de bewoners van de woon-
boten haastig op zoek naar andere 
woonruimte. De 31-jarige Mohamed 
Mohamed vertelde aan de in Dubai 

gevestigde website The National dat hij bij zijn 
vader is ingetrokken. Het Egypte van nu lijkt vol-
gens hem in niets meer op de republiek van lite-
rator Mahfouz. “Alleen het kolossale en het 
 imponerende worden nog toegestaan.”

De tanige Ekhlas Helmy (88) bracht bijna haar 
hele leven op het water door. Tegen de Engelse 
editie van Al Jazeera zei ze begin deze week dat 
ze niet van plan is te vertrekken. “Als ik mijn 
boot verlaat, betekent dat mijn dood. Ergens an-
ders kan ik niet leven.”

Z e waren de thuishaven van Duitse spion-
nen in de Tweede Wereldoorlog. Ze vorm-
den het decor voor menig � lmklassieker en 
voor de bohemiens uit In een roes op de Nijl 
(1966), de roman van de Egyptische Nobel-
prijswinnaar Naguib Mahfouz. Ze zijn een 
drijvende herinnering aan Caïro’s gouden 
jaren. En nu moeten de laatste woonboten 

op de Nijl verdwijnen.
Caïro ondergaat een totale make-over, met als 

gevolg dat er voor de 32 schilderachtige woonbo-
ten − een deel stammend uit de 19de eeuw − geen 
plek meer is. Er liggen blauwdrukken voor nieu-
we bruggen, nieuwe snelwegen, nieuwe voedsel-
ketens en zelfs een geheel nieuwe hoofdstad, 
even buiten Caïro. Op de Nijl zijn alleen nog com-
merciële plezierjachten en luxerestaurants wel-
kom. Naar buiten toe verkondigt de regering dat 
de woonboten vies en vervuilend zijn. “Ze zijn als 
vervallen auto’s waarvan de licentie in 1978 is ver-
lopen”, zo zei Ayman Anwar, het 
hoofd van het regeringskantoor 
voor de ‘Bescherming van de Nijl’ 
op tv-zender MBC Masr.

In een poging de geesten rijp te 
maken voor onteigening, voerde hij 
aan dat drie van de boten zouden 
toebehoren aan leden van de Mos-
limbroederschap, een partij die on-
der president Abdul Fatah al-Sisi 
volledig in de ban is gedaan. De Nijl-
oever moet zijn ‘beschaafde uiter-
lijk’ terugkrijgen. “En beschaafd be-
tekent in dit geval commercieel winstgevend”, 
aldus het subtiele commentaar op Mada Masr, 
een oppositiegezinde website die in eigen land 
verboden is en alleen via een beveiligde VPN-ver-
binding te lezen is.

Volgens de eigenaren van de woonboten (awama 
in het Arabisch) vroegen ze de laatste jaren vaak om 
verlenging van hun aanmeerrechten, en werd die 
telkens geweigerd. Een petitie van drieduizend 
 bezorgde ondertekenaars haalde niets uit en op 
compensatie hoeven de bewoners niet te rekenen.
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De Egyptisch-Britse fi lmmaker Omar Robert Hamilton op zijn woonboot in Caïro. 
Intussen is die weggesleept, bestemming onbekend.

CAÏRO
mijn vinger onder zijn neus om er zeker van te 
zijn dat hij nog ademde. Ik was overbezorgd. 
Hij gaf echt geen kik als hij sliep. 

“Ik weet dat Gregory vrijwel meteen rust 
vond in het ouderschap, maar als plusvader 
vrat het in het begin toch wel energie. Ik had 
niet dezelfde instincten als zijn ouders. Het 
duurde bijvoorbeeld een hele tijd voordat ik de 
verschillende types gehuil van elkaar kon on-
derscheiden. Ook mijn grenzen moet ik nog 
duidelijker leren af te bakenen. Als Rocco of 
Lola in mijn nek willen zitten, zeg ik altijd ja, 
ook al heb ik niet de beste rug. (lacht) 

“Vier jaar geleden was dit een volledig nieu-
we wereld, maar ik heb me er met volle over-
tuiging aan overgegeven. Lola en Rocco zijn 
prachtige kinderen. Ze noemen me Guido en 
verwijzen naar mij als hun pluspapa. Voor mij 
voelt dat goed.”

SAMEN ETEN
Ook de kinderen voelen zich goed onder de 
hoede van hun drie zorg� guren. Rocco heeft 
het natuurlijk nooit anders geweten. Toen Lola 
vier was, heeft ze vragen gesteld over de relatie 
tussen haar mama en papa. “Als Lola zou kun-
nen beslissen, woonden we met zijn allen in 
een commune”, lacht Ester. “We hebben het 
zo helder mogelijk uitgelegd: mama valt op 
jongens, papa ook. We denken dat de kindjes 
in haar klas soms meer vragen hebben dan zij. 
Dat haar school zo open-minded is, helpt wel. 
Haar eerste kleuterjuf is samen met een vrouw, 
met wie ze twee kinderen heeft. De schooldi-
recteur woont samen met een man. De school 
herkent de vraagstukken waar onze kinderen 
soms mee worstelen, of zullen worstelen.”

Met drie hebben ze ondertussen een stabiele 
gezinsregeling uitgedokterd. De kinderen  ver-
blijven telkens vijf dagen bij mama en twee 
 dagen bij papa en pluspapa. Een keer per week 
eten ze met z’n allen samen. “Maar daar zit 
speling op”, klinkt het unaniem. “We zijn geen 
exen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen 
en angstvallig vasthouden aan onze wekelijkse 
routine. We leven niet in een sprookje. Er zijn 
uiteraard ook moeilijke momenten. Maar 
dankzij humor en relativeringsvermogen creë-
ren we ruimte voor con� ict. Onze basis is sterk 
en veerkrachtig genoeg om daar een weg door-
heen te manoeuvreren.”

“Nu voor mij nog een goede man”, lacht Es-
ter. “De eerste jaren van het moederschap had 
ik daar geen nood aan, maar nu merk ik dat ik 
er wel voor opensta. Als ik op date ga, is dat de 
happening van de week. Gregory en Guido 
zouden niet liever willen dan dat ik ook een 
partner heb. Misschien moet ik de kinderen 
iets vaker naar hun papa’s brengen en op stap 
gaan, want een lief komt niet zomaar voor de 
deur staan. Die nieuwe partner mag zich wel 
op een vierkoppig tribunaal voorbereiden.”

Mama Ester dolt 
met dochter Lola, 
terwijl papa 
Gregory (tweede 
van rechts) en 
zijn partner 
Guido (midden) 
knutselen met 
zoon Rocco.
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