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Archeologie
REPORTAGE EGYPTE BESCHERMT KONINGSGRAVEN TEGEN TOERISTEN

Replica’s zienopuneer

De staat waarin de graven van de farao’s
verkeren in de Vallei der Koningen holt
achteruit. Mogelijk kan ‘nep-erfgoed’ de
stromen bezoekers opvangen. Dat geeft de
originelen rust. Maar pikken de toeristen dat?
DoorGeertje Dekkers

I
nde tombevan faraoToetankha-
mon lijkt alles te kloppen. Daar
zijn de kenmerkende gele ach-
tergrondendezwarte lijnen.He-
lemaal links in een hoek is op
een muur het groen zichtbaar
van het gezicht van de dode fa-

rao; de huid van de levenden is bruin.
Hier en daar vertonen de wanden bruin-
zwarte schimmelplekken en bobbels,
schilfers en scheuren. Er ismaar éénpro-
bleem: de tombe staat honderden kilo-
meters vandeValleiderKoningen.
Voor de toeschouwer is de nieuwe re-

plica van de tombe van Toetankhamon
nietteonderscheidenvanhetechtewerk,
belooft Adam Lowe, directeur van het
Spaanse conserveringscollectief Factum
Artedatdekopiemaakte.Voorlopig staat
dereplicaopgeslagenindeAmericanUni-
versity in Caïro,maar Lowehoopt dat zij
snel naar Luxor kan,waar zich het origi-
neel bevindt in de Vallei der Koningen.
Dankanzijdeechtetombewatontlasten,
wantdieheeftzwaartelijdenonderdebe-
zoekers. Dagelijks staan toeristen schou-
der aan schouderdemuurschilderingen
te bewonderen, en de goudendoodskist
en uitgepaktemummie van deman die
van 1336 tot 1327 voor Christus faraowas
vanEgypte.Methunwarme lijven, zweet
enademvolwaterdampcreërendetoeris-
ten een voorde afbeeldingenongezonde
atmosfeer.
Sinds archeoloog Howard Carter het

graf negentig jaar geledenontdekte, zijn

dewandschilderingen flink achteruitge-
gaan. De gele laag is op veel plaatsen ge-
barsten, hier endaarwijkt de verf vande
onderlaag enop sommigeplaatsen is de
schilderinghelemaal verdwenen. Vooral
schommelingenintemperatuurenlucht-
vochtigheid zijn eenprobleem.Doordat
bezoekers een voorkeur hebben voor de
ochtend, zijndie schommelingengroot.
Daaromheeft FaktumArtemet onder

meer een 3D-laserscanner het graf gede-
tailleerd in kaart gebracht.Met die infor-
matie was het mogelijk de vorm van de
murenautomatischuitte latenfrezen,op
ware grootte. Daaropbrachtmenvervol-
gens een elastische laag aan,met een af-
druk van de muurschilderingen. Resul-
taat: een gedetailleerde replica van de
tombezoalsdieernuaantoe is.
MetdevoormaligeministervanOudhe-

denZahiHawasswas afgesprokendat de
tombenaarLuxorzougaan,omhetorigi-
neel rust tegunnen.Hawassdroomtzelfs
vaneenheleValleiderReplica’s,zodatalle
echte tombesdicht kunnen.Want als het
zodoorgaat, is erovereeneeuwniets van
over,stelthijdesgevraagd: ‘Mensenkunje
vernietigen en dan komen er altijd
nieuwemensen terug.Maar als jemonu-
mentenkapotmaakt,vernietig jeeenhele
cultuur, endiekomtnietmeer terug.’
MaarHawass –kijkersvanDiscoveryen

National Geographic kennenhemals de
egyptoloogmet de Indiana Jones-hoed –
verloornaderevolutievan2011zijnoffici-
ele positie, vanwege zijn bandenmet de

verdrevenpresidentMubarak.Temidden
van alle politieke onduidelijkheid zegt
Lowe maar te hopen dat de verhuizing
vóórdeverkiezingen, inapril, beklonken
is: ‘Wantdaarnakrijgenwewaarschijnlijk
weer een periode van onzekerheid.’ De
verkiezingen staan zelf ook alweer op
losseschroeven.EenEgyptischebestuurs-
rechterheeftwoensdaguitstel gelast.
Aangenomen dat het lukt de tombe

naar de Vallei der Koningen te krijgen, is
hetweldevraagof toeristenzichdaarmee
tevreden laten stellen.Het is nu eenmaal
onmogelijkhetongrijpbare ‘aura’vaneen
origineel na te maken, datgene wat het
echtewerk onderscheidt vannamaak en
waaraan vooralwesterse cultuurliefheb-
bers zo sterk hechten. De kopie van de
tombemagknapinelkaarzitten,hetblijft
deplekwaardemummievanToetankha-
mon nietdriemillennia tussen zijn gou-
den schattenheeft gelegen.HowardCar-
terheeftooknietdaarmetbloed,zweeten
tranen gezocht. En de afbeeldingen zijn
producten uit een printer, geen hand-
werk, laat staanvanoudeEgyptenaren.

Reëlekansdusdatdetoeristenwegblij-
ven als ze de oude tombes niet meer in
mogen,beseftookMansourBoraik,hoofd
vandeOudheidkundigeDienst in Luxor.
Boraik denkt dat de originelen met een
paar technische ingrepen best kunnen
openblijven. ‘Er is nu verlichting aange-
legd indehele vallei, zodat toeristenook
’savondskunnenkomen’, legthijuit.Het
idee isdebezoekersaantallen te spreiden
overdedag, zodat temperatuur en lucht-
vochtigheid inde tombesminder scherp
pieken.Nieuweontluchtingsinstallaties
moetende schommelingen verder dem-
pen.
Maardeinstallaties latenopzichwach-

ten.Ookdeavondopenstellingisnogniet
vandegrondgekomen.Depraktijk inde
vallei is chaotisch: voor een paar Egypti-
sche ponden knijpen de bewakers een
oogje toe als bezoekers fotograferen, ter-
wijldatvanwegehetschadelijkeeffectvan
flitsenstrengverbodenis.Tevaakkunnen
toeristenhetniet latenevenmethunhan-
denaandeschilderingen tezitten.
Daaromwil Lowe een experiment van

een jaar,waarin toeristendekanskrijgen
zowelhetorigineelalsdereplicatebezoe-
ken. ‘Wehopenduidelijk temakendat je
met een replica meer kunt danmet het
origineel’, zegt hij. ‘Je kunt bijvoorbeeld
zichtbaarmakenwat er de afgelopenne-
gentig jaar allemaal is veranderd.’ Zozijn
er in de tombemurenweggebroken om
schattenuit de grafkamer te kunnenha-
len. Voor educatieve doeleinden is een

goedekopie volgens Lowebeter geschikt
daneenkwetsbaarorigineel.
Intussen werkt Factum Arte al aan

nieuwe projecten bij Luxor. ‘We hebben
toestemming gekregen om de tombes
vanSeti IenNefertari inkaarttebrengen.’
Deze twee graven, uit grofweg 1300 voor
Christus, zijn veel rijker versierd dandie
vanToetankhamon,dieonverwacht jong
stierf enhaastigmoestwordenbegraven.
DetombevanSeti I iswegens instortings-
gevaargeslotenvoorhetpubliek. InNefer-
tari’s tombe, indenabijgelegenValleider
Koninginnen,wordennogslechtsmond-
jesmaatbezoekers toegelaten.
‘Ons plan is om lokalewerknemers op

te leiden, zodat zehet scanwerk zelf kun-
nen doen’, legt Lowe uit. ‘De informatie
vandescansisopzichzelfwaardevolvoor
onderzoekersdiemeerwillenwetenover
de conditie vande tombes ende effecten
van eerdere restauraties. Dat maakt ge-
richtherstelwerkmogelijk.’
Misschienkomenerookvandeze twee

tombes 3D-kopieën. Dat zou Hawass’
droom van een Vallei der Replica’s een
flinke stap dichterbij brengen. Als blijkt
dat toeristen de lange bus- of vliegreis
naar Luxor blijvenmakenals dehoofdat-
tractie eenkopie is, opentdatperspectie-
ven voor meer hoogstaand neperfgoed
overdehelewereld.Waaromzoudenmu-
sea kwetsbare kunstschatten nog bloot-
stellenaanderisico’svaneententoonstel-
lingalskopieënsprekendlijkenenhetpu-
bliekdaar tevredenmee is?

‘Eengoede kopie is voor
educatievedoeleinden
beter geschikt dan een
kwetsbaar origineel’
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Geneeskunde
NIEUWS VIRUSVRIJ NA BEHANDELING

Artsenverdeeld
over ‘hiv-baby’

Z
eispas2jaaroud,depeuteruit
Mississippi, maar ze domi-
neerde deze week het medi-
schenieuws.Opeeninternati-
onaal congres in Atlanta

maakten artsen bekend dat ze het
meisje waarschijnlijk hebben genezen
van hiv door haar vlak na de geboorte
een forse dosis hiv-remmers te geven.
Het kind slikt nu al een jaar geen medi-
cijnen meer en het virus is nog steeds
niet teruggekeerd.

Is dit de doorbraak waarop zo lang is
gewacht?Enwatbetekentditkindvoor
die honderdduizenden andere hiv-
baby’s? ‘Er is hier een enorme discussie
ontstaan, meldt de Rotterdamse hoog-
leraar virologie Charles Boucher telefo-
nischvanuit Atlanta. ‘Demeningonder
deskundigen is verdeeld. Is er echt
sprakevangenezing?Enishetvirusver-
dwenen door de behandeling of heeft
ditmeisjekenmerkendiehaarongevoe-
ligmakenvoorhiv?’

De gegevens die de Amerikaanse art-
sen maandag presenteerden, maken
duidelijkdathetmeisjedoorhaarmoe-
der isgeïnfecteerd,hoewelhetaantalvi-
rusdeeltjes in haar bloed laag was. Ze
werdgeborenineenplattelandszieken-
huisenpastijdensdebevallingkwamen
de artsen erachter dat haar moeder hiv
heeft. Omdat ze vijf weken te vroeg ter
wereld kwam, werd ze overgebracht
naar een universiteitsziekenhuis. Nor-
maal gesproken duurt het een paar we-
kenvoordatvaststaatdateenkindisbe-
smet. Een test op hiv-antistoffen is niet
mogelijk omdat een kind de eerste
maandennadegeboorteantistoffenvan
demoederbijzichdraagt.Metverfijnde
technieken kan het virus-dna in het
bloedwordenafgelezen,maardeeerste
dagennadegeboortegeeftzo’ntestnog
geenbetrouwbare resultaten.

Deartsen inMississippibeslotenniet
opdefinitief bewijstewachtenengaven
het meisje 30 uur na haar geboorte al
een cocktail van drie hiv-remmers. De
weken erna werd duidelijk dat de baby
inderdaad hiv had en dat de remmers
snelhunwerkdeden:naeenmaandwas
het virus niet meer te traceren. De ou-
dersbeslotenomonbekenderedenmet
debehandelingtestoppenentoenzein
de herfst van 2012 toch weer met hun
dochter langskwamen, bleken er geen
hiv-antistoffenmeerinhaarbloedtezit-
ten. Erwerdenminiemesporenvanhiv
ontdekt, maar het virus slaagde er niet
inomzich tevermenigvuldigen.

Schuilplaatsen
Boucher is voorzichtig. Het achterlig-
gendeideeklinktplausibel,zegthij.Het
hiv-virusontwapentde immuuncellen,
maarvormtdaarnaasteenslapendleger
door in uithoeken te kruipen waar de
medicijnen niet bij kunnen. Wordt de
medicatie stopgezet, dan komen de vi-
russen uit hun hol. Onderzoek, in At-
lanta gepresenteerd, maakt duidelijk
dat het virus er even over doet om die
schuilplaatsenaanteleggen.Heelvroeg
behandelen,nogvoordatdie reservoirs
ontstaan, kan dan grote winst opleve-
ren, aldus Boucher. De baby is daarvan
maar één voorbeeld. In Atlanta werden
ook de resultaten bekendgemaakt van
een onderzoek bij negen Amerikaanse
tieners.Bijdevijf diekortnabesmetting

Bij een 2-jarige bleef
na behandeling het
aidsvirusweg.Of
sprakewas van
genezingmoet nog
worden vastgesteld.
DoorEllen de Visser

Zo worden tom-
bes gemaakt: de
tombe van Toet-
ankhamon werd
in detail gescand
(boven), waarna
de kleur werd
geijkt (linksbo-
ven). Hiernaast,
van boven naar
beneden: detail
van de nageboot-
ste sarcofaag;
het nagemaakte
sarcofaagdeksel;
de replica-tombe
gezien vanuit
dezelfde hoek als
een beroemde
foto van Harry
Burton uit 1923.

Foto’s Factum
Arte

Vloedgolven en rovers
Warmte en dampen van toeristenlijven bedreigen de tombes in de Vallei der
Koningen, maar er zijn meer gevaren. Met stip op één: overstromingen. In de

woestijn bij Luxor kan het heftig regenen. Vloedgolven komen soms in de tombes
terecht. Een ander punt van zorg zijn de natuurlijke barsten en scheuren in de
kalkstenen rotswanden, waardoor graven in het ergste geval kunnen instorten.

En er zijn rovers op pad. In de tombe van Thoetmosis IV probeerden
dieven een portret uit de wand te hakken.

De schat van Toetankhamon

Waar? Te bezichtigen in het Egyp-
tisch Museum, aan het inmiddels we-
reldberoemde Tahrirplein in Caïro.
Waar nogmeer?Wie het op het
Tahrirplein te onrustig vindt, kan tot
5 mei naar de grotendeels handge-
maakte replica’s in Amsterdam Expo.
Voordeel? De tentoonstelling met in
Egypte gemaakte kopieën van be-
schilderde epoxyhars is mobiel. Ze
toert over de hele wereld.

De prehistorische grotten
van Lascaux

Waar? In de Dordogne, nabij de stad
Montignac.
Waar nogmeer? Sinds de jaren tach-
tig gaan toeristen naar Lascaux II,
een van beton gemaakte replica op
een steenworp afstand. De originele
rotsschilderingen leden ernstig on-
der lichaamsdampen.
Voordeel? Lascaux II is met zijn pret-
tig vlakke betonvloer veel beter toe-
gankelijk.

De grotten vanAltamira

Waar? Aan de Noord-Spaanse kust,
even ten westen van Santander.
Waar nogmeer? Iets verderop werd
in 2001 een replicagrot geopend.
Ook in Altamira bleken de uitwase-
mingen van bewonderaars de prehis-
torische schilderingen te schaden.
Voordeel? In de replicagrot zijn en-
kele kunstwerken te zien die in de
echte grot niet toegankelijk zijn voor
het publiek.

De schilderijen van VanGogh

Waar? Verspreid over diverse musea
en collecties.
Waar nogmeer? In de Beurs van
Berlage in Amsterdam is tot en met
19 mei een replicacollectie te zien.
De replica’s zijn op ware grootte ge-
maakt in de kleuren zoals Van Gogh
ze zal hebben bedoeld – de echte
werken zijn in de loop der tijd ver-
kleurd.
Voordeel?Onderdeel van de ten-
toonstelling is een serie 3D-recon-
structies van bekende werken.

Het Parthenon

Waar?Op de Akropolis in Athene.
Waar nogmeer? In Nashville, Ten-
nessee staat sinds 1897 een op ware
grootte gebouwde replica, met in het
voorportaal een reusachtig beeld
van de godin Athene. Het bouwsel is
inmiddels in gebruik als museum.
Voordeel? Het gebouw geeft een in-
druk van hoe het Parthenon er ooit
bij moet hebben gestaan.

De prehistorische grot
van Chauvet
Waar? Vlak bij de natuurlijke brug
Pont d’Arc over de Ardêche.
Waar nogmeer? 7 kilometer ver-
derop opent eind 2014 de grootste
replicagrot tot dusver. Die moet de
fameuze grot perfect nabootsen.
Voordeel? De replicagrot gaat deel
uitmaken van een groot complex,
van 29 hectare, met onder meer een
museum en een congrescentrum.

OPMERKELIJKE KLONEN

Het virus slaagde er
niet meer in om zich
te vermenigvuldigen

met medicijnen waren begonnen, was
na een paar jaar geen enkele hiv-schuil-
plaatsteontdekkenterwijlvier leeftijds-
genotendielangerhaddengewachtmet
medicatie wel antistoffen tegen hiv in
hunbloedhadden.Eenvergelijkbaaref-
fectdeedzichvoorbijvolwassenFranse
hiv-patiënten die heel snel aan de hiv-
remmers gingen. Toen ze na een paar
jaarmetdemedicijnenstopten,bleef bij
eenaantalhet virusweg.

Maar,waarschuwtBoucher:nog lang
niet alle hiv-reservoirs in het lichaam
zijninkaartgebracht. ‘Depeuter isgoed
onderzocht, maar onbekend is of alle
schuilplekken zijn geruimd.’ Britse art-
senvolgdenooitruimtweehonderdEu-
ropese kinderen die via de moeder met
hivwarenbesmet. Zeontdektendat zes
van hen op wonderlijke wijze, zonder
behandeling, zelf het virus hadden be-
streden. De hiv-testen waren toen nog
nietzogoed,dushetisonduidelijkof alle
virusdeeltjes echt weg waren, zegt Bou-
cher,maarhet onderzoekmaaktduide-
lijkdat er kinderenzijnbijwiehet virus
simpelwegnietaanslaat.Datkanookbij
debabyuitMississippihetgevalzijn.

Snelle behandeling
Elitecontrollershetendiemazzelaars;ze
hebben een genetische mutatie waar-
door een poortje in de witte bloedcel
dichtblijftenhethiv-virusnietnaarbin-
nenkan.Deenigetotnutoegenezenhiv-
patiënt, de Amerikaan Timothy Brown,
maaktedankbaargebruikvandecellen
van zo’n elitecontroller toen hij van-
wegeleukemieeenstamceltransplanta-
tiekreeg.Zijnnieuweimmuuncellenla-
tenhethiv-virusnietbinnen.

Zo’nstamceltransplantatie isvoorde
gemiddeldehiv-patiëntgeenoptie; een
snelle behandeling soms wel. Boucher
vertelt dat 30 tot 50 procent van de hiv-
patiënten kort na de besmetting een
acutefasedoormaakt.Doordathetvirus
zich dan razendsnel vermenigvuldigt,
krijgenzekoorts enzwellenhun lymfe-
klierenop.Dehuisartstestdanvaakniet
op hiv en dat is een gemiste kans, aldus
Boucher. ‘Als jediegroepmeteenbehan-
delt, voorkom je nieuwe besmettingen
en bied je patiënten kans op uitroeiing
vanhetvirus.’Mochthetniet lukkenom
deaanlegvanvirusreservoirs tevoorko-
men,danhelpthetalalsdiezokleinmo-
gelijk zijn, legt hij uit. ‘Onderzocht
wordt nu of het virus uit die reservoirs
kanwordengeloktomhetdantevernie-
tigen.Wijdenkendatdekansvanslagen
groter is alsdie reservoirskleiner zijn.’

Bouchervindtdatartsenacutehiv-in-
fecties verplicht zouden moeten mel-
den. Heb je hepatitis, dan komt er met-
eeneenGGD-verpleegkundigelangsdie
bespreekt of seksuele partners moeten
worden ingelicht. Maar heb je hiv, dan
word je naar huis gestuurd met een re-
cept.Meteenaangifteplichtstijgtookde
alertheidvanartsen,denkthij,enwordt
mogelijk vakereenhiv-testgedaan.

IsdepeuteruitMississippieentweede
Timothy Brown? Om daarachter te ko-
men moet het mirakel bij een ander
kindwordenherhaald. ‘Iedereenwacht
nu op de bevestiging’, zegt Boucher. De
hiv-baby’s inontwikkelingslandenkun-
nen er bij gebrek aan testen en medica-
tievermoedelijknoglangnietmeewor-
den gered, maar het gaat óók om het
principe, zo klonk in Atlanta. Boucher:
‘Opeens blijkt er iets denkbaar wat een
paar jaargeledennogonmogelijk leek.’


