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 Column Royan: Koning van het zand 

De eerste keer in mijn leven dat ik oog in oog stond met de fabuleuze Sfinx, had ik het naar 
hem vernoemde liedje van Amanda Lear in mijn hoofd. De warmte, het zand en de aanblik 
van dit beeld deden mij wegdromen. De keren erna had ik dat nummer steeds weer bij me, 
achtereenvolgens op een walkman, een discman en een iPod. Door de jaren heen wilde ik 
iedere keer opnieuw die eeuwigheid voelen terwijl ik hem aanschouwde, die onbekende en 
ongrijpbare koning van het zand, altijd met deze specifieke muziek op de achtergrond.

De Abou-el-Hil is het grote beeld waar ik mijn leven lang al van droomde wanneer ik eindelijk 
in Egypte belandde. Ik stelde me een reusachtige Sfinx voor die midden in de woestijn stond, 
verlaten van alles en iedereen, en ik wilde hem voor mij alleen. Ik wilde tegenover die 
godheid staan met het gevoel dat ik alle geboden trotseerde. Nietig wilde ik mij voelen in de 
ogen van de liggende leeuw met mensenhoofd die al meer dan 12.000 jaar oud is.

Links: Piramiden van Gizeh. Rechts: De Grote Sfinx voor de piramide van Chefren.

Wanneer het dan zover was en ik de Grote Sfinx van Gizeh mocht ontmoeten, was ik 
aanvankelijk wat teleurgesteld. De piramiden stonden in de buurt, hetgeen nog wel paste bij 
mijn ideaalbeeld, maar de stad Caïro was in de loop van de tijd zo gegroeid dat deze op 
luttele meters afstand van de diviniteit was aangekomen. Ruim 70 meter lang was hij, met 
een hoogte van 20 meter, maar toch was hij veel en veel minder groot dan ik had verwacht. 
Er stonden dranghekken en steigers opgesteld en er liep een weg achter hem langs. Ook 
wemelde het er van de mensen.

Links: De liggende leeuw. Rechts: Koning van het zand.

Ik keek hem aan, dat symbool van kracht en van wijsheid, dat beeld dat al bestond voordat 
de geschiedenis zelf werd geboren. Eeuwigheid en onsterfelijkheid zijn in hem verenigd en ik 
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vergat de wereld om mij heen. Zijn gezicht is gehavend, zijn neus is verdwenen, evenals zijn 
valse baard en het cobrasymbool dat ooit op zijn voorhoofd prijkte. Het is alsof hij teveel 
avonturen heeft beleefd in zijn leven. Maar de farao die hij voorstelt is niet echt gestorven, 
want hij lag daar voor mij, trots als altijd, ook al is hij in die duizenden jaren vele malen 
geheel bedolven geweest onder het warme zand. Heel vroeger was hij vast beschilderd, maar 
daar was niets meer van te zien. De restauratiewerken van de laatste honderden jaren 
hebben hem helaas minder goed gedaan dan werd gehoopt. Maar ondanks de zandstormen 
en de oorlogen is hij er, verheven, om met zijn aanbidders en toeschouwers een kort en 
irrationeel stukje oneindigheid te delen.

Links: Profiel. Rechts: De stad op een steenworp afstand.

De Sfinx moet je eigenlijk niet proberen te omschrijven, maar je moet hem zelf ervaren. En 
ook al is hij kleiner dan je had gedacht, ook al staat hij niet zo eenzaam als je je had 
voorgesteld, hij is desalniettemin groots, uniek en allesoverheersend. Met recht de koning 
van het zand.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Egypte Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij 
maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.
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 Re: Column Royan: Koning van het zand 
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 Re: Column Royan: Koning van het zand 

Dank je. De Sfinx blijft iedere keer opnieuw indruk maken 
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 Re: Column Royan: Koning van het zand 

Weer een leuk column Royan! 

Zlata
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 Re: Column Royan: Koning van het zand 

Dank je. ik ben alweer bezig met de volgende twee 
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 Re: Column Royan: Koning van het zand 

'De vlucht van de pelikaan' verschijnt vandaag over 2 weken... 
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Column Royan: Natuurschoon in Albanië
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 05-12-14, 05:00 

Column Royan: Normandië 70 jaar na D-Day
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 09-05-14, 10:00 

Column Royan: De vuurtoren van Alexandrië
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 24-05-13, 09:00 

Column Bettina: Zeeuwse klei verruild tegen Arabisch zand
Bettina S in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 12-07-12, 20:25 

Soortgelijke onderwerpen
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