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 Blog Royan: Karnak en de Vallei der Koningen 

Tussen alle oudheidkundige schatten in Egypte verdienen Luxor en Karnak zeker een 
prominente plaats. De oude complexen liggen op ruim vijfhonderd kilometer ten zuiden van 
Caïro, langs de Nijl die de omliggende grond zo vruchtbaar maakt. In Karnak bevinden zich 
drie tempels, waaronder die van de god Amon. Een majestueuze laan leidt naar de eerste zuil 
van de tempel. Sfinxen met ramshoofden liggen aan weerszijden van deze dromos en doen 
ons beseffen dat we hier iets koninklijks of zelfs goddelijks gaan betreden. Het 
tempelcomplex is ongeëvenaard groot. 

Farao’s volgden elkaar op om dit complex te laten bouwen en zodra je binnenkomt word je 
als eerste getroffen door het kolossale beeld van Pinedjem, farao en grootpriester van Amon. 
Vijftien meter hoog is het beeld. De zalen erachter zijn verbluffend met zuilen van 
drieëntwintig meter hoog die gewoon blijven staan, alle oorlogen en alle tijden trotserend. 
Obelisken en beelden wisselen elkaar af. De indrukken die je er opdoet onder de genadeloze 
zon zijn voor altijd. 

Foto links: De grote zuilen – Foto midden: Toegang tempel na de dromos – Foto rechts: Zuilen en obelisk

Foto links: Pinedjem – Foto midden: Drukte in Karnak – Foto rechts: Obelisk

Het heilige meer achter de tempel was in de oudheid bestemd voor nachtelijke rituelen. Aan 
de oever daarvan staat het beeld van een scarabee, oftewel een mestkever. In de Egyptische 
oudheid was dit insect heilig omdat het in verband werd gebracht met de schepping. Het in de 
grond verdwijnen en van daaruit weer verschijnen alsmede het rollen van mestballen werden 
gekoppeld aan het rijzen, de gang en het ondergaan van de zon. Er zijn gebalsemde 
exemplaren van dit heilige dier teruggevonden. Vrouwen lopen rondjes om het beeld van de 
scarabee. Vroeger beweerde men dat dit gebruik vruchtbaarheid met zich meebracht en ook 
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tegenwoordig nog geloven sommigen erin.

Foto links: De scarabee – Foto rechts: Hiëroglyfen op de zuilen

Heel dicht in de buurt liggen verschillende valleien waarvan de meest bekende de 
Koningsvallei is. Voordat er naderingswegen werden aangelegd was het een canyon waar je 
slechts moeilijk bij kon komen. Het geheel is zanderig en komt onherbergzaam over. Zand 
stuift er rond en als je maar een paar stappen zet druipt het zweet al van je lichaam af. Je 
zou er geen oude schatten verwachten. In de vallei werden de farao’s begraven, ver weg van 
hun graftempels. Met goud en sieraden verdwenen zij in hun sarcofagen onder de grond in 
weelderig versierde ruimtes aan het eind van lange steile gangen, waarvan de toegang 
afgedekt werd en geheim moest blijven. Vanaf het allereerste begin al bleek het vrijwel 
onmogelijk om de plaats van de graven van tientallen farao’s geheim te houden, en werd er 
veel geplunderd. De verleiding was te groot voor grafrovers die voor een deel in de 
nabijgelegen dorpen woonden. Dieven stalen het goud en de juwelen en verplaatsten de 
mummies van de koningen. Ook priesters verplaatsten de mummies op hun beurt om ze 
veilig te stellen. Het graf van Toetankhamon ontsnapte hieraan en is daarom vanwege zijn 
compleetheid van onschatbare historische waarde. Het werd pas in 1922 ontdekt. De 
zogenaamde vloek van de farao intrigeert nog steeds menig bezoeker. Een deel van de 
expeditieleden die Toetankhamon ontdekten in de Koningsvallei kwamen op onverklaarbare 
en gewelddadige wijze om het leven. De legende zegt dat dit was omdat ze de eeuwige rust 
van de farao hadden verstoord. De ondergrondse inrichting en de schatten zijn verplaatst 
naar Caïro. 

Foto links: Overzicht van de Koningsvallei – Foto rechts: Toelichting bij het graf van Ramses I

De beroemde kolossen van Memnon liggen er ook niet heel ver vandaan. Het zijn twee 
reusachtige standbeelden van een farao waarvan de voeten alleen al twee meter lang zijn. Op 
foto’s uit boeken zie je ze altijd op een verlaten vlakte staan met een berg als achtergrond. In 
het echt staan ze inderdaad voor een berg, maar ook meteen aan de weg en vaak nog in 
steigers ook. De tijd stopt niet. Er wordt goed rekening gehouden met de oude monumenten 
maar het moderne leven gaat daaromheen ook gewoon door. De twee faraobeelden zijn 
zwaar gehavend door de tijd en door vandalisme. Een van de kolossen produceerde vroeger 
bij zonsopgang een zangerig geluid dat aanleiding was voor allerlei goddelijke speculaties. 
Het zou een stem zijn. In werkelijkheid werd het geluid veroorzaakt door een scheur in het 
gesteente die trillingen veroorzaakte tijdens de overgang van de koude nacht naar de 
zonnewarmte in de ochtend.

Foto links: De kolossen van Memnon – Foto rechts: Tempel Deir el-Bajari

Foto links: Detail van de tempel – Foto midden: Beeldengalerij – Foto rechts: Doorkijk vanaf de tempel

Nog verder ligt de tempel Deir el-Bahari, gebouwd in opdracht van koningin Hatsjepsoet. Het 
gebouw ziet er qua vorm erg modern uit, met steile trappen die naar een plateau leiden en 
verdiepingen die aan onze hedendaagse architectuur doen denken. De aankleding is echter 
onmiskenbaar van toen, met zuilen en beelden. Hatsjepsoet was een van de weinige 
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vrouwelijke farao’s en kon als vrouw in die tijd eigenlijk geen farao zijn. Daarom werd zij 
vaak afgebeeld als man en wist het gros van de bevolking niet dat zij eigenlijk een vrouw 
was. Er wordt meer over haar verteld. Dat zij regentes was bijvoorbeeld en dat zij haar eigen 
neef heeft omgebracht omdat ze de macht niet aan hem af wilde staan toen hij de leeftijd 
bereikte om zelf te regeren. Niet alle gidsen vertellen hetzelfde verhaal maar heel erg is het 
niet. Het is heerlijk om meerdere kanten te horen en jezelf nog iets voor te kunnen stellen. 
Egypte is echt het land van de duizend-en-één mooie dromen.

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.

Laatst aangepast door TScheers : 19-04-16 om 23:02 

Reageren Reactie met quote

19-04-16, 23:05 

 Re: Blog Royan: Karnak en de Vallei der Koningen 

Enkele jaren geleden was ik hier ook en dit is inderdaad een zeer mooi stukje Egypte wat nog steeds een diepe indruk op mij heeft 
nagelaten. Mooie blog Royan. 
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 Re: Blog Royan: Karnak en de Vallei der Koningen 

Dank je!

Groeten, Royan 
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 Re: Blog Royan: Karnak en de Vallei der Koningen 

Wat een te gek verhaal zeg! Ken je de nieuwe website/reisplatform www.trollie.com? Misschien leuk om je verhaal daar ook te delen! Ik zou 
het leuk vinden om je andere reiservaringen na te lezen. Lid sinds:
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Snel Reageren 

 Dit onderwerp sluiten 

Snel reageren Uitgebreide Editor

« Tip vd Week: Stel je eigen online reisdagboek samen om je herinneringen nooit te vergeten
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 Re: Blog Royan: Karnak en de Vallei der Koningen 

Hoi,

Dank voor je reactie. Ik ga die website checken! Al mijn andere verhalen kun je teruglezen op www.ecritures.nu.

Groetjes, Royan 
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 Re: Blog Royan: Karnak en de Vallei der Koningen 

Mooie foto's ook zeg! Onderwaterfoto's zijn ook van goede kwaliteit. Mooie reistips! Albanië, 
Martinique, Tibet... Leuk om te lezen! Lid sinds:
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Column Royan: De vlucht van de pelikaan
TScheers in forum Wereldwijzer Online Reismagazine Laatste: 11-05-15, 22:59 

Column Royan: De vlucht van de pelikaan
Royan in forum Wachtkamer Laatste: 01-04-15, 22:00 

Column Royan: De pandaberen van Chengdu
Leontien in forum Wereldwijzer Online Reismagazine Laatste: 13-06-14, 10:30 

Column Royan: De vuurtoren van Alexandrië
Leontien in forum Wereldwijzer Online Reismagazine Laatste: 24-05-13, 09:00 

Soortgelijke onderwerpen
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