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Er is in de loop der jaren veel discus-
sie geweest over de ouderdom van 
het Gizeh-plateau en met name over 

de ouderdom van de sfinx. De sfinx maakt 
echter deel uit van het gehele complex en zal 
dus niet in leeftijd verschillen van de pira-
miden. Vanuit het Christelijke en Islamiti-
sche geloof bestaat er een zekere weerstand 
tegen beschavingen op aarde die ouder zijn 
dan de eerste scheppingsverhalen zoals in 

de Koran en de Bijbel beschreven. Daarom 
is de eerste Dynastie in Egypte ook niet 
eerder begonnen dan de scheppingsverha-
len aangeven. Oudere beschavingen zijn in 
deze onacceptabel.
Vanwege de erosie door water op het li-
chaam van de sfinx concludeert men dat 
dit is ontstaan door langdurige en hevige 
regenval in het gebied en dat kon alleen mo-
gelijk zijn als we een periode accepteren van 
zeker 7000 jaar v.Chr. De oorspronkelijke 
sfinx is een leeuw en bedoeld als ‘wachter’ 
van het plateau gericht op het oosten in de 
richting van het sterrenbeeld leeuw ten tijde 
van de bouw van het complex.
De sfinx heeft een belangrijke functie gehad 
die wordt beschreven onder het element 
water, maar is tevens het ‘tabblad’ van het 
gehele plateau. Wanneer de sfinx gericht is 
op het sterrenbeeld leeuw tijdens de bouw 
betekent dit dat we kunnen uitrekenen 
wanneer dit het geval was. We komen dan 
terecht in een tijdvak rond 10.500 jaar v.Chr. 
aan het einde van de laatste ijstijd en de op-
komst van de eerste hoogstaande bescha-

vingen op aarde. 10.500 jaar v.Chr. is het 
begin van het ‘astrologische tijdperk van de 
leeuw’. De lente-equinox bevindt zich dan 
in het sterrenbeeld leeuw. Maar er zijn meer 
aanwijzingen die deze periode aangeven en 
die we niet kunnen negeren. Alle aanwijzin-
gen hebben een astronomische betekenis en 
daarom duurde het eigenlijk te lang voordat 
we dit konden en wilden accepteren. Arche-
ologie en egyptologie houden namelijk geen 
rekening met astronomische aanwijzingen 
ofwel het ‘zo boven zo beneden’ principe. 
Alle aanwijzingen op het Gizeh-plateau ko-
men als een drie-eenheid tot ons zodat de 
mogelijkheid dat we het missen verwaar-
loosbaar zal zijn. Er zullen dus drie manie-
ren zijn om te achterhalen wat de ouderdom 
van het Gizeh-complex is. 

De positie van de drie piramiden en het ver-
band met de drie sterren die de riem vor-
men in het sterrenbeeld Orion zoals door 

Robert Bauval, Graham Hancock en Adrian 
Gilbert in 1983 beschreven, is één van de 
methoden die teruggaat naar het tijdvak 
van 10.500 jaar v.Chr. Hiervoor kan men 
het beste de betreffende literatuur van deze 
auteurs raadplegen.

Een tweede methode is de uitlijning van de 
sfinx op het sterrenbeeld leeuw zoals hier-
boven beschreven en als derde methode, en 
volgens mij de meest voor de hand liggende 
methode, is de positionering van de drie 
piramiden volgens het zogenaamde ‘kleine 
zonnestelsel’ ofwel de ‘binnenplaneten’. Dat 
zijn de planeten die zich bevinden tussen de 
zon (scheppergod Ra) en de aardbaan. Dit 
zijn dus Venus en Mercurius. Mars wordt 
ook wel eens tot binnenplaneet gerekend 
vanwege zijn positie binnen de planetoï-
dengordel.
Deze ‘echte’ binnenplaneten Venus en Mer-
curius tussen de Aarde en de zon vallen on-
der de zogenaamde ‘aardachtigen’ vanwege 
het vaste rotsachtige karakter zoals we dat 
van de aarde kennen. De buitenplaneten 

(behalve Mars) vallen meer onder de zoge-
naamde ‘gasreuzen’ en ‘ijsreuzen’. 
De onderlinge verhouding van Aarde, Ve-
nus en Mercurius komt dan ook overeen 
met de onderlinge verhouding van de drie 
piramiden op het Gizeh-plateau. Als we de 
grootte van de planeten in verhouding te-
rugbrengen naar de grootte van de grond-
vlakken van de drie piramiden vallen deze 
er precies in. De positie van de binnenpla-
neten en de aarde zal dus een indicatie zijn 
voor de ouderdom van het complex. 
De zon is de ‘brenger van leven’ voor de 
aarde zoals de Nijl de ‘brenger van leven’ 
is voor Egypte (Kemet). Kemet is het “Ge-
schenk van de Nijl” (Herodotus) en de 
aarde is het geschenk van de zon. Daarom 
beschouwen we de ‘ruimte’ tussen de zon en 
de aarde gelijk aan Kemet. De ‘ruimte’ van 
de binnenplaneten waarin de zon het leven 
vertegenwoordigt net als de Nijl het leven 
vertegenwoordigt in Kemet.

De ‘Gulden Frequentie’ 
van Gizeh Auteur: Willem Witteveen

Het verhaal achter de ‘Gulden Frequentie van Gizeh’ is onderverdeeld in vier delen die gekoppeld zijn aan 

de vier natuurlijke basiselementen omdat deze vier aardse elementen gecodeerd zijn in de Grote Piramide 

van Gizeh: 1. Aarde, 2. Water, 3. Lucht, 4. Vuur. Elk element vertegenwoordigt een hoofdrichting van het 

kompas en samen vormen ze een cirkel van verbond die wordt overkoepeld door het vijfde element 

'Aether'. Daarin spelen zich alle processen af waarbij Aether de goddelijke wereld vertegenwoordigt. 

Zelfs de oorspronkelijke kleur van 
de piramiden komt overeen met de 
overheersende kleur van de betreffende 
binnenplaneten. 

Deel 1B: Element Aarde
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Mathematisch is tevens aan te tonen dat 
ook de drie wiskundige constanten pi (π), 
Phi (Φ) en het ‘getal van Euler’ (e) in de 
Grote Piramide zijn ingesloten. Wiskun-
dige bewijzen hiervoor zullen we hier ach-
terwege laten omdat dit niet in dit verhaal 
thuishoort. Deze drie ‘mystieke constanten’ 
komen overal in de natuur voor en het ge-
tuigt van een hoge mate van intelligentie 
en bouwkunde van de piramidebouwers 
om deze in één en hetzelfde bouwwerk te 
laten terugkomen. 
Het ‘irrationale’ getal Pi (π) wordt verkre-
gen uit de omtrek van het grondvlak ge-
deeld door 2x de hoogte:
36.524,246496 p" : (2 x 5813,014373 p") 
= 3,141592653 met een foutmarge van 
0,009 %.

Het ‘irrationale’ getal Phi (Φ) wordt ver-
kregen uit de schuine zijde gedeeld door 
de helft van een basiszijde; 7391,563278 : 
4565,530812 = 1,618993187 met een fout-
marge van 0,994 %. 

Φ (Phi) = 1,618 en φ (phi) = 1/1,618 = 0,618 
waarbij beide getallen de ‘Gulden Snede 
verhouding’ uitdrukken.
Opp. Grondvlak : Opp. 4 zijvlakken = 1 : 1/ 
φ = φ = 0,618 (φ = helft basiszijde gedeeld 
door schuine zijde).

Het getal phi (φ) volgt ook uit de ‘Cosinus’ 
van de hellingshoek van de ‘Theoretische 
Piramide’ (½ basis : schuine zijde). Cosinus 
(51° 51' 14,3") = 0,6176678494 = 0,618 = φ 

van hetzelfde grondvlak. De omtrek van het 
grondvlak van de Grote Piramide bedraagt 
36.524,2 p" (theoretisch) verminderd met 
de eerdergenoemde afwijkingsfactor van 
286,1 p". Omtrek ‘omgeschreven’ cirkel 
grondvlak verminderd met de omtrek van 
de ‘ingeschreven’ cirkel grondvlak is gelijk 
aan de snelheid van het licht. 
De omtrek van het grondvlak van de Grote 
Piramide zetten we om van p"(piramide 
inch) naar meters en berekenen daarmee de 
omtrekken van de omgeschreven en inge-
schreven cirkel met behulp van de formule 
2πR.

Lichtsnelheid
Een methode ter bepaling van de lichtsnel-
heid wordt beschreven in het boek De Stee-
nen Spreken van ‘van der Vecht’ (1940) en
gaat over de eerdergenoemde ‘Aroura’. Deze
methode zullen we niet behandelen van-
wege summiere meetgegevens waarover we 
beschikken. Daarbij speelt de 35e laag van 
de Grote Piramide een rol omdat daarmee 
de oppervlakte van de zogenaamde ‘recht-
hoekige Aroura’ wordt vastgelegd waarmee 
de lichtsnelheid wordt berekend. Deze 35e 
laag is goed zichtbaar omdat deze blokken 
kalksteen tweemaal zo groot zijn als de ove-
rige blokken.
Een andere methode is door middel van 
de exacte breedtegraad van de geografische 
positie van de Grote Piramide om te zetten 
naar zijn decimale tegenwaarde (graden, 
minuten en seconden delen door 60).
We delen 299.792.458 door 10.000.000 
(meridiaan van Parijs) en verplaatsen daar-
mee de komma ongestraft 7 plaatsen naar 
links. We krijgen dan 29,9792458 en dit is 
de exacte breedtegraad van de geografische 
positie van de Grote Piramide.
Deze bedraagt 29° 58’ 45,28" Noorder-
breedte en is gelijk aan 29,9792458 graden 
Noorderbreedte en dit komt weer overeen 
met de lichtsnelheid in vacuüm in meters 
per seconde. 
Een derde methode is een meetkundige 
methode en daarbij volgt de lichtsnelheid 
uit het verschil in omtrek van de ‘omge-
schreven cirkel’ van het grondvlak van de 
Grote Piramide en de ‘ingeschreven cirkel’ 

de SI-eenheid voor lengte en is sinds 1983 
gedefinieerd als de afstand die licht in 
1/299.792.458 seconde in vacuüm aflegt. 
De grootte van de standaardmeter kon net 
zo nauwkeurig worden bepaald als dat de 
lichtsnelheid gemeten kon worden. 
De meter staat sinds 1799 aan de basis van 
ons metrieke stelsel en werd in 1791 vastge-
legd als een eenheid die overeen kwam met 
1/10.000.000 deel van de afstand van de 
pool tot de evenaar via de ‘meridiaan van 
Parijs’. Deze eenheid van lengte was ook 
bij de bouwers van onder andere de Grote 
Piramide bekend. De meter en seconde lig-
gen aan de basis van ons metrieke stelsel.

Een complex zoals het Gizeh-complex is 
zelfs voor onze moderne technici en archi-
tecten een bijna onmogelijke opgave om te 
construeren. Een door Nissan gesponserd 
Japans team heeft eind jaren 70 gepro-
beerd om een schaalmodel van 18 meter 
hoog van de Grote Piramide na te bouwen 
daarbij gebruik makend van alle moderne 
hulpmiddelen om dezelfde nauwkeurig-
heid te benaderen. Dit ging dus alleen om 
de zichtbare afmetingen en is nooit gelukt.
Ook de lichtsnelheid zoals wij die kennen 
is op drie manieren gecodeerd in de Grote 
Piramide. De lichtsnelheid (c) in vacuüm 
bedraagt 299.792.458 m/s. Onze meter is 

Zelfs de oorspronkelijke kleur van de pira-
miden komt overeen met de overheersende 
kleur van de betreffende binnenplaneten. 
De Grote Piramide van Khufu had een witte 
deklaag en komt overeen met de kleur van 
de aarde ten tijde van het ontwerp omdat 
het noordelijk halfrond van de aarde nog 
grotendeels bedekt was onder een ijslaag. 
De piramide van Kha-F-Ra (tweede in 
grootte) had oorspronkelijk twee kleuren; 
beneden een rood granieten deklaag en 
verder naar boven een witte deklaag zoals 
bij de Grote Piramide. De kleur van Venus 
is rood-wit. 
De piramide van Men-Kau-Ra (derde in 
grootte) is geheel bedekt geweest met rood 
graniet wat qua kleur overeenkomt met de 
rode kleur van Mercurius. Met behulp van 
een astronomieprogramma zoals ‘Stellari-
um’ kunnen we terug in de tijd om het tijd-
vak te achterhalen van de positie van Aarde, 
Venus en Mercurius ten opzichte van elkaar 
die overeenkomt met de positie van de drie 
piramiden.

Het metrieke stelsel
Het tijdvak aangegeven volgens ‘Stellarium’ 
is omstreeks 10.472 jaar v.Chr. De positie 
van de binnenplaneten komt dan na ‘spie-
gelen’ overeen met de positie van de drie 
piramiden op het plateau.
De Amerikaan Edgar Cayce (1877-1945), 
beter bekend als de ‘slapende profeet’, da-
teerde de bouw van de Grote Piramide op 
10.490 v.Chr. Ook slibafzettingen gevon-
den rondom de basis van de Grote Pira-
mide bevatten zeeschelpen en fossielen die 
volgens radiokoolstofdatering 12.000 jaar 
oud zijn.
De omtrek van het grondvlak van de Gro-
te Piramide komt zoals we eerder zagen 
overeen met ons zonnejaar van 365,242 
dagen inclusief afwijkingsfactor (om-
trek grondvlak ‘Theoretische Piramide’ is 
36.542,2 p").
Tevens is de onderlinge afstand van de top-
pen van de drie piramiden ook gelijk aan 
36.524,2 p" en lijkt zo’n opdracht voor een 
bouwmeester een bijna onmogelijke op-
gave. Alles moest kloppen. Elke afstand 
en verhouding is bewust gekozen om aan 
te geven dat het hier gaat om een complex 
waarin alle kennis is verwerkt die op het 
moment van ontwerp aanwezig was bij 
deze vroege beschaving. En dan voorna-
melijk kennis die onze beschaving zich pas 
sinds de 20e eeuw voor zover mogelijk ei-
gen heeft gemaakt. 

(boven) Afb.11 De binnenplaneten  Afb.12 Stellarium

 Afb.13 Het ‘zonnejaar’ van 365,242 dagen

Afb.14 In- en Omgeschreven cirkel grondvlak Grote Piramide 
R1 (rood): 162,8926947 m Omtrek 1 (2πR1) = 1023,484986 m
R2 (zwart):115,1868699 m Omtrek 2 (2πR2) = 723,740449 m
Het verschil bedraagt 299,744537 of 299.744.537 en wijkt 0,016% af van 
de lichtsnelheid c.

Ook de 
lichtsnelheid zoals 
wij die kennen is 
op drie manieren 
gecodeerd in de 
Grote Piramide. 
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De ‘Gulden Driehoek’ is een gelijkbenige 
driehoek met een tophoek van 36 graden 
en twee hoeken van 72 graden. Een penta-
gram is opgebouwd uit gulden driehoeken 
waarbij alle lijnstukken in het pentagram 
zich tevens verhouden volgens de gulden 
snede. De vijf ‘punten’ van het pentagram 
liggen ook precies 72 graden uit elkaar en 
vormen samen weer een cirkel van 5 x 72 
= 360 graden.
Het getal 72 zijn we ook bij de precessie-
cyclus van de aarde tegengekomen als het 
‘precessiegetal’.
(72° ten oosten van de Grote Piramide ligt 
het ‘precessie-bouwwerk’ Angkor Wat in 
Cambodja)

De eerdergenoemde Gulden Snede of ‘Di-
vina Proportia’ (Goddelijke Verhouding) is 
de verdeling van een lijnstuk in twee delen 
in een speciale verhouding (5e eeuw v.Chr. 
voor het eerst toegepast) van 1,618 of 0,618 
(1/1,618 is 0,618 en andersom). 

Afb.19 ‘Passer’ met de ‘Gulden Snede’ ver-
houding 

Deze verhouding vinden we overal in de 
natuur en in het menselijk lichaam terug. 
De ‘Fibonacci-reeks’ uit 1202 vormt de re-
kenkundige basis voor de Gulden Snede 
waarbij elk getal uit de reeks gedeeld door 
zijn voorganger uiteindelijk de waarde van 
Phi (1,618) benadert. 
De Fibonacci-reeks divergeert dus naar Phi 
(Φ) maar bereikt haar nooit omdat het een 
irrationaal of transcendent getal is (niet als 
breuk te schrijven getal).
Deze zogenaamde Fibonacci-getallen zijn 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 etc. 
We onderscheiden de Gulden Snede als ge-
tal 1,618 of 0,618, als ‘Gulden Rechthoek’, als 
‘Gulden Driehoek’ en als ‘Gulden Spiraal’ 
en bij het ‘element lucht’ zullen we hier nog 
een belangrijke aan toe kunnen voegen.
In de ‘Gulden Rechthoek’ waarin de zijden 
zich verhouden volgens Phi, verkleinen de 
rechthoeken zich tevens volgens Phi en het 
snijpunt van de diagonalen van alle recht-
hoeken wordt ook wel het ‘Oog van God’ 
genoemd. In de ‘Gulden Rechthoek’ ont-
staat de ‘logaritmische spiraal van Fibon-
acci’ (‘Spiralis Mirabilis’) ofwel de ‘Gulden 
Spiraal’.

Daarmee zijn de wiskundige constanten 
vastgelegd in de Grote Piramide via de 
zichtbare afmetingen. 
Ook de verhouding van de hoogte h vanaf 
het topplatform tot de basis van de Grote 
Piramide en de hoogte H vanaf het top-
platform tot de vloer van de ondergrondse 
kamer tot de halve omtrek van het grond-
vlak herbergen de getallen pi 6en Phi in 
zich. Ook weer via de zichtbare afmetin-
gen.

De Britse geleerde John Taylor (1781-1864) 
was verantwoordelijk voor de ontdekking 
van π en Φ als basis voor de structuur van 
de Grote Piramide en noemde dit de ‘God-
delijke Verhouding’.
Het ‘Getal van Euler’ e (natuurlijke lo-
garitme) 2,718 volgt uit de ‘Drievoudige 
Driehoek Theorie’ van Rick D. Howard uit 
2003 en is op internet na te lezen voor de 
liefhebbers. (http://www.gizapyramid.com/
rick_howard%20research.htm)

Omdat de Gulden Snede ook in ons is ‘inge-
bouwd’ zullen we onbewust altijd vormen en 
verhoudingen kiezen die deze waarde bena-
deren. We zien dit terug in de architectuur, 
schilderkunst, fotografie en geneeskunst. In 
de fotografie wordt de Gulden Snede vaak 
toegepast door het onderwerp niet precies 
in het midden van de foto te plaatsen, maar 
op een derde van de rand wat dan weer de 
Gulden Snede verhouding benadert. Daar-
om is de vorm van de Grote Piramide ook 
de enig juiste omdat hier ook weer de Gul-
den Snede is ingebouwd. Alles klopt voor je 
gevoel omdat alles volgens dezelfde ‘code’ 
is geconstrueerd. Een universele blauwdruk 
met als basis een universeel bewustzijn.

Ook de Egyptische El of ‘Cubit’ ontkomt niet aan deze wiskundige constanten;
1 Cubit = 20,6066 p" = 20,6066 x 1,0011 x 2,54 cm =  52,39833 cm
1 Cubit = π - Φ ² = 0,52 35587
1 Cubit = π : 6 ( cirkel met diameter 1) = 0,52 35988
De lengte van de ‘Cubit’ is een benadering en ligt tussen de 52,35 en 52,40 cm.

Afb.15 ‘Zichtbare afmetingen in Cubits’
Phi (Φ) = 356 : 220 =  1,618 en noemen we wel ‘The Golden Number’ 

(Gulden Snede verhouding),
phi (φ) = 220 : 356 = 0,618 (= 1/Φ),
Pi (π)  = 880 : 280 = 3,142.

Afb.16 De mystieke ‘wiskundige constanten’

Afb.18 El of ‘Cubit’

Afb.17 Hoogte en hoogte als zichtbare afme-
tingen
½ Omtrek : h = π (3,142) en ½ Omtrek : H = 
Φ² (2,618).

(boven) Afb.20 Het ‘Oog van God’
Afb.21 Pentagram en Pentagon
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Zo is een ‘siderische maand’ een omlooptijd
van de maan rond de aarde gemeten ten op-
zichte van de sterrenhemel en duurt 27,32
dagen. Maar ook draait de maan in 27,3 da-
gen om zijn eigen as in een heelal (vacuüm)
met een temperatuur van 0 graden Kelvin
ofwel -273 graden Celsius.
De menstruatieperiode van een vrouw be-
draagt gemiddeld 27,3 dagen en een zwan-
gerschap duurt zo’n 273 dagen. Ons zon-
nejaar duurt 365,242 dagen en 1/365,242 is
0,002737911.

Er zijn meer getallen die de samenhang
aantonen tussen hemellichamen en de tijd-
rekening op aarde. Het feit dat bepaalde
eenheden al veel langer bestaan dan wij
denken geeft misschien wel aan dat de tijd
niet lineair verloopt, maar dat we bepaalde 
‘stations’ meerdere keren passeren. Zo is de
seconde de internationale standaardeen-
heid voor tijd en vindt zijn oorsprong in
het oude Babylon. Maar het is wel zo dat de
diameter van onze zon, die bepalend is voor
onze tijdrekening, gelijk is aan 864.000 mijl
(Engelse landmijl van 1609 meter) en dat
komt merkwaardig genoeg overeen met het
aantal seconden in een dag zijnde 24 x 3600
= 86.400 seconden. In de Indiase cultuur 
bestaat een zogenaamd ‘Groot Tijdperk’ of 
‘Dwapar’ van 864.000 jaar. 
Zoveel ‘toevalligheden’. In een later stadium 
zullen we zien dat er nog meer getallen zijn 
die ons hele bestaan omkaderen. 

“Alles is Getal, alles is Beweging, alles is 
Muziek in de harmonie der sferen”

– Pythagoras

Honderd kilometer west van Abu Simbel en 
30 kilometer noord van de Soedanese grens 
midden in de Zuid-Egyptische woestijn be-
vindt zich een van de oudste archeologische 
vindplaatsen ter wereld genaamd ‘Nabta 
Playa’. Nabta Playa is één van ‘s werelds 
vroegst bekende voorbeelden van archeo 
astronomie uit het vroege Holoceen 12.000 
jaar geleden. Het Holoceen is het geologi-
sche tijdvak dat zich kenmerkt door een 
warm en vochtig klimaat na de laatste ijstijd 
van 11.700 jaar geleden tot nu.
De laatste ijstijd was een periode van 
116.000 jaar geleden tot omstreeks 11.700 
jaar geleden en beleefde een zogenaamde 
koude-piek ongeveer 23.000 jaar v.Chr. aan 
het begin van de huidige precessie-cyclus 
van de aarde die volgens de Maya’s in de-
cember 2012 eindigt. 

De omtrek van het omgeschreven vierkant 
rond de aarde benadert de omtrek van de 
cirkel waarbij de cirkel precies door het mid-
delpunt van de op schaal getekende maan 
gaat, maar ook door de top van een Pira-
mide met exact dezelfde verhouding en hel-
lingshoek als de Grote Piramide van Gizeh. 
De straal van de maan gedeeld door de straal 
van de aarde is 0,273 en de diameter van de 
cirkel is daardoor precies 27,3 % groter dan 
een zijde van het vierkant.
Het getal 273 is een opmerkelijk getal dat 
alles te maken heeft met het leven op aarde 
en onze verhouding met de maan. De maan 
is belangrijker voor het leven op aarde dan 
we denken vanwege een aantal belangrijke 
cycli die ons bekend zullen voorkomen.

Ook de aarde en de maan zijn ‘verbon-
den’ door middel van de verhouding van 
de Grote Piramide via de ‘Kwadratuur van 
de Cirkel’. Dus ook weer volgens dezelfde 
blauwdruk en waarschijnlijk de enige echte 
‘natuurlijke’ toepassing van de ‘Kwadratuur 
van de Cirkel’ die we kennen.

We kunnen dit het beste laten zien door de 
maan in verhouding aan de aarde te kop-
pelen zoals in afbeelding 22. De kwadratuur 
van de cirkel volgt dan uit deze afbeelding.
In de laatste driehonderd jaar hebben wis-
kundigen tevergeefs geprobeerd met een 
oplossing te komen voor het probleem om 
met een passer en een winkelhaak een cirkel 
en een vierkant te construeren, zodanig dat 
beide dezelfde omtrek hebben. Pas in 1882 
bewees Lindemann (Duitse wiskundige) 
dat er helemaal geen oplossing bestaat voor 
dit probleem omdat pi een irrationaal ge-
tal is en nooit berekend kan worden maar 
hooguit benaderd. Dit klassiek wiskundig 
probleem stamt al uit de tijd van Plato (om-
streeks 400 v.Chr.).

In Nabta Playa bevindt zich een steencirkel 
met een diameter van ongeveer vier meter 
die zich kenmerkt door een stervormige 
megalithische uitlijning vanuit het midden 
van deze centraal gelegen steencirkel. De 
eerste astronomische uitlijning in de oud-
heid na de laatste ijstijd als basis voor de 
boodschap aan latere beschavingen. 

Er bevinden zich meerdere steencirkels en 
constructies van grote blokken zandsteen 
waarvan men niet weet waar ze voor dien-
den. Stond Nabta Playa aan de wieg van de 
eerste menselijke beschavingen na de laatste 
ijstijd en kan het zijn dat in Nabta Playa de 
oorsprong ligt van het ‘aarde-raster’ waarop 
alle latere gebouwde monumenten zijn gesi-
tueerd die ons wijzen op de precessiecyclus 
van de aarde die klaarblijkelijk van groot 
belang is voor alle leven op onze planeet.
Het lijkt er in ieder geval op dat uitlijningen 
vanuit het ‘Nabta Playa bekken’ alle vroege 
bouwwerken op aarde omvatten en dat de 
eerste ontwerpers en architecten in Nabta 
Playa bijeenkwamen om daar het eerste 
aarde-raster te ‘activeren’. De exacte uitlij-
ning vanuit Nabta Playa is lastig te achter-
halen omdat er zich meerdere steencirkels 
en bouwwerken bevonden in een groot ge-
bied waarvan nu nog maar weinig over is. 
De astronomen van Nabta Playa; de ‘mega-
lithische sterrenwacht’.

De Grote Piramide is zo’n bouwwerk gele-
gen op dit raster en heeft de tand des tijds 
moeten en kunnen doorstaan om ons zijn 
boodschap over te brengen. Gebouwd om 
ten koste van alles de tijd te overleven en 
bestand te zijn tegen aardbevingen en over-
stromingen. 

(boven) Afb.23 Het ‘Nabta Playa bekken’ 
Afb.24 De kleine steencirkel van Nabta Playa

“When Egypt died, 
all her secrets died 

with her”
– Madame Helena Blavatsky

Afb.22 Aarde-Maan-Grote Piramide

Stond Nabta Playa aan 
de wieg van de eerste 
menselijke beschavingen 
na de laatste ijstijd?
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Aardbevingen hebben weinig invloed ge-
had op de meeste bouwwerken vanwege de 
‘heterogene’ of ongelijksoortige bouw. Dat 
wil zeggen dat een bouwwerk wordt opge-
trokken uit ongelijksoortige blokken steen 
hetgeen de totale sterkte ten goede komt. 
Dit is goed te zien aan de vele verschillende 
blokken waaruit de Grote Piramide is opge-
bouwd. Tevens bestaat de Grote Piramide 
uit acht zijvlakken in plaats van vier. Er is 
een opzettelijk ingebouwde ‘indeuking’ van 
gemiddeld 36 Engelse inch aan elke zijde 
die met het blote oog nauwelijks zichtbaar 
is en waarvan de reden om het zo te bouwen 
niet helemaal duidelijk is, maar te maken 
zou kunnen hebben met het totale ‘verband’ 
van het bouwwerk. 
De ingedeukte zijvlakken zijn in ieder ge-
val wel verantwoordelijk voor een bijzon-
dere ‘slagschaduw’ tijdens de equinox rond 
20 maart en 23 september. 
Dit schaduwspel was alleen mogelijk bij 
een intacte buitenlaag van 144.000 witte 
gepolijste dekstenen waarmee de Grote Pi-
ramide was bedekt en die later grotendeels 
is verdwenen en is gebruikt door de bevol-
king voor de bouw van de vele moskeeën in 
Caïro. De enige overblijfselen van de bui-
tenste dekstenen zijn gevonden aan de voet 
van de Grote Piramide en aan de top van 
de piramide van Kah-F-Ra en het is dankzij 
deze stenen dat de exacte hellingshoeken 
van de piramiden bepaald konden worden. 
De topsteen die de top van de Grote Pira-
mide zou moeten afsluiten ontbreekt maar 
het is ook niet zeker of deze top ooit wel 
heeft bestaan. 
De reflectie van de zon op de Grote Pira-
mide moet van kilometers afstand zicht-
baar zijn geweest en mede daardoor werd 
de Grote Piramide ook wel het ‘baken van 
licht’ genoemd.
De ‘brief ’ is min of meer heelhuids aange-
komen en de afzender klopt. 

“Everything fears Time, 
but Time fears the Pyramid”
– Abdellatif, Arabian Physician

Het is 10.800 v.Chr. Ontwerpers en astrono-
men verlaten Nabta Playa en er wacht 
hen een zware taak.
De eerste ploeg vertrekt naar Gizeh. Over 
driehonderd jaar moet het gehele complex 
gereed zijn voor de komst van het water 
van de Nijlgod ‘Hapy’, de ‘god van de 
overstro-ming van de Nijl’.  �
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Afb.25 De ‘architecten’ van Nabta Playa

Aardbevingen hebben 
weinig invloed gehad op 
de meeste bouwwerken 
vanwege de ‘heterogene’ 
of ongelijksoortige bouw. 




