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geluid. De akoestiek is de wetenschap die 
zich bezighoudt met onderzoek naar geluid 
en geeft ook de invloed weer die een be-
paalde ruimte heeft op de klank en nagalm 
van geluid. Onderzoekers en bezoekers van 
de grote galerij en de koningskamer in de 
Grote Piramide ervaren een zeer bijzondere 
akoestiek en dit heeft voornamelijk te ma-
ken met de nagalm die optreedt ten gevolge 
van de resonantie van de geluidsgolven. En 
dat is niet toevallig.

Op meerdere plaatsen in Egypte is nu nog 
de bijzondere relatie met geluid terug te 
vinden. Geluid en resonantie in de oude 
geneeskunst om bijvoorbeeld zieke cellen 
te herstellen, zoals dat nu in een modern 

geluiden waarnemen of voelen, omdat zij 
de trillingen van de lucht kunnen voelen. 
Geluid boven de 20.000 Hz noemen we 
hoogfrequent of ultrasoon.

Een geluidsgolf die zich voortbeweegt heeft 
een snelheid, een frequentie (aantal trillin-
gen per seconde), een golflengte (afstand 
tussen twee punten van dezelfde fase) en 
een amplitude (grootte of sterkte van de 
trilling) zoals in afbeelding 2. Snelheid, 

frequentie en golflengte hebben een directe 
relatie met elkaar. De amplitude of sterkte 
van een geluidsgolf (moment van maximale 
druk) wordt uitgedrukt in decibel en kan 
worden vergeleken met het volume van het 

Geluid
Omdat geluid een belangrijke rol 
speelde in het verdere proces, zul-

len we voor een beter begrip eerst een paar 
eigenschappen uit de geluidstheorie be-
handelen.
Geluid wordt gedefinieerd als een trilling 
van het element lucht of een kleine ver-
andering van luchtdruk die zich door het 
medium lucht voortplant. Dit medium kan 
vast, vloeibaar of gasvormig zijn. Geluid 
heeft dus een element lucht nodig om zich 
te kunnen voortplanten en gehoororganen 
van mensen en dieren vangen deze trilling 
op, doordat het trommelvlies in trilling 
wordt gebracht. Deze trilling van het trom-
melvlies wordt daarna door de hersenen 
verder verwerkt tot informatie. Geluidsgol-
ven die zich door de lucht voortbewegen 
hebben een bepaalde frequentie (aantal tril-
lingen per seconde) en het is deze frequen-
tie die overeenkomt met de trilling van het 
trommelvlies en ervaren wordt als geluid. 
Al dan niet hoorbaar.

Het aantal trillingen of veranderingen van 
de luchtdruk per tijdseenheid wordt uit-
gedrukt in Hertz (Hz) en voor een mens 
zijn deze drukveranderingen hoorbaar als 
het aantal ligt tussen de 20 en 20.000. Dat 
betekent dat we geluid kunnen horen tus-
sen de 20 en 20.000 Hz. Geluid onder de 
20 Hz noemen we laagfrequent of infra-
soon geluid en is niet hoorbaar, maar wel 
vaak voelbaar. Dove mensen kunnen deze 

Ptah,
"Vader en schepper van de goden van de oude stad Memphis,

zijn macht was zijn hart en zijn tong,
door middel van woorden en klank liet hij de wereld 
ontstaan en via zijn hartslag gaf hij de schepping een 

constante energie en levenskracht"

De ‘Gulden Frequentie’ van Gizeh

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.

Deel 3: Element Lucht
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 Afb.2 Sinusvormige geluidsgolf (golflengte λ en amplitude A)
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niet” gaat dus niet op en dat geldt zeker voor 
een subtiele energie zoals de Schumann re-
sonantiefrequentie. Ook in de oudheid was 
men hier van op de hoogte door de con-
structie en inrichting van bepaalde bouw-
werken en het was dus zaak om de alom 
aanwezige geluidsgolven van 8,1 Hz op te 
kunnen vangen, te versterken en te stabi-
liseren voor verder gebruik. Net als in de 
eerste radio-ontvangers (kristalontvangers) 
van Marconi in 1895 maakte men hiervoor 
gebruik van het hoog resonantie- en fre-
quentie stabiliserend vermogen van zuiver 
kwarts (siliciumdioxide SiO2). 

Kwarts
Bergkristal is de heldere, kleurloze vorm van 
kwarts en komt veel voor in graniet en zand. 
Er zijn veel kwartsvariëteiten maar het gaat 
hier om de kleurloze vorm zoals deze voor-
komt in het roze graniet (afb.4) afkomstig 

bintenis met de aarde via zijn frequentie. De 
verbintenis van aarde, water en lucht.

Voor de meesten is acceptatie van niet hoor-
bare en zichtbare energie nog steeds moei-
lijk, maar dat geldt voor alle straling en elek-
tromagnetische golven waar we iedere dag 
weer aan worden blootgesteld (Volkskrant 
14 april 2012: “De kosmos straalt, maar wat 
?”). Laagfrequent geluid kan men bijvoor-
beeld goed gewaarworden in de ‘healing 
niche’ van de Maya tempel in Sakkara. Dit 
is een kleine nis van ongeveer 1 m³ waarin 
laagfrequent geluid enorm versterkt wordt 
weergegeven en lijkt het of men het eigen 
hart hoort kloppen. Deze nis doet niets 
anders dan de al aanwezige geluidsgolven 
versterkt weergeven zodat ze hoorbaar en 
bovenal voelbaar worden voor het mense-
lijk gehoor en gestel.
De stelling “wat je niet ziet of hoort is er 

standkoming van natuurlijke processen op 
aarde. Zowel de frequentie als de nume-
rieke waarde komt veelvuldig voor. Zo zijn 
er bijvoorbeeld 81 stabiele natuurlijke ele-
menten (periodieke tafel der elementen) in 
de natuur en in het universum en is 81 Hz 
een grondfrequentie die bij natuurvolkeren 
gehanteerd werd om te communiceren met 
hun voorouders. De ‘oerstem’ van Moeder 
Aarde. Ook de grondfrequentie van de sar-
cofaag in de koningskamer van de Grote 
Piramide bedraagt 81 Hz. De sarcofaag is 
de stemvork van de Grote Piramide en van 
de koningskamer in het bijzonder. 

“In het oerbegin was het scheppende Woord 
en het Woord was bij God
en het Woord was God”

 – Johannes 1:1

De Grote Piramide resoneerde vanwege de 
constructie en zijn bijzondere ligging, ten 
tijde van de bouw, op een Schumann reso-
nantiefrequentie van 8,1 Hz. Zoals Pytha-
goras al beweerde: “Alles is getal”.

Nikola Tesla
Nikola Tesla beweerde al omstreeks 1900 
dat de aarde een resonantiefrequentie be-
zat van rond 8 Hz en experimenteerde met 
wereldwijde draadloze communicatie door 
middel van deze laagfrequente energie. Tes-
la gebruikte de resonantiefrequentie van de 
aarde omdat de atmosfeer bij deze frequen-
tie als een zeer goede geleider fungeert voor 
radiosignalen. Uit deze tijd stammen de ex-
perimenten met de ‘Wardenclyffe toren’ die 
helaas nooit zijn voltooid.
Men beweert dat ook het Amerikaanse 
HAARP-project (“High Frequency Active 
Auroral Research Program”) in Alaska ex-
perimenteert met deze frequentie op het 
gebied van weer- en klimaatonderzoek. 

In ieder geval is deze frequentie overal op 
aarde zelf aanwezig en de bouwers van 
het Gizeh-project maakten hier dankbaar 
gebruik van bij de totstandkoming van de 
benodigde resonantiefrequentie in de Grote 
Piramide. Dit is één van de redenen dat de 
Grote Piramide is gebouwd op het enorme 
rotsmassief met zijn uitgebreide onder-
grondse tunnelstelsel. Zowel de piramide 
zelf, het rotsmassief en het stromende water 
in de tunnels zorgden voor de benodigde 
geluidsgolven met een grondfrequentie van 
8,1 Hz. De piramide fungeerde als een soort 
‘Wardenclyffe toren’ van Tesla door de ver-

wanneer er sprake is van resonantie. Om-
dat we hier werken met gesloten ruimten, 
treedt een staande golf alleen op als de 
golflengte ‘past’ in de betreffende ruimte. 
Dat betekent in het geval van een gesloten 
ruimte of kamer dat er een staande golf op-
treedt als de halve golflengte gelijk is aan 
de lengte van de aan beide zijden gesloten 
kamer. Dit is van groot belang en werd toe-
gepast in de koningskamer van de Grote Pi-
ramide. Zie hoofdstuk Staande golf.

Onze hersengolven, en dus ons bewustzijn, 
is direct gekoppeld aan deze lage frequen-
ties tussen de 4 en 12 Hz en de frequentie 
van rond 8 Hz neemt daarbij een belang-
rijke plaats in (alfa golven). Ruimtevaar-
tuigen van NASA zijn voorzien van een 
apparaat dat de Schumann resonantiefre-
quentie kan simuleren om er voor te zor-
gen dat astronauten niet gedesoriënteerd 
raken wanneer ze buiten de invloed van 
onze aarde en deze aardefrequentie raken. 
Deze frequentie hoort bij ons en onze aarde 
en elke verandering daarin zal van grote in-
vloed zijn op ons bewustzijn. 

De aarde zelf heeft ook een zogenaamde 
eigen trilling die gemeten kan worden met 
laagfrequente seismometers bijvoorbeeld 
na een zware aardbeving, waarbij de aarde 
in resonantie komt. Dit is de grondfrequen-
tie van de aarde en bedraagt 0,000815 Hz. 
Hierin vinden we de hoger harmonische 
trilling van de aarde terug van 8,15 Hz. 
Deze waarde komt overeen met de Schu-
mann frequentie en we zullen verder de 
waarde van 8,1 Hz (7,8 Hz + 0,3) gebrui-
ken die ook ten tijde van de bouw van de 
Grote Piramide gehanteerd werd. In een 
later stadium zal blijken dat de Grote Pi-
ramide is gebouwd om te resoneren met 
deze frequentie van 8,1 Hz. Het getal 81 
neemt een belangrijke plaats in bij de tot-

luidsgolven. De snelheid van het geluid is 
niet afhankelijk van de frequentie maar 
hangt nauw samen met het medium waarin 
het geluid zich voortplant. In water is de 
snelheid van het geluid hoger dan in lucht. 
De snelheid van geluid door lucht van 20°C 
is zo’n 341 meter per seconde en in water-
damp is dat al toegenomen tot 494 meter 
per seconde.
De golflengte λ(lamda) van een geluidsgolf 
is de lengte in meters van een gehele golf 
en de frequentie f van een golf is het aantal 
golven dat per seconde een vast punt pas-
seert. Het verband tussen frequentie (f), 
golflengte (λ) en snelheid (v) is als volgt 
vastgelegd: f = v/λ.
Herodotus (435 v.Chr.) hoorde de Grote 
Piramide over zeer grote afstand ‘zingen’ 
of ‘neuriën’ vanwege de laagfrequente ge-
luidsgolven die werden uitgezonden en 
grote afstanden konden overbruggen.

Schumann frequentie
De Duitse professor W.O. Schumann ont-
dekte in 1952 dat er in de atmosfeer elek-
tromagnetische golven te meten zijn met 
een waarde van rond de 8 Hz. Dit zijn 
ELF-signalen (Extreem Laag Frequente 
signalen) die pulseren met een gemiddelde 
frequentie van 7,83 Hz tussen de aardkorst 
en de ionosfeer op zo’n 80 km hoogte. Dit 
wordt de resonantiefrequentie van de aarde 
genoemd waarvan de overheersende staan-
de golf 7,83 (+ of – 0,5) Hz bedraagt. De 
‘hartslag’ van de aarde.

Resonantie treedt op bij de zogenaamde 
‘eigen frequentie’, de frequentie waarbij in 
een object of in een ruimte een staande golf 
kan optreden. Een staande golf is een golf-
verschijnsel veroorzaakt door interferentie 
van twee golven met gelijke frequentie en 
amplitude, maar tegengestelde voortplan-
tingsrichting en kan alleen maar optreden 

ziekenhuis gebeurt door middel van de zo-
genaamde ‘resonantietherapie’. 
Het complex van Sakkara, ongeveer 30 km 
ten zuiden van het huidige Cairo, speelde 
hierin een belangrijke rol. Sakkara behoor-
de tot de oude hoofdstad Memphis uit het 
Oude Rijk (2639 v.Chr. tot 2216 v.Chr.) en 
werd ook wel het ‘huis van de ziel van Ptah’ 
genoemd. De hogepriester en architect Im-
hotep (2655 – 2600 v.Chr.) was de ontwer-
per van o.a. de trappiramide van Djoser in 
Sakkara en werd ongeveer 2000 jaar na zijn 
dood als enige sterveling tot god verheven 
en tot de zoon van de god Ptah verklaard 
(afb.3). Vanwege zijn enorme kennis van 
geneeswijzen werd hij de schutspatroon van 
de geneeskunde. 

Sakkara was een plek van geluid en ge-
nezing en de bijzondere akoestiek van de 
toegangstempel en de Maya tempel (nis) is 
nu nog zeer opvallend. Er zijn in Sakkara 
vele beelden en afbeeldingen van de cobra 
(slang) waaruit later het symbool van de ge-
neeskunst, de esculaap, werd gevormd. De 
graftombe van Imhotep is nooit gevonden.

Het toenemen van de geluidsfrequentie re-
sulteert in een kortere golflengte en wordt 
waargenomen als een hogere toon. Geluid 
met een lage frequentie, en dus een langere 
golflengte, kan grotere afstanden afleggen. 
Zowel walvissen als olifanten communi-
ceren onderling over zeer grote afstanden 
door middel van zeer laagfrequente ge-

Afb.3 Imhotep  
(© Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)

Om de aardefrequentie te kunnen 
‘vangen’ en stabiliseren was de grote 
galerij in de piramide van Cheops 
voorzien van zuiver kristallen schijven die 
vast in deze ruimte waren bevestigd door 
middel van een speciale constructie.

Afb.5 Kwartskristal in Aswan graniet.

Afb.4 Aswan graniet
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die als ‘stemvork’ diende voor de resonan-
tiefrequentie staat voor optimale resonan-
tie los van de vloer en rust op minimale 
granieten steunpunten. Alleen zichtbaar te 
maken met behulp van een lichtbron onder 
de sarcofaag.

Klankverhouding
De lengte-hoogteverhouding van de grote 
galerij en de koningskamer is ideaal voor 
het creëren van zeer krachtige resonantie 
bij zeer lage frequenties. Deze zogenaamde 
ideale klankverhouding bedraagt 2:1 en 
vinden we ook terug in de granieten sarco-
faag die zich in de koningskamer bevindt. 
Naast de lengte-hoogteverhouding ver-

ningskamer met bovenliggende kamers is 
daarom speciaal voor dit doel gebouwd en 
noemen we de resonantietoren (afb.7) met 
een totale hoogte van 21 m (de gemiddelde 
lengte van de sarcofaag, gemeten op halve 
wanddikte, bedraagt 2,10 m). 

Deze gehele constructie staat vrij van de 
omliggende kalkstenen blokken van de 
Grote Piramide. Dit is aangegeven met de 
blauwe lijnen in afbeelding 7. Ook de gra-
nieten vloerstenen van de koningskamer 
rusten op een ‘nodulaire’ (bolvormige) on-
dergrond (afb.7). Zo min mogelijk contact 
met de omgeving om zo optimaal mogelijk 
vrij te kunnen resoneren. Zelfs de sarcofaag 

ven in de grote galerij was omdat hier geen 
overblijfselen van zijn teruggevonden.
Wanneer het kwartskristal in de grote gale-
rij in trilling werd gebracht, en gehouden, 
door middel van de grondfrequentie van 
de aarde ontstond er een geluidsgolf met 
een zeer constante frequentie, uitsluitend 
veroorzaakt door het kwartskristal en werd 
nagenoeg niet beïnvloed wordt door om-
gevingsfactoren. Deze geluidsgolf (lopende 
golf) moest vanuit de grote galerij versterkt 
worden doorgegeven naar de koningska-
mer om daar een staande golf te vormen 
passend in deze ruimte en veroorzaakt door 
de resonantie. 

Omdat de resonantiefrequentie van de 
kwartskristallen in het gebruikte Aswan 
graniet zeer constant is, kan het geheel van 
grote galerij en koningskamer hierop wor-
den afgestemd. De resonantiefrequentie is 
die frequentie waarbij het kwartskristal gaat 
trillen of resoneren en daardoor zal de ge-
hele koningskamer gaan resoneren. De ko-

gefilterd uit een reeks andere frequenties. 
Door het op een bepaalde manier te slijpen 
zoals bij het gepolijste Aswan graniet in de 
koningskamer krijgt het een specifieke ei-
gen trilling met een vaste frequentie. 

Om de aardefrequentie te kunnen ‘vangen’ 
en stabiliseren was de grote galerij voorzien 
van zuiver kristallen schijven die vast in 
deze ruimte waren bevestigd door middel 
van een speciale constructie (afb.6). Deze 
constructiebalken bevonden zich in speci-
ale nissen (2 x 27stuks) in de vloer van de 
grote galerij zoals die nu nog zichtbaar zijn 
(witte pijlen afb.8). In het plafond zijn spo-
ren van bevestigingspunten zichtbaar en 
dat geeft aan dat de constructie tot aan het 
plafond doorliep. Soortgelijke zuiver kris-
tallen schijven zijn begin 1900 gevonden in 
de woestijn bij Sakkara (film: "The Pyramid 
Code" 2009) waarvan men niet weet waar-
voor ze dienden en waarom deze van zuiver 
kristal moesten zijn. Het is niet duidelijk 
wat de exacte vorm van de kristallen schij-

uit de steengroeven van Aswan, op zo’n 800 
km ten zuiden van het huidige Cairo. Gra-
niet is een harde en duurzame steensoort 
die is ontstaan ten gevolge van het smelten 
van de aardkorst op grote diepte. Deze ge-
smolten massa of magma steeg langzaam 
op naar het aardoppervlak omdat het lich-
ter was dan de omliggende steensoorten, en 
koelde langzaam af en kristalliseerde tot het 
stollingsgesteente graniet.
Het Aswan graniet bevat veel kwartskristal 
(afb.5) en grote delen van bijvoorbeeld de 
Grote Piramide zijn vervaardigd van dit 
roze graniet. Het gaat dan voornamelijk om 
die delen die extra sterk moesten worden 
uitgevoerd vanwege opgebouwde druk of 
het doorstaan van enorme resonantie zoals 
bijvoorbeeld de grote galerij en de konings-
kamer. Resonantie is namelijk een grote 
mechanische kracht en de bijbehorende 
trilling kan veel schade aanrichten.
Met behulp van kwartskristal kan een con-
stante frequentie worden gemaakt maar 
ook kan een specifieke frequentie worden 

houdt het inwendige volume van deze sar-
cofaag zich tot het uitwendige volume ook 
als 2:1 (afb.8). 
Vroegere onderzoekers verbaasden zich al 
over het feit dat de sarcofaag klonk als een 
klok wanneer er op geslagen werd met de 
vlakke hand. Vanwege de afmetingen van 
de sarcofaag treedt er een staande golf in de 
sarcofaag op bij een frequentie van 81 Hz. 
Dit is dan de resonantiefrequentie van de 
sarcofaag. Een mannelijke stem ligt rond de 
100 Hz en kan de sarcofaag al in resonantie 
brengen. Ten gevolge van het natuurkun-
dige verschijnsel ‘mode-locking’ gaan de 
resonantiekamer en de resonantietoren 
achtereenvolgens resoneren. De sarcofaag 
functioneert dan als ‘stemkast’.
Vanwege de afmetingen van de sarcofaag 
is het niet mogelijk deze uit de konings-
kamer te verwijderen. Hij is onlosmakelijk 
verbonden aan deze kamer en van belang 
voor de juiste afstemming van de gehele re-
sonantietoren op de juiste frequentie. 

Voorwaarde voor een staande golf tussen 
twee uiteinden (kamer of sarcofaag) is dat 
de golflengte λ gelijk is aan 2 x de lengte tus-
sen de twee uiteinden; λ = 2L x n waarin de 
grondtoon n gelijk is aan 1. De gemiddelde 
lengte (op halve wanddikte) van de sarco-
faag bedraagt 2,13 m. Dat betekent dat de 
frequentie f gelijk is aan v/λ ≈ 81 Hz terwijl 
de Schumann frequentie 8,1 Hz bedraagt.
Die klankverhouding zien we ook terug bij 
het middenschip van een kerk of kathedraal 
en veroorzaakt de mystieke lange nagalm in 
deze ruimte (afb.10). Ideaal voor het zingen 
van psalmen en in contact te treden met het 
‘bovenaardse’. Het middenschip van een 
kerk en de grote galerij herbergen als klank-
zaal dezelfde akoestische eigenschappen.

Afb.6 Kwartskristal grote galerij

(links) Afb.7 Vrijstaande resonantietoren
(boven) Afb.8 Sarcofaag als stemkast
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De wanden van de grote galerij bestaan 
uit een kraaggewelf met 7 hellende lagen 
(afb.9) ten behoeve van de klank. Zo’n 
kraaggewelf vinden we ook in de rode pi-
ramide van Dashur. Tussen de grote galerij 
en de koningskamer bevindt zich de zo-
genaamde voorkamer (‘ante-chamber’ in 
afb.7) waar het geluid uit de grote galerij 
werd versterkt voordat het werd toegelaten 
tot de koningskamer. Wanneer geluid wordt 
gedwongen een langere weg af te leggen, 
zoals in een moderne luidsprekerbox met 
dwarsschotten, vindt er versterking plaats. 
De constructie van deze voorkamer be-
rust op hetzelfde principe, de dwarsschot-
ten bestonden hier uit granieten platen. In 
hoeverre de klank door middel van deze 
voorkamer werd omgevormd of verhoogd 
in frequentie is niet duidelijk, omdat de in-
wendige constructie is verdwenen.
In dit verband noemen we de grote galerij 
de klankzaal, de voorkamer de versterkings-
kamer en de koningskamer de resonantie-
kamer. De kamers boven de koningskamer 
noemen we de frequentiekamers, omdat 

deze kamers werden gebruikt om de gehele 
resonantietoren af te stemmen op de juiste 
frequentie. Dit werd gedaan door het ver-
wijderen van graniet aan de bovenzijde van 
de granieten plafondbalken van deze 5 ka-
mers. De onderzijde van deze granieten bal-
ken is vlak gemaakt voor een betere klank, 
omdat de geluidsbron zich onder deze 
kamers bevindt. Deze frequentiekamers 
waren voor dit doel toegankelijk vanuit de 
grote galerij en er is nu nog goed te zien dat 
de bovenzijde van deze granieten balken 
ruw bewerkt is (afb.7). Door materiaal te 
verwijderen verandert de eigen trilling van 
de betreffende plafondbalk. Op deze manier 
werden de 5 kamers van de resonantietoren 
op dezelfde frequentie afgestemd en zullen 
zo gaan resoneren met de resonantiekamer 
(koningskamer).

Staande Golf
Onder ‘harmonische’ verstaan we een fre-
quentie die een geheel veelvoud (‘aliquot’) 
is van de grondfrequentie. Als de grondfre-
quentie in de klankkamer (grote galerij) ge-

lijk is aan de Schumann frequentie van 8,1 
Hz dan is de eerste harmonische gelijk aan 
2 x 8,1 = 16,2 Hz. Bij een bepaalde grond-
frequentie zijn er ook altijd een aantal har-
monische frequenties aanwezig waarvan er 
één pas zal gaan overheersen in een ruimte 
die past bij de betreffende frequentie en 
golflengte. 

Welke frequentie hoort er nu bij de reso-
nantiekamer (koningskamer) waarbij er 
resonantie optreedt en er een staande golf 
ontstaat? Resonantie in deze kamer treedt 
op bij de eigen frequentie van de ruimte 
waarbij een staande golf kan optreden be-
horende bij deze ruimte.
De lengte van de resonantiekamer (ko-
ningskamer) is exact 10,5 m. en daar hoort 
dan een golfengte λ bij van 2 x 10,5 = 21 m. 
(afb.11 en 12). Vervolgens is de frequentie 
van deze, aan beide zijden gesloten, ruimte 
gelijk aan v/λ. De frequentie van de resonan-
tiekamer wordt dan 341 m/s gedeeld door 
21 m. = 16,2 Hz en is gelijk aan de eerste 
harmonische van de Schumann frequentie 

(2 x 8,1 Hz). Bij deze frequentie treedt er 
resonantie op en ontstaat er een staande golf 
in de kamer die zichzelf in stand houdt. De 
gehele resonantietoren zal worden geacti-
veerd bij een frequentie van 16,2 Hz en de 
uitwerking is overweldigend.

De staande golf AB (afb.11) kan dus alleen 
ontstaan als de golflengte AC (afb.11) past 
in de ruimte die ter beschikking staat en er 
sprake is van resonantie. In een volstrekt 
gesloten ruimte als de resonantiekamer 
treedt deze staande golf op als de golflengte 
gelijk is aan 2 x de lengte van deze ruimte. 
De golflengte is 21 m. en is exact gelijk aan 
de verticale afstand DE (afb.12). 21 is een 
belangrijk getal en zal terugkomen in deel 4: 
element vuur. Alleen infrasoon geluid met 
deze passende golflengte van 21 m. kan blij-
ven bestaan. Lopende geluidsgolven reflec-
teren niet en sterven uit.

Een bijkomende eigenschap van kwarts-
kristal is ‘piezo-elektriciteit’, ontdekt in het 
begin van de 18e eeuw. Dit houdt in dat 
kristallen van bepaalde materialen onder 
invloed van mechanische druk een elektri-
sche spanning produceren vice versa (piezo 
is afgeleid van het Griekse woord ‘piezein’ 
wat drukken betekent). Er kan bijvoorbeeld 
een waternevel worden opgewekt door een 

trillend piezo-elektrisch kristal en ook een 
modern kwartshorloge werkt volgens het-
zelfde principe. Resonantie is een mecha-
nische druk. 

Er hebben zelfs experimenten plaatsgevon-
den waarbij men door middel van resonan-
tie en het creëren van een staande golf in een 
kleine afgesloten ruimte de zwaartekracht 
van kleine lichte objecten kon reduceren tot 
nul. Het is daarom niet ondenkbaar dat dit 
op grotere schaal werd toegepast om zware 
objecten te verplaatsen. De plafondbalken 
in de resonantiekamer hebben een gewicht 
van 25 tot 45 ton per stuk en het is bijna 
ondenkbaar deze balken met de grootst 
mogelijke nauwkeurigheid en volkomen 
waterpas op hun plaats te krijgen zonder 
hulp van geavanceerde technieken. Ook in 
Tibet zijn er verhalen bekend van akoesti-
sche levitatie (het laten zweven van objec-
ten) door middel van sterke geluidsgolven 
opgewekt door een groot aantal Tibetaanse 
hoorns en trommels.

De wanden van de resonantiekamer be-
staan uit precies 100 blokken Aswangraniet 
die glad gepolijst zijn en naadloos op elkaar 
aansluiten zonder dat er gebruik gemaakt 
werd van lijm of specie. Hetzelfde geldt voor 
de plafond- en vloerbalken. De resonantie-

(links) Afb.9 Nissen in grote galerij, klankzaal  (rechts) Afb.10 Middenschip kerk, klankzaal (Winchester Cathedral - Winchester)

(links) Afb.11 Staande golf in de resonantiekamer  (rechts) Afb.12 21m.
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kamer is niet alleen waterdicht maar ook 
gasdicht!
Sommige plafondbalken zijn gescheurd 
hetgeen wordt toegeschreven aan aardbe-
vingen in het verleden. Dat is een opmer-
kelijke uitspraak als alleen de resonantie-
kamer schade heeft opgelopen ten gevolge 
van aardbevingen. Nergens in de Grote 
Piramide of in de omgeving zijn dergelijke 
scheuren in granieten balken of in bouw-
werken zichtbaar. Het is logischer aan te ne-
men dat door veelvuldige blootstelling aan 
zeer zware resonantie, gedurende vele ja-
ren, de granieten balken zijn gaan scheuren 
(afb.13) en dat uiteindelijk na lang gebruik 
de Grote Piramide is ontmanteld.

De gulden frequentie
De resonantiefrequentie van 16,2 Hz komt 
voort uit de Schumann frequentie van 8,1 
Hz en zoals we hebben gezien zijn de ge-
hele resonantiekamer en resonantietoren 
daarop gebouwd. Vanwege de gebruikte af-
metingen bij de bouw zijn we daarom uitge-
gaan van een Schumann frequentie van 8,1 
Hz (7,8 Hz + 0,3). Er is een direct verband 
tussen 8,1 Hz, 16,2 Hz en 81 Hz. 
De frequentie van 81 Hz is de eigen fre-
quentie van de sarcofaag en eveneens de 
frequentie waarmee oude beschavingen 
communiceerden met hun voorvaderen 

door middel van geluidsinstrumenten. 
Voorbeelden hiervan zijn: de ‘sistrum’ bij 
de Oude Egyptenaren (afb.14), de ‘ratel’ 
bij de Noord-Amerikaanse indianen en de 
‘bullroarer’ en ‘didgeridoo’ bij de Australi-
sche Aboriginals. Allemaal instrumenten 
om een zekere staat van trance te bereiken 
(alfa-golven). De sistrum en de ratel zijn 
gelijksoortige instrumenten.
De frequentie van 16,2 Hz noemen we de 
Gulden Frequentie vanwege de overeen-
komst met het gulden snede getal 1,618 
(Phi Φ) wat afgerond gelijk is aan 1,62. On-
geacht de komma is wiskundig gezien 16,2 
gelijk aan 1,62. De getallen zijn gelijk, maar 
ze vertegenwoordigen ‘slechts’ een verschil-
lende waarde.

“De meetkunde kent twee 
bijzondere schatten:

de ene is de stelling van Pythagoras
en de andere is de Gulden Snede. 
De eerste een hoeveelheid goud,
de tweede een kostbaar juweel”

– Johannes Kepler (1610)

De drie-eenheid
De djed zuil of pilaar (afb.15) wordt geasso-
cieerd met de ruggengraat van de god Osiris 

maar het is nooit duidelijk geweest wat de 
djed zuil moet voorstellen. Osiris was de 
koning van de eeuwigheid en daarom staat 
de djed pilaar symbool voor eeuwigheid en 
duurzaamheid. Overal in Egypte vind je de 
djed terug op muren in tempels en als hiëro-
glief. Samen met de ankh en de was-scepter 
zijn dit symbolen van voorwerpen die nooit 
zijn gevonden en de vraag is of deze voor-
werpen als zodanig wel hebben bestaan. Op 
vele muurschilderingen worden deze voor-
werpen soms wel als gebruiksvoorwerp 
afgebeeld. Amuletten en sieraden van deze 
voorwerpen zijn volop aanwezig. 

De djed zuil is een symbolische voorstelling 
van de resonantietoren van de Grote Pira-
mide en geeft samen met de ankh en de 
was-scepter als drie-eenheid klank of geluid 
weer. De djed zuil is een geluidssymbool van 
een gebruiksvoorwerp dat in staat was om 
infrasoon geluid voor te brengen. De djed, 
ankh en was- scepter werden in Egypte al-
tijd als drie-eenheid afgebeeld (afb.17) en 
zijn in vele varianten te bewonderen. Er 
zijn vele muurschilderingen waarop deze 
drie-eenheid door koningen en priesters 
gebruikt werd. In de egyptologie staan deze 
symbolen voor leven (ankh), stabiliteit of 

duurzaamheid (djed) en levensduur (was- 
scepter) en worden deze symbolen uitge-
legd als machtssymbolen van de koningen 
en priesters en niet zo zeer als gebruiks-
voorwerpen. De scheppergod Ptah werd 
bijna altijd afgebeeld met deze drie sym-
bolen omdat hij bij de schepping gebruik 
maakte van klank en woord (afb.18).

In een ondergrondse crypte in Dendera 
wordt de djed zuil afgebeeld als gebruiks-
voorwerp om zware objecten te kunnen op-
tillen en verplaatsen (afb.19). Door middel 
van infrasoon geluid ?

(links boven) Afb.13 Gescheurde plafondbal-
ken resonantiekamer
(links) Afb.14 ‘Sistrum’ (foto: Paul Félix Bonfils 
1831-1885)
(onder) Afb.15 Djed zuil

(links) Afb.16 Resonantietoren  (miden) Afb.17 Drie-eenheid (Londen)  (rechts) Afb.18 Ptah (© Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)

Afb.19 De djed zuil in gebruik (crypte van 
Dendera)
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Soms staan de drie symbolen afgebeeld 
in een soort klankschaal (omslagfoto deel 
1a) om de connectie met klank of geluid 
te benadrukken. In het Egyptisch museum 
in Cairo bevindt zich een merkwaardige 
zwarte ronde schijf van schist (metamorf 
gesteente) met een rond gat in het midden 
bestemd voor een as waardoor deze schijf 
kon draaien (afb.20 en 21). Metamorf ge-
steente is gesteente dat onder invloed van 
temperatuur en druk rekristalliseert. De 
kristallen van het materiaal zijn instabiel 
en er groeien nieuwe kristallen over de 
oude heen. Dit gebeurt op grote diepte in 
de aardkorst.

Volgens de Egyptische gids Abd’El Hakim 
Awyan* produceert deze schijf een infra-
soon geluid wanneer deze snel ronddraait. 
Het kan zijn dat de vier dwarsschotten op 
de djed zuil vier schist schijven waren die 
kon-den draaien om een centrale as en 
zodoende een laag frequent of infrasoon 
geluid pro-duceerden voor welke 
toepassing dan ook. Deze schijf is in ieder 
geval geen schaal of olielamp zoals 
gesuggereerd wordt door de Egyptische 
autoriteiten. Experimenten zul-len 
moeten aantonen wat de functie was van 
een dergelijke schijf.
Het geluid speelde een zeer belangrijke rol 
in het gehele proces waarvan de Grote Pi-
ramide deel uit maakte. Het element lucht 
heeft zijn plaats ingenomen in de Grote 
Piramide die geheel gevuld is met water-
damp en waternevel (element water) en het 

wachten is nu op de komst van Sekhmet, 
de machtige vrouw van Ptah en godin van 
het vuur. Zij ‘draagt’ het element vuur en zal 
worden verenigd met de elementen aarde 
en water.  �

Alle afbeeldingen en illustraties zijn van Willem Witteveen 
tenzij anders vermeld.
Afb. 1,3,18: © Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Afb. 11,12,16: tekeningen van Charles Piazzi Smyth (1865)
Afb.14: Paul Félix Bonfils 1831-1885
Afb.20: Jon Bodsworth

De djed zuil is 
een symbolische 
voorstelling van de 
resonantietoren van 
de Grote Piramide 
en geeft samen met 
de ankh en de was-
scepter als drie-
eenheid klank of 
geluid weer.

(boven) Afb.20 Schist schijf. Egyptisch 
Museum-Cairo (foto: Jon Bodsworth) 
(midden) Afb.21 Replica schist schijf 
(foto: onbekend)

*Abd'El Hakim (1926-2008)




