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George Lakhovsky (‘The Secret of 
Life’ - 1929), van oorsprong een 
Russische wetenschapper, ging 

ervan uit dat elke cel in het lichaam een 
eigen resonantiefrequentie of trilling heeft, 
die werkt als een ontvanger en zender. Zijn 
de cellen van een orgaan of deel van het li-
chaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan 
wordt de resonantiefrequentie van de be-
schadigde cellen lager. Wordt het lichaam 
nu blootgesteld aan een breed spectrum 
van frequenties, dan is de beschadigde of 

zieke cel in staat zijn ‘eigen frequentie’ te 
ontvangen. Zodoende zal de cel weer in de 
eigen resonantiefrequentie kunnen gaan re-
soneren, waardoor het in staat is te regene-
reren en herstel in een zeer kort tijdsbestek 
mogelijk is. Dit is het principe van de zoge-
naamde resonantietherapie die al intensief 
werd bestudeerd en toegepast door de eer-
ste pioniers op dat gebied.
Pijn is een natuurlijke reactie van ons li-
chaam op de beschadiging van cellen en is 
het gevolg van de productie van een hor-

moonachtige ‘pijnstof ’, genaamd prosta-
glandine. Medicijnen die de productie van 
prostaglandine remmen worden NSAID’s 
genoemd (Non-Steroidal Anti-Inflamma-
tory Drugs) zoals bijvoorbeeld ibuprofen 
en diclofenac. Deze medicijnen remmen de 
koorts en de pijn maar hebben als bijwer-
king dat ze de maagwand ernstig kunnen 
beschadigen. 
Mensen met pijn trekken zich vaak terug en 
maken zich klein. Onbewust vormen ze van 
hun lichaam een klankkast en het kreunen 

“Muziek in de oudheid: 
een ‘betoverende’ manier om te 
genezen” 
– Scriptie historica Tamara Wanker (Universiteit Leiden)

‘Het mysterie van Sakkara’ 
- een onthulling Deel 2 van 2. Het laboratorium van de goden

“Als ik de trillingen door mijn huid voel gaan, merk ik dat de pijn minder wordt”. Een bijzondere uitspraak van 

de twintigjarige violiste Kim Spierenburg, een meisje in een rolstoel met een zeer pijnlijke spierziekte (AD 

18-01-2014). Eén van de vele voorbeelden dat alles te maken heeft met datgene waarmee men in de 

oudheid in Sakkara al experimenteerde en dat tevens werd toegepast in de praktijk. Het verminderen van 

pijn en het proces van genezen door middel van resonantie of trilling in verschillende frequenties. Het 

regenereren en herstellen van cellen door middel van resonantie als ultieme en veilige geneesmethode uit 

de oudheid en direct verbonden aan onze toekomstige geneeskunde.
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daarbij veroorzaakt al een trilling in het li-
chaam die de productie van prostaglandine 
enigszins remt en daardoor de pijn verlicht. 
Een natuurlijke reactie die in de oudheid 
al werd herkend en toegepast. In het Oude 
Egypte bestonden geen chemische medicij-
nen, maar maakte men gebruik van klank-
kamers en resonantie. Op de juiste manier 
toegepaste resonantie heeft namelijk het-
zelfde effect. 
De ingang tot de necropolis van Sakkara be-
staat uit een bijzonder gebouw met meerde-

re behandel- of klankkamers, en werd ook 
wel het ziekenhuis van Sakkara genoemd. 
Een ziekenhuis voor de sterfelijken of een 
laboratorium van de goden. In elk geval 
geeft dit gebouw symbolisch toegang tot 
de fysiologie en histologie (weefselleer) van 
het menselijk lichaam. Ofwel de ‘weg naar 
binnen’.

De ‘weg naar binnen’
De toegang tot het plateau van Sakkara 
voert door een gebouw met een bijzondere 

indeling. De ingang van dit gebouw is vrij 
smal en hoog en geeft via een lange gang 
toegang tot de hoofdruimte. Deze smalle 
gang heeft nog het originele stenen plafond 
of zoldering met halfronde dwarsbalken 
(afbeelding 2) die de eigenschap hebben 
om storende ‘bijgeluiden’ weg te filteren en 
te dempen, waardoor de akoestiek van de 
ruimte sterk wordt verbeterd. Net als de ge-
luidspanelen op wanden en plafonds in een 
moderne geluidsstudio. 

De hoofdruimte- of zaal was vroeger ook 
voorzien van een soortgelijk plafond, waar-
van op sommige plaatsen nog restanten te 
zien zijn. Zelfs nu, zonder dit bijzondere 
plafond, valt de bijzondere akoestiek 
van dit gebouw nog op. Dit is het beste waar 
te nemen als men alleen en voorzichtig 
door deze ruimte loopt. 

De eigenlijke hoofdruimte van het gebouw 
bestaat uit meerdere kleine kamers aan 
weerszijden van de doorgang die oorspron-
kelijk waren voorzien van een stenen altaar 
(afbeelding 3 en 4). Deze altaren werden 
niet gebruikt als offertafel maar als behan-
deltafel voor patiënten. De afzonderlijke 
kamers waren namelijk behandelkamers of 
klankkamers, waar mensen werden behan-
deld met behulp van de eerder genoemde 
resonantiemethoden. Je loopt hier als het 
ware door een ziekenhuis, of beter ‘Huis van 
Gezondheid’, van duizenden jaren geleden. 

Dit bijzondere ‘Huis van Gezondheid’ of 
‘Huis van Leven’ wordt in de archeologische 
literatuur niet benoemd, maar bij de om-
muring van Sakkara gerekend. In de meeste 
gevallen wordt het slechts ‘ingang tot Sak-

kara’ genoemd. Dat is veel te weinig eer 
voor deze bijzondere, door de archeologie 
verzwegen, ruimte. Verzwijgen als in ‘niet 
kunnen verklaren’.

Bij het verlaten van dit gebouw zie je aan 
de rechterkant de binnenplaats, die grenst 
aan de wat verder gelegen trappiramide 
van Djoser. Zowel de trappiramide, de om-
muurde binnenplaats als de ondergrondse 
tunnels waren vroeger bestemd voor het 

oppompen, verzamelen en doorvoer van 
Nijlwater. De trappiramide heeft binnenin 
diepe verticale schachten, die samen met 
de afgesloten piramide dienst deed als 
pomphuis. Het gehele plateau van Sakkara 
herbergt één van de meest uitgebreide wa-
tertunnel systemen van het Oude Egypte 
en staat ondergronds in verbinding met 
meerdere piramide complexen, waaronder 
Gizeh en Dashur. De toegangen tot deze 
tunnels zijn door de autoriteiten vaak afge-
schermd van de buitenwereld en afgedekt 
met betonnen platen. De trappiramide van 
Djoser is dan ook niet toegankelijk voor 
bezoekers vanwege instortingsgevaar! De 
piramide en het onderliggende zeer uitge-
breide complex van tunnels, is een andere 
‘archeologische laag’ die in dit verhaal ver-
der geen rol speelt.

Het Heb-Sed paviljoen
Aan de oostzijde van de binnenplaats en 
binnen de ommuring bevinden zich enkele 
eenvoudige tempels die bekend staan onder 
de naam ‘Heb-Sed Court’ (afbeelding 5). 
Volgens de egyptologen zijn deze tempels 
puur symbolisch van aard en opgericht om 
het dertigjarige jubileum van de zittende 

(boven) Afbeelding 1. 
Het laboratorium van de goden

(links) Afbeelding 2. 
Zoldering met ‘geluidspanelen’

(links onder) Afbeelding 3. 
Toegang tot de behandelzaal 

(rechts onder) Afbeelding 4. 
De afzonderlijke behandelkamers

(rechts) Afbeelding 5. 
‘Heb-Sed Court’ of ‘Heb-Sed paviljoen op de 
voorgrond

“Je loopt hier als 
het ware door 

een ziekenhuis, 
of beter ‘Huis van 
Gezondheid’, van 
duizenden jaren 

geleden”
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koning te vieren. Dit werd het Heb-Sed 
of Sed-festival genoemd, het ‘feest van de 
staart’. Een jubileumfeest van vernieuwing 
en om een nieuwe fase in de regering van 
de farao te vieren. 

De heilige Apis-stier speelde hierin een gro-
te rol en de koning droeg daarom een cere-

moniële en statusverhogende stierenstaart. 
De Heb-Sed feesten vonden eens in de drie 
jaar plaats. Maar hoe symbolisch zijn deze 
tempels echt?

De tempels zijn versierd met ‘valse nissen’, 
symbolische deuren, trappen, zuilen en 
platforms. De nissen, waarvan er nog drie 

intact zijn, dienden een ander doel (afbeel-
ding 6 en 7).

Het volume van zo’n nis is ongeveer één 
kubieke meter en de nis zelf is gemakkelijk 
toegankelijk voor een deel van het lichaam: 
het hoofd! Deze nissen hebben een zeer 
bijzondere eigenschap, die alleen is waar te 

nemen wanneer je je hoofd erin steekt. 
Alle geluiden van buiten worden ogenblik-
kelijk weggefilterd en je hoort je eigen hart 
kloppen. De akoestiek en de resonantie in 
deze nissen is werkelijk verbluffend. De 
nissen worden ook wel ‘helende nissen’ 
(‘healing niches’) genoemd en dan speciaal 
bedoeld voor het hoofd en de hersenen. De 
‘afdeling neurologie’ van Sakkara. 
Vlakbij het ‘Heb-Sed paviljoen’ bevindt 
zich nog een kleine niet benoemde tempel 
die drie nissen bevat op ooghoogte en een 
stenen plafond met de eerder genoemde ge-

luidspanelen. Volgens de egyptologen wa-
ren deze nissen bestemd voor heilige beel-
den of artefacten. Helaas dringt het gebruik 
van geluid en resonantie in Oud Egyptische 
tempels (nog) niet door bij de moderne ar-
cheologen. Langzaam maar zeker zal dat 
besef moeten groeien. Het is namelijk te 
belangrijk om te negeren.

Net als Sakkara zelf speelt het nabijgelegen 
Abu Gorab en het Serapeum een belang-
rijke rol in het ‘laboratorium van de goden’. 
Beiden vormden een cruciaal onderdeel 
van het mystieke complex van Sakkara. 
Een complex waar leven en dood hand in 
hand gaan en dat bekend staat als ‘Stad- of 
Huis van de Doden’. In deze fase van be-
wustwording ligt dat al wat genuanceerder. 
Vooralsnog is er een betere benaming denk-
baar: ‘Per Ankh’ ofwel ‘Huis van Leven’. Of 
misschien zelfs wel ‘Huis van de Schepping’.

Het altaar van Abu Gorab
Op loopafstand, ten noorden van Sakkara, 
bevindt zich Abu Gorab, een archeologi-
sche vindplaats die zich kenmerkt door 
de overblijfselen van de zonnetempel van 
Nyuserre Ini, de zesde koning uit de vijfde 
dynastie. Deze zonnetempel werd volgens 
de egyptologen niet gebouwd als grafcom-
plex, maar zuiver als een tempel ter verering 
van de zonnegod Ra tijdens de periode van 
de zonnereligie van Heliopolis, een Oud-
Egyptische stad in de Nijldelta die nu deel 
uitmaakt van een buitenwijk van Caïro. De 
tempel is gelegen op een natuurlijke heuvel 
en bestond uit een rechthoekige basis met 

daarop een twintig meter hoge obelisk (af-
beelding 9). Behalve de obelisk bestond het 
gehele complex uit kleistenen (‘mudbricks’) 
afgedekt met kalkstenen blokken. Een groot 
deel van de Egyptische piramiden zijn op 
deze wijze gebouwd, waarbij de kleistenen 
werden gevormd uit de vruchtbare en bij-
zondere zwarte modder uit de Nijl. Deze 

zonnetempel, waarvan er maar twee in 
Egypte zijn gevonden (Abu Gorab en het 
ernaast gelegen Abu Sir), was overigens wel 
verbonden met de lager gelegen Nijl via de 
bekende verhoogde toegangsweg of ‘cause-
way’. Aan de oever van de Nijl bevond zich 
de daltempel die de toegang vormde voor 
het water, bestemd voor de hoger gelegen 
zonnetempel. Het op een natuurlijke wijze 
verpompen van water naar een hoger gele-
gen deel van het complex berustte vaak op 
het principe van Heron van Alexandrië2.
De schacht voor de watertoevoer naar de 
tempel bevond zich op de plaats van de - in-
middels verdwenen - zonnetempel, op een 
diepte die afhankelijk was van de afstand 
tot de Nijl en het hoogteverschil tussen het 
complex en de daltempel. Nu nog ligt de 
schacht op ongeveer twintig meter diepte. 

Het complex van Abu Gorab behoorde, net 
als Abu Sir, tot de necropolis van Sakkara 
en werd eveneens gebruikt als plaats van he-
ling. Abu Gorab is vrij onbekend bij bezoe-
kers, maar is bij lokale bewoners verworden 
tot een soort bedevaartsplaats vanwege een 
bijzondere constructie aan de oostkant van 
de zonnetempel. Het betreft hier een altaar, 

bestaande uit vijf blokken van albast, waar-
van vier blokken de middelste ronde kolom 
als het ware ‘opsluiten’. De vier sluitblokken 
houden de ronde kolom exact in positie 
en zijn door middel van uitsteeksels uitge-
lijnd op de hoofd kompasrichtingen Noord 
- Zuid - Oost en West (afbeelding 9). De 
ronde kolom heeft een diameter van ruim 

(boven) Afbeelding 6. De locatie van één van de drie nissen  (onder) Afbeelding 7. Eén van de drie ‘helende nissen’ 

 Afbeelding 8.
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twee meter en nodigt uit tot lichamelijk 
contact door er op te gaan zitten of liggen. 

Het altaar is nog in zeer goede staat en 
de kolom in het midden hoort geheel los 
te staan van de omringende sluitblokken. 
Deze kolom gaat ongeveer twintig meter 
de grond in en maakte contact met de on-
derliggende waterschacht. Vanwege de los-
staande constructie en het contact met het 
stromende water vibreerde de kolom heel 
licht en had een zuiverend en helend effect 
op het gehele lichaam. Niet een ruimte met 
een resonantiefrequentie, maar een directe 
overbrenging van trilling in het lichaam 
door middel van een vibrerende kolom. 
We onderscheiden daarom indirecte en di-

recte resonantie. De eerste door middel van 
een trilling van lucht in een gesloten ruimte 
en de tweede door middel van contact met 
een vibrerend vast medium. In beide ge-
vallen kunnen we spreken van een helend 
‘resonantie- of klankbad’. Resonantie en het 
zuiveren van water voor het welzijn van het 
menselijk lichaam speelde een grote rol in 
Abu Gorab en het naastgelegen Abu Sir. 
Helen of vitaliseren, het sluit in elk geval 
naadloos aan op de geneeskundige leer van 
Imhotep. Maar bestond er naast de reso-
nantietherapie ook nog iets anders, iets wat 
meer risico met zich meebracht? Daarvoor 
moeten we terug naar Sakkara en begeven 
we ons, archeologisch gezien, op volkomen 
onontgonnen en gevoelig terrein; het ge-
heimzinnige Serapeum. 

De verboden sarcofagen
In 1851 ontdekte één van de eerste profes-
sionele egyptologen en oprichter van de 
Egyptische Oudheidkundige Dienst; Au-
guste Mariette (afbeelding 10), een gedeel-
telijk begraven sfinxenlaan of ‘dromos’ die 

naar een ondergronds complex leidde. Deze 
sfinxenlaan lag ongeveer 200 meter ten 
noordwesten van de trappiramide van Djo-
ser en werd later bekend als de toegangsweg 
tot het Serapeum van Sakkara ofwel de be-
graafplaats van de heilige Apis stieren. 

Deze vondst werd mogelijk gemaakt 
dankzij aanwijzingen in boek 17 van het 
boekwerk ‘Geographika’ van de Griekse 
historicus Strabo (64 v.Chr. - 24 na Chr.) 
die al schreef over onder het woestijnzand 
begraven sfinxen in dit deel van Memphis 
die toegang gaven tot de tempel van Sera-
pis of het Serapeum. Als gevolg van plaat-
selijke zandstormen stak een hoofd van één 
van de sfinxen boven het zand uit en dit 

maakte de ontdekking van het nauwkeurig 
verborgen complex mogelijk. Er moesten 
zelfs explosieven worden gebruikt om de 
rotsen te verwijderen die de toegang tot 
het - in de rotsen uitgehakte - mausoleum 
blokkeerden. Een nietsontziende, ‘schat-
zoeker’ waardige methode, die in die tijd 
zeer gebruikelijk was.

Serapeum is de Latijnse naam voor een 
tempel die gewijd is aan de god Serapis, een 
genezende god en tevens god van de land-
bouw en de onderwereld. De naam Serapis 
is een samentrekking van Osiris en Apis, als 
gevolg van het voor die tijd gangbare syn-
cretisme waarbij verschillende goden (of 
godsdiensten) werden gecombineerd. 

De Egyptische godheid Apis werd voorge-
steld als een stier met een zonneschijf tussen 
de horens (afbeelding 11) en werd gezien als 
de aardse belichaming van de scheppergod 
Ptah van Memphis. 
Bij de keuze van een nieuwe fysieke Apis 
stier werd gelet op verschillende kenmer-
ken van het dier. Het moest een jonge zwar-
te stier zijn met een witte streep op zijn rug, 
die vervolgens zijn gehele leven door de 
priesters in de watten werd gelegd en aanbe-
den. Na zijn dood werd de stier gemummi-
ficeerd en bijgezet in een mausoleum waar 
zijn voorgangers ook lagen. De stier ging na 
zijn dood een band aan met de god van de 
onderwereld: Osiris, en werd om die reden 
ook als dodengod beschouwd. 

De mummie van een (belangrijke) overle-
dene werd daarom vaak op de rug van de 
Apis stier ten grave gedragen. Het Serape-
um in Sakkara met zijn enorme sarcofagen 
wordt gezien als het mausoleum van deze 
Apis stieren. Er is daadwerkelijk een ge-
mummificeerde stier gevonden in één van 
de oorspronkelijk 25 sarcofagen en drie 
sarcofagen zijn voorzien van slordig aange-
brachte hiërogliefen.

Een kleinere sarcofaag met de gemummi-
ficeerde stier is verwijderd en bevindt zich 
in het landbouwkundig museum te Caïro. 

Momenteel bevinden zich nog 24 lege sar-
cofagen in het Serapeum die volgens de 
egyptologen in het verleden zouden zijn 
geplunderd.

Maar klopt dit allemaal wel, of is het Se-
rapeum veel ouder en later ‘hergebruikt’ 
door de Oude Egyptenaren? Ook onder de 
egyptologen is er nu nog steeds discussie 
over het doel van dit Serapeum, omdat de 
gemiddelde levensduur van de heilige Apis 
stieren van rond de 28 jaar, niet in over-
eenstemming is met het aantal sarcofagen. 
We kunnen rustig stellen dat het Serapeum 
niet is gebouwd als mausoleum voor stie-
ren, maar behoort tot het eerdergenoemde 
‘laboratorium van de goden’.

Het Serapeum bestaat uit een stelsel van 
gangen met een totale lengte van ongeveer 
350 meter op een diepte van zo’n 15 meter. 
Bovenop dit Serapeum bevond zich nog een 
tempel waar nu niets meer van over is. Er 
zijn meerdere ondergrondse niveaus, maar 
er is maar één niveau gerestaureerd en toe-
gankelijk voor bezoekers. De gangen zijn 
voorzien van afzonderlijke kamers of nis-
sen waarin zich de 24 sarcofagen bevinden 
(afbeelding 12). De nissen waren gesloten 

door middel van muren waarin een stèle 
was gemetseld met daarop gegevens van 
verschillende farao’s. Het lichtgekleurde 
deel in afbeelding 12 is een niveau op grote-
re diepte en wordt nog onderzocht door de 
autoriteiten - gezien de aanwezige elektrici-
teitskabels die verder naar beneden lopen. 
Regelmatig worden er in de avonduren gro-
te kisten met artefacten per legerhelikopter 
vervoerd die de vitrines van de musea nooit 
zullen bereiken, en dus niet bestemd zijn 
voor het grote publiek.

De sarcofagen (afbeelding 13) bestaan gro-
tendeels uit spiegelglad gepolijst zwart en 
rood graniet en dioriet, en zijn met zo’n 

verbazingwekkende precisie geconstrueerd 
dat het onmogelijk lijkt om dit met mo-
derne werktuigen te evenaren. Graniet en 
dioriet zijn zogenaamde stollingsgesteenten 
en behoren tot de hardste en moeilijkst te 
bewerken steensoorten die er bestaan. Er 
zijn maar weinig moderne precisie instru-
menten die de nauwkeurigheid waarmee 
deze sarcofagen zijn gemaakt, kunnen eve-
naren. Sommige sarcofagen wegen 80 ton 
en zijn voorzien van een massief deksel met 
een gewicht van 30 ton dat de sarcofaag mi-
nutieus afsluit. Het deksel past zo nauwkeu-
rig op de sarcofaag dat het doet denken aan 
een ‘waterslot’. Dat houdt in dat een volle-
dig met water gevulde sarcofaag in gesloten 

“Resonantie, maar ook straling en het 
menselijk organisme werken volgens 
hetzelfde principe van trilling en 
frequenties. Het probleem bij straling 
is echter dat ze elkaar negatief kunnen 
beïnvloeden” – Bioprotection, Emmen

“Er is ook een Serapeum in Memphis, 
op een zandvlakte, herkenbaar aan 
meerdere hoge heuvels van opgewaaid 
woestijnzand en waar zich een 
toegangsweg van sfinxen bevindt 
die soms gedeeltelijk boven het zand 
uitsteken…” – Strabo, ‘Geographika’ - boek 17 (plm. 7 na Chr.)

“Het Serapeum is niet gebouwd als 
mausoleum voor de heilige Apis stieren, 
maar had alles te maken met de functie 
van Sakkara als centrum van een 
bijzondere geneeskunst”
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Als zich iets in deze sarcofaag bevond was 
het klein en in ieder geval niet in verhouding 
tot zijn behuizing. Een volkomen water- en 
gasdichte sarcofaag met een enorme wand-
dikte en onverplaatsbaar. Diep verborgen 
onder de grond zonder de aanwezigheid 
van afbeeldingen en teksten behorende bij 
de Oud Egyptische dynastieën. Alles wijst 
erop dat hier materiaal werd opgeslagen 
dat nooit mocht worden gevonden en ver-
wijderd door niet daartoe bevoegde indivi-
duen. Gevaarlijk materiaal. En zo voelt het 
ook als je het Serapeum betreedt; een ‘ge-
heimzinnige, kille, gevoelloze leegte’. 

De locatie en afmetingen van de sarcofagen 
voldoet aan alle eisen voor de opslag van ra-
dioactief materiaal. Veilig en controleerbaar 
genoeg om de gevaarlijke gammastraling te 
neutraliseren. Onder water opgeslagen in 
afzonderlijke bassins, net als bij een moder-
ne kernreactor. Radioactief materiaal zoals 
dat ook gebruikt wordt in de huidige nucle-
aire geneeskunde via het verval van medi-

sche isotopen. Nucleair geneeskundige the-
rapie waarbij zieke cellen kunnen worden 
vernietigd door bèta- en gammastraling. 
Genezing door middel van frequentie of 
trillingen die behoren tot het hoogste seg-
ment van het elektromagnetisch spectrum. 
Maar er bestaat ook nog zoiets als hormese 
of hormesis (Grieks voor ‘prikkeling’), het 
onbegrepen en omstreden verschijnsel dat 
lage nucleaire stralingsdoses positieve ge-
zondheidseffecten kunnen hebben. Radio-
activiteit komt namelijk overal in de natuur 
voor, zelfs in het menselijk lichaam. 

Zo is er bijvoorbeeld het mineraal uraniniet 
of pekblende, dat als belangrijkste oxide van 
uranium (UO2), vrij in de natuur voorkomt 
en een ondoorschijnende grijze tot zwarte 
kleur heeft met donkerbruine strepen. Dit 
mineraal, met een samenstelling die sterk 
lijkt op graniet, is zeer sterk radioactief en 
heeft een hoge gamma stralingswaarde die 
in de categorie ‘zeer sterk’ thuishoort. In het 
bootmuseum aan de zuidkant van de Grote 

Piramide van Gizeh ligt een steen (‘granite 
hammer’) die hier veel van weg heeft en 
mee werd begraven om het hout van de 
boot gedurende lange tijd te beschermen 
tegen hout aantastend ongedierte. Ook een 
mineraal als coffiniet is een uranium-sili-
caat dat sterk radioactief is en eveneens vrij 
in de natuur voorkomt. Houten beelden en 
artefacten uit Oud Egyptische graven zijn 
om die reden duizenden jaren verbazing-
wekkend goed geconserveerd gebleven. Is 
stralingsziekte misschien de veelbesproken 
‘vloek van de farao’? 

In de sarcofagen van Sakkara werd echter 
materiaal opgeslagen dat een veel hogere 
concentratie radioactiviteit bevatte. Klaar-
blijkelijk is er iets gebeurd met de eerste 
Egyptische gravers die het Serapeum bloot-
legden en binnengingen. Niet ver van het 
Serapeum zijn ondergrondse gangen vol 
met menselijke beenderen (afbeelding 14). 
Gangen die niet toegankelijk zijn en verbor-
gen blijven voor de buitenwereld. Verzwe-

Afbeelding 12. Plattegrond Serapeum 

Afbeelding 13. Gang en een sarcofaag

toestand op druk blijft. Bij het sluiten past 
het deksel zo nauwkeurig op de sarcofaag 
dat er geen druppel water verloren zal gaan. 
De sarcofagen zijn in de meeste gevallen 5 
meter lang en 3,5 meter hoog. De wand-
dikte bedraagt minstens 60 centimeter. Een 
overdreven zwaar uitgevoerde constructie. 

De nissen waarin de sarcofagen staan opge-
steld zijn niet veel groter dan de sarcofaag 
zelf, hetgeen onmiddellijk de vraag op-
roept hoe ze deze sarcofagen konden ver-
plaatsen en plaatsen met deze verbluffende 
nauwkeurigheid zonder gebruik te maken 
van enorme werktuigen? De beschikbare 
ruimte leent zich daar namelijk niet voor. 
Zelfs de officiële ingang tot het Serapeum is 
kleiner dan de grootste sarcofagen.

Van de meeste sarcofagen zijn de deksels 
verschoven over een afstand van zo’n 30 
centimeter. Genoeg ruimte voor een per-
soon, maar niet genoeg om bijvoorbeeld 
een gemummificeerde stier te verwijderen. 
Het verschuiven van het deksel over deze 
kleine afstand is al een onmogelijkheid ge-
zien de te kleine werkruimte in verhouding 
tot het te verplaatsen gewicht. 
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gen doden, opgeofferd voor de wetenschap 
en weggestopt om redenen waarnaar we al-
leen maar kunnen gissen. 

Als het Serapeum werd gebruikt voor de 
opslag van radioactief materiaal, moet er 
ook een manier zijn geweest om dit materi-
aal te vervoeren in een draagbare sarcofaag. 
Een gesloten sarcofaag die afdoende be-
scherming biedt tegen de gevaarlijke gam-
mastraling zolang deze gesloten blijft. De 
beste bescherming tegen gammastraling is 
niet lood, maar een goudlaag waarmee deze 

sarcofaag aan de binnen- en buitenkant be-
kleed zou moeten zijn. Deze sarcofaag zou 
voor latere volkeren onbegrijpelijke en on-
voorstelbare krachten bezitten die alleen 
konden worden verklaard aan de hand van 
de heersende religie, en zodoende een be-
langrijk onderdeel werd van de Bijbel3 als 
meest heilige voorwerp in het Jodendom, 
beter bekend als: de ‘Ark van God’ of de 
‘Ark des Verbonds’!4 De symbolische ‘Hei-
lige Graal’ van de menselijke geschiedenis, 
‘geboren’ in Sakkara, het ‘Laboratorium van 
de Goden’.  �

De Grote Piramide van

 
als monument van de schepping

Willem Witteveen

Gizeh

NOTEN:
1.  Afb. 10 : ‘blogs de voyage’ (expedia), afb. ‘pioniers’, 

afb.11: Wikimedia Commons, afb. 15 : internet
2.  Boek: ‘De Grote Piramide van Gizeh als monument van 

de schepping’
3.  Bijbelboek ‘Exodus’ - ‘de uittocht uit Egypte’
4.  Volgens de Bijbel was de ark een kist van acacia hout, 

van binnen en van buiten met goud overtrokken, die 
in opdracht van God tijdens de Exodus werd gemaakt. 
In de ark zouden zich bevinden: twee stenen tafelen 
met daarop ‘de Tien geboden’, een gouden kruik met 
manna en de staf van Aaron die gebloeid had. Het 
deksel bestond uit een zware plaat van massief goud. 
Het openen van de ark had desastreuze gevolgen 
en had de onmiddellijke dood tot gevolg van vele 
omstanders en nog eens vele doden in een later 
stadium door de gevolgen van zeer gevaarlijke straling 
dat zich uitte in dodelijke tumoren en ‘builen’ zoals 
in de Bijbel staat beschreven (De verovering van de 
ark op de Israëliërs door de Filistijnen - 1 Samuel 5 : 
1). Om die reden werd de ark ook door de Israëliërs 
ingezet als wapen bij de verovering van Jericho (Jozua 
5 : 13 - 6 : 27). Uiteindelijk werd de ark verplaatst 
naar de speciaal voor dit doel gebouwde tempel van 
Salomo in Jeruzalem (1000 v. Chr.). Hier stond de ark 
in een speciale afgesloten (veilige) ruimte, waarvan 
de wanden eveneens bedekt waren met goud. Toen de 
tempel later door de Babyloniërs werd verwoest is de 
ark verdwenen en tot op heden nooit teruggevonden. 
Sakkara - Jeruzalem - Axum - ..

Willem Witteveen, auteur van ‘De Grote 
Piramide van Gizeh als monument van de 
schepping’ 
(Frontier Publishing Amsterdam - 2012), 
www.willemwitteveen.blogspot.nl 

Afbeelding 15. De Ark des Verbonds4

Afbeelding 14. Verzwegen doden
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