iramiden? Meestal denk je
dan aan hoge gebouwen
ergens in Egypte. Misschien
kun je je nog wei herinneren dat er
van die farao's (Egyptische koningen) in beg raven zouden liggen.
Wat pas zo'n 15 jaar bekend is en
veel minder mensen weten, is dat
({9yp~i.lch{l Ua>~oucleR vo..."JORIS .. deze bouwwerken ook met sterrenkunde te maken hebben. De
Egyptenaren bleken de hemel een
beetje naar de aarde te hebben
gehaald ...

P

Farao's en Piramideteksten

*-

In het woestijnstadje Giza in Egypte staan drie
bekende piramiden naast elkaar. Volgens
Egyptologen zijn het de graftombes van de
farao's Cheops, Chefren en Mykerinos, die
leefden rond 2500 voor Christus. De piramide
van Cheops is ook wei bekend onder de naam
Grote Piramide, hoewel die van Chefren
slechts drie meter kleiner is. De derde piramide
is behoorlijk wat kleiner, vol gens de overlevering omdat Mykerinos' uit eerbied voor zijn
vader Chefren geen grotere piramide wilde
neerzetten.
Ook al zijn de piramiden door dit drietal
gebouwd, toch hoeven ze nog niet (aileen) als
graven gediend te hebben, maar hebben ze
ongetwijfeld oo k een religieu ze betekenis
gehad. Men heeft lang gedacht dat de zon de
belangrijkste plaats innam in de Egypti sche
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religie, maar nu is gebleken dat de sterren veel
belangrijker waren.
In de piramiden van Saqqara, dat een stukje
noordelijker ligt dan Giza, zijn vele godsdienstige inscripties gevonden, die bekend staan als
de Piram ideteksten. Zij beschrijven wat er
gebeurt met een farao na zijn dood. De farao's
werden gezien als reOncarnaties van de
godenkoning Horus en reisden na hun dood
ook naar de goden toe. De belangrijkste god
van de Egyptenaren was Horus' vader Osiris,
die ze identificeerden met het sterrenbeeld
Orion . Osiris was gestorven, maar weer uit de
dood opgestaan. Voordat hij zichzelf definitief
naar de hemel verplaatste, had hij zijn vrouw
Isis nog een zoon gegeven: Horus.
In de teksten staat te lezen dat de ziel van de
koning een ster wordt, die meereist met Osiris.
Uit de teksten is op te maken dat het hier om
Sirius gaat, die altijd en ige tijd na Orion
opkomt. Ais de ziel van de farao (reOncarnatie
van Horus) naar zijn vader (Osiris) ging kon er
weer een nieuwe reOncarnatie van Horus als
wettige troo nopvolger komen. Deze HorusOsi ris-Ho rus cyclus (lees het nog maar eens
als je he t ni et helemaal meer kunt
volgen .. .)was dus nodig voor de traonsopvolging en het sterrenbeeld Orion speelde hier
een hele belangrijke ral in .

keek naar de gordelsterren en bedacht waar hij
dit patroon eerder had gezien: op een luchtfoto
van de piramiden van Giza. En niet aileen de
positie, maar ook de grootte van de piramiden
bleek te kloppen. De grootste piramide, die van
Cheops, komt in plaats overeen met een ster
van magnitude 1,7. Chefrens piramide, die iets
kleiner is, komt overeen met een ster van magnitude 1,8. En tenslotte komt de aanzienlijk
kleinere piramide van Mykerinos overeen met
de zwakkere ster van magnitude 2,3.

Precisie
Het is duidelijk dat de drie piramiden - met aile
tempeltjes, wegen en de sfinx die eromheen
staan - samen EEn groot complex vormen,
waar goed over is nagedacht door de bouwers.
Maar wie de piramiden van bovenaf bekijkt zal
meteen iets opvallen. De diagonaal van de
middelste piramide ligt direct in het verlengde
van de Grote Piramide. De kleinste en "nieuwste" van de drie, die van Mykerinos, wijkt echter
wat van deze lijn af. Was dit bewust gepland of
een schoonheidsfoutje? Het is natuurlijk mogelijk dat die derde piramide gewoon op een willekeurige plaats is neergezet en dat de andere
twee toevallig op EEn lijn staan. Dit is echter
onwaarschijnlijk als je bedenkt hoe groot de
precisie was waarmee de Egyptenaren bouwden. Zo zijn de zijden van de piramiden bijvoorbeeld tot op een twintigste graad nauwkeurig
noord/zuid en oost/west gericht, terwijl je met
het blote oog een afwijking van een paar hele
graden niet eens zou opmerken. Zo'n nauwkeurigheid zou met moderne technieken zelfs
maar nauwelijks bereikt kunnen worden; zeker
niet met steenblokken van enkele tonnen per
stuk!
Waarom stond Mykerinos' piramide dan niet op
de plaats waar je hem zou verwachten? En wat
ook opvalt: waarom is hij kleiner dan die van
Cheops en Chefren?
Op een avond in november 1983 was de
Belgisch-Egyptische ingenieur en amateurEgyptoloog Robert Bauval met zijn gezin aan
het barbecuen in de woestijn van SaoediArabi!. Een coli ega van hem, die amateurastronoom was, wees Bauval op het sterrenbeeld Orion en vertelde hoe je 900r de lijn door
de drie sterren in de "gordel" door te trekken bij
Sirius uitkwam. "Nou ja," sprak hij, "de drie gordelsterren staan niet precies op EEn lijn. Ais je
goed kijkt, zie je dat de kleinste, de bovenste,
een beetje naar het oosten afwijkt." Bauval

Figuur 2 en 3: De sterrenhemel in de buurt van Orion en "zomaar"
een stukje van Egypte ...

Kon het kloppen dat de Piramiden van Giza
een kopie waren van de gordel van Orion of
ging het hier toch om toeval? Uit teksten wisten
Egyptologen al lang dat volgens de oude
Egyptenaren de onderwereld van Osiris een
tegenhanger, een soort kopie, op aarde had.
Dit was van betekenis in de Egyptische religie,
omdat de Egyptenaren ervan uitgingen dat
UniVersum 4-1998

~

alles wat op aarde gebeurde een herhaling van
een goddelijke gebeurtenis was, net zoals de
dood van de farao herinnerde aan de dood van
Osiris en zoals de benoeming van een nieuwe
faraD herinnerde aan de opvolging van Osiris
door Horus.
Het was aileen niet duidelijk waar de aardse
versie van Osiris' wereld zich moest bevinden.
Bauval vond echter tot zijn verrassing in oude
teksten dat deze plaats Giza was!
Maar als de piramiden van Giza overeenkwamen met de gordel van Orion zouden ook
andere bouwwerken in de woestijn moeten
kunnen overeenstemmen met sterren; Bauval
pakte de kaart erbij en kwam tot de conclusie
dat de piramiden in Abu Ruwash en Zawyat-AIAryan precies overeenkwamen met de sterren
Saiph en Bellatrix in Orion. Over deze piramiden waren bovendien - tot dan toe mysterieuze
- inscripties gevonden die zeiden dat de bouwwerken sterren waren, wat Bauvals ideeln nog
bevestigde. Verder bleken twee piramides in
Dashour op dezelfde plaats te staan als de
sterren Aldebaran en Epsilon Tauri in de Stier.
Om het plaatje compleet te maken bleek de Nijl
op dezelfde manier langs de piramiden te stromen als de melkweg langs de sterren van
Orion en de Stier.

Schachten

aan het firmament: de noordelijke schacht
wees naar de toenmalige poolster (Thuban , of
Alfa Draconis) en de zuidelijke wees naar. .. de
gordel van Orion!
Bauval was niet op de hoogte van de richting
van deze schachten toen hij zijn ontdekking
deed, maar toen hij erover las en inzag dat dit
een bevestiging was van zijn theorie ging hij
verder op onderzoek. Er waren namelijk nog
twee schachten , in de zogenaamde
Koninginnekamer van de Grote Piramide .
Bauval kende de helling van de schachten en
kon berekenen dat ook deze twee "kanalen" in
de tijd van Cheops naar specifieke sterren
wezen: de ene schacht wees naar de ster
Kochab in de Kleine Beer en de andere wees
naar Sirius. De Kleine Beer was in de
Egyptische mythologie de "adze", het werktuig
waarmee de God Thoth de ceremonie verrichtte om de ziel van de faraD vrij te maken. De
schachten in de Grote Piramide hebben ook de
vorm van zo'n werktuig. Sirius was de ster die
de ziel van de faraD werd wanneer hij naar zijn
vader Osiris (Orion) was vertrokken.
Bauval , die over nauwkeuriger meetgegevens
beschikte dan Badawy en Trimble, kon bovendien nagaan dat de zuidelijke schacht van de
Koningskamer niet zomaar naar de gordel van
Orion wees, maar precies naar de linker ster,
die vol gens zijn theorie op aarde overeenkwam
met de Grote Piramide , de piramide waar de
schacht zich in bevindt.

Sinds enkele eeuwen is bekend dat er in de
twee bovengrondse kamers van de Grote
Piramide vier nauwe schachten lopen van de
muren van de kamers, schuin omhoog tot
enkele meters van de buitenwand r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Grote Beer
van de piramide , twee in exact
Kl eine Beer
"
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noordelijke en twee in exact zuide\
~.- ~
'){I1 . Gordel van Orion
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verworpen worden , aangezien twee II ill S
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hadden en het bovendien veel makkelijker en effectiever zou zijn
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Waar dienden deze schachten dan ~=====================~
wei voor? De Egyptoloog Alexander Figuur 4: De schachten in de piramiden blijken een toegang naar de
Badawy bedacht dat ze weleens als hemel te zijn!!
"kanalen naar de sterren" konden L...-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----I
dienen . Inmiddels was de hoek bekend die
Precessie
deze schachten maakten met de aarde en
Badawy riep in 1964 de hulp in van astronome
We weten allemaal dat de aarde in 24 uur om
Virginia Trimble, die berekende dat de twee
zijn denkbeeldige as draait. Wat echter niet
iedereen weet, is dat de as van de aarde ook
schachten van de zogenaamde Koningskamer
in de tijd dat de piramiden gebouwd werden
draait. Dit verschijnsel heet precessie. De richting waar deze as naar wijst is per definitie de
(2500 v. Chr. - dus rekening houdend met precessie) wezen naar twee belangrijke posities
noordelijke hemelpool. Tegenwoordig staat de
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Pooister (in de Kleine Beer) hier dichtbij, zodat
we 's nachts snel het noorden kunnen vinden.
Maar in zo'n 26000 jaar draait de as van de
aarde een rondje langs andere punten aan de
hemel; zo zal over zo'n 10000 jaar Wega (in de
Lier) de poolster zijn en zo was - zoals gezegd
- in de tijd van de Egyptenaren (rond 2500 v.
Ch r. ) Thuban (in de Draak) dit. Over zo'n
26000 jaar zal dan onze Pooister weer zijn
oude functie terugkrijgen. (Zie ook de vorige
UV voor meer dingen over precessie)
12000 AD ,/c~~Iu;~;;n~
,/
26000 jaar
"',

'" iI

I
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Wega
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taat: in 10450 v. Chr. stond Orion het laagst in
het zuiden boven de horizon en tegenwoordig
staat het aanzienlijk hoger.
Nu bleken in 10450 v. Chr. de sterren en de
Melkweg precies zo te staan als de piramiden
en de Nijl op aarde. Dit zou betekenen dat de
Egyptenaren rond 2500 v. Chr. op zo'n manier
hun bouwwerken hadden gebouwd dat Giza
het spiegelbeeld van de hemel van 8000 jaar
eerder was! Ais deze theorie klopt, betekent
dat dat de Egyptische priesters al op de hoogte
waren van precessie! Maar waarom zouden de
Egyptenaren zo moeilijk doen en niet gewoon
de hemel van 2500 v. Chr. nabouwen?
De Egyptenaren geloofden dat Osiris lang geleden de beschaving naar de Nijlvallei had
gebracht, in een tijd die ze de "Eerste Tijd"
noemden. Bauval denkt dat het moment waarop Orion in de cyclus van 26000 jaar het laagst
stond die "Eerste Tijd" was en dat de architecten van het Giza-complex bewust deze datum
hebben willen vastleggen om te herinneren aan
de gouden tijd tijdens de heerschappij van
Osiris.

Sfinx

Figuur 5: De plaatsen waar de aardas naar wijst in
de loop van een "rondje precessie"

Omdat de noordpool aan de hemel "verschuift"
staan de sterren in de loop der eeuwen steeds
op een andere hoogte en zijn de sterrenbeelden ook enigszins verschillend gekanteld door
de eeuwen heen. Ais je dan het aardse plaatje
van de piramiden en de Nijl vergelijkt met wat
je aan de hemel zag in 2500 v. Chr. blijkt dat
het niet helemaal klopt. Op het moment dat de
zuidelijke schacht van de Koningskamer naar
de linker ster van de gordel wijst staan Orion
en de melkweg een beetje "scheef" aan de
hemel ten opzichte van de piramiden. Maar als
deze stand niet klopte in de tijd dat de bouwwerken gemaakt werden , wanneer klopte het
plaatje dan wei?
Bauval besloot om eens goed naar het sterrenbeeld Orion (Osiris) te kijken. Met behulp van
het programma Skyglobe kwam !iij erachter dat
door de precessie het sterrenbeeld steeds
lager aan de hemel zijn doorgang had als je
verder terugging in de tijd . Ik heb dit voor enkeIe jaartallen nagedaan en wat was het resul-

Naast de piramide van Chefren staat een ander
wereldberoemd bouwwerk: de Grote Sfinx. Dit
wezen, met het hoofd van een mens en het
lichaam van een leeuw kijkt recht naar het oosten , de plaats waar de zon opkomt op de eerste dag van de lente, het zogenaamde lenteequinox. Veel Egyptologen gaan ervan uit dat
de Sfinx een beeld is dat faraD Chefren van
zichzelf heeft laten maken in de tijd dat hij zijn
piramide liet bouwen. Dan zou de Sfinx dus
zo'n 4500 jaar oud zijn. Raar is dat er op de
Sfinx sporen van watererosie zijn gevonden.
Nu ligt Giza midden in de woestijn en is het duizenden jaren geleden dat het regelmatig regende. Sommige archeologen gaan er dan ook van
uit dat de Sfinx meer dan 12000 jaar oud kan
zijn .
De Egyptenaren hechtten veel waarde aan de
dierenriem, de band van sterrenbeelden waar
de zon in de loop van het jaar doorheen trekt.
Op de eerste dag van de lente staat in onze tijd
de zon in het sterrenbeeld Vissen. Over enkele
jaren wordt dit - als gevolg van de precessie Waterman (Aquarius), waar de musical Hair
aan herinnert met het lied over de "Age of
Aquarius". In de tijd van de farao's stond de
zon in de Stier. In de teksten is echter niets te
vinden over een speciale betekenis van dit
sterrenbeeld, maar over de Leeuw des te meer.
Ais je terug gaat rekenen, blijkt dat de "Age of
Leo", het tijdperk waarin de zon bij het begin
van de lente in de Leeuw stond, liep van
11960-8800 v. Chr. Dat betekent dat de Sfinx
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in de tijd dat hij op grond van de watererosie
gebouwd moet zijn op het lente-equinox precies naar zijn "hemelse kopie", het sterrenbeeld
Leeuw, keek!

Raar maar
waar?
Als je deze dingen
voor het eerst
hoort is het moeilijk
te geloven dat een
beschaving van
enkele duizenden
jaren geleden in .. vtRbo-2-iY":J
wetenschappelijk
opzicht al zo ver was. Toch moet je niet vergeten dat de Egyptenaren de piramiden hebben
gebouwd - op zich al een onmogelijk karwei
zonder moderne hijskranen - met een precisie
die nauwkeuriger is dan wat men tegenwoordig
kan. Een heleboel dingen weten we nog niet
over de geschiedenis van de bewoners van de
aarde en er zullen ongetwijfeld nog veel meer
ontdekkingen volgen.

rnat'4·lr··"II~eenkomst

En verder
Er zijn nog vee I meer opvallende dingen over
de piramiden en de Sfinx te noemen die aantonen dat de Egyptenaren niet zo primitief waren
als wij denken. maar dat zou een beetje te veel
worden voor dit stuk. Als je meer wilt weten,
moet je eens onderstaande boeken lezen, waar
ook al mijn gegevens aan ontleend zijn.

R. Bauval & A. Gilbert, The Orion Mystery,
Mandarin, 1995, ISBN 0749317442
R. Bauval & G. Hancock, Keeper of Genesis,
Mandarin, 1997, ISBN 0749321962
Verder aanbevolen:
G. Hancock, Fingerprints of the Gods,
Mandarin, 1996, ISBN 0749314540
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