
De Oud-Egyptische Pyramide

Dat een analyse van kunsthistorische bouwwerken van belang is voor een verder onderzoek
naar architektuur, werd door Pieter De Bruyne reeds aangehaald in 1978. (1)
Sinds haar ontstaan is de pyramide van Cheops - 4° Dynastie, 2570-2450 v. Chr. - één van die
bouwwerken die de meeste aandacht ter bestudering opeist. Niet alleen de materie waarin, de
geest waarrond of de vorm waarmee ze is opgebouwd, houdt velen bezig, doch veeleer het
wiskundig/meetkundig/geometrisch bepaald zijn van het volume. Het is een tijdeloze architektuur
waarbij idee, koncept en beeld aanleiding zijn tot een eeuwige (ver)beelding.
In zijn boek "Vorm en Geometrie in de Oud-Egyptische Meubelkunst" geeft Pieter De Bruyne het
verhaal weer van ruimtelijke verhoudingen en geometrisch-ruimtelijke dimensies in de meubelen
van de Egyptenaren. (2) Meubelen en objekten die op een verhoudingsstelsel met de palm als
basismaat werden ontworpen. Door een analyse van deze objekten werd het "ruimtelijk
denken", met name het ontwerpen in doorsnede en diagonaalvlak, de ruimtelijke diagonaal als
basismaat en de relatie tussen plan en doorsnede duidelijk kenbaar gemaakt.

Deze studie over de Oud-Egyptische pyramide tracht aan te tonen dat in dit volume, naast het
gebruik van de palm als basismaat, ook een dergelijke ruimtelijke dimensie verwerkt is: een kanon
van onderlinge relaties tussen plan, doorsnede doorheen de apothema, diagonaaldoorsnede en de
ware grootte van de zijvlakken. Naast de zuiver geometrische vaststelling wordt in het onderzoek
tevens de symbolische dimensie van het veelvuldig toepassen van het getal 7 aan het licht
gebracht.
Deze studie wil geenszins een alovertreffende stelling zijn, geen definitieve oplossing voor het
vraagstuk "Cheops". Ze poogt enkel een verdere reflektie te geven op reeds bestaande studies.
Tevens tracht ze het koncept van het "ruimtelijk ontwerpen in architektuur" weer te geven.

Tafel 1

Het onderzoek naar het geometrisch ontwerpkoncept van de Oud-Egyptische pyramide is
gebaseerd op de eenheidsmaat van 1 konings-el of "Royal Cubit" (ongeveer gelijk aan 523 mm,
identiek gesteld aan 7 palmen) en hier voorgesteld door de lijn AB. (3)
Langs beide zijden van deze lijn wordt een vierkant gekonstrueerd van 7 x 7 palmen. Elk vierkant
wordt vanaf deze lijn verdeeld in 4 x 7 palmen -een groot deel- en in 3 x 7 palmen -een klein deel-.
M.a.w. vanuit B worden er op de horizontale lijn en langs beide zijden 4 palmen en vanuit A 7
palmen afgepast.
Bij een verbinding van de respektievelijke punten met het tegenoverliggend eindpunt van de Royal
Cubit worden de snijpunten X en Y bekomen.

Tafel 2



Lijn XY snijdt de Royal Cubit in het punt O. Bijgevolg wordt XO = YO = BO = de straal van de cirkel
met O als middelpunt.
Rond deze cirkel wordt het omschreven vierkant CDEF gekonstrueerd. Een even grote oppervlakte
als deze van de cirkel wordt als rechthoek GHIJ -met idem hoogte als het vierkant en met IJ als
basis- axiaal op het vierkant overgezet.
De rechthoek GHIJ heeft dus dezelfde oppervlakte als de ingeschreven cirkel in CDEF, dit is 78,54
% van de oppervlakte van het vierkant CDEF.
Punt M is het snijpunt van de Royal Cubit AB met de zijde CD. De diameter XY geeft de lijn KL in de
rechthoek GHIJ. De verbinding van K en L met M  -de driehoek KML- geeft de doorsnede volgens
de apothema van de pyramide met KL als zijde van het grondvlak. Deze driehoek is in oppervlakte
1/4 van de oppervlakte van de cirkel. (4)
Bij een verder onderzoek komen tevens andere merkwaardige vaststellingen aan het licht : zo telt
de lijn GH juist 4 palmen.
Bij het verbinden van de punten J en I met A, en de punten C en D met B, wordt CB een
diagonaallijn 1:2 (1 palm horizontaal en 2 palmen vertikaal). Deze snijdt JG op de 4° palmlijn vanuit B
of op de 3° palmlijn vanuit A. Aldus wordt de Royal Cubit (7 palmen) in 4 en 3 verdeeld. Lijn AJ
snijdt KM eveneens op deze palmlijn. De lijnen AJ en CB snijden elkaar op de lijn KL. Lijn AX snijdt
JG in een punt dat op gelijke afstand ligt van A als van B.
Lijn AJ, de 1° vertikale palmlijn en de halveringslijn van de Royal Cubit snijden elkaar in hetzelfde
punt.

Tafel 3

Vanuit X en Y worden evenwijdigen aan de lijnen KM en LM getrokken. Op de Royal Cubit AB
geven ze het snijpunt Z. Driehoek XZY is de doorsnede volgens de apothema van de pyramide
waarvan het vierkant CDEF het grondvlak is.
Uit analyse blijkt tevens dat de diameter KL een ingeschreven 1/2 cirkel in driehoek XZY bepaalt.
Het raakpunt P. ligt op de lijn OQ die het punt O verbindt met Q, snijpunt van de cirkel met XO als
straal en lijn JG.
Wanneer uit punt A, met AX als straal, een cirkelboog getrokken wordt, en dezelfde konstruktie
gebeurt vanuit B met BX als straal, dan worden de punten R en S bekomen op de Royal Cubit.
Deze punten bepalen de hoogte van het "verborgen ei". (5)

Tafel 4

In Tafel 2 wordt de relatie tussen plan en doorsnede van de pyramide aangetoond. Tafel 4 toont
het kanon van deze relatie.
Het verbinden van de basislijn van de doorsnede volgens apothema van een welbepaalde
pyramide uit het kanon met de top van de doorsnede van de daaropvolgende grotere pyramide uit
het kanon, geeft de ware grootte van de schuine zijde van de eerste pyramide.



Het overhalen van de diagonaallijn in het grondvlak naar de basis van de doorsnede geeft een
punt dat bij verbinding met de top van de doorsnede de doorsnede onder 45° -diagonaaldoorsnede
of ruimtelijke doorsnede- aangeeft.
Bijgevolg zijn plan, doorsnede volgens apothema, diagonaaldoorsnede en ware grootte van de
zijvlakken te konstrueren vanuit eenzelfde kanon (vierkanten vanuit de punten C en D naar het
middelpunt O toe).
Vertrekkend met de Royal Cubit als basismaat kan dit kanon 7 maal toegepast worden. Het kleinste
vierkant raakt dan aan de grote cirkel van de konstruktie van het "verborgen ei".
Voorbeeld :
Het vierkant 1-2-3-4 is de basis van een pyramide. Met de konstruktie zoals vermeld op de tafels
2 en 3 wordt 5-7-6 de doorsnede volgens de apothema van de pyramide. Het op tafel 4 vermelde
kanon bepaalt 5-M-6 als ware grootte van het zijvlak. Het neerlaten van O-2 naar de basislijn
geeft de diagonaaldoorsnede.

Tafel 5

Lijn OQ geeft het begin van het kanon aan. (6) Een verdere konstruktie van ingeschreven cirkels
en evenwijdigen aan KM en LM geeft het totale kanon van de doorsnede volgens de apothema van
de pyramide.
Vanuit de driehoek XZY kan dit kanon 7 maal toegepast worden tot wanneer de hoekpunten van
de basis op de ingeschreven cirkel in het ingeschreven diagonaalvierkant van het ei vallen.
Ook kan driehoek TZU worden gekonstrueerd via de punten V en W. Het neerhalen van deze
punten op TU verdeelt deze lijn in 7 gelijke delen. Een verdere analyse met evenwijdigen aan TZ en
UZ, doorheen de 5 tussenpunten op TU, brengt eveneens 'inpassende driehoeken' in het
basisschema naar voor.

Tafel 6

Met de Royal Cubit als basis kan het verschil aangeduid worden tussen de hoger aangetoonde
systematiek en het hoekschema 45°/60° zoals toegepast in onze Westerse kulturen. Tussen beide
is er een meetkundig verschil van 1,8 mm waarneembaar.
Konceptueel echter verschillen beide systemen hierin dat in het Oud-Egyptische schema de 3°
dimensie wordt verkregen via oppervlakte en ruimtelijke inhoud. M.a.w. plan, doorsnede en
diagonaaldoorsnede worden bijna gelijktijdig gekoncipieerd waardoor de 3 projekties die een
volume bepalen ruimtelijk gebonden staan t.o.v. elkaar.
De ruimte wordt opgebouwd via een systeem van oppervlaktebepaling van het 1° vlak -plan-, via
inschrijving van oppervlaktes in elkaar, diagonaalvlakken en ingeschreven ruimten, waardoor het
2° vlak -doorsnede- op een welbepaalde exakte wijze aan het 1° vlak wordt geschakeld. Dit
althans in de Westerse analytische manier van denken : oorspronkelijk bij de Egyptenaren
gebeurde deze denkwijze omgekeerd, met name dat vanuit een inhoudbepaling alle oppervlaktes
en groottes van alle vlakken en doorsneden als afgeleide van deze ruimte ontstonden.



Hiertegenover staat dat in gekende toepassingen van verhoudingssystemen in de latere Westerse
kulturen plan en doorsnede (gevel) meestal gekoncipieerd worden als autonome elementen.
D.w.z. dat hoewel er evenzeer gebruik wordt gemaakt van een 'maat' (7), de ruimte opgebouwd
wordt uit 2 afzonderlijk te interpreteren vlakken die enkel in maat en verhouding iets met elkaar
gemeen hebben.
Zo worden de ruimtelijke dimensies veeleer verkregen door het toepassen van een universeel
hoekschema 30°/60° en 45°/60°.
In het begin van de Renaissance werd nog gebruik gemaakt van de verhouding van de Oud-
Egyptische driehoek voor het opbouwen van gevels. (8) Daarna ontwikkelde zich het schema met
de hogervermelde hoeksystematiek waarbij - met een klein wiskundig verschil - de verhoudingen
26:30 (hoogte/basis-verhouding van een gelijkzijdige driehoek), 15:26 en 11:15 veelvuldig
voorkomen. (9)

Een onderzoek aan de wiskundige weergave van de verhouding hoogte/basis in het Oud-
Egyptisch schema wordt verkregen bij Tafel 2.
De oppervlakte van rechthoek GHIJ is gelijk aan de oppervlakte van de ingeschreven cirkel in het
vierkant CDEF of
Bijgevolg is GH x GJ =
Nu is GJ = 2R of tweemaal de hoogte in het schema en aldus wordt GH =
Bijgevolg is de verhouding hoogte

basis (A)
De verhouding hoogte / basis van de diagonaaldriehoek wordt aldus :

De verhouding van de driehoeken van de ware grootte van de zijvlakken wordt :
(B)

Uit (A) en (B) komt de wiskundige weergave van het kanon duidelijk aan het licht :
een vergroting van de vierkantswortel uit 1,6211 (het getal dat de verhouding van de Gulden
Snede benadert) of omgekeerd, een verkleining van 78,54 % (oppervlakte van de ingeschreven
cirkel in een vierkant)

Er kunnen nog andere vragen gesteld worden zoals o.a. over de grootte van de oorspronkelijk met
goud bedekte top van de pyramide van Cheops, over de nog resterende vrij gave top van deze
pyramide, enz. Het schema toont inderdaad een evenwaardige partij in doorsnede : de top van de
doorsnededriehoek die niet gevat zit in het vierkant van het grondplan.
Het is ook mogelijk dat de lokalisatie van de konings- en koninginnekamer bepaald wordt vanuit
en/of d.m.v. de konstruktie van het 'verborgen ei'.



Doch los van alle veronderstellingen, gissingen of geveinsde benaderingen kan worden
gekonkludeerd dat het onderzoek naar de geometrie in het volume van de Oud-Egyptische
pyramide resulteert in een verhaal van "ruimtelijk denken".
Een manifest over architektuur als tijdloze ruimte in een eeuwig volume.

Christian Kieckens, Aalst, 1983
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