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F1e: atomen in zwartgat toestand en in zwarte gaten.ned.FR.nov2014.doc    dd  11 november 2014 / 25 februari 2015.  

 

KRACHTEN VAN HET ATOOM IN EEN ZWART GAT TOESTAND 
 

■ Zwart gat atomen ontstaan altijd vanuit gewone atomen als de elektronenschillen van gewone 

   atomen (zie isotopentabel Wikipedia) van binnenuit ineen storten tot vlak nabij en vrijwel direct  

   rondom de atoomkern.  

   Dat gebeurt via het tijdelijk vormen van vanderwaalsbindingen binnenin het atoom tussen de aanwezige 

   ‘schilektronenparen’ in het atoom en alleen in combinatie met extreem hoge snelheden en hoge  

   kinetische energie. 

 

■ De vanderwaalskracht wordt alleen gegenereerd door ‘schil’ ektronenparen en niet door 

   individuele losse ‘schilelektronen’ van atomen. Deze vanderwaalskracht van elektronenparen is 

   evenredig met het kwadraat van de (rotatie)snelheid van het atoom in het heelal ten opzichte van het  

   centrum C van het heelal. 

   Dat instorten van gewone atomen tot zwart gat atomen kan eerst plaatsvinden als het gewone atoom 

   minimaal twee elektronenparen bezit; dus eerst vanaf beryllium. Het ineenstorten van gewone 

   atomen tot zwart gat atomen vindt pas plaats bij extreem hoge (rotatie)snelheden en bij een hoge druk. 

 

■ De elementen H, He, Li en het molecuul waterstof bezitten geen of slechts één elektronenpaar/orbital. 

   Die kunnen daardoor niet van binnenuit instorten tot een zwart gat toestand en dus niet in een zwart gat 

   worden opgenomen! Dat kan pas nadat deze ‘kleinste elementen’ zijn gefuseerd tot beryllium of groter! 

 

■ Bij zwart gat atomen lopen de oorspronkelijke elektronenschillen en hun subschillen direct nabij de 

   atoomkern en zijn deze niet meer gevuld met elektronenparen doch uitsluitend met losse  

   ‘schilelektronen’. 

   Bij zwart gat atomen bewegen de ‘schilelektronen’ met tegen de lichtsnelheid rond de atoomkern 

   waardoor zwart gat atomen van zichzelf heel instabiel zijn. Ze kunnen alleen bestaan in zwarte gaten 

   die zelf meer gravitatie genereren dan de kritische zwart gat gravitatie (Krizgag). Beneden Krizgag 

   exploderen alle compacte hemellichamen/zwarte gaten en vallen deze uiteen in protonen en elektronen. 

 

■ Bij zwart gat atomen hebben de atoomkernen nauwelijks meer ruimte om te trillen. Daardoor heeft het 

   atoom een extreem lage temperatuur. Alle zwart gat atomen verkeren standaard nabij circa 2,7 kelvin 

   (= achtergrond temperatuur heelal). Compacte hemellichamen/zwarte gaten zijn daardoor superkoud. 

 

■ Zwarte gaten kunnen alleen gravitatie, infraroodstraling en kerndeeltjes uitzenden maar gezien deze  

   lage temperatuur geen licht! Het niet kunnen uitzenden van licht door zwarte gaten heeft alles van doen  

   met hun extreem lage temperatuur en heeft absoluut niets van doen met gravitatie!  

   De waarneminghorizon van zwarte gaten is gelijk aan die op aarde en elders in het heelal. 

 

■ In dit document wordt het complete stelsel met de 8 fundamentele krachten van zwart gat 

   atomen/materie afgeleid. 

 

■ Kinetische energie zorgt ervoor dat de higgs deeltjes van protonen en van het elektron kunnen instorten 

   tot een toestand van een singulariteit. Dat geldt ook voor quarks, het proton, het elektron, het atoom en 

   het zwart gat atoom. De elektronenschillen van gewone atomen kunnen wel ineenstorten tot zwart gat 

   atomen maar niet nog verder instorten tot een singulariteit! Het begrip singulariteit is onzinnig! 

 

■ In het heelal zijn zwarte gaten en andere compacte hemellichamen de meest gecomprimeerde vorm van 

   massa/materie waarin veel kinetische energie zit opgesloten. 

 

■ Alle materie van het heelal bijeen zou resulteren in één supergroot zwart gat met een straal van circa 

   50 – 100 miljoen km en niet in een singulariteit! 

 

ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel *) **), ***) 

 

Zwijndrecht, Holland. 

    *) Met dank aan Franklin Roos voor zijn opmerkingen, 

  **) Met dank aan Adarshi Yadava voor de figuren, 

***) auteursrechten auteur. 
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*1) INLEIDING: 

In document F1a 2014 www.uiterwijkwinkel.eu heeft de auteur zijn eigen standaardmodel afgeleid dat bestaat 

uit slechts vier higgs deeltjes die twee aan twee supersymmetrisch zijn. Dat model geldt voor alle higgs deeltjes 

in de relatieve rusttoestand waarin circa 99,99% van alle higgs deeltjes in het heelal zich constant bevindt. 

Circa 0,01 % van de higgs deeltjes bevindt zich tijdelijk in een energetisch extreme toestand zoals die 

voorkomen in deeltjesversnellers en tijdens kern(fusie)reacties. Voor die deeltjes geldt onverkort het huidige 

Standaard model! 

 
Op basis van het Standaard higgs model van Uiterwijk Winkel blijkt in document F1c dat vrijwel alle materie in 

het heelal dwingend is opgebouwd uit protonen (= gewone materie) en evenveel elektronen plus hun anti 

materiedeeltjes. Met deze twee bouwstenen van het atoom valt in eerste instantie uitsluitend het element 

waterstof te vormen. 

 

-) Hogere elementen periodiek systeem alleen op te bouwen via kernfusie vanuit waterstof: 

In document F1d blijkt dat de overige elementen van het periodiek systeem oorspronkelijk in eerste instantie 

uitsluitend via kernfusie vanuit waterstof zijn gevormd. Dit kernfusieproces verloopt om energetische redenen 

heelalwijd op exact dezelfde wijze via enkelvoudige stapjes met: 

a) het aanhechten van één elektron aan één buitenste proton in de atoomkern; wordt daarmee ‘kernelektron’, 

b) het aanhechten van één proton aan dat laatst toegevoegde kernelektron, 
c) het plaatsen van één elektron in de (sub)elektronenschillen; wordt daarmee een ‘schilelektron’. 

Dat stapsgewijs opbouwen van atomen met achtereenvolgens steeds één proton of één elektron voldoet aan het 

min/max 1 beginsel en resulteert uitsluitend in atomen die gerangschikt zijn conform de elementen van het 

periodiek systeem; zie de isotopentabel van Wikipedia. 

 

-) Aanpassen atoommodel van Bohr: 

Bij die uitsluitend via kernfusie te vormen hogere elementen gaat de auteur uit van het atoommodel van Bohr 

waarbij in de atoomkern alle ongeladen neutronen zijn vervangen door één positief geladen proton en één 

negatief geladen ‘kernelektron’. In de atoomkern wordt de verhouding protonen/elektronen iets meer dan twee 

zodat de atoomkern standaard positief geladen is; net zoveel als zijn huidige atoomnummer. 

Deze positieve lading van de atoomkern wordt in een atoom geneutraliseerd met evenveel negatief geladen 
elektronen. Individuele schilelektronen zijn steeds, zoveel als mogelijk, aanwezig in de vorm van 

schilelektronenparen. Bij de vorming van elektronenparen komt bindingsenergie als warmte vrij. 

 

Bij gewone atomen resulteren die elektronenschillen in relatief gigantisch absoluut lege ruimten tussen de 

elektronen schillen rondom de atoomkern. Die atomen hebben relatief een enorm volume dat in feite als 100 % 

vacuum te beschouwen is. 

Bij atomen in een zwart gat toestand zijn die enorme ruimten tussen de elektronenschillen vrijwel volledig 

verdwenen en is het atoom volledig verschrompeld tot een atoomkern met direct daaromheen dezelfde verdeling 

aan elektronenschillen en nu gevuld met uitsluitend losse elektronen die met tegen de lichtsnelheid rond de 

atoomkern roteren. Omdat de atoomkern nauwelijks meer ksn trillen neemt bij zwart gat atomen de temperatuur 

tot circa 2,7 kelvin. 

 
Bij het atoommodel van de auteur volgt deze Bohr doch zijn alle atomen opgebouwd met alleen protonen en 

elektronen. Die bouwstenen bezitten als elementaire krachten uitsluitend 1) elektrische ladingkracht en 2) 

magnetische spin kracht en genereren geen enkele ander kracht! De atoomkern bevat geen ongeladen neutronen 

meer omdat deze allemaal vervangen zijn door één proton en één elektron. 

 

-) Vorming zwart gat atomen door ineen storten van de elektronenschillen bij gewone atomen: 

Zwart gat atomen ontstaan zonder uitzondering vanuit gewone elementen door het ineenstorten van de 

elektronenschillen tot vlak nabij de atoomkern. Dat ineen storten kan pas plaatsvinden als dat gewone 

atoom/isotoop minimaal twee elektronenparen bezit en dus pas vanaf het element beryllium (Be).  

 

Elektronenparen genereren de fysische vanderwaalskracht. Die kracht neemt kwadratisch toe met de lineaire- en 
rotatiesnelheden van het atoom in het heelal ten opzichte vanhet centrum C van het heelal! Het ineen storten van 

de elektronenschillen van gewone atomen treedt pas op bij extreem grote (rotatie)snelheden van circa 20 – 50 

duizend km/s en dan navenant enorm toegenomen vanderwaalskrachten met als gevolg de vorming van 

vanderwaals bindingen tussen de elektronenparen binnenin de aanwezige atomen waardoor de elektronenschillen 

in eenzelfde structuur instorten tot vlak bij de atoomkern. 

In dit document leidt auteur zowel de structuren als de krachten van zwart gat atomen af. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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*2) WAT IS ZWART GAT MATERIE EN WAT ZIJN ZWART GAT ATOMEN; 

 

-) Instorten gewone atomen → zwart gat atoom door vorming van vanderwaals bindingen: 

Zwart gat materie bestaat uit gewone atomen waarvan de ‘elektronenschillen’ zijn ingestort tot vlak nabij de 

atoomkern. Hoe kan dat? 

Alle ‘schilelektronenparen’ van gewone atomen genereren allerlei fysische en chemische krachten als gevolg van 

lineaire snelheid en rotatie-/hoeksnelheid van het atoom in het heelal ten opzichte vanhet centrum C van het 
heelal. Binnen de elektronenschillen vormen losse schilelektronen zoveel als mogelijk elektronenparen waarvoor 

reeds tijdens de vorming van het atoom via kernfusie bindingswarmte vrij kwam. Naast krachten als gravitatie 

genereren deze elektronenparen ook de fysische vanderwaalskracht (+W2k). Die kracht is gerelateerd aan 

kinetische energie en neemt daardoor kwadratisch toe of af met de lineaire en hoeksnelheden van het atoom in 

het heelal ten opzichte van C. 

 

-) Atoomkern raakt volledig ingeklemd binnen de elektronenschillen: 

Bij overschrijden van zekere hoge snelheid/rotatiesnelheid en daaraan gekoppeld niveau van kinetische energie 

nemen de door ‘schilelektronenparen’ binnen de elektronenschillen gegenereerde vanderwaalskracht kwantitatief 

zodanig in sterkte toe dat deze krachten binnenin het atoom tussen de aanwezige elektronenparen overgaan tot 

het vormen van vanderwaals bindingen. Die bindingen worden gevormd zowel binnen de elektronenschillen van 
één atoom zelf als tussen de daar aanwezige elektronen(sub)schillen onderling. 

Deze vanderwaalsbindingen resulteren in het ineenstorten van alle elektronenschillen van het atoom. Daarmee 

verdwijnen de relatief gigantisch grote lege (vacuüm) ruimten tussen de elektronenschillen van het atoom. Dit 

gestructureerd ineen storten van de elektronenschillen resulteert in exact hetzelfde aantal (sub)elektronenschillen 

gevuld met hetzelfde aantal elektronen doch deze elektronenschillen zijn nu gesitueerd in bolvormige banden 

direct nabij de atoomkern; zie figuren 18a – 18n! De systematiek van alle hogere isotopen gaat navenant. De 

structuur van het gewone atoom en zijn overeenkomstige zwart gat atoom blijft volledig in stand maar het 

oorspronkelijk enorme volume verschrompelt met een factor van circa een biljard (1015) en tot een zwart gat 

atoom doch nimmer tot een singulariteit! 

 

Dat vormen van vanderwaals bindingen binnenin het atoom en het daardoor instorten van de elektronenschillen 
van gewone atomen tot zwart gat atomen kan eerst plaatsvinden bij atomen/elementen en hun isotopen met 

minimaal twee of meer elektronenparen en dus pas vanaf het element beryllium (Be); het eerste element met 

twee minimaal benodigde elektronenparen en eerst bij extreem hoge snelheden (> 20 – 50 duizend km/s) van het 

atoom en daarmee kwadratisch toegenomen vanderwaalskrachten. 

 

Tijdens dat ineenstorten van de elektronenschillen raakt de atoomkern steeds meer ingeklemd en uiteindelijk 

nagenoeg volledig ingeklemd binnen zijn oorspronkelijke elektronenschillen die nu direct nabij de atoomkern 

gesitueerd zijn. De trillingsbeweging van de atoomkern wordt steeds verder ingeperkt waardoor de temperatuur 

van het in wording zijnde zwart gat atoom steeds verder daalt tot circa 2,7 kelvin (= achtergrondtemperatuur 

heelal). 

 

De aan de atoomkern gekoppelde trillingsenergie wordt ook omgezet in snelheid van de ‘schilelektronen’ die 
samen met de potentiële energie van de elektronen ten opzichte van hun atoomkern erin resulteert dat de 

hoeksnelheid van de ‘schilelektronen’ rond hun atoomkern toeneemt tot nabij de lichtsnelheid c. Als gevolg van 

die snelheidstoename vallen alle elektronenparen weer uiteen in losse ‘schilelektronen’ en daarmee verdwijnen 

de vanderwaalskrachten en -bindingen ook weer. Het instorten van de elektronenschillen tot vlakbij de 

atoomkern is echter irreversibel. 

Grotere atomen met een oneven aantal ‘schilelektronen’ vormen eerst onderling elektronenparen die ook 

vanderwaals bindingen vormen. Die elektronenparen vallen tijdens het ineenstorten van het atoom vervolgens 

weer uiteen wat resulteert in zwart gat atomen met een oneven aantal ‘schilelektronen’! 

 

-) H, He, Li en H2 kunnen niet ineenstorten tot zwart gat atomen: 

De elementen waterstof, helium en lithium en het molecuul waterstof bezitten geen of slechts één 
elektronenpaar. Deze kleinste elementen en molecuul vormen onderling wel vanderwaalsbindingen maar de 

elektronenschillen van deze kleinste atomen kunnen niet ineenstorten tot vlak nabij de atoomkern. Deze atomen 

zijn als zodanig op geen enkele wijze te transformeren tot zwart gat atomen/zwart gat materie hoe hoog de 

gravitatie of druk van buitenaf ook wordt. Deze lichtste elementen waterstof, helium en lithium kunnen daardoor 

niet in een zwart gat c.q. een compact hemellichaam worden opgenomen. Ze blijven aan de buitenzijde teggen 

zo’n zwart gat aan plakken! 
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Rondom de centrale zwarte gaten van sterrenstelsels moeten die lichtste atomen eerst fuseren tot beryllium en 

hoger voordat de materie van deze elementen alsnog in dit centrale zwarte gat kan worden opgenomen. Bij de 

kleinere zwarte gaten/compacte hemelichamen is de gasdruk en de temperatuur te laag voor kernfusie. Die 

kleinere zwarte gaten zijn daardoor altijd omgeven met lagen, vermoedelijk vast, waterstof, helium en lithium 

die het zwarte gat zelf, letterlijk, vrijwel volledig aan het zicht onttrekken. 

Alleen rondom de centrale zwarte gaten van sterrenstelsels kan die vereiste kernfusie plaatsvinden bij locaal 

hoge druk en temperatuur van miljoenen kelvin terwijl het centrale zwarte gat zelf steeds bij 2,7 kelvin verkeert! 

Alleen gravitatie verraadt de aanwezigheid van dat enorme zwarte gat. 

 

-) Afstoten van geabsorbeerde fotonen: 

Tijdens het ineenstorten van de elektronenschillen worden ook alle aan de de ‘schilelektronen’ geabsorbeerde 

licht(elektron) fotonen en vrijwel alle aan de atoomkern geabsorbeerde licht(elektron) fotonen en infrarood 

fotonen weggeperst en uitgestoten waardoor het instortende zwart gat atoom in alle opzichten steeds kouder 

wordt en uiteindelijke een temperatuur krijgt van circa 2,7 kelvin die equivalent te stellen is aan de achtergrond 

temperatuur van het heelal; zie figuren 18a – 18n. De verschillende effecten van het ineen storten worden onder 

2.1 nader uitgewerkt. Tijdens het instorten ontstaat veel röntgen- en gammastraling ontstaan.  

 

 

2.1 KENMERKEN ZWART GAT ATOMEN/MATERIE: 
 

-) Periodiek systeem zwart gat elementen start bij Be: 

Voor zwart gat atomen geldt een vergelijkbaar periodiek systeem als voor gewone elementen/isotopen van het 

periodiek systeem. Dat periodiek systeem van zwart gat elementen start eerst bij zwart gat element beryllium en 

is qua opbouw verder overeenkomstig met de opbouw van de (sub)elektronenschillen bij het periodiek systeem 

van Mendeljev. 

Het grote verschil is: a) het ontbreken van echte elektronenparen en b) de ligging van de (sub)elektronenbanen 

die bij zwart gat atomen direct gesitueerd zijn vlak nabij de atoomkern en die dan gevuld zijn met uitsluitend 

losse ‘schilelektronen’ die met tegen de lichtsnelheid rond hun atoomkern roteren. 

 

-) In de atoomkern worden alle neutronen vervangen door één proton en één elektron: 
Bij alle gewone atomen en bij alle zwart gat atomen vervangt de auteur alle neutronen in de atoomkern door één 

proton en één ‘kern’elektron en reduceert hij daarmee het aantal basisbouwstenen van drie naar twee stuks. 

Daarmee vervallen tevens de huidige ‘sterke’kernkracht en de ‘zwakke’ kernkracht volledig en worden deze 

krachten anno 2015 getransformeerd tot een ’sterke’ elektrische ladingkracht/-binding en ‘zwakke’ magnetische 

spinkracht/-binding. 

Van alle isotopen van waterstof tot borium is de opbouw van atoomkernen weergegeven zonder neutronen in de 

atoomkern en alleen opgebouwd uit protonen en elektronen. Zie de figuren 19a – 19e. De opbouw van de 

atoomkern bij hogere isotopen volgt een zelfde systematiek als weergegeven in deze figuren. Dat valt met 

figuren helaas niet meer duidelijk visueel te maken. Wel met magnetische bolletjes. 



 5 

2.1.1 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ZWART GAT ATOMEN: 

 

-) Elektronenparen vallen uiteen tot alleen losse elektronen: 

Bij het instorten van de elektronen schillen van het gewone atoom tot een zwart gat atoom vallen alle 

elektronenparen uiteen in losse elektronen. Daarmee verdwijnen ook alle aan het elektronenpaar gerelateerde 

krachten o.a. de vanderwaalskracht en de chemische ladingkracht. Zie de documenten onder C1, C2, C3 en C4 

www.uiterwijkwinkel.eu . 

Bij zwart gat atomen resteren alleen de aan het losse schilelektron gerelateerde krachten. Dat zijn in beginsel 

dezelfde type krachten als die door het schilelektron van het gewone atoom worden gegenereerd. De chemische 
radicaalkracht is wel aanwezig maar vanwege de enorm hoge hoeksnelheid (lichtsnelheid) kunnen deze 

schilelektronen geen chemische bindingen meer vormen. In een zwart gat toestand/zwarte gaten zijn moleculen 

niet mogelijk! 

 

-) Alle zwart gat atomen zijn super koud en verkeren bij 2,7 kelvin: 

De atoomkern raakt vanwege dat instorten van de elektronenschillen volledig ingeklemd door zijn 

schilelektronen waardoor de atoomkern vrijwel geen ruimte meer heeft om te trillen en om fysisch temperatuur 

te tonen. Alle zwart gat atomen verkeren daardoor standaard nabij het absolute nulpunt. Vanwege die extreem 

lage temperatuur kunnen zwart gat atomen vrijwel geen warmte-/infraroodstraling meer uitzenden. 

 

-) Verspringen van elektronen niet meer mogelijk: 
De schilelektronen draaien met tegen de lichtsnelheid rond de atoomkern en bezitten daardoor reeds hun 

maximaal mogelijke hoeveelheid kinetische energie. Aan deze elektronen valt geen zodanige hoeveelheid 

energie meer toe te voegen om deze elektronen bij het zwart gat atoom van elektronenbaan te laten verspringen. 

Bij zwart gat materie kunnen de schilelektronen geen energiekwanta meer opnemen noch deze afstaan! Om die 

reden kunnen de schilelektronen van het zwart gat atoom geen licht meer uitzenden. Zwart gat atomen/ zwarte 

gaten zijn standaard super koud met een temperatuur van circa 2,7 kelvin. 

Dat zwarte gaten geen licht kunnen uitzenden heeft alles van doen met de extreem lage temperatuur en heeft 

absoluut niets van doen met de gravitatie van het zwarte gat of met de waarneming horizon van zwarte gaten die 

gelijk is aan die van alle andere hemellichamen! 

 

-) Zwarte gaten zelf zijn perfecte spiegels: 
Zwarte gaten weerkaatsen dus in beginsel ook alle straling van licht en infrarood voor 100 % als perfecte 

spiegels en kunnen zelfs helemaal geen licht/fotonen opnemen! Een volledig andere visie op zwarte gaten! 

Rondom alle kleinere en koelere zwarte gaten bevindt zich standaard een laag met waterstof. helium en lithium 

die het zwarte gat zelf volledig aan het zicht onttrekken. 

 

-) Fysisch volledig inert; de fysische fasen van gas, vloeistof of vaste stof zijn onmogelijk geworden: 

Door het ontbreken van het elektronenpaar en daarmee de vanderwaals kracht/-binding kunnen zwart gat atoom 

de fysische toestanden van gas, vloeistof of vaste stof niet meer innemen! 

Zwart gat atomen zijn fysisch volkomen inert zonder één van de op aarde bekende fysische fasen en toestanden. 

 

-) Chemisch eveneens inert: 

Bij zwart gat atomen kunnen de schilelektronen vanwege hun hoeksnelheid van rond de lichtsnelheid geen 
elektronenpaar meer vormen. Daardoor zijn alle zwart gat atomen niet alleen fysisch doch ook in chemisch 

opzicht volledig inert! 

 

-) Zwarte gaten zijn in basis instabiel: 

Net als bij gewone atomen stoten de elektronenschillen bij de zwart gat atomen en in zwarte gaten elkaar netto 

wederzijds af. In alle zwarte gaten/compacte hemellichamen zitten de zwart gat atomen heel dicht op elkaar wat 

resulteert in een enorme elektrische veerspanning. Zwarte gaten kunnen deze elektrische veerspanning samen 

met de veel geringere magnetische veerspanning alleen weerstaan als ze van zichzelf voldoende gravitatie 

genereren! 

De totale gravitatie van het compacte hemellichaam moet steeds groter zijn dan deze elektrische en magnetische 

veerspanning samen. Deze minimaal vereiste hoeveelheid gravitatie van zwarte gaten is gedefinieerd als de 
Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) die nader beschreven wordt in hoofdstuk 3.2. 

Als een zwart gat onvoldoende gravitatie genereert dan spat dit compacte hemellichaam explosief uiteen; eerst in 

zijn zwart gat atomen die dan zelf ook instabiel worden/zijn en vervolgens verder uiteenvallen in losse protonen 

en elektronen! 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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-) Geen veranderingen aan de atoomkern; kernsplitsing is niet meer mogelijk: 

Tijdens dat instorten van het gewone atoom tot een zwart gat atoom verandert niets aan de structuur van de 

atoomkern. De snelle schilelektronen kapselen de atoomkern volledig in een cocon van snelle, met c bewegende, 

schilelektronen en verdrijven daarbij vrijwel alle aan de atoomkern gehechte fotonen. 

Dergelijke volkomen door schilelektronen ingekapselde atoomkernen kunnen niet meer opsplitsen in kleinere 

kernen. Bij zwart gat atomen is kernsplitsing vrijwel niet meer mogelijk! 

 

-) Wel uitstoten van kerndeeltjes: 

De atoomkern kan nog wel kerndeeltjes uitstoten mits die hoogenergetisch zijn en deze genoeg kinetische 
energie bezitten om de energierijke elektronenschillen te passeren. Deeltjes die als gevolg van kernstabilisatie uit 

een zwart gat ontsnappen kunnen dat alleen als deze een gigantische hoeveelheid energie bezitten van ergens 

rond de 10 20-22 GeV; in het heelal de meest energierijke deeltjes die bekend zijn. Verder kan dat uitstoten van 

kerndeeltjes alleen plaatsvinden aan de buitenzijde van het zwarte gat! Binnenin zwarte gaten moet daardoor 

sprake zijn van stromingen van zwarte gat atomen! 

De thans waargenomen hoogenergetisch kosmische straling is vermoedelijk afkomstig van een dergelijk verval 

van atoomkernen van zwart gat atomen in compacte hemellichamen/zwarte gaten. Deze straling zal met name 

optreden gedurende supernova explosies zelf. In het kader van de heelalcyclus document G7 en G8 moeten alle 

centrale zwarte gaten de komende 150 – 250 miljard jaar (volledig) stabiliseren. 

 

 

*3) HET ONTSTAAN VAN KRACHTEN OP HET ZWART GAT ATOOM: 

Waar komen de krachten op het gewone atoom en die op zwart gat atomen vandaan? 

 

1) Atoom dat absoluut stilstaat in het heelal: 

Stel een zwart gat atoom of een gewoon atoom dat absoluut stilstaat in het heelal ten opzichte van het centrum C 

van het heelal. Dan doorlopen de schilelektronen van het atoom uitsluitend perfect ronde banen rond de 

atoomkern en kunnen deze perfecte monoschilelektronen geen enkele fysische of chemische kracht meer 

opwekken dan hun eigen elementaire krachten: 1) elektrische ladingkracht en 2) magnetische spinkracht. De 

centripetaalkracht, die het elektron per subschil in een, dan perfect, ronde en één elektron dikke bolschilvormige 

baan rondom de atoomkern houdt, wordt door die twee krachten samen geleverd. 

 

2) Iedere vorm van (rotatie)snelheid in het heelal ten opzichte vanC resulteert in twee effecten: 

Snelheid in het heelal resulteert bij alle schilelektronen van zwart gat atomen in twee verschillende effecten: 

a) snelheid veroorzaakt een directe afwijking in de baan van het schilelektron ten opzichte vande ideale perfecte 

ronde baan om de atoomkern; iedere vorm van snelheid genereert zijn eigen afwijking en vector, 

b) door snelheid in het heelal ten opzichte van C wordt tevens een hoeveelheid kinetische energie aan dat 

schilelektron “toegevoegd” overeenkomend met E = ½ . m(e) . (v)2; de door snelheid in het heelal aan ieder 

schilelektron ‘toegevoegde’ hoeveelheid kinetische energie. Iedere vorm van snelheid voegt zijn eigen 

kenmerkende hoeveelheid kinetische energie en krachtvector toe. (Dat geldt natuurlijk navenant ook voor de 

atoomkern!) 

 

3) In de heelalbolschil is overal sprake van 9 – 11 vormen van snelheid ten opzichte vancentrum C van het 

heelal: 
Alle gewone en alle zwart gat materie/atomen in het heelal ondergaan thans tussen 9 - 11 verschillende (rotatie)-

bewegingen ten opzichte van het centrum C van het heelal variërend van tientallen tot honderden km/s! Die 

9 – 11 bewegingen van gewone en van zwart gat atoom in het heelal ten opzichte vanhet centrum C worden hoe 

dan ook aan deze onder punt 1 genoemde ideale baan van het schilelektron van zwart gat atomen toegevoegd 

waardoor geen enkel schilelektron meer een perfect ronde baan rond zijn atoomkern kan doorlopen! 

Door kinetische energie en die 9 – 11 verschillende snelheden van alle hemellichamen in het heelal lopen alle 

schilelektronen bij zowel gewone atomen als bij zwart gat atomen steeds in bolvormige banden rondom de 

atoomkern; bij zwart gat atomen zijn dat uiterst smalle en dunne banden! In feite is steeds sprake van dunne 

bolvormige elektronenschillen!  

Hoe groter a) de lineaire snelheid en/of b) de rotatie/hoeksnelheid van het atoom in het heelal ten opzichte vanC 

des te groter de afwijking in de baan van het schilelektron ten opzichte van de perfecte baan rondom de 
atoomkern en hoe dikker en breder die elektronenschillen zijn. De positie van het elektron valt niet te bepalen. 

 

4) Streven schilelektronen naar perfecte ronde banen zonder afwijkingen: 

Alle schilelektronen van zowel gewone als van zwart gat atomen streven van zichzelf steeds naar een perfecte 

cirkelvormige baan zonder: 
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-1) enige vorm van afwijking (zie punt 6) en 

-2) enige vorm van door snelheid van het atoom in het heelal “toegevoegde” kinetische energie; zie punt 7. 

Dan bereiken de schilelektronen een zo gering mogelijke afwijking in hun baan rond de atoomkern. 

 

5) Iedere snelheid in het heelal genereert zijn eigen kenmerkende afwijking in baan van het schilelektron: 

Iedere vorm van lineaire snelheid en iedere vorm van hoeksnelheid in het heelal genereert zowel bij gewone 

atomen als bij zwart gat atomen een eigen specifieke afwijking in de baan van de schilelektronen. Bij alle 

schilelektronen is daardoor sprake van maar liefst 9 – 11, in beginsel afzonderlijk van elkaar, te onderscheiden 

afwijkingen ten opzichte vanhun ideale baan bij absolute stilstand van het zwart gat atoom in het heelal ten 
opzichte vanhet vaste centrum C van het heelal! Dat zelfde geldt navenant voor alle gewone atomen. Die 9 – 11 

afwijkingen zorgen er samen voor dat de schilelektronen altijd binnen bolvormige schillen lopen (Heisenberg) en 

nimmer in strakke lijnen of oneindig dunne bolschillen waarbinnen je de positie van het elektron steeds exact 

kunt bepalen en vastleggen! De auteur heeft verklaart waardoor dit komt. 

Die waarneming heeft in de exacte wetenschappen helaas tot 2014 ten onrechte geleid tot de overtuiging dat de 

atoomkern geen elektronen als geladen deeltjes kan bevatten.  

 

6) Fysische en chemische krachten ontstaan op het atoom door snelheid van het zwart gat atoom in het 

heelal: 

Om die ideale toestand zonder afwijking en ‘toegevoegde’kinetische energie te bereiken wekken alle 

schilelektronen fysische en chemische krachten op. Hoe groter de snelheden in het heelal des te groter de 
afwijking en de reactie daarop van de schilelektronen in de vorm van opgewekte fysische en chemische krachten. 

 

ad -1 punt 4) Als reactie op het streven naar een ideale baan genereren alle enkelvoudige ‘schilelektronen’ van 

zwart atomen gravitatie krachtstraling. Gravitatie beoogt primair om de snelheid van het zwart gat atoom ten 

opzichte van het centrum C van het heelal af te remmen en daarmee op termijn iedere vorm van snelheid van het 

atoom uiteindelijk te reduceren tot nul. Dit is een nieuwe en andere kijk op het ontstaan van het fysisch 

fenomeen gravitatie en het ontkoppelen van de begrippen massa en gravitatie! 

Afname van snelheid in het heelal vermindert immers de afwijking in de baan van het schilelektron en daarmee 

wordt tevens de hoeveelheid gegenereerde gravitatie gereduceerd! Die toestand met een totale snelheid van nul 

en daarmee het wegvallen van alle gravitatie leidt tot het onderschrijden van Krizgag. Dat moment wordt bereikt 

op het moment van de Little Bang aan de start van iedere nieuwe cyclus van het heelal. 

 

6 - 1) Bij zwart gat atomen is alleen gravitatie relevant: 

Voor zwart gat atomen is in de praktijk alleen gravitatie relevant omdat de losse schilelektronen geen enkele 

andere fysische kracht kunnen opwekken. Deze schilelektronen kunnen nog wel de covalente radicaalkracht 

opwekken maar vanwege de lichtsnelheid daarmee geen elektronenpaar vormen wat bij gewone atomen wel kan; 

zie document F1d. 

Gravitatie heeft heel bijzondere eigenschappen. Het is de enige vorm van ‘straling’ zonder massa- en energie! 

Doordat iedere vorm van massa onttbreekt verplaatst gravitatie zich met een oneindig grote snelheid door het 

heelal. Alle gravitatie verlaat het heelal ook weer direct. Gravitatie komt continue voort vanuit ieder gewoon 

atoom en ieder zwart gat atoom die onderhevig is aan bewegingen in het heelal. 

 
6 - 2) Gravitatie en zijn natuurconstante is opgebouwd uit 9 – 11 gravitatie vectoren: 

Door de 9 – 11 bewegingen van ieder gewoon/zwart gat atoom ten opzichte vanhet centrum C van het heelal 

genereert iedere snelheid zijn eigen gravitatievector. De gravitatiekracht ‘straling’ van ieder schilelektron bestaat 

dus uit 9 – 11 aparte gravitatiekrachtvectoren. Dat geldt ook voor de opbouw van de natuurconstante van 

gravitatie! 

 

Alleen gelijke gravitatiekrachtvectoren trekken elkaar wederzijds aan; van elkaar verschillende snelheid- 

vectoren staan volledig indifferent ten opzichte vanelkaar. Dit is verwoord in de Vectorwet van Uiterwijk 

Winkel; zie 6-3. 

Zwarte gaten bezitten een enorme rotatie-/hoeksnelheid ten opzichte vandie van de aarde en genereren daardoor 

heel veel rotatiegravitatie die we vanaf de aarde vrijwel niet direct kunnen waarnemen dan wel kunnen meten! 

Alle sterren en planeten en het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel zijn wel onderhevig aan dezelfde 

uitdijingsnelheid die bepalend is voor de centripetaal kracht binnen het sterrenstelsel. Zwarte gaten bevatten 

meer massa en kinetische energie dan we van buitenaf kunnen waarnemen via metingen. 
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6 - 3) Vectorwet Uiterwijk Winkel: 

Alleen gelijke gravitatie krechtvectoren trekken elkaar wederzijds aan. Dat geldt zowel voor alle gewone materie 

als voor alle zwart gat materie. Van elkaar verschillende gravitatievectoren staan volledig indifferent ten opzichte 

vanelkaar. Dit is geformuleerd in de vector krachten/bindingen wet van Uiterwijk Winkel. 

Deze wet geldt niet alleen voor gravitatie maar ook voor alle andere door schilelektronen gegenereerde fysische 

en chemische krachten en hun bindingen die ook allemaal bestaan uit 9 – 11 onderliggende vectoren. 

 

Alle fysische en chemische krachten bij gewone atomen en hun bindingen bestaan ook uit 9 – 11 aparte kracht- 

en bindingvectoren. Die thans (nog) niet onderkende verdeling van bindingen zou centraal moeten staan in de 
basis van de quantum mechanica! 

 

6 - 4) Gravitatie leidt alle materie terug naar het centrum C van het heelal: 

In de stappen 25 – 29 van de heelalcyclus (document G7 en G8) blijkt dat gravitatie alle materie in de vorm van 

zwart gat atomen in het heelal als miljarden centrale zwarte gaten aan het einde van de heelalcyclus weer 

gelijktijdig terugleidt naar het centrum C van het heelal om daar exact gelijk samen op te gaan in één Little Bang 

zwarte gat met een straal van circa 50 – 100 miljoen km waarin dan alle materie en alle kinetische energie van 

het heelal bijeengebracht is. Alleen als alle materie en kinetische energie gelijktijdig terug komt kan bij het 

centrum C de snelheid van het zwart atoom in het heelal ten opzichte vanC nul worden en kan de totale gravitatie 

van het heelal c.q. het Little Bang zwarte gat onder de kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) geraken en 

uiteindelijk nul worden. 
 

Dat gebeurt echter alleen als alle materie van die 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten van het heelal weer exact 

gelijktijdig terug komen op het centrum C c.q. op het Little Bang punt. Alleen met het centrum C precies in het 

midden kan de volgende Little Bang plaatsvinden en kan daarmee een nieuwe cyclus van het heelal starten; 

documenten G6, G7 en G8) 

 

7) Streven schilelektronen naar zo minimaal mogelijke hoeveelheid ‘toegevoegde’ kinetische energie: 

ad – 2 punt 4) In het streven naar de toestand van zo min mogelijke “toegevoegde” kinetische energie wekken  

losse schilelektronen en schileletronenparen een aantal fysische en chemische krachten op om daarmee 9 - 11 

fysische en/of chemische subbindingen te vormen waarbij bindingswarmte vrijkomt. 

Bij zwart gat atomen roteren de schilelektronen reeds met de lichtsnelheid rond de atoomkern en kunnen deze 
elektronen geen ‘toegevoegde’ energie meer opnemen en daardoor geen elektronenparen meer vormen. Daardoor 

kunnen zwart gat atomen evenmin andere fysische of chemische krachten en bindingen vormen. 

 

8) Zwart gat atomen zijn fysisch en chemisch volkomen inert: 

Zwart gat atomen zijn zowel fysisch als chemisch gezien volslagen inert. De schilelektronen genereren alleen 

veel gravitatie die verdeeld is over 9 - 11 aparte gravitatie (snelheid)vectoren die op de enorme rotatiesnelheid 

verder grotendeels gelijk zijn aan de bewegingen en de gravitatievectoren van de aarde in het heelal. Gravitatie is 

veel complexer dan gedacht! 
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3.1 DE 8 FUNDAMENTELE KRACHTEN ELEMENTEN/ISOTOPEN PERIODIEK SYSTEEM: 

 

1) De 8 fundamentele krachten op materie c.q de elementen periodiek systeem: 

In de nevendocumenten C1, C2, en C3 heeft de auteur systematisch de fundamentele krachten afgeleid die 

voorkomen gewone atomen c.q. elementen van het periodiek systeem; in document C4 de krachten op zwart gat 

elementen. Voor details verwijst de auteur naar de desbetreffende documenten. Hier volstaat een gewijzigde en 

sterk vereenvoudigde weergave van die fundamentele krachten. 

 

Voor zwart gat elementen benoemt auteur nu in totaal 8 verschillende fundamentele krachten bestaande uit: 
-)     2 elementaire krachten (e) van het proton/elektron, 

-)     1 sub elementaire kracht van het atoom, 

-)     2 mechanische krachten van het atoom, 

-)     1 gravitatiekracht, 

-)     1 chemisch covalente radicaalkracht, 

-)     1 aan temperatuur gerelateerde kracht. 

 

Tabel 3 – 1: De 8 fundamentele krachten voor zwart gat elementen: 

 

a) De elementaire krachten van het proton/elektron: 

        1a)    de elementaire ladingkracht proton:                                              (+Lek p+1), 
        2a)    de elementaire magnetisch spinkracht roterende proton:              (+Mek p+1), 

        1b)    de elementaire ladingkracht elektron:                                           (+Lek e-1), 

        2b)    de elementaire magnetisch spinkracht roterende elektron:           (+Mek e+1), 

 

b) De basale sub elementaire kracht van het atoom: 

        3) de centripetaal kracht die schilelektron (e) in een baan rond de atoomkern houdt: (+Cfk e), 

 

c1) De mechanische snelheidskrachten van de atoomkern: 

        4) de versnelling/vertragingkracht van de atoomkern (a):                     (+Vk a+) / (+Vk a-), 

        5) de centrifugaal kracht van de atoomkern (a):                                    (+Cfk a), 

 

c2) De basis(snelheid)krachten van het schilelektron: 

        6) de gravitatie van het schilelektron :                                           (+G1k) , 

 

c3) De basis(kinetische energie)krachten van het schilelektron: 

        7) de chemische covalente radicaalkracht                                         (+R1ck), 

 

d) De basis(temperatuur) krachten: 

d1)    8)    de infrarood kracht van de atoomkern (a):                                    (+Qir ak). 

 

Toelichting tabel 3 -1: 

1) Het stelsel van deze 8 fysische en chemische krachten/bindingen berust in essentie op slechts twee dezelfde 

elementaire krachten van het proton en die van het elektron die beide reeds ontstaan op higgs niveau gelijktijdig 
met massa of antimassa; document F1a 2014. Massa, elektrische lading en magnetische spin vormen een vaste 

elementaire drie-eenheid. 

 

2) Op atomair niveau houdt de centripetaalkracht van de schilelektronen het zwart gat atoom in stand zolang ter 

plaatse meer gravitatie aanwezig is dan de kritische zwart gat gravitatie (Krizgag). Is dat niet het geval dan valt 

het zwarte gat en zijn zwart gat atomen explosief uiteen in evenveel protonen en elektronen. 

 

3) De onder c1) aangegeven krachten ontstaan door snelheidverandering van atomen/moleculen en verandering 

van de richting in lineaire snelheid of hoeksnelheid. 

 

4) De, onder c2 aangeven, gravitatie (+G1k) ontstaat door snelheid van het zwart gat atoom in het heelal en 
wordt uitsluitend gegenereerd door de schilelektronen. De, onder c3) afgeleide chemische covalente 

radicaalkracht (+R1ck) wordt eveneens door de schilelektronen gegenereerd. Vanwege de enorme snelheden 

kunnen schilelektronen geen fysische of chemische bindingen en een elektronenpaar vormen. Daardoor vervalt 

bij c3) de vanderwaalskracht/-binding en tevens alle andere fysische en chemische krachten/-bindingen. Bij 

zwart gat atomen blijft netto alleen gravitatie over! 
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5) Gravitatie bestaat uit net zoveel vectoren als het bewuste zwarte gat aan 9 – 11 bewegingen ondergaat in het 

heelal. Alleen gelijksoortige vectoren trekken elkaar wederzijds aan; niet gelijke gravitatievectoren staan 

volkomen indifferent ten opzichte vanelkaar. (Vectorwet Uiterwijk Winkel) 

 

6) Ieder individueel zwart gat atoom en dat geldt ook voor ieder gewoon atoom in het heelal “weet” via de 

afwijkingen van zijn schilelektronen en de daardoor opgewekte 9 – 11 krachtvectoren van gravitatie en via de 

grootte van die verschillende krachtvectoren in beginsel exact waar dat gewone/zwart gat atoom zich op de 

heelalbolschil bevindt ten opzichte van het centrum C van het heelal en met welke set van 9 – 11 

(rotatie)snelheden dat zwart gat atoom zich zowel kwalitatief als kwantitatief beweegt ten opzichte van C! 
Dat geldt ook voor alle gewone atomen/moleculen in uw lijf! 

 

 

3.2 HET ZWART GAT ATOOM IS VAN NATURE UITERST INSTABIEL: 

Vanwege de gigantisch hoge omloop/hoeksnelheden van de schilelektronen rond de atoomkern van nabij de 

lichtsnelheid zijn alle losse zwart gat atomen van nature volledig instabiel. Bij losse zwart gat atomen verlaten 

alle met nabij de lichtsnelheid bewegende schilelektronen dan direct hun atoomkern en splitsen deze losse 

elektronen hun naburige instabiele atoomkernen dan volledig op in kleinere brokstukken c.q. in losse protonen 

en losse kernelektronen. Daar komt normaliter veel kinetische energie en warmte bij vrij. 

(Alleen bij het uiteenvallen van het Little Bang zwarte gat verloopt uniek omdat daarbij geen enkele vorm van 

licht-, warmte of deeltjes straling vrijkomt; document G6). 

 

-) Zwart gat blijven alleen stabiel bij de gelijktijdige vorming van een zwart gat: 

Zwart gat atomen blijven alleen stabiel als tegelijkertijd heel veel zwart gat atomen bij enorme druk worden 

gevormd en daarmee veel gravitatie geconcentreerd wordt op één kleine lokatie. Dat geschiedt o.a. bij supernova 

explosies waar na afloop in het centrum van de explosie een klein zwart gat/compact hemellichaam resteert. 

Kleine zwarte gaten worden ook gevormd bij de exposies aan het einde van de levensduur van grotere sterren. Te 

kleine zwarte gaten (Ø < circa 5 - 10 km) blijven onder hun kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) en zijn dan 

instabiel omdat de onderlinge afstoting van de elektronenschillen van de aanwezige zwart gat atomen dan groter 

is dan de gravitatie die deze, elkaar afstotende, atomen bijeen en opgesloten moet houden in het zwarte gat. Te 

kleine zwarte gaten < Krizgag exploderen vanzelf en vallen daarbij uiteen in losse zwart gat atomen die 

vervolgens uiteenvallen in equivalent aantal protonen en elektronen. 
 

Om stabiel te blijven zit aan zwarte gaten derhalve een minimum afmeting verbonden van een doorsnee van ca. 

5 – 10 km gekoppeld aan een rotatiesnelheid van ca. 5.000 – 50.000 km/s. Voor zwarte gaten is die ondergrens 

van stabiliteit c.q. van gravitatie in feite een combinatie van: 

-) hoeveelheid zwart gat atomen en de daardoor per atoom opgewekte gravitatie; met name rotatiegravitatie, 

-) hoeveelheid kinetische energie, de daardoor gegenereerde rotatiesnelheid en daardoor weer gegenereerde 

    (rotatie)gravitatie. 

Ieder zwart gat moet van zichzelf overall voldoende gravitatie genereren om boven zijn kritische zwart gat 

gravitatie (Krizgag) te blijven en daarmee stabiel te blijven! 

 

-) Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag): 

Die ondergrens voor een zwart gat om stabiel te blijven benoemt auteur als de Kritische zwart gat gravitatie 
(Krizgag). Geraakt een zwart gat onder deze Krizgag c.q. minimale toestand van kinetische energie c.q. 

snelheid/rotatiesnelheid en gravitatie dan explodeert zo’n klein zwarte gat en valt dit uiteen in losse protonen en 

elektronen. Dergelijke explosies worden met regelmaat waargenomen in het heelal. 

Krizgag ligt voorshand bij een zwart gat met een straal van ca. 5 – 10 km en bij een totaal aan kinetische 

energieën (o.a de omloopsnelheid van voorshand minimaal ca. 5.000 – 50.000 km/s tezamen met de gravitatie 

als gevolg van de uitdijingsnelheid van het heelal. Krizgag valt theoretisch kwantitatief te berekenen. 

 

Bij de Little Bang is ook sprake van het onderschrijden van Krizgag. Dat proces verloopt als enige volledig 

gecontroleerd bij 0 kelvin zonder enige vorm van zichtbare explosie in tegenstelling tot alle andere explosies en 

supernova’s die uiterst explosief en met veel straling van licht, infrarood en deeltjes worden afgewikkeld. Zie 

document G6. 
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*4) AANVULLINGEN: 

 

-) Samenstelling van zwarte gaten: 

De centrale zwarte gaten zijn ontstaan tijdens de 4 – 20 miljard Big Bangs die zo’n 20 miljard jaar na de Little 

Bang en zo’n 20 – 25 miljard jaar geleden plaatsvonden. Het zijn de eerste, oudste en grootste zwarte gaten in 

het heelal. Deze zwarte gaten bestaan voornamelijk uit elementen groter dan ijzer en ze bevatten bij de start 

allerlei instabiele zwart gat isotopen die de komende 150 – 200 miljard jaar nog volledig moeten stabiliseren.  

Alle centrale zwarte gaten groeien door de opname van sterren, planeten en lokale kleinen zwarte gaten. Rondom 

dat centrale zwarte gat vindt thans kernfusie van waterstof, helium en lithium plaats totdat minimaal beryllium is 
bereikt. De gemiddelde samenstelling van het centrale zwarte gat verschuift daardoor gemiddeld naar de 

‘lichtere’ zwart gat atomen.  

De in alle sterrenstelsels aanwezige kleinere zwarte gaten ontstaan tijdens kernfusie explosies aan het eindfase 

van de levenscyclus van grote sterren. Bij die kleinere zwarte gaten loopt het daaraan voorafgaande 

kernfusieproces minder ver door dan bij het centrale zwarte gat. Die kleinere zwarte gaten worden gevoed met 

elementen ≥ Be die overgaan in een zwart gat toestand. Rondom die zwarte gaten vindt normaliter geen 

kernfusie plaats en hoopt zich een laag van waterstof, helium en lithium op. Kernfusie daarvan komt pas aan de 

orde als deze kleine zwarte gaten uiteindelijk worden verzwolgen door het centrale zwarte gat van het 

sterrenstelsel.  

 

-) Functie van zwarte gaten: 
Uiteindelijk verdwijnt ieder van de 4 -20 miljard sterrenstelsels binnen een termijn van 150 – 200 miljard jaar 

volledig in zijn centrale zwarte gat. Pas dan eindigt de verdere uitdijing van het heelal/de heelalbolschil. Dan 

bereiken alle centrale zwarte gaten tevens een stabiele toestand en bevatten ze alle materie en energie van hun 

sterrenstelsel. Zwarte gaten vervullen een onmisbare functie tijdens de heelalcyclus.  

 

-) Krachten op zwart gat materie zijn afgeleiden van het proton/elektron: 

Uiterwijk Winkel vereenvoudigt het atoommodel van Bohr ingrijpend door alle neutronen in de atoomkern te 

vervangen door één proton en één elektron en minimaliseert daarmee het aantal bouwstenen van zowel het 

gewone atoom als van het zwart gat atoom van 3 stuks → 2 stuks. Hij vult de ‘sterke kernkacht’ concreet in met 

een ‘sterke’ elektrische ladingkracht/-binding terwijl de ‘zwakke kernkracht’ concreet wordt ingevuld met een 

“zwakke’magnetische spinkracht/-binding! 
Het huidige (2015) stelsel met vier fundamentele krachten wordt daarmee sterk vereenvoudigd tot slechts twee 

elementaire krachten met uitsluitend: 1) de elementaire elektrische ladingkracht, 2) de elementaire magnetische 

spinkracht. De sub elementaire kracht houdt de schilelektronen in een vaste baan rond de atoomkern. 

 

-) Ontstaan van zwart gat atomen: 

Zwart gat atomen ontstaan via het van binnenuit instorten van de elektronenschillen van gewone atomen door de 

vorming van vanderwaals bindingen tussen de elektronenparen binnenin de elektronenschillen van gewone 

atomen en hun isotopen ≥ Be. De rangschikking van de elektronenschillen en de subschillen is bij zwart gat 

atomen in beginsel exact gelijk aan die van de gewone elementen van het periodiek systeem der elementen. Het 

periodiek systeem van zwart gat atomen start echter eerst vanaf het eerste zwart gat element beryllium (Be). Zie 

de figuren 18a – 18n. 

Bij zwart gat atomen bevatten de elektronenschillen geen elektronenparen meer doch alleen losse elektronen die 
met nabij de lichtsnelheid roteren rond hun atoomkern in elektronenbanen/banden en in hun subschillen die 

gevuld zijn met 2 losse of met maximaal 8 losse elektronen afkomstig van uiteengevallen orbitals. 

 

-) Geen toestand van singulariteit mogelijk: 

De aanwezigheid van kinetische energie noopt alle higgs deeltjes in zwart gat atomen aanwezige protonen, 

elektronen en daardoor het zwart gat atoom zelf om een minimale hoeveelheid ruimte inneemt. Zwart gat atomen 

zijn daardoor niet nog verder te comprimeren tot een toestand van een singulariteit c.q. tot een echte puntmassa! 

Zwart gat atomen zijn de meest gecomprimeerde vorm van massa, materie en kinetische energie in het heelal. De 

Big Bang kan dus niet gestart zijn vanuit een singulariteit! 

 

-) Alle materie, atomen en krachten op materie zijn afgeleiden van het proton en elektron: 
Bij het door Uiterwijk Winkel afgeleide krachtenstelsel zijn alle krachten op zwart gat materie c.q. op de 

elementen van het periodiek systeem in een zwart gat toestand (vanaf Be) logische en voorspelbare afgeleiden 

vanuit: a) de elementaire ladingkrachten, b) elementaire magnetische spinkrachten van het proton/elektron en 

vanuit c) de centripetaalkracht van het schilelektron rond de atoomkern. De overige krachten ontstaan pas als 

sprake is van (zwart gat) atomen en van (rotatie)snelheid van dat zwart gat atoom in het heelal ten opzichte 
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vanhet centrum C. Bij zwarte gat atomen is in feite alleen gravitatie(kracht)straling relevant en met name de 

eigen rotatie gravitatie en de uitdijing gravitatie. 

 

-) Geen enkele directe relatie aanwezig tussen massa en gravitatie: 

Gravitatie ontstaat pas als het zwart gat atoom onderhevig is aan snelheid en/of aan rotatiesnelheid in het heelal 

ten opzichte van het centrum C van het heelal. Gravitatie wordt uitsluitend gegenereerd door de schilelektronen 

in banen rond de atoomkern en niet door of vanuit de massa van de atoomkern! De koppeling in de wetenschap 

tussen begrippen massa en gravitatie hebben fysisch gezien niets met elkaar van doen. 

 

-) Vectorwet van Uiterwijk Winkel: 

Gravitatie en de covalente radicaalkracht (de andere fysische en chemische krachten ontbreken) zijn opgebouwd 

uit net zoveel krachtvectoren als het bewuste zwarte gat aan bewegingen ondergaat in het heelal ten opzichte 

vanhet centrum C van het heelal. Dat geldt ook voor alle andere gewone hemellichamen binnen een 

sterrenstelsel. Bij zwart gat atomen kan de chemische covalente radicaal geen chemische bindingen vormen.  

 

Alleen gravitatie is relevant en die is opgebouwd uit 9 – 11 gravitatie krachtvectoren. Bij gewone materie geldt 

actie = reactie (de derde wet van Newton) alleen voor gelijksoortige krachten en gelijksoortige gravitatiekracht 

vectoren. Deze relatie tussen snelheid van een atoom in het heelal ten opzichte van centrum C en daarmee het 

ontstaan van fysische en chemische krachten en hun bindingen wordt anno 2015 niet onderkend in de 

wetenschap. De Vectorwet van Uiterwijk Winkel wordt thans evenmin onderkend of erkend in de exacte 
wetenschappen. 

 

-) Relatie bewegingen atoom in het heelal en de quantummechanica: 

Met het in kaart brengen van alle huidige bewegingen van de aarde in het heelal ten opzichte vanC is de relatie 

tussen deze snelheid en de vector opbouw van fysische en van chemische krachten en hun bindingen kwantitatief 

in te vullen na modellering van de heelalcyclus. Met de vectorwet van Uiterwijk Winkel en het kwantificeren 

van alle snelheden van de aarde in het heelal ten opzichte vanC zijn de huidige problemen in de 

quantummechanica kwantitatief in te vullen en daarmee in beginsel volledig op te lossen! 

 

-) Zwarte gaten bevatten veel meer massa/materie: 

Op aarde kan men via de 9 – 11 gravitatievectoren slechts een gering deel van de enorme rotatiezwaartekracht 
van een zwart gat c.q. van het centrale zwarte gat van het Melkwegstelsel waarnemen. Vanaf de aarde nemen we 

alleen de gelijkgerichte uitdijinggravitatie van het centrale zwarte gat waar doch vrijwel niets van zijn enorme 

rotatiegravitatie! Zwarte gaten genereren meer gravitatie en bevatten daarmee meer massa/materie dan op basis 

van metingen op aarde en binnen het Melkwegstelsel valt af te leiden! Dit verklaart overigens slechts een deel 

van de ontbrekende ‘donkere’ massa/materie. 

 

-) Toevoegen factor cos α aan gravitatieformules van Newton en Einstein: 

Veel belangrijker voor het invullen van ‘donkere’ massa/materie is het toevoegen van een factor cos α aan de 

gravitatieformules van Newton en Einstein. Zie de nieuwe door Franklin Roos afgeleide gravitatieformules. De 

berekeningen op heelalschaal cos α resulteren in veel meer gravitatie in de heelalbolschil en daarmee in de 

aanwezigheid van veel meer massa/materie en kinetische energie. Met het toevoegen van cos α kloppen beide 

balansen van het heelal reeds veel beter! Zie de in 2014 aan document E3 toegevoegde document E3-1  

figuren 1 – 6. 

 

-) Krachten buitenzijde zwarte gaten: 

De enige krachten die merkbaar zijn aan de buitenkant van zwarte gaten zijn: 1) het zwaartekracht/gravitatie veld 

2) het magnetisch veld georiënteerd rond de rotatie as van het zwarte gat en 3) het elektrische veld. Het 

magnetische en elektrisch veld ontstaan door de enorme hoeksnelheden van het zwarte gat en de rondom het 

zwart gat gehechte lichtste elementen waterstof, helium en lithium. Bij het ineen klappen (inploppen) van 

gewone atomen ≥ Be worden fotonen van licht en infrarood via de rotatieas uitgestoten als gamma straling. 

 

-) Zwarte gaten zijn superkoud en kunnen geen licht- of warmtestraling uitzenden: 

Zwarte gaten kunnen vrijwel geen warmte uitzenden omdat ieder zwart gat atoom zich nabij het absolute nulpunt 
van 0 kelvin bevindt en vermoedelijk standaard bij slechts 2,7 kelvin. Die temperatuur is gelijk aan de 

achtergrond temperatuur van het heelal. 

Bij zwart gat atomen kunnen de elektronen niet meer van elektronenbaan verspringen. Deze schilelektronen 

kunnen daardoor in combinatie met de extreem lage temperatuur geen fotonen van licht uitzenden. Dat niet 

kunnen uitzenden door zwarte gaten van licht/warmte heeft dus niets van doen met gravitatie. 
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-) Zwarte gaten kunnen tijd en ruimte niet vervormen: 

De waarneming horizon op zwarte gaten is in beginsel gelijk aan die op aarde. Ondanks hun enorme 

rotatiesnelheid en rotatiegravitatie bezitten zwarte gaten/compacte hemellichamen niet het vermogen om lokaal 

tijd (c.q. de heelalkloktijd) en/of lokaal de ruimte van het heelal te vervormen. Dat zou de afwikkeling van hele 

cyclus van het heelal volledig en compleet verstoren. 

Alle gewone materie c.q. alle gewone atomen in het heelal en alle zwart gat atomen in zwarte gaten bezitten 
steeds exact dezelfde lineair voortschrijdende heelal kloktijd. Overal in het heelal geldt steeds exact dezelfde 

heelalkloktijd. Vervormen van tijd en ruimte is onmogelijk. 

 

-) Wel tijdverschillen maar geen absolute tijdverschillen in identieke atoomklokken: 

In atoomklokken op aarde en exact gelijke klokken in een baan rond de aarde zijn ogenschijnlijk wel 

tijdverschillen mogelijk! Dat verschil in gemeten tijd is echter het gevolg van de iets grotere snelheid van de 

atoomklokken in een baan rond de aarde ten opzichte vanhet centrum C van het heelal ten opzichte van exact 

dezelfde atoomklokken op aarde. 

 

Door het onderlinge snelheidverschil van circa 11 km/s in een baan rond de aarde/in het heelal genereren alle 

atomen in de, rond de aarde cirkelende, klokken kwantitatief iets grotere fysische en chemische krachten/ 
bindingen dan de soortgelijke krachten/bindingen van dezelfde atomen en moleculen in de, op aarde, 

achtergebleven klokken. Daardoor treden uiterst geringe, constante en meetbare, verschillen op in de 

vervalsnelheid of in de trillingsfrequentie van atomen/moleculen/kristallen op aarde en die in een baan rond de 

aarde! De gemeten verschillen in tijd zijn niet reëel maar wel heel goed bruikbaar voor GPS systemen. 

 

Deze ogenschijnlijk gemeten en verklaarbare verschillen in ‘tijd’ hebben absoluut niets van doen met het locaal 

vervormen van de (heelalklok)tijd en/of van de ruimte van het heelal zoals die voortvloeien uit de 

relativiteitstheorie! 

 

-) Tijd en ruimte alleen te beschouwen ten opzichte vancentrum C heelal en het moment van de Little 

Bang: 
Bij theoretische beschouwingen ben je niet vrij om zelf je waarnemingspunt te kiezen noch om zelf het nulpunt 

van het tijdstip van de waarneming vast te leggen. Ruimte en tijd mogen alleen bepaald en gemeten worden ten 

opzichte van: a) het centrum C van het heelal en b) het moment van de Little Bang die zo’n 40 – 45 miljard jaar 

geleden plaatsvond. 

Die stringente inperkingen gelden nadrukkelijk als uitgangspunten bij alle theoretische beschouwingen en gelden 

dus ook voor de relativiteitstheorie van Einstein die zich daaraan niet heeft gehouden. In het kader van de 

heelalcyclus dient de relativiteitstheorie te worden gereviseerd en gaat deze theorie daarbij ten onder. Dit komt 

vooral doordat Einsteins E = mc2 niet aan het min/max 1 beginsel voldoet en zijn beroemde formule niet in 

enkelvoudige stapjes valt te ontleden of is weer te geven. 

 

-) Tijd is lineair voortschrijdend; overal in het heelal geldt steeds exact dezelfde heelalkloktijd: 

De ruimte van het heelal neemt thans nog steeds maar steeds langzamer toe. Pas over 150 – 250 miljard jaar 
komt onder invloed van gravitatie overal gelijktijdig een eind aan de uitdijing van het heelal. Dan zijn alle 

sterrenstelsels in hun eigen centrale zwarte gat verdwenen. Gravitatie start vervolgens overal gelijktijdig het 

inkrimpen van het heelal dat dan bestaat uit 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten die samen de heelalbolschil 

vormen. 

Alle centrale zwarte gaten van de sterrenstelsels met daarin alle massa, materie en kinetische energie bijeen 

komen zo’n 2 – 3 biljoen jaar later weer exact gelijktijdig terug op het centrum C van het heelal. Dat lukt en kan 

alleen als overal in het heelal steeds exact dezelfde lineair voortschrijdende heelalkloktijd heerst! 

 

Tijd is een lineair voortschrijdend fenomeen. Alle punten zowel in/buiten het heelal/de heelalbolschil met of 

zonder massa/materie hebben steeds exact dezelfde heelalkloktijd als die in het centrum C en de rest van het 

heelal. Ook binnenin alle zwarte gaten geldt overal steeds exact dezelfde heelalkloktijd als daarbuiten. Binnen 
het heelal zijn onderlinge tijdverschillen niet mogelijk! De heelalkloktijd verplaatst zich als het ware steeds met 

oneindig grote snelheden vanuit het centrum C van het heelal door het gehele heelal. 

 

-) Vervormen van tijd en ruimte: 

De heelalcyclus bestaat uit het volledig gestruktureerd en via modelleren voorspelbaar veranderen van materie, 

tijd en ruimte. Vervorming door zwarte gaten van hun lokale (heelalklok)tijd en ruimte zou de cyclische 
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afwikkeling van de heelalcyclus als geheel zodanig verstoren dat deze heelalcyclus slechts éénmalig  mogelijk 

zou zijn en dat die cyclus van het heelal zichzelf niet kan herhalen! Dat is niet het geval. 

 

-) Hoogste tijd om zwarte gaten te ontdoen van allerlei ‘wetenschappelijke’ mystiek: 

Uiterwijk Winkel schept duidelijkheid over de structuur van zwart gat atomen, de krachten en de fysische 

eigenschappen van zwarte gat atomen en daarmee de eigenschappen van zwarte gaten en andere compacte 

hemellichamen. Zwarte gaten blijken op de keper beschouwd heel normale, extreem koude, uiterst snel roterende 

hemellichamen in het heelal te zijn die heel veel gravitatie genereren. 

Zwarte gaten vervullen een onmisbare funktie binnen de heelalcyclus. Zwarte gaten hebben strikt logische, 
herleidbare en voorspelbare eigenschappen zonder enige vervorming van tijd noch die van ruimte in hun directe 

omgeving. 

‘Wetenschappelijke’ fantasieën en onbegrip hebben helaas wilde en soms volkomen onjuiste beelden gecreëerd 

rond deze compacte hemellichamen. De hoogste tijd om deze bijzondere hemellichamen eindelijk eens 

wetenschappelijk, zakelijk en vooral nuchter te gaan beschouwen. 

 

 

* 5) CONCLUSIES: 

 

-) Zwart gat materie/ atomen: 

1) Zwart gat atomen ontstaan altijd indirect vanuit gewone atomen van het periodiek systeem waarvan de 
elektronenschillen en hun subschillen in een zelfde structuur en rangschikking ineen storten tot vlak nabij de 

atoomkern. Dit ineen storten van de elektronenschillen is het gevolg van het tijdelijk vormen door de 

elektronenparen van echte vanderwaalsbindingen binnenin de elektronenschillen en tussen de 

(sub)elektronenschillen van het gewone atoom onderling. 

 

2) Dat ineenstorten van de (sub)elektronenschillen tot vlak nabij de atoomkern kan pas optreden: a) bij gewone 

atomen die minimaal twee of meer elektronenparen bezitten dus pas vanaf beryllium (Be) en b) eerst bij extreem 

hoge (rotatie)snelheden van het gewone atoom in het heelal. Compacte hemellichamen/zwarte gaten bevatten 

uitsluitend zwart gat atomen ≥ beryllium (Be). 

 

3) Zwarte gaten bevatten geen waterstof, helium of lithium! De elementen waterstof (H), helium (He) en lithium 
(Li) bezitten geen of slechts één elektronenpaar en kunnen daardoor niet ineen storten tot een zwart gat atoom. 

Daardoor kunnen deze lichtste elementen niet in een zwart gat worden opgenomen! 

Die lichtste elementen moeten rondom het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel eerst fuseren tot beryllium of 

hoger voordat dit wel mogelijk is.  

 

4) Tijdens het ineen storten van de elektronenschillen vallen alle elektronenparen weer uiteen in losse elektronen 

die met de lichtsnelheid c rond hun atoomkern bewegen. De opbouw van de (sub)elektronenschillen is bij zwart 

gat atomen in beginsel exact gelijk aan die bij gewone elementen maar bevatten dan uitsluitend losse 

schilelektronen. 

De structuur van de K, L, M, N, O, P en Q elektronenschillen en van hun subschillen van 2 of 8 ‘schilelektronen’ 

blijft volledig in takt en zijn deze gevuld met dezelfde aantallen schilelektronen als bij het gewone atoom. Zie 

figuren 18 en 19. 
 

5) Bij zwart gat atomen is eveneens sprake van een periodiek systeem van zwart gat atomen/isotopen dat eerst 

start vanaf het zwart gat atoom beryllium (Be). 

 

6) Bij zwart gat atomen kunnen de losse schilelektronen geen elektronenparen meer vormen. Met het orbital 

verdwijnt de vanderwaalskracht/binding en blijft alleen de chemisch radicaal kracht over maar die kracht kan 

geen bindingen meer vormen. Zwart gat moleculen zijn niet mogelijk; alleen zwart gat atomen. 

 

-) Temperatuur zwart gat atomen/zwarte gaten: 

7) Door het ineen storten van de elektronenschillen heeft de atoomkern van zwart gat atomen vrijwel geen ruimte 

meer om te trillen. Tijdens het ineen storten tot een zwart gat atoom worden alle fotonen van licht en vrijwel alle 
infrarood fotonen ‘weggeperst’ en afgestoten. Fysisch gezien zijn zwart gat atomen en daarmee zwarte gaten 

superkoud en verkeren die standaard nabij 2,7 kelvin en daardoor nabij het absolute nulpunt. 

 

8) Vanwege de extreem lage temperatuur van 2,7 kelvin kunnen bij zwart gat atomen de schilelektronen niet 

meer van baan verspringen en daardoor geen fotonen van licht meer uitzenden maar wel gravitatie, 

hoogenergetische kerndeeltjes en heel weing infrarood straling (2,7 kelvin). Dat zwarte gaten geen lichtfotonen 
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kunnen uitzenden heeft alles van doen met hun extreem lage temperatuur en heeft helemaal niets te maken met 

hun enorme gravitatie! 

 

-) Krachten op zwart gat atomen/materie: 

9) Alle krachten op het zwart gat atoom c.q de elementen van het periodiek systeem laten zich strikt logisch 

afleiden als het atoommodel van Bohr wordt aangepast door alle neutronen te vervangen door één proton en één 

‘kernelektron’ zodat alle atoomkernen dan uitsluitend zijn opgebouwd met positief geladen protonen en negatief 

geladen elektronen! 

 
10) De ‘sterke kernkracht’ wordt dan vervangen door de ‘sterke’ ladingkracht. De ‘zwakke kernkracht’ vervalt 

eveneens en wordt vervangen door de ‘zwakke’ magnetische spinkracht. Beide vage begrippen worden daarmee 

door de auteur ingevuld met concrete krachten! 

 

11) De opbouw van de krachtenstelsels van gewone en die van zwart gat atomen zijn het gevolg van snelheden 

van het (zwart gat) atoom in het heelal en volgt dezelfde systematiek als bij gewone elementen van het periodiek 

systeem. 

 

12) Bij zwart gat atomen ontbreekt het elektronenpaar en ontbreken de daarbij behorende krachten eveneens 

zoals de vanderwaalskracht en de chemische ladingkracht. Alleen de chemisch covalente radikaal kracht is 

aanwezig maar die kan geen bindingen vormen. 
 

13) Bij zwart gat atomen zijn in tabel 1 – 1 zo’n 8 verschillende fundamentele krachten onderscheiden; bij 

gewone atomen bestaat dat stelsel uit 12 fundamentele krachten; document F1d. Het stelsel van krachten is bij 

zwart gat atomen eenvoudiger van opzet dan bij de krachten van gewone atomen omdat er geen elektronenparen 

zijn. 

 

14) Bij zwart gat materie/atomen blijken alle onder a), b), c1), c2), c3) in tabel 1 -1 onderscheiden krachten 

zonder uitzondering: 

-) direct te zijn gekoppeld aan materie c.q. aan het zwart gat atoom, 

-) te herleiden tot een specifieke plaats op het atoom: de atoomkern zelf en daar aanwezige protonen en 

‘kernelektronen’ en tot de individuele losse schilelektronen die bij zwart gat atomen in de 
(sub)elektronenschillen met nabij de lichtsnelheid rond hun atoomkern roteren. 

 

15) Bij zwart gat atomen is in feite alleen de gravitatie(kracht)straling relevant. Ieder van de 9 – 11 snelheden 

van het zwart gat atoom in het heelal ten opzichte vanhet centrum C van het heelal genereert op zwart gat 

atomen zijn eigen gravitatie vector en daarmee één van de 9 – 11 aanwezige gravitatie(kracht) vectoren. 

Bij twee of meer hemellichamen trekken alleen de gelijke gravitatie/snelheid vectoren elkaar wederzijds aan; van 

elkaar verschillende snelheid vectoren staan volkomen indifferent ten opzichte vanelkaar. (Vectorwet van 

Uiterwijk Winkel) 

 

16) Zwart gat atomen kunnen zelf evenmin licht of infrarood straling of deeltjestraling absorberen. Zwarte gaten 

zijn zelf perfecte spiegels die alle invallende licht en infrarood fotonen en andere deeltjes straling voor 100 % 

weerkaatsen en reflecteren! 
Behalve de centrale zwarte gaten van sterrenstelsels met hun kernfusie zijn alle kleinere zwarte gaten omgeven 

met een laag superkoud vast waterstof, helium en lithium en valt niets van die spiegel te zien! 

 

-) Eigenschappen van zwarte gaten: 

17) De centrale zwarte gaten van sterrenstelsels verkeren zelf standaard bij 2,7 kelvin zelfs binnen een omgeving 

die, vanwege kernfusie, miljoenen kelvin hoog is of kan zijn. In de kern van grote sterren kan een klein zwart gat 

aanwezig of verborgen zijn! 

 

18) Met het benoemen en afleiden van alle krachten op het zwart gat atoom en de oorzaken daarvan zijn alle 

basis eigenschappen van zwarte gaten bekend. Volgens de auteur zijn zwarte gaten daarmee thans volledig 

voorspelbare hemellichamen; rationeel en zonder enige vorm van mystiek! 
 

-) Geen vervormen van tijd en ruimte: 

19) Compacte hemellichamen/zwarte gaten vervormen niet lokaal de (heelalklok)tijd noch hun omringende 

ruimte. Overal in het heelal geldt steeds exact dezelfde heelalkloktijd. Zwarte gaten zijn in geen enkel opzicht in 

staat om lokaal de tijd noch de ruimte te vervormen. De waarnemingshorizon van zwarte gaten is exact gelijk 

aan die op aarde.  
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-) Geen verder inkrimping/transformatie mogelijk van zwart gat naar singulariteit: 

20) Vanwege de aanwezige kinetische energie nemen alle higgs deeltjes van de protonen en elektronen van 

zwarte gat atomen ieder een eigen minimale hoeveelheid ruimte in. Zowel kinetische energie als de 

elektronenschillen van zwart gat atomen verhinderen dat zwarte gaten nog verder ineen kunnen storten tot een 

singulariteit ongeacht hoe hoog de lokale druk en gravitatie ook worden. 

 

-) Opruimen mythen rond compacte hemellichamen/zwarte gaten: 

21) De hoogste tijd om de wetenschappelijke literatuur/boeken te ontdoen van allerlei binnen de exacte 
wetenschappen rond zwarte gaten/compacte hemellichamen ontstane en geweven mythische eigenschappen. 

Zwarte gaten zijn heel normale hemellichamen met volstrekt voorspelbare eigenschappen die een onmisbare 

functie vervullen tijdens de afwikkeling van de heelalcyclus. 

 

 

Ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel *) 

Zwijndrecht, 11 november 2014. 
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