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Curriculum vitae: ir. Albert P. B. Uiterwijk Winkel;  
 

 

1) geboren        : 22 juni 1942 te Leiden, Nederland; roepnaam Berry. 

 

2) 1962             : Middelbare school Leiden, HBS –B. 

 

3) 1962 – 1964 : Militaire dienst. 

 

 

4) 1973             : Landbouw Universiteit Wageningen; thans Wageningen Universiteit &  

                           Research: Waterzuivering, Technologie, Agrarisch recht, Microbiologie.  

 

5) 1975 – 1986 : Publicaties zwemwater en het inrichten van recreatieplassen; octrooi. 

 

6) 1976 – 2004: Rijkswaterstaat: o.a. onderzoek slib Rijn, sanering en subsidiëren van  

                           communale afvalwaterlozingen, riolering, bodemsaneringen, sanering  

                           afvalstorten, baggerspecie, baggerspecie depots, geologisch onderzoek grof  

                           zand voorkomens op de Noordzee. 

 

7)  2004            : Pensionering. 

 

 

8) 1985 – 2000: De top down analyse en bottom-up deductie van de biochemie levende  

                     materie; 1e versie van de Wetten der Biochemie. 

 

9) 1995 – 2008: Het systematisch afleiden van alle krachten op materie: het gewone atoom,  

                            het zwart gat atoom, het atoom anti materie. Afleiden oorsprong van  

                            gravitatie.  

 

10) 2000 – 2015: Analyse van de Little Bang, opstellen van de heelalcyclus/Taeutcyclus, 

                            formuleren van gravitatie, tijd en ruimte, de heelalparameters en van de  

                            9 heelalwetten.  

                            Alle materie in het heelal is dwingend gestructureerd conform de elementen/  

                            isotopen van het periodiek systeem en conform de materie op aarde. 

 

11) 2002 – 2006: Het afleiden van de verschillende typen van fysische, fysisch chemische en  

                            chemische krachten en bindingen van het gewone atoom. Alle krachten van  

                            gewone atomen en van zwart gat atomen zijn heelalwijd uniform. Alle  

                            fysische en chemische bindingen van gewone atomen zijn heelalwijd  

                            uniform. 

 

12)           2006:  Herziening top down analyse Biochemical Pathways en van de bottom-up  

                            deductie van de biochemie van levende materie. Definitieve versie Wetten  

                            der Biochemie. Start plaatsen documenten op www.uiterwijkwinkel.eu . 
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13)           2007:  Gravitatie. Franklin Roos start met kritisch beoordelen van de documenten. 

 

14) 2007 – 2015: Opstellen van alle documenten rond de heelalcyclus, gravitatie, tijd en  

                            ruimte, massa/materie, de 12 heelalparameters en 9 heelalwetten. 

                            Adarshi Yadava maakt de bijbehorende figuren. 

 

15) 2007 – 2010 Vijf kortlopende advies missies voor PUM in Guatemala, Panama,  

                            Indonesië, Filippijnen en Servië,  

 

16) 2010 – 2015: Afleiden twee super symmetrische laag energetische higgs proton  

                            en de twee super symmetrische higgs van het elektron.  

                            Documenten over majorana deeltjes, het omvormen van fotonen tot  

                            materie en de vorming van uitsluitend protonen en elektronen.  

                            De heelalwijd gelijke opbouw van de elementen van het periodiek systeem.  

                            De overgang van gewone atomen tot het periodiek systeem van zwart gat  

                            atomen hun fysische eigenschappen en die van zwarte gaten + figuren.  

 

17) 2006 - 2014 Uitwerken van het minimaal en maximaal één beginsel (min/max 1) 

 

18) 2014 – 2015 Afronden documenten vanaf higgs niveau – via het periodiek systeem – tot  

                           de heelalcyclus en verwerken van de opmerkingen van Franklin Roos  +  

                           het opstellen van in totaal circa 200 figuren met Adarshi Yadava. 

 

19)     2016         Afronden documenten www.uiterwijkwinkel.eu .  

 

 

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

 

22 januari 2016 

 

*) copyright/ auteursrechten 
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Toelichting op CV  A.P.B. Uiterwijk Winkel: 

 

-) Op de middelbare school ontbrak de logica in de exacte vakken: 

Op de middelbare school ontging de auteur de logica in de toen gedoceerde scheikunde en 

natuurkunde. Een logische samenhang tussen beide vakken ontbrak. Mede hierdoor heeft 

auteur lang over de middelbare school gedaan. Dat ontbreken van samenhang gold ook in de 

jaren ‘60 op de Landbouw Universiteit Wageningen, thans Wageningen Universiteit & 

Research (WUR) met vakken zoals fysische, organische chemie en biochemie.  

 

-) Loopbaan bij Rijkswaterstaat: 

De auteur heeft in zijn bijna 30 jarige werkkring bij Rijkswaterstaat een groot aantal  

onderwerpen behandeld. Jarenlang was hij verantwoordelijk voor het besteden van subsidies 

door Waterschappen/Zuiveringsschappen van subsidies voor de bouw van grote en kleinere 

communale afvalwater zuiveringsinstallaties in de wijde omgeving van Rotterdam. Hij had 

veel van doen met milieueffect rapportages en vergunningverlening rond baggerspecie en met 

bodemsaneringen.  

De auteur was vrij direct, niet altijd even gemakkelijk en niet even handig in de omgang met 

superieuren en met personen van externe organisaties. In zijn loopbaan heeft hij geen 

promotie gemaakt en beschikte daardoor over vrij veel vrije tijd.  

 

De auteur heeft deze tijd besteed aan: 

-) De analyse van de biochemische structuur van levende materie op aarde (zie de  

    biochemische schema’s van Biochemical Pathways),  

-) De vraag of op andere plaatsen in het heelal levende materie voorkomt.  

    Zo ja kunnen deze vormen van leven in biochemische opzicht structureel afwijken van dat  

    in levende materie op aarde?  

    Of zijn alle vormen van leven in het heelal in biochemisch opzicht juist exact hetzelfde als  

    op aarde? 

-) De vraag of het fenomeen leven spontaan tot ontwikkeling komt op de tientallen miljarden 

    ’aardachtige’ planeten in het heelal of dat 

-) Levende materie alleen geschapen wordt via een bovennatuurlijke inmenging en sturing.  

    of dat levende materie juist ontstaat bij afwezigheid daarvan. 

 

 -) Biochemie leven materie is alleen mogelijk bij een volledige integratie in levende 

cellen van hun chemie, fysische chemie en fysica: 

Begin jaren ’70 determineerde de auteur ééncellige algen en zoöplankton uit zure 

recreatieplassen in Drenthe. Hij komt dan tot het inzicht dat ééncellige organismen en alle 

vormen van levende materie uitsluitend kunnen functioneren als in hun biochemische 

processen de chemie, fysica en de fysische chemie samen één volledig geïntegreerd systeem 

vormen dat: a) stapsgewijs plaatsvindt en b) in een vaste volgorde van stappen achter elkaar 

wordt afgewikkeld waarbij c) alle stappen in volgorde precies op elkaar zijn afgestemd met 

steeds één fysische of chemische verandering.  

 

Alle biochemische reacties worden in de tijd bezien stapsgewijs achter elkaar afgewikkeld en 

steeds via enkelvoudige stapjes en nimmer via twee stapjes tegelijkertijd. Daardoor zijn 

biochemische reacties overzichtelijk en worden deze steeds via hetzelfde patroon van reactie 

mechanismen afgewikkeld. Door die vaste voorspelbare regelmaat en herhaling is de 

biochemie van het fenomeen leven mogelijk!  
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Deze strikte ordening vormde de aanzet tot het formuleren van het minimaal en maximaal één 

beginsel of min/max 1 beginsel. Dit beginsel geldt universeel en geldt voor alle fysische 

processen, alle (bio)chemische en (kern)fysische reacties maar wordt anno 2016 niet expliciet 

onderkend en benoemd binnen de exacte wetenschappen! 

 

-) Het minimaal en maximaal één beginsel of min/max 1 algemeen: 

a) Exact tegelijkertijd bevindt ieder willekeurig subatomair deeltje en ieder atoom of 

molecuul zich steeds in maximaal één fysische en chemische toestand en dus in niet meer dan 

één toestand. Die fysische en chemische toestand van het deeltje krijgt gestalte en invulling 

door alle op het deeltje aanwezige krachten en bindingen te benoemen. 

 

b) Exact gelijktijdig kan op ieder willekeurig individueel deeltje, atoom en molecuul slechts 

één en niet meer dan één (bio)chemische of één (kern)fysische verandering plaatsvinden, Dat 

betreft: 1) hetzij het verbreken van één binding of 2) juist het vormen van één binding.  

 

c) Nimmer kunnen exact gelijktijdig twee of meer veranderingen plaatsvinden! Als dat zo lijkt 

is altijd sprake van twee pal na elkaar plaatsvindende veranderingen! 

Dit heeft de auteur verwoord auteur als het minimaal en maximaal één beginsel c.q. het 

min/max.1 beginsel. Zie document F1f. 

 

Op basis van dit min/max 1 beginsel zijn alle fysische processen, alle (bio)chemische reacties, 

alle kernreacties en alle botsingen in deeltjesversnellers altijd en zonder uitzondering uit te 

splitsen tot een serie van simpele enkelvoudige stapjes met ieder steeds slechts één fysische, 

chemische of energetische verandering tegelijkertijd. 

  

Dit min/max 1 beginsel maakt alle fysische veranderingen en alle (bio)chemische reacties, 

(kern)fysische reacties en botsingen in deeltjesversnellers voorspelbaar en maakt dat deze 

allemaal precies en in beginsel tot in detail te volgen zijn. De biochemie in levende materie is 

mogelijk omdat alle biochemische reacties in de cellen zich strikt houden aan dit min/max 1 

beginsel!  

 

-) Niet aan min/max 1 voldoen: 

Een aantal zaken laat zich thans niet opsplitsen in kleine stapjes:  

1) Einsteins formule E = mc2 voldoet niet aan dit beginsel. De overgang van massa ↔ energie 

valt niet in kleine stapjes uit te splitsen en valt dus niet stapsgewijs weer te geven. Dat heeft 

vergaande consequenties voor de houdbaarheid van de relativiteitstheorie. Zie document G5. 

 

2) Atomen met neutronen in de atoomkern zijn evenmin stapsgewijs te vormen. Atoomkernen 

zijn wel mogelijk opgebouwd uit ‘kern’ protonen en ‘kern’ elektronen. Die worden tijdens 

kernfusie reacties stapsgewijs toegevoegd door achtereenvolgens steeds één proton en één 

‘kern’ elektron aan de atoomkern toe te voegen en ook steeds elektronen in de 

elektronenschillen te plaatsen. Zie document F1d en figuren.  

 

3) Kwantumverstrengeling is onverenigbaar met de biochemie van levende materie. Levende 

materie is alleen mogelijk bij afwezigheid van kwantum verstrengel. 
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-) Drijvende kracht biochemie levende materie: 

De enige drijvende kracht achter de biochemie in levende materie bestaat uit de omzetting van 

chemische bindingsenergie in warmte. Die drijvende kracht zorgt voor het éénzijdig en 

onomkeerbaar stapsgewijs aflopen van biochemische levensprocessen in de tijd. Voor alle 

levende materie is het fenomeen tijd absoluut onomkeerbaar. Dat is strijdig met Einsteins 

relativiteitstheorie. 

  

-) Top down analyse van Biochemical Pathways: 

Op basis van het Biochemical Pathways van Gerhard Michal leidt auteur begin jaren ’90 

top down de biochemische basisbeginselen van levende materie af. In de biochemie in 

levende materie blijken de chemische, fysisch chemische en fysische reactiestappen los en 

naast elkaar te worden afgewikkeld en steeds via de eigen duidelijk afgeperkte reactiepaden. 

Dat komt mede door de inzet van enzymen. Alle reacties zijn volkomen geïntegreerd tot één 

logisch geheel in de vorm van series van enkelvoudige fysische en chemische reactiestappen.  

 

-) Bottom-up deductie vanuit alle denkbare moleculen; de 6 Wetten der biochemie: 

De auteur deduceert bottom-up welke biochemische mogelijkheden het periodiek systeem 

openlaat uitgaande van alle op basis daarvan denkbare circa 10 – 20 miljard moleculen en alle 

mogelijke fysische toestanden van die moleculen.  

Die bottom-up deductie van de auteur komt echter ook éénduidig uit op de schema’s van 

Biochemical Pathways als enig mogelijk systeem van biochemische reacties voor levende 

materie.  

Het periodiek systeem der elementen biedt daarmee heelalwijd ruimte voor slechts één 

biochemische systeem (BP) voor levende materie. Op aarde worden in beginsel alle 

biochemische mogelijkheden aangetroffen welke met die elementen van het periodiek 

systeem zijn te realiseren.  

De biochemie van levende materie op aarde is uniek doch meteen ook heelalstandaard voor 

alle daar aanwezige vormen van leven. (Per sterrenstelsel zijn tussen honderd tot duizend van 

dergelijke ‘aardachtige’ planeten met levende materie te verwachten!)  

 

-) Biochemical Pathways als biochemische computerchip en 6 Wetten der biochemie: 

De biochemie van levende materie in BP is gebaseerd op twee centrale biochemische 

processors: de citroenzuurcyclus en de vetzuurcyclus met daarnaast de aminozuursynthese.  

De schema’s van Biochemical Pathways of Recron2 model zijn te lezen en te beschouwen als 

biochemische ‘computerchips’. 

Op basis van de top down analyse van Biochemical Pathways en de bottom-up deductie 

vanuit het periodiek systeem heeft auteur de 6 Wetten der biochemie afgeleid.  

 

-) Spontane ontwikkeling levende materie: 

De biochemie van alle levende materie in het heelal berust overal op exact dezelfde 

biochemische principes als die worden aangetroffen in levende materie op aarde. Op alle 

planeten met een waterbedekking van 60 – 80% en met een bescheiden dampkring (0,8 – 1,5 

bar en met vooral stikstof) ontwikkelt zich in eerste instantie spontaan de biochemie van 

levende materie.  

Vandaaruit ontwikkelt zich vanzelf levende materie als een spontaan en onomkeerbaar proces 

in een periode van enkele tientallen miljoenen jaren. Droog land en een woestijnachtige 

omgeving zijn onontbeerlijk bij de ontwikkeling van dode naar ‘levende’ materie. De 

ontwikkeling van levende cellen en levende materie wordt aangedreven vanuit de 

fotosynthese en het daarbij gevormde glucose. 
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-) Alle materie in het heelal geordend conform periodiek systeem: 

De heelalwijde uniekheid van de citroenzuurcyclus, de vetzuurcyclus de aminozuursynthese 

en BP en daarmee van levende materie op aarde valt te bewijzen als:  

1) alle materie dwingend geordend is conform de elementen van het periodiek systeem 

en  

2) alle krachten/ bindingen op die materie bekend zijn.  

Auteur heeft dit systematisch afgeleid in de periode 2000 – 2006.  

 

-) Geen Big Bang doch een Little Bang: 

Auteur heeft afgeleid dat de start van dit heelal plaatsvond bij het absolute nulpunt waarbij het 

Little Bang zwarte gat, met daarin alle materie van het heelal bijeen, instabiel wordt en daarbij 

uiteenvalt in een equivalent aantal protonen en elektronen. Die protonen/ elektronen blijven 

vanwege de onderlinge elektrische aantrekkingskracht dicht bij elkaar en dijen zonder 

gravitatie uit in mono laagjes van afwisselend één elektron en één proton dik.  

Dit Little Bang model van de auteur is heel anders en veel eenvoudiger van opzet dan de 

complexe ‘Big Bang’ theorie die uitgaat van E = mc2 en resulteert in 380.000 jaar ‘dark ages’  

 

-) Eerst vorming van waterstof: 

Dit uitdijende systeem van losse protonen/ elektronen leidt 5 – 10 miljard jaar na de Little 

Bang heelalwijd gelijktijdig tot de vorming van uitsluitend het waterstofatoom/molecuul. 

Waterstof ontstaat doordat ieder proton zijn eigen ‘schil’ elektron invangt.  

Door afkoelen en contractie van vloeibaar waterstof ontstaan circa 4 – 20 miljard gigantische 

waterstofbollen die steeds groter en heter worden totdat in deze bollen spontaan kernfusie 

optreedt. Iedere waterstofbol resulteert daarna in de vorming van één sterrenstelsel.  

 

-) Dat waterstof resulteert in grote super hete waterstofbollen:  

Bij die circa 10 miljard later en circa 20 – 25 miljard jaar na de Little Bang plaatsvindende 

waterstof supernova explosies leidt kernfusie van waterstof heelalwijd tot exact hetzelfde 

periodiek systeem van elementen als op aarde wordt aangetroffen.  

Op grond van het min/max 1 beginsel zijn deze atoomkernen uitsluitend op te bouwen met 

protonen en elektronen en kunnen deze atoomkernen geen neutronen bevatten! De auteur 

vervangt alle neutronen door één ‘kern’ proton en één ‘kern’ elektron. Het krachtenstelsel op 

die atomen/ elementen heelalwijd ook hetzelfde.  

 

-) E = mc2 is onjuist:  

De auteur leidt af dat E ≠ mc2. Einstein heeft bij het afleiden van de relativiteitstheorie een 

basale fout heeft gemaakt door zwaartekracht en gewicht te koppelen aan massa terwijl beide 

grootheden niets met elkaar van doen hebben. Bij het systematisch afleiden door auteur van 

alle krachten van protonen/elektronen en van atomen blijkt dat gravitatie niet wordt opgewekt 

door of vanuit de in de atoomkern aanwezige massa. De atoomkern zelf is zonder 

zwaartekracht en daarmee in feite ook zonder gewicht! Gravitatie en daarmee gewicht wordt 

uitsluitend gegenereerd door de ‘schil’ elektronen/elektronen paren van atomen in banen rond 

de atoomkern. Gravitatie wordt alleen gegenereerd in combinatie met snelheid van het atoom 

in het heelal c.q. met kinetische energie.  

Het gewicht van een atoom komt ook volledig op conto van de ‘schil’ elektronen rond de 

atoomkern en niet op conto van de massa van deze ‘schil’ elektronen of de massa van de 

atoomkern!  
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-) Afleiden van alle krachten op materie: 

De auteur heeft systematisch alle krachten van atomen en hun bindingen afgeleid van zowel 

gewone atomen, zwart gat atomen in zwarte gaten en van anti atomen/materie. Een belangrijk 

deel van krachten wordt opgewekt door de ‘schil’ elektronen van het atoom als dat bewuste 

atoom onderhevig is aan een beweging in het heelal in de vorm van snelheid/ rotatiesnelheid.  

 

De auteur heeft de krachten afgeleid op gewone materie/ de elementen/isotopen van het 

periodiek systeem te weten: 

  

- 2 elementaire krachten van het proton/ het elektron; lading en spin,  

- 1 basale, centripetaal kracht die gerelateerd is aan de ‘schil’ elektronen van het atoom,  

 

- 2 mechanische krachten gerelateerd aan de wisselwerking atoomkern ↔ ‘schil’     

   elektronen, 

  

- 1 gravitatie kracht van de ‘schil’ elektronen(1)/elektronenparen(2), 

- 2 fysische krachten van resp. het ‘schil’ elektron(1)/ het elektronenpaar(2),  

- 2 chemische krachten van resp. het ‘schil’ elektron(1)/ het elektronenpaar(2),  

- 2 aan temperatuur gerelateerde krachten.  

Het betreft in totaal 12 van elkaar verschillende fundamentele krachten.  

 

Ieder vorm van snelheid in het heelal genereert gravitatie, de fysische en de chemische 

krachten en zijn eigen kracht- en bindingvector op. Fysische en chemische bindingen zijn 

alleen mogelijk tussen dezelfde (snelheid) vectoren van één en dezelfde kracht. Dit is 

verwoord in de Vectorwet van Uiterwijk Winkel.  

 

-) De heelalcyclus/ de Taeutcyclus: 

De auteur stuitte bij de heelalcyclus steeds op vragen:  

a) hoe materie zich ontwikkelt tot protonen/elektronen,  

b) hoe resulteren protonen en elektronen uitsluitend in de vorming van waterstof,  

c) hoe de kernfusie van waterstof uitsluitend resulteert de vorming van het periodiek  

    systeem en hoe de krachten op die elementen en hun isotopen ontstaan.  

d) waar en wanneer ontstaat gravitatie? 

 

Na de Little Bang doorloopt het heelal een cyclus van 29 stappen in een periode van 2 – 3 

biljoen (1012) jaar. Alle 29 stappen voldoen aan het min/max 1 beginsel en sluiten daardoor 

naadloos op elkaar aan. Van die heelalcyclus valt een mathematisch model te maken.  

Van iedere stap is dan te kwantitatief te benoemen: de tijdsduur, de ingenomen ruimte, de 

vorm(en) van materie en de krachten welke actief dan zijn op de dan aanwezig materie, de 

verdeling van kinetische energie en gravitatie-energie alsmede de terugkoppeling van die 

krachten op de bewegingen in het heelal.  

 

Het heelal als geheel is onderhevig aan een eindeloze cyclus: de heelalcyclus / Taeutcyclus. 

Die cyclus begint met een super koude Little Bang en eindigt ook weer zo’n koude Little 

Bang. Het doorlopen van één heelalcyclus / Taeutcyclus neemt minimaal 2 – 3 biljoen jaar in 

beslag.  

Bij de volgende Little Bang eindigt de heelal kloktijd van dit heelal in meest letterlijke zin bij 

circa 2 – 3 biljoen jaar en start de heelal kloktijd van het komende nieuwe heelal weer 
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opnieuw bij t = 0 sec. Zowel tijd als ruimte zijn cyclisch. Beide blijven binnen een minimale 

en maximale waarde. Beide grootheden zijn via de heelalcyclus met elkaar verbonden. 

 

Zonder een gemodelleerd heelal duurt het begrip eeuwigheid voorlopig maximaal 2 - 3 biljoen 

jaar. Met een heelalmodel is de looptijd van één heelal te bepalen op circa een millennium 

nauwkeurig. Binnen de heelalcyclus zijn eeuwigheid, tijd en ruimte van het heelal hoe dan 

ook eindige grootheden! 

 

-) Gedurende de heelalcyclus geldt overal exact dezelfde heelalkloktijd: 

Alle materie in het heelal heeft steeds exact dezelfde heelal kloktijd; verschillen in tijd zijn 

principieel niet mogelijk. Het verschijnsel tijd valt lokaal noch te versnellen, te vertragen of te 

vervormen. Dat geldt ook voor het begrip ruimte.  

Tijd en ruimte zijn niet te vervormen in of in de nabijheid van zwarte gaten. Binnenin een 

zwart gat geldt exact dezelfde heelalkloktijd als daarbuiten. Zwarte gaten hebben de zelfde 

waarnemingshorizon als ieder ander hemellichaam. 

 

-) De drijvende kracht achter de heelalcyclus: 

De energie/ drijvende kracht voor het doorlopen van de heelalcyclus wordt als volgt 

gegenereerd:  

a) de eerste ca. 5 – 20 miljard jaar na de Little Bang bestaat het met 1/3e – 1/2e van de 

lichtsnelheid c uitdijende ballonvormige heelal alleen uit laagjes protonen en 

elektronen en zijn nog geen atomen gevormd. Zonder atomen is het heelal nog 

absoluut zonder gravitatie en gravitatie-energie. Tijdens die uitdijing van het heelal 

wordt als het ware kosteloos potentiële/gravitatie-energie opgebouwd t.o.v. het Little 

Bang punt en centrum C van het heelal.  

b) Als circa 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang en een alzijdig gelijke uitdijing over een 

afstand van circa 2.5 – 3 miljard lichtjaar rondom C eindelijk het waterstof atoom 

wordt gevormd ontstaat daarmee tegelijkertijd ook gravitatie en gravitatie-energie 

t.o.v. C.  

c) Op dat moment wordt vanuit het niets een gigantische hoeveelheid gravitatie-energie 

t.o.v. het Little Bang aan de heelalcyclus toegevoegd!  

d) Deze kosteloos toegevoegde gravitatie-energie wordt op termijn weer volledig benut 

bij het inkrimpen van het heelal. Die energie wordt dan continue aangesproken en 

volledig gebruikt om de versnelling tijdens het inkrimpen van het heelal af te remmen 

tot een vrij constante snelheid van circa 100 – 150 km/sec. Geen Big Crunch dus!  

e) Aan het eind van de inkrimping is daardoor alle gravitatie-energie weer volledig 

verbruikt en verdwenen.  

De door auteur afgeleide heelalcyclus vereist geen omzetting van materie in energie. De 

heelalcyclus zorgt zelf voor de benodigde energie zodat alle materie volledig in takt blijft.  

 

-) Heelal is gesloten voor materie en kinetische energie; heelal is alleen open voor 

gravitatie en tijd: 

De analyse van auteur leidt tot een bolvormig heelal met een straal van maximaal 3 ± 0,5 

miljard lichtjaar rondom centrum C. Dat heelal vormt een volledig gesloten systeem voor alle 

vormen van materie, elektromagnetische straling en alle deeltjesstraling. Alle straling wordt 

afgebogen richting heelalbolschil en kan niet ontsnappen uit die dunne heelalbolschil. Het 

heelal is alleen open voor gravitatie-straling en de (heelalklok)tijd.  
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-) Diepe heelal berust op virtuele beelden: 

Alle beelden van verre sterrenstelsels worden op aarde aangeleverd via deze dunne 

heelalbolschil en via afbuiging door de daar aanwezige extreem lage concentraties aan 

waterstof en helium. Licht kan zich niet verplaatsen in een 100% absoluut vacuüm.  

De beelden die wij op aarde ontvangen van het verre heelal zijn allemaal sterk vertekend en 

virtueel. Het heelal ziet er in werkelijk heel anders uit dan we waarnemen.  

 

-) Complete visie afgerond:  

De zoektocht van auteur heeft tot heden circa 30 – 40 duizend uur werk gevergd. Auteur heeft 

een complete visie opgesteld die de hoofdlijnen bevatten van: 

=) het heelal, de heelalwetten en de cyclus die het heelal steeds opnieuw doorloopt, 

=) de daaraan verbonden cycli van: materie, energie, krachten, tijd en ruimte, 

=) de opbouw van materie met de zich daarop manifesterende krachten en bindingen en  

=) het afleiden van gravitatie en alle denkbare fysische en chemische krachten; deze krachten  

     zijn kwalitatief te herleiden en aan te tonen en kwantitatief te meten, 

=) noch op materie noch buiten materie kunnen mystieke (= onverklaarbare) krachten  

     voorkomen; gravitatie vormt de meest curieuze kracht,  

=) de biochemie van levende materie c.q de Wetten der Biochemie, 

=) de spontaniteit en de biochemisch uniformiteit van alle vormen van leven in het heelal. 

Deze documenten nopen om compleet anders tegen de gangbare zaken aan te kijken.  

 

-) In huidige wetenschap zijn een aantal onjuistheden aanwezig: 

De huidige wetenschap en literatuur bevat meerder ingeslopen onjuistheden / weeffouten die 

via de (vak)literatuur worden doorgegeven en zo in stand blijven. Deze onjuistheden lijken 

ogenschijnlijk volstrekt juist. Bij nadere analyse is dat echter niet het geval. Veelal heeft men 

andere zaken gemeten en waargenomen dan men dacht te meten en waarnam.  

 

- De wetenschap dient de komende jaren het fundament van de exacte wetenschappen te 

ontdoen van deze ingeslopen onjuistheden.  

- Enkele daarvan vormen thans de hoekstenen in het fundament van de huidige exacte 

wetenschappen en in de vakliteratuur. Dit zijn de relativiteitstheorie met E = mc2 voor 

m = massa, de Big Bang theorie en het huidige Standaard Model van elementaire 

deeltjes.  

- Die boodschap zal de auteur weinig waardering opleveren! 

 

 

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