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●A3 website.samenvatting.apb.uiterwijkwinkel.januari2016 

 
 
 

SAMENVATTING documenten www.uiterwijkwinkel.eu : 
 
 
-) Dankbetuiging: 
De auteur bedankt: 

-) Franklin Roos voor zijn scherpe inhoudelijke opmerkingen en voor de vele discussies, 

-) Adarshi Yadava voor de prachtige figuren bij de verschillende documenten, 

-) Arun Yadava voor het maken van de mooie website, 

-) De verschillende vertalers Engels van deze lastige documenten van de auteur. 

 
-) Scoop website : 
Op de website www.uiterwijkwinkel.eu beschrijft de auteur: 

 

a) De oorsprong van gravitatie en daarmee de oorsprong van gravitatie-energie.  
● Gravitatie wordt uitsluitend gegenereerd vanuit de ‘schil’ elektronen van atomen in 

combinatie met snelheid van dat atoom in het heelal. Gravitatie is niet gerelateerd aan het 

vervormen c.q. aan de kromming van tijd en ruimte.  

Voor gravitatie en aangepaste gravitatie formules zie de documenten E3 en E3-1. 
  

b) Hoe de materie in het heelal georganiseerd is. 

● De beschouwingen lopen vanaf het kleinst denkbare higgs niveau met higgs / snaren/ 

strings tot aan het proton/elektron, de elementen van het periodiek systeem en het periodiek 

systeem van zwart gat atomen. Uitgewerkt is welke eigenschappen krachten en bindingen 

gewone atomen, zwart gat atomen en zwarte gaten/compacte hemellichamen hebben. Onze 

dagelijkse fysische krachten, chemische krachten en gravitatie ontstaan uitsluitend op atomen 

door bewegingen van het atoom in het heelal en daardoor aan het atoom en zijn ‘schil’ 
elektronen ‘toegevoegde’ kinetische energie. Dit is uitgewerkt in de documenten onder F. 
 
c) Hoe het heelal zelf georganiseerd is.  
● Het heelal zelf doorloopt een energie neutrale cyclus van 29 stappen. Die cyclus is 
mathematisch te modelleren en daarmee volledig te kwantificeren. Zonder mathematisch 

model wordt de duur van één cyclus thans ingeschat op circa 2 – 3 biljoen (1012) jaar.  

Dit heelal doorloopt eindeloos steeds vrijwel exact dezelfde cyclus.  

 

We leven thans in stap 23 van het oneindigste heelal + 1. De heelalcyclus van de auteur is 

strijdig met de relativiteitstheorie en gaat deze theorie van Einstein opvolgen en het 

fundament van de exacte wetenschappen gaan veranderen. De heelalcyclus en wat daarmee 

verband houdt is uitgewerkt in documenten onder G. 

 

d) Alle levende materie heelal berust op dezelfde biochemie: 
● In de documenten onder B heeft de auteur uitgewerkt dat alle vormen van leven in het 

heelal gebaseerd zijn op exact dezelfde biochemie als die wordt aangetroffen in levende 

materie op aarde. Zie de biochemische schema’s van Biochemical Pathways en het Recon2 
model.  
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Op grond van het periodiek systeem is in het heelal slechts één biochemisch systeem mogelijk 

en dat zien op aarde.  

Levende materie kan zich overal in het heelal volkomen spontaan ontwikkelen op alle, met de 

aarde vergelijkbare, planeten met een waterbedekking van circa 40 – 80 % en met een 

luchtdruk van rond 0,8 – 1,5 atmosfeer. Het aantal voor leven geschikte planeten bedraagt 

echter slechts tussen circa tien tot duizend stuks per sterrenstelsel. Leven is uiterst zeldzaam 

maar het is alom aanwezig in alle miljarden sterrenstelsel van het heelal. 

 

e) Herziening documenten: 
● De documenten onder A, C, F, E en G zijn in de jaren 2014/2015 herzien en/of uitgebreid. 

Het stelsel van fysische en chemische krachten is evenwel vereenvoudigd. Eerder apart 

benoemde fysische krachten bleken toch afgeleiden te zijn van de vanderwaalskracht/ London 

kracht. De documenten onder C zijn thans verwerkt in de documenten onder F. 
  

-) Documenten onder F:  van higgs - atoom:  
● Document F1a 2014 beschrijft de vier kleinst denkbare higgs waarop alle materie in het 

heelal gebaseerd is. Dit zijn: 

a) de twee super symmetrische higgs en basis bouwstenen van het (anti)proton en  

b) de twee veel kleinere super-symmetrische higgs en bouwstenen van het (anti)elektron.  

Zie figuur 1c van F1a 2014. 
Die vier ‘laag’ energetische higgs / strings/ snaren genereren volgens Uiterwijk Winkel 
uitsluitend: 1) (anti)massa, 2) positieve of negatieve elektrische lading en 3) magnetische spin 

↑ of ↓ en bezitten kinetische energie en genereren geen gravitatie!  

Deze vier ‘laag energetische’ elementaire higgs worden niet bij deeltjesversnellers 

aangetroffen tussen de ‘hoog energetische’ botsingsproducten.  

 

● Document F1b beschrijft de majorana deeltjes. Daartoe behoren de neutrino’s en de 

fotonen. Deze majorana’s zijn opgebouwd uit evenveel gewone higgs als anti higgs. Deze 

majorana’s zijn echte deeltjes en hebben een ruimtelijke structuur maar ze hebben geen 

meetbare massa, lading en spin. Binnenin die majorana’s heffen alle aanwezige massa’s, 

ladingen en magnetische spins elkaar kwantitatief volledig wederzijds op en zijn daardoor 

kwantitatief nul! Majorana’s leiden tot grote misverstanden in de wetenschap.  

 

● Document F1c beschrijft dat alle neutrino’s en fotonen in het heelal gedurende 14 – 18 

miljard jaar weer uitsluitend worden terug gevormd tot (anti)protonen en (anti)elektronen. In 

die periode gaat massa tevens over in materie. Materie ontstaat eerst als aan constructies van 

die neutrino’s en fotonen E = ½ mc2 aan rotatiesnelheid/-energie is toegevoegd. Dat resulteert 

in een rotatie met de lichtsnelheid linksom of rechtsom en in gewone materie of antimaterie.  

Het heelal berust echter volledig op gewone protonen (= gewone materie) en op elektronen (= 

antimaterie). Die twee bouwstenen van atomen zijn opgebouwd uit deze vier ‘laag 
energetische’ higgs. 

 

● Document F1d beschrijft de opbouw van de elementen van het periodiek systeem tijdens 

kernfusie vanuit waterstof plasma met als enige bouwstenen protonen en elektronen. Tevens 

wordt beschreven hoe, waardoor en welke fysische en chemische krachten ontstaan op die 

elementen van het periodiek systeem. De fysische, chemische krachten en gravitatie ontstaan 

door bewegingen van atomen in het heelal en worden uitsluitend gegenereerd vanuit de ‘schil’ 
elektronen van atomen. Deze krachten ontstaan louter als gevolg van snelheid van het atoom 

in het heelal dan wel door de aan atomen ‘toegevoegde’ kinetische energie.  
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Deze krachten en hun bindingen bestaan uit evenveel onderliggende vectoren als het aantal 

snelheden van de aarde/hemellichaam binnen het heelal.  

 

● Document D1 gaat in op de opbouw van fysische en chemische krachten en de structuur 

van hun bindingen. Die fysische en chemische bindingen bestaan uit net zoveel onderliggende 

vectoren als het aantal snelheden waaraan de aarde onderhevig is in het heelal. Zijn alle 

snelheden van de aarde bekend dan zijn ook alle fysische en chemische krachten en hun 

bindingen in hun onderliggende aan snelheid gerelateerde vectoren te splitsen. De 5 – 9 

vectoren van fysische en chemische krachten/bindingen en die van gravitatie zijn dan in detail 
kwantitatief in te vullen. 

  

● Document F1e beschrijft de overgang van gewone atomen naar zwart gat atomen. In dit 

document worden de fysische eigenschappen van zwart gat atomen en die van zwarte gaten 

afgeleid en beschreven. 

 

● Document F1f beschrijft het minimaal en maximaal één beginsel. Alle deeltjes in het heelal 

met massa/materie hebben als algemeen kenmerk dat: 

1) alle subatomaire deeltjes, atomen, moleculen op ieder willekeurig moment in slechts één 

fysische, chemische en energetische gedefinieerde toestand kunnen voorkomen. Die toestand 

geeft de op het deeltje aanwezige fysische en chemische krachten en bindingen weer, 

2) op ieder willekeurig moment kan op ieder willekeurig deeltje exact gelijktijdig slechts één 

fysische, kernfysische, (bio)chemische verandering plaatsvinden in dat aanwezige en 

gedefinieerde stelsel van krachten en bindingen.  

Het min/max 1 beginsel zorgt voor een absoluut ordelijk verloop van alle fysische processen, 

alle (bio)chemische reacties en van alle kernfysische reacties.  

Dit min/max 1 beginsel sluit kwantum-verstrengeling en daarmee kwantumcomputers uit! 

 

-) Documenten onder G; het heelal en de heelalcyclus:  
● Document G2 beschrijft de fenomenen tijd en ruimte bezien vanuit het heelal en vanuit de 

heelalcyclus. Ruimte en tijd zijn beide steeds onlosmakelijk gekoppeld aan de heelalcyclus. 

Tijd en ruimte van de heelalcyclus zijn anders dan Einstein beschreef in de relativiteitstheorie. 

Tijd en ruimte zijn beide eindig. Tijd duurt maximaal één heelalcyclus lang. De maximale 

uitdijing van het heelal en daarmee maximale ruimte van het heelal bedraagt circa 3 – 3,5 

miljard lichtjaar rondom het centrum C van het heelal. Het heelal is van zichzelf ballon-

/bolvormig en daarmee van zichzelf gekromd. De kromming van het heelal heeft niets van 

doen met gravitatie! 

 

● In document G3 worden de 12 parameters van het heelal benoemd en afgeleid. Alle 29 

stappen zijn te beschrijven aan de hand van deze 12 parameters evenals alle overgangen 

tussen deze stappen. De drijvende krachten achter deze 29 stappen en hun overgangen zijn 

eveneens aangegeven en nader uitgewerkt.  

 
● Document G4 benoemt de negen randvoorwaarden van het heelal die zijn verwoord in de  

negen heelalwetten. 

 

● Document G5 beschrijft de zeven fouten in de uitgangspunten van de relativiteitstheorie. 

Die 7 fouten in de uitgangspunten laten de relativiteitstheorie omvallen. Door die fouten is de 

relativiteitstheorie niet meer te handhaven in het fundament van de exacte wetenschappen. De 

heelalcyclus en het mathematisch model van deze volgen de relativiteitstheorie op.  
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● In document G6 wordt de superkoude Little Bang en start van dit heelal beschreven die 

circa 40 – 45 miljard jaar geleden plaatsvond. Voorafgaand aan die Little Bang viel de 

inkrimp snelheid aan het eind van het vorige heelal steeds verder weg. Daarmee viel daaraan 

gekoppelde inkrimp gravitatie van het Little Bang zwarte gat eveneens steeds verder weg 

totdat dit Little Bang zwarte gat onder de Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) geraakte. 

Dat Little Bang zwarte gat werd toen volledig instabiel. In vier stappen viel dit zwarte gat 

vervolgens uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen.  

Daarna dijt het heelal weer uit met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c en in de vorm van 

bolvormige mono laagjes van steeds één proton en één elektron dik. Het heelal start niet 

vanuit een singulariteit en dijt volgens de auteur evenmin inflatoir uit! 

  

Zolang er atomen afwezig zijn is gravitatie en daarmee gravitatie-energie eveneens afwezig in 

het heelal. Pas 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang vormen die protonen en elektronen samen 

weer het waterstof atoom/molecuul. Pas met dat waterstof atoom/molecuul komen o.a. 

gravitatie en het fenomeen gravitatie-energie t.o.v. het Little Bang punt terug in het heelal!  

 

Die volkomen kosteloos toegevoegde gravitatie-energie vormt de drijvende kracht achter 

iedere cyclus van het heelal! De thans zo naarstig door de wetenschap gezochte ‘donkere’ 
energie is niets anders dan deze, met vorming van waterstof, toegevoegde gravitatie-energie! 

Die ‘donkere’ energie is reeds sinds 2007 volledig logisch verklaard.  

 

● Document G7 beschrijft de 29 stappen van de heelalcyclus vanaf de Little Bang. We 

verkeren in stap 23 van deze cyclus en zijn al circa 40 – 45 miljard jaar onderweg in de 

huidige heelalcyclus. Het huidige heelal is veel ouder dan aangenomen en heeft een veel 

langere voorgeschiedenis dan de thans gedachte 13,8 miljard jaar!  

Alle sterrenstelsels zijn in stap 16 gestart met een eigen waterstof supernova-explosie of Big 

Bang. Pas na die Big Bangs ontstaan de meestal 2 – 4 spiraalarmen van de sterrenstelsels.  

De heelalcyclus van 29 stappen van de auteur is mathematisch te modelleren. Op basis van 

zo’n mathematische model is anno 2016 zowel het volledige verleden, het heden als de gehele 

toekomst van dit heelal volledig kwantitatief in te vullen. 

 

● Document G8 bevat de circa honderd figuren die bij de heelalcyclus G7 horen en die 

samen met  Adarshi Yadava zijn gemaakt. Alle figuren zijn door de auteur voorzien van een 

eigen toelichting. De Little Bang, de supernova explosies aan het begin van sterrenstelsels 

(stap 16) zijn daar uitgewerkt in figuren evenals de komende circa 400 – 450 miljard jaar van 

dit heelal. Aan het eind van deze periode bereikt het heelal zijn maximale uitdijing van circa 

3,0 – 3,5 miljard lichtjaar. (Vanaf de aarde kijken we steeds door die dunne heelalbolschil met 

waterstof en helium heen). Over circa 400 – 450 miljard jaar gaat het heelal weer gedurende 

2,0 – 2,5 miljard jaar stationair inkrimpen in de richting van het centrum C van het heelal en 

vorming van een nieuw Little Bang zwarte gat.  

Die eerder kosteloos toegevoegde gravitatie-energie wordt bij het inkrimpen weer volledig 

verbruikt voor het continu afremmen van de versnelling tot een constante inkrimpsnelheid. 

Hierdoor duurt het inkrimpen heel lang maar wordt een Big Crunch voorkomen.  

 
● Document G9 geeft aan dat alle fysische en chemische krachten van atomen en 

bijbehorende natuurconstanten kwantitatief heel langzaam veranderen in de tijd. Alleen de 

elementaire lading en magnetische spin van het proton/elektron en hun natuurconstanten zijn 

enig echte constanten. Die verandering in de overige krachten en natuurconstanten van 

atomen heeft ook effecten op de door deze atomen in het verleden uitgezonden 

elektromagnetische straling! 
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● Document G10 beschrijft de minieme afwijking die alle vormen van elektromagnetische 

straling en deeltjesstraling ondergaan in het heelal als gevolg van een extreem lage 

concentratie waterstof aanwezig in de heelalbolschil tussen de sterrenstelsels. Binnen de 

sterrenstelsels zelf zijn extreem lage concentraties aan zowel waterstofgas als heliumgas 

aanwezig. Die gassen zorgen ervoor dat alle vormen van elektromagnetische straling in heel 

geringe mate worden afgebogen en zelfs zodanig wordt afgebogen dat deze straling voor 

100% binnen de heelalbolschil blijven voortbewegen en daaruit niet kan ontsnappen.  

 

Door die geringe afbuiging vormt het heelal een 100% gesloten systeem voor alle vormen van 

elektromagnetische straling en daarin aanwezige massa, materie, lading, spin en kinetische 

energie.  

Die geringe afwijking van licht gedurende miljarden jaren in het heelal zorgt ervoor dat we 

het diepe heelal uitsluitend via die gekromde heelalbolschil van waterstof en helium kunnen 

waarnemen. Die minieme afwijking zorgt er tevens voor dat alle beelden uit het diepe heelal 

zowel volledig virtueel als volkomen vertekend zijn. Die prachtige virtuele beelden zet 

astronomen echter volledig op het verkeerde been.  

 
 
-) Documenten onder B:  Alle leven heelal is biochemisch identiek: 
● In document B1 wordt zowel top-down vanuit Biochemical Pathways als bottom-up vanuit 

alle denkbare moleculen afgeleid dat alle vormen van leven in het heelal biochemisch 

dwingend berusten op de schema’s van Biochemical Pathways; later het Recon2 model.  
Het periodiek systeem der elementen laat slechts één biochemisch systeem toe. Daardoor kan 

levende materie zich overal spontaan ontwikkelen als op aarde en alleen op planeten die met 

de aarde te vergelijken zijn. Naar schatting bevat ieder sterrenstelsel circa tien tot duizend 

planeten met levende materie. Leven is zeldzaam maar is wel overal aanwezig!  

 

In verband met de stabiliteit van de waterstof bruggen in het DNA/RNA en de 

vorming/afbraak van eiwitten is de snelheid van levende materie in het heelal beperkt tot 

maximaal circa 300 km/s t.o.v. de aarde of één promille van de lichtsnelheid c. Het 

overbruggen in de ruimte van 1 lichtjaar vergt dan circa duizend jaar! De mensheid zal er 

nimmer in slagen om andere sterren te bereiken laat staan de daar aanwezige planeten waar de 

mensheid zich zou kunnen vestigen nadat ze deze planeet volledig hebben uitgewoond! 

  

● De documenten B2, B3 en B4 zijn steeds kortere samenvattingen van document B1. In B4 

wordt uitgelegd waarom fosfor niet kan worden vervangen door arseen. 

 
-) Document onder J: de 25 vragen van David Gross 
● In het document onder J geeft de auteur antwoorden op de 25 vragen van David Gross. De 

auteur heeft geen enkele serieuze reactie mogen ontvangen vanuit de exacte wetenschappen.  

 

 

Zwijndrecht, 22 januari 2016  

 

 

 

 

 


