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OVER DE AUTEUR: ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel 
 

 

■ Auteur is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit & Research (WUR) in de 

richting waterzuivering. Tot zijn pensioen in 2004 was hij werkzaam als ambtenaar bij 

Rijkswaterstaat toen nog onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  

Zijn werk had verschillende milieukundige raakvlakken: waterkwaliteit, subsidiëring, 

waterzuivering, bodemsaneringen, vuilverwerking, vuilstorten, baggerspecie(depots) en 

vergunningverlening. Kortom veel vervuiling, sanering en subsidiegeld. 

Zie: Algemene Inleiding (A1), CV auteur (A2) en Samenvatting (A3). 

 

■ Eind jaren ‘70 raakte auteur geïnteresseerd in de biochemische basisstructuur van 

levende materie (documenten B1, B2, B3). De basis in die structuur heeft hij vanaf 1985 

– 2000 blootgelegd en heeft hij deze structuur geformuleerd in de vorm van de Wetten 

biochemie van levende materie. Qua opleiding is de auteur geen (bio)chemicus. 

 

■ Met de jaren groeide het inzicht dat de fysica, de chemie, biochemie, de kernfysica, de 

deeltjesfysica en de astrofysica één onlosmakelijk geheel vormen waarbinnen alles op 

logische wijze naadloos op elkaar aansluit. Hij zoekt in die periode naar de logica en de 

grote lijnen binnen dat geheel.  

Zijn scoop verbreedt zich later vanaf elementaire higgs tot protonen/elektronen, de 

opbouw van atomen en daarna verder tot de processen op de schaal van het heelal zelf en 

de door het heelal doorlopen energie-neutrale cyclus. Daarbij stuit de auteur op de 

aanwezigheid van een flink aantal basale fouten in het fundament van de exacte 

wetenschappen; (I 3). 

 

■ Tot heden (2016) realiseert daar niemand zich de aanwezigheid van dergelijke basale 

fouten in het fundament van de exacte wetenschappen. Dat zijn onder andere:  

-) de relativiteitstheorie, (G5) en daarmee verbonden Big Bang theorie, (G6)  

-) het atoommodel van Bohr met neutronen in de atoomkern, (F1d)  

-) het stelsel met 2 elementaire krachten i.p.v. anno 2016 de huidige 4 fundamentele  

    krachten, (C1, C2 en F1d)  

-) de eigenschappen van zwart gat atomen en van zwarte gaten, (C3 en F1e) en  

-) het huidige Standaard Model *). 

*) Zie de vier elementaire higgs van de auteur in document F1a 2014.  

 

■ De 25 vragen van David Gross (document J1) zijn het directe gevolg van die 

ingeweven fouten die via de (vak)literatuur in stand worden gehouden. Die fouten blijven 

in stand totdat de exacte wetenschappen deze zelf saneert en corrigeert.  

In zijn documenten analyseert auteur bovengenoemde fouten en werkt hij alternatieven 

uit om deze te corrigeren.  
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■ Dat raakt de basis van de huidige fysica, (bio) chemie en astrofysica in de kern en valt 

daar dus heel slecht. Logisch dat de exacte wetenschappen grote moeite hebben om de 

visies van de auteur anno 2016 te accepteren laat staan dat ze hem helpen met het 

mathematisch modelleren van de heelalcyclus en daarmee met het kwantificeren van deze 

cyclus.  

 

■ Vele onderzoeken in de exacte wetenschappen betreffen een steeds verdere 

uitvergrotingen van details zonder dat men goed zicht heeft op het grote geheel en 

samenhang vanaf higgs niveau – het niveau van het heelal zelf. De website 

www.uiterwijkwinkel.eu van de auteur beoogt juist dat grote geheel vanaf higgs tot aan 

het heelal te schetsen en nader uit te werken tot één overall breed gedragen visie. Dat is 

nieuw!  

In het huidige onderzoek en publicaties zijn veel vanuit het verleden ingegroeide fouten 

aanwezig in de uitgangspunten. Dat vele onderzoek resulteert in een stortvloed aan 

publicaties die veelal op foutieve uitgangspunten zijn gebaseerd. Hierdoor houden die 

fouten zichzelf via de vakliteratuur in stand en breiden ze zich uit als virussen.  

 

■ Verder zijn veel van die publicaties in vakbladen pas toegankelijk na betaling terwijl 

het onderzoek met publieke belastinggelden is gefinancierd en is uitgevoerd. Dit is het 

gevolg van een vreemde feitelijk onacceptabele machtstoestand/ monopolie positie van 

de uitgevers van wetenschappelijke vakbladen. De resultaten van dergelijke publiek 

gefinancierde onderzoeken zijn nu niet vrij via internet te bereiken/ toegankelijk.  

In samenhang met de geconstateerde fundamentele fouten moedigt dit het gebruik van de 

huidige vakliteratuur niet aan. 

 

■ Auteur gaat primair uit van zijn fysische en chemische basiskennis zoals die 

onderwezen werd op middelbare school en op de Universiteit. Ook die basiskennis stelt 

hij ter discussie door deze te toetsen op logica en consistentie.  

Het gevolg daarvan was dat auteur systematisch alle krachten in de natuur opnieuw moest 

afleiden vanaf het higgs niveau tot het niveau van atomen/isotopen van het periodiek 

systeem en het periodiek systeem van zwart gat atomen. Tevens heeft hij de oorsprong 

van massa en materie afgeleid. Zie de documenten F1a 2014, F1b, F1c, F1d en F1e. 

 

■ De auteur heeft het fenomeen van gravitatie verklaard in de documenten E3 en E3-1. 

Dat heeft geresulteerd in wezenlijke aanpassingen van de Gravitatiewet van 

Newton/Einstein o.a. door het toevoegen aan hun formules van een extra correctie factor 

cos α.  

Met die correctie factor cos α opgenomen worden fenomenen als ‘donkere 

massa/materie’ reeds vergaand verklaard. ‘Donkere energie’ is in feite niets anders dan 

gravitatie energie. Die gravitatie-energie in het heelal is niet vanaf de aarde waar te 

nemen of te meten terwijl deze energie daar wel aanwezig is. Gelukkig valt gravitatie-

energie te berekenen mits je uitgaat van een correct bol-/ballonvormig model van het 

heelal.  
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■ De auteur heeft de overgang afgeleid van massa naar materie en de fysische begrippen 

massa en materie nader en opnieuw gedefinieerd. In het heelal worden materie loze 

fotonen in het heelal weer terug gevormd tot constructies van fotonen waaraan in het 

heelal gedurende miljarden jaren E = ½ mc2 aan rotatie-energie wordt toegevoegd. Met 

die energie wordt tevens het kenmerk van (anti)materie toegevoegd aan massa en 

structuren van neutrino’s en fotonen. 

  

In document F1b schetst de auteur de ruimtelijke constructies van neutrino’s en van 

fotonen en in F1c de verdere opbouw via constructies van fotonen tot protonen en tot 

elektronen. Het proton en het elektron resulteert in eerste instantie uitsluitend in de 

vorming van het waterstof atoom/molecuul.  

Vanuit waterstof resulteert kernfusie heelalwijd uitsluitend in de vorming van de 

elementen/isotopen van het periodiek systeem; zie document F1d.  

 

■ Auteur beschrijft de 29 stappen van de heelalcyclus die het heelal van Little Bang tot 

volgende Little Bang doorloopt in een cyclustijd van circa 2,5 ± 0,5 biljoen jaar: (G3, 

G4, G6, G7 en G8). Hij beschrijft de uitdijing en inkrimping van dat heelal met zijn 

supernova’s, de vorming van de elementen periodiek systeem, de latere vorming van 

sterrenstelsels en die van zonnestelsels.  

Gravitatie remt de uitdijing van de heelalbolschil steeds verder af. Alle sterrenstelsels 

worden de komende honderden miljarden jaren uiteindelijk volledig opgeslokt door hun 

eigen centrale zwarte gat.  

 

De beschouwingen van de auteur over de heelalcyclus zijn in dit stadium nog puur 

kwalitatief. Alle stappen in de heelalcyclus en daarmee de heelalcyclus als geheel laten 

zich vertalen in wiskundige modellen. Dan worden de fundamentele fouten in de 

uitgangspunten van de relativiteitstheorie (G5) ook meteen duidelijk.  

Op basis van dat mathematische model kan het heelal en zijn cyclus volledig kwantitatief 

worden ingevuld,  

 

■ Auteur verwacht dat zijn documenten en de mathematische modellering van het heelal 

en zijn cyclus vergaande gevolgen hebben voor het fundament van de huidige exacte 

wetenschappen.  

 

 

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

 

Zwijndrecht, 22 januari 2016, 

 

*) Copyrights en auteursrechten 


