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G11  Heelalcyclus; de kwalitatieve en kwantitatieve brug tussen relativiteitstheorie en kwantummechanica.1        

www.uiterwijkwinkel.eu  

29 januari 2019 

 

Heelalcyclus; kwantitatieve brug tussen 

relativiteitstheorie en kwantummechanica: 
 

 

*1) INLEIDING  

De relativiteitstheorie (RT) beschrijft de relatie tussen massa en energie op microschaal 

mathematisch via de formule E = mc2. Via die formule stelt Einsteins massa 100% equivalent 

aan energie. In de RT zijn de overgangen tussen massa ↔ energie zijn helaas niet stapsgewijs 

uitgewerkt. Deze overgangen massa ↔ energie zijn in fysisch opzicht niet te volgen.  

Op de macroschaal van het heelal is gravitatie / zwaartekracht mathematisch bezien de 

resultante van de kromming van ruimte en tijd (ruimtetijd) van het heelal.  

In de RT biedt Einstein de wetenschap helaas geen puur fysische verklaringen voor de 

fenomenen massa, materie, gravitatie en voor de oorsprong van de kromming van tijd en 

ruimte. In de RT ontbreekt ook een fysische verklaring voor het ontstaan van de meest 

elementaire krachten in het heelal: a) elektrische lading en b) magnetische spin. 

 

De kwantummechanica (KM) beschrijft mathematisch de fysische en chemische krachten en 

bindingen maar die spelen alleen op de microschaal van het atoom / molecuul en kleiner.  

Ook hier ontbreekt een fysische verklaring voor het ontstaan van krachten op het atoom. 

 

Al bijna een eeuw pogen de exacte Wetenschappen Einsteins Relativiteitstheorie (RT) te 

koppelen aan de Kwantummechanica (KM) van Bohr / Schrödinger en daarmee beide 

theorieën te unificeren en onder één gemeenschappelijke noemer te brengen. Tot heden 

(2019) zonder succes.  

 

 

*2) VRAAGSTELLING: 

 

-) Is de koppeling tussen RT en KM mogelijk?: 

Zijn beide fundamentele theorieën in de Wetenschap wel aan elkaar te koppelen of principieel 

juist niet? Vereenvoudigd resulteert dit in de vraag: Hebben massa / lading / magnetische spin 

/ gravitatie en de fysica en chemie van atomen één gemeenschappelijke oorsprong of is 

hiervan juist geen sprake?  

En zo ja; waaruit bestaat die koppeling? Welke algemene structuur is dan aanwezig in de 

opbouw van: a) massa / lading / spin (van Higgs deeltjes), b) materie / antimaterie, c) 

gravitatie (kwantum-gravitatie), d) fysische / chemische krachten en hun bindingen 

(kwantummechanica) en e) de bijbehorende natuurconstanten van die krachten? 

 

 

*3) SAMENVATTING: 

 

-) Massa, materie, de RT en de KM berusten op eenzelfde gemeenschappelijke basis: 

In dit document leidt de auteur af, in dit stadium alleen kwalitatief, dat inderdaad sprake is 

van één gemeenschappelijke basis die berust op kinetische energie.  

Die basis geldt niet alleen voor de RT en de KM doch is veel breder. Deze basis omvat tevens 

de begrippen massa (Einstein), lading, spin en materie / antimaterie.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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a) De vier Higgs deeltjes: 

Het allerlaagste niveau van massa en materie van het proton en het elektron berust op:  

1) twee super-symmetrische Higgs deeltjes van het proton en op  

2) twee eveneens super-symmetrische Higgs deeltjes van het elektron. Document F1a 2014 + 

figuren. Met deze vier Higgs deeltjes zijn alle onderdelen van het Standaard Model op te 

bouwen. Documenten F1b en F1c + figuren.  www.uiterwijkwinkel.eu 

 

Op het allerlaagste Higgs niveau resulteert kinetische energie in drie vaste interne 

hoeksnelheden van alle Higgs deeltjes rondom hun lengteas en rondom hun beide 

breedteassen. Die kinetische energie en daaruit voortvloeiende drie rotaties resulteren in drie 

inwendige vervormingen van alle Higgs deeltjes. Figuren document F1a 2014  

Bij alle Higgs deeltjes is, behalve tijdens botsingen in deeltjesversnellers, heelalwijd altijd 

sprake van drie vaste hoeksnelheden en drie vaste vervormingen. 

 

Als reactie op die drie vervormingen genereren alle proton- en elektron Higgs deeltjes, 

afhankelijk van de rotatie richting, een vaste combinatie van: 

1) elementaire massa of antimassa en 2) een elementaire positieve of negatieve elektrische 

lading als gevolg van rotaties om de lengteas en  

3) een elementaire magnetische spin ↓ of ↑ als gevolg van rotaties om beide breedteassen.  

Die vaste hoeveelheid inwendige kinetische energie en rotaties van beide basis Higgs deeltjes 

zorgen onlosmakelijk tegelijkertijd voor: elementaire massa, elementaire lading en 

elementaire spin!  

 

Op Higgs niveau is dan geen rotatie ruimte meer over voor het genereren van gravitatie! 

Gravitatie moet dus op een hoger niveau dan dat van deze 4 Higgs worden gegenereerd. 

Samen vormen massa, lading, spin en interne kinetische energie voor een vaste, constante en 

onlosmakelijke vier-eenheid. Die geldt voor alle 4 Higgs deeltjes. Die vaste vier-eenheid bij 

Higgs deeltjes is mathematisch vorm te geven en is dan kwantitatief in te vullen!  

 

-) Op Higgs niveau is slechts beperkte hoeveelheid kinetische energie acceptabel: 

Op dat laagste Higgs niveau wordt slechts een geringe maar vaste en constante hoeveelheid 

kinetische energie geaccepteerd. Alle niet op Higgs niveau bruikbare interne kinetische 

energie wordt verplaatst en gehecht aan de buitenkant van de Higgs deeltjes en daar omgezet 

in externe (hoek)snelheid. 

 

-) Botsingen in deeltjesversnellers resulteren tijdelijk in veel hogere kinetische energie: 

Tijdens botsingen in deeltjesversnellers wordt die interne kinetische energie van Higgs 

deeltjes tijdelijk extreem verhoogd en slechts in uitzonderlijke gevallen verlaagd . Dat 

resulteert op Higgs niveau in een extreem grote(re) hoeksnelheden wat weer resulteert in een 

tijdelijk veel hogere gemeten massa, lading en spin van de betrokken Higgs deeltjes en soms 

verlaagde waarden!  

Deze vrijkomende hoogenergetische deeltjes / brokstukken zijn heel reactief. Ze vormen 

allerlei nieuwe deeltjes van het proton die oorspronkelijk niet in de botsende protonen 

aanwezig waren op het moment net voor de botsing! 

 

b) Materie en antimaterie: 

Met die 4 Higgs deeltjes zijn uitsluitend neutrino’s en fotonen van het (anti)proton en die van 

het (anti)elektron op te bouwen. Document F1b.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Met die die neutrino’s en fotonen van het proton en het elektron zijn vervolgens uitsluitend 

constructies van het (anti)proton en die van het (anti)elektron op te bouwen. Die constructies 

van het proton / elektron verkrijgen pas de eigenschap van materie / antimaterie zodra deze 

constructies met de lichtsnelheid om hun lengteas roteren en daarmee E = ½ mc2 aan rotatie-

energie is toegevoegd. Document F1c.  

In het heelal vindt dat opwinden ook plaats. Dat opbouwproces van protonen en elektronen 

vanuit neutrino’s en fotonen en opwinden met E = ½ mc2 vergt daar circa 13,6 miljard jaar. 

(Om die reden verdwijnen alle fotonen in protonen, elektronen en waterstof. Daardoor kunnen 

we slechts 13,6 miljard terugkijken in het heelal dat thans reeds 40 – 45 miljard jaar oud is / 

moet zijn) 

Bij annihilatie van equivalente materie / antimaterie komt dan E = 2 x 1/2mc2 = mc2 vrij aan 

energie in vorm van fotonen en neutrino’s. Bij annihilatie wordt helemaal niets van de 

aanwezige massa omgezet in energie! Al lijkt dat ogenschijnlijk wel zo.  
 

c) Gravitatie: 

Gravitatie wordt gegenereerd vanuit de ‘schil’-elektronen van atomen. Gravitatie is het 

gevolg van vervormingen in de banen van de ‘schil’-elektronen van atomen die optreden als 

gevolg van externe snelheid en hoeksnelheid van atomen in het heelal. Gravitatie is geen 

elementaire kracht doch is slechts een van snelheid afgeleide kracht van atomen. Gravitatie 

komt niet vanuit de atoomkern doch is specifiek afkomstig vanuit de ‘schil’-elektronen van 

atomen.  

Doel van gravitatie is snelheid van het atoom af te remmen. Dat wordt gerealiseerd door 

botsingen tussen hemellichamen te creëren. Bij botsingen wordt snelheid / kinetische energie 

omgezet in warmte / fotonen. 

Gravitatie is niet het gevolg van de kromming van tijd en ruimte van het heelal doch het 

gevolg van de bewegingen van atomen binnen die van nature reeds perfect gekromde tijd en 

ruimte van het heelal. Zie documenten E3, E3-1 (figuren gravitatie) en E3-2 (fysische 

oorsprong gravitatie).  

Aan gravitatie zit gekoppeld gravitatie-energie. Dat is de gezochte ‘donkere’ energie. 

 

d) Fysische en chemische krachten van atomen en hun bindingen: 

De niet elementaire fysische en chemische krachten van de ‘schil’-elektronen van atomen zijn 

het gevolg van de door (hoek)snelheid in het heelal ‘toegevoegde’ externe en uitwendige 

kinetische energie (= KM).  

Via het aangaan van bindingen kunnen ‘schil’-elektronen van atomen een deel van deze 

‘toegevoegde’ energie omzetten in warmte. Alleen de bij deze binding betrokken ‘schil’-

elektronen komen in een energetisch gunstiger baan te lopen rond de atoomkern(en). Zie 

document F1d + figuren. 

 

-) Snelheid / kinetische energie vormen de gemeenschappelijke basis tussen Higgs  

   deeltjes, materie, de RT en de KM: 

- Inwendige / interne hoeksnelheden van Higgs deeltjes genereren: massa, lading en spin. 

- Externe rotatie van proton / elektron met de lichtsnelheid klok mee / klok tegen zorgt  

   voor de eigenschappen van materie / antimaterie van deze protonen / elektronen. 

- Externe snelheid van atomen genereert gravitatie vanuit de ‘schil’-elektronen (= RT) en  

- Externe kinetische energie van atomen vormen de basis van fysische en chemische krachten  

   eveneens vanuit de ‘schil’-elektronen en hun bindingen (= KM) 

Kinetische energie / snelheid vormen de gemeenschappelijke basis voor zowel a) de 

Higgs deeltjes, b) materie / antimaterie, c) de relativiteitstheorie als d) de 

kwantummechanica.  
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Deze drie interne / inwendige hoeksnelheden van Higgs deeltjes zijn modelmatig af te leiden.  

Het aantal externe / uitwendige snelheden van atomen in het heelal en daarmee verbonden 

kinetische energie is op ieder moment kwalitatief af te leiden vanuit de heelalcyclus en het 

daarmee verbonden, nog op te stellen, mathematisch model van deze cyclus. Documenten G7 

en G8 Engels www.uiterwijkwinkel.eu .  

 

-) Modelleren heelalcyclus; kwalitatieve en kwantitatieve koppeling tussen RT en KM: 

De snelheden en bijbehorende kinetische energieën van atoomkernen en hun ‘schil’-

elektronen in het verleden, het heden en in de toekomst zijn eerst kwantitatief in te vullen na 

het mathematisch modelleren van deze energie-neutrale heelalcyclus. De auteur zoekt Uw 

steun bij het mathematisch modelleren van deze energie-neutrale heelalcyclus. 

 

 

*4) KOPPELING GRAVITATIE (RT) AAN FYSISCHE EN CHEMISCHE 

KRACHTEN / BINDINGEN (KM): 

 

-) Ontbreken fysische verklaring voor massa, lading, spin, materie en gravitatie: 

Sinds Newton is binnen de exacte Wetenschappen gravitatie steeds onlosmakelijk 

rechtstreeks gekoppeld aan massa. In de periode 1905 – 1918 was Einstein nog onbekend met 

het atoom. In de relativiteitstheorie (RT) stelde Einstein via de formule E = mc2 massa 100% 

equivalent aan energie.  

In de RT is gravitatie met name mathematisch uitgewerkt. Gravitatie werd toegeschreven en 

verklaard aan de hand van de kromming van ruimte en tijd (ruimtetijd) in het heelal. In die 

periode reikte de kennis van het heelal echter niet verder dan het Melkwegstelsel! 

Zowel Newton als Einstein hadden geen puur fysische verklaring voor de fenomenen massa, 

lading, spin, materie en gravitatie!  

 

 

4.1 FYSISCH OORSPRONG VAN MASSA, LADING EN SPIN OP HIGGS NIVEAU: 

 

-) De oorsprong op Higgs niveau van massa, lading en spin: 

Zowel in de RT als in de exacte wetenschappen anno 2019 ontbreekt nog steeds een goede en 

sluitende verklaring hoe beide overgangen van: a) massa in energie of b) van energie in massa 

nu feitelijk fysisch en stapsgewijs plaatsvinden!  

In het Standaard Model (SM) anno 2019 staat de massa van het Higgs deeltje volledig op zich 

zelf. Daar is massa alleen gekoppeld aan energie (126 GeV) en ontbreekt de koppeling tussen 

massa en lading / spin! In het Standaard Model is massa volledig losgekoppeld van de twee 

elementaire krachten: 1) elektrische lading en 2)elementaire magnetische spin!  

 

In document F1a 2014 + figuren www.uiterwijkwinkel.eu beschrijft de auteur kwalitatief de 

relatie tussen kinetische energie en het ontstaan van: 1) (anti)massa, 2)  + / - elektrische lading 

en 3) magnetische spin ↑ / ↓ op deze twee super-symmetrische Higgs proton deeltjes en twee 

super-symmetrische elektron Higgs.  

Door kinetische energie roteren alle Higgs deeltjes om hun drie maximaal mogelijke 

rotatieassen. Dat resulteert in drie vaste rotatiesnelheden; één snelle rotatie om de lengteas en 

twee gelijke maar veel langzamere rotaties om de beide breedteassen. Die te modelleren drie 

vaste rotatiesnelheden resulteren op Higgs niveau in drie vaste vervormingen van alle Higgs 

deeltjes van het proton en die van het elektron. Die drie rotaties zijn klok mee of klok tegen. 

Daardoor zijn maximaal twee proton Higgs mogelijk en maximaal twee elektron Higgs.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Die Higgs deeltjes zijn twee aan twee 100% spiegelbeeldig en daarmee super-symmetrisch!  

 

Om die vervormingen door (anti)kinetische energie tegen te gaan / te bestrijden genereren de 

twee spiegelbeeldige en super-symmetrische proton Higgs deeltjes twee vaste combinaties 

van a) massa of antimassa, b) + of - elektrische lading, c) magnetische spin ↑ of ↓. Dat geldt 

navenant ook voor beide spiegelbeeldige en super-symmetrische elektron Higgs.  

Van die twee proton Higgs en twee elektron Higgs zijn mathematische modellen te maken die 

Einsteins massa zonder equivalentie koppelen aan kinetische energie. Die modellen tonen 

stapsgewijs de overgang van kinetische energie in massa lading en spin en daarmee de 

fysische relatie tussen kinetische energie en massa, lading en spin. 

 

Die modellen moeten resulteren in kwantitatief gelijke elektrische lading en magnetische spin 

en in een massa verschil met een factor van circa twee duizend tussen proton- en elektron- 

Higgs! Alle materie in het heelal is opgebouwd uit die twee super-symmetrische proton Higgs 

en twee super-symmetrische elektron Higgs.  

 

-) Massa en antimassa kunnen niet annihileren: 

Bijzonder is nu dat het Higgs deeltje en zijn anti Higgs deeltje elkaar wederzijds aantrekken 

via lading en spin en daarmee bindingen vormen doch dat deze Higgs elkaars tegengestelde 

drie basis rotaties niet wederzijds kunnen opheffen! Deze elementaire rotaties op Higgs 

niveau zijn niet om te zetten in vrije energie / warmte! Het Higgs deeltje en spiegelvormige 

anti Higgs deeltje kunnen dus niet met elkaar annihileren!  

Dat heeft vergaande consequenties! Einsteins formule E = mc2 geldt dan niet voor m = 

elementaire massa / antimassa! De formule E = mc2 kan dan nog uitsluitend gelden voor de 

annihilatie van equivalente materie / anti materie! Document F1c + figuren 

www.uiterwijkwinkel.eu .  

 

 

4.2 HEELAL OPGEBOUWD MET UITSLUITEND PROTONEN EN ELEKTRONEN: 

 

-) Met Higgs zijn neutrino’s en fotonen van het proton en het elektron op te bouwen: 

Met die twee super-symmetrische proton Higgs en twee super-symmetrische elektron Higgs 

zijn soortgelijke grotere constructies te maken in de vorm van neutrino’s en fotonen. Die 

constructies van neutrino’s en fotonen bestaan uit een equivalent aantal gewone Higgs 

deeltjes en anti Higgs deeltjes. Dergelijke neutrino’s en fotonen van het proton (infrarood) en 

neutrino’s en fotonen van het elektron (licht) hebben daardoor geen niet meetbare massa, 

lading en spin terwijl die massa, lading en spin wel degelijk aanwezig zijn! Document F1b + 

figuren. Tussen proton Higgs en elektron Higgs zijn bindingen niet mogelijk! 

 

-) Met neutrino’s en fotonen zijn uitsluitend het proton en het elektron op te bouwen: 

Een niveau hoger zijn met deze neutrino’s en fotonen zijn uitsluitend constructies op te 

bouwen van het proton / antiproton of separaat die van het elektron / positron.  

In het heelal worden standaard alleen constructies van gewone protonen en elektronen 

gevormd en worden daar geen antiprotonen of positronen gevormd. (1 neutron = 1 proton + 1 

elektron). Document F1c + figuren. 

 

-) Materie / antimaterie: 

Deze constructies van het proton / antiproton en van het elektron / positron krijgen pas de 

eigenschap van materie dan wel van anti-materie toegevoegd als in totaal E = 1/2mv2 aan 

rotatie-energie is toegevoegd aan de rotaties van het proton / elektron om hun lengteas en 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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beide breedteassen. Dat zijn rotaties klok mee dan wel een rotaties klok tegen met de 

lichtsnelheid. In het heelal vindt dat opwinden van de rotaties tot E = 1/2mc2 zodanig plaats 

dat daarbij uitsluitend gewone protonen / elektronen worden gevormd en geen antiprotonen en 

positronen!  

In het heelal neemt dat toevoegen van die rotatie-energie en omvormen van neutrino’s en 

fotonen tot nieuwe protonen, elektronen en nieuw waterstof circa 13,6 miljard jaar in beslag. 

(Om die reden is onze waarnemingshorizon op het heelal beperkt tot slechts maximaal 13,8 

miljard lichtjaar. Het huidige heelal is echter reeds minimaal circa 40 – 45 miljard jaar oud)  

 

-) Annihilatie: 

Bij annihilatie van equivalente materie / antimaterie worden die rotaties klok mee of klok 

tegen met de lichtsnelheid wederzijds opgeheven. Bij annihilatie vallen de aanwezige 

(anti)protonen, (anti)elektronen en (anti)neutronen weer uiteen in hun oorspronkelijke 

bouwstenen van neutrino’s en fotonen waaruit ze waren opgebouwd. Bij annihilatie komt  

E = mc2 vrij aan energie. Bij annihilatie wordt geen elementaire massa omgezet in energie! Al 

lijkt dat ogenschijnlijk wel plaats te vinden! Dit noopt tot aanpassingen van de 

relativiteitstheorie. Daar zit U niet op te wachten. 

 

  

4.3 PERIODIEK SYSTEEM START VANUIT WATERSTOF: 

 

-) Waterstof als start van de elementen van het periodiek systeem: 

Met protonen en elektronen is in eerste instantie uitsluitend waterstof te vormen en geen 

hogere elementen. Hogere atomen / elementen zijn pas uitsluitend te vormen via kernfusie in 

sterren en tijdens supernova explosies. Om puur energetische redenen resulteert kernfusie 

startend vanuit waterstof heelalwijd uitsluitend in atomen opgebouwd conform de elementen 

van het periodiek systeem. Gravitatie en de fysische en chemische krachten / bindingen zijn 

heelalwijd opgebouwd uit de zelfde 9 – 11 componenten. Dat geldt ook voor de 

natuurconstanten. Document F1d + figuren. 

 

 

4.4 PERIODIEK SYSTEEM VAN ZWART GAT ATOMEN START VANUIT 

BERYLLIUM: 

 

-) Periodiek systeem zwart gat atomen start eerst bij beryllium:   

De elektronenschillen van gewone atomen kunnen instorten tot vlak nabij de atoomkern en 

waarbij gewone atomen transformeren tot zwart gat atomen. Dat ineenstorten van de 

elektronenschillen geschiedt uitsluitend onder: a) extreem hoge druk van buitenaf en b) via 

het vormen van van der Waalsbindingen tussen elektronenparen binnen en tussen de 

elektronenschillen van eenzelfde atoom.  

Voor dat vormen van dergelijke interne van der Waals bindingen en het instorten van de 

elektronschillen van gewone atomen zijn minimaal twee elektronenparen vereist. De overgang 

van gewoon atoom naar zwart gat atoom kan pas plaatsvinden vanaf het atoom beryllium en 

hoger. Zwart gat atomen zijn ruimtelijk gezien verschrompelde kopieën van gewone atomen! 

Figuren document F1e. 

 

De elementen H, He en Li missen die twee minimaal benodigde elektronenparen en kunnen 

derhalve niet ineenstorten tot zwart gat atomen! Die drie lichtste elementen kunnen daardoor 

niet in een zwart gat verdwijnen! Het periodiek systeem van zwart gat atomen start eerst vanaf 

het zwart gat element beryllium.  
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-) Zwart gat atomen / zwarte gaten zijn superkoud: 

Bij zwart gat atomen zit de atoomkern volledig ingeklemd tussen de elektronenschillen 

waarbinnen de elektronen met tegen de lichtsnelheid rondom de atoomkern roteren. Bij zwart 

gat atomen heeft de atoomkern vrijwel geen ruimte meer over om te trillen en daarmee 

temperatuur te tonen. Alle zwart gat atomen zijn daardoor super koud en verkeren nabij 2.7 

kelvin. Dat geldt ook voor vormen van zwarte gaten. Om die reden kunnen zwarte gaten geen 

licht uitzenden! Zwarte gaten kunnen evenmin energie opnemen. Het zijn in feite perfecte 

spiegels! 

 

-) Zwarte gaten kunnen niet instorten tot singulariteit: 

Bij zwart gat atomen in zwarte gaten stoten de elektronenschillen elkaar netto wederzijds af. 

Daardoor kunnen zwarte gaten fysisch niet verder instorten tot een singulariteit! Zo’n 

singulariteit is alleen mathematisch mogelijk. Fysisch gezien is een singulariteit echter 

onmogelijk!  

 

-) Zwarte gaten zijn instabiel en blijven alleen stabiel als voldoende gravitatie wordt 

gegenereerd:  

Zwarte gaten blijven uitsluitend stabiel zolang het zwarte gat meer gravitatie genereert dan de 

wederzijdse elektrische afstoting tussen zwart gat atomen onderling. Alleen gravitatie is in 

staat deze zwart gat atomen opgesloten te houden binnen het zwarte gat / gecomprimeerde 

hemellichaam. Die minimaal vereiste hoeveelheid gravitatie is gedefinieerd als de Kritische 

zwart gat gravitatie of Krizgag. 

Bij onderschrijden van Krizgag valt het zwarte gat eerst uiteen in instabiele zwart gat atomen 

die vervolgens explosief rechtstreeks uiteenvallen in een equivalent aantal gewone protonen 

en elektronen. Figuren 17 – 27 G8  www.uiterwijkwinkel.eu  

 

 

4.5 FYSISCHE OORSPRONG VAN GRAVITATIE: 

 

-) Ontkoppeling massa en gravitatie: 

De massa van het atoom bevindt zich vooral in de protonen aanwezig in de atoomkern.  

(1 n = 1 p + 1e). De massa van de atoomkern is globaal evenredig met het aantal ‘schil’-

elektronen van het atoom.  

De fysische oorsprong van gravitatie bestaat echter niet uit de directe koppeling aan de massa 

van de atoomkern. Gravitatie wordt uitsluitend gegenereerd vanuit de ‘schil’-elektronen van 

atomen. Gravitatie wordt veroorzaakt door snelheid van het atoom in het heelal. Documenten 

E3, E3-1 en E3-2 www.uiterwijkwinkel.eu .  

In het heelal is uitsluitend een indirecte koppeling aanwezig tussen massa en gravitatie! In de 

Wetenschap is dit fysische aspect van gravitatie tot heden niet of onvoldoende onderkend. 

Wat is het effect van snelheid in het heelal op het atoom? 

 

 

4.5.1 EFFECT OP HET ATOOM VAN SNELHEID IN HET HEELAL; GRAVITATIE: 

 

-) Snelheid genereert afwijkingen in de baan ‘schil’-elektronen van het atoom: 

Staat een atoom absoluut stil in het heelal dan volgen alle ‘schil’-elektronen perfect ronde 

banen rond de atoomkern van één elektron dik en zonder enige vorm van ‘toegevoegde’ 

kinetische energie. Figuur 1a document E3-1.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Iedere vorm van  a) (hoek)snelheid van het atoom in het heelal en 2) daarmee bijgevoegde 

kinetische energie wordt aan die perfecte baan toegevoegd. Iedere vorm van (rotatie)snelheid 

resulteert in: a) in een eigen specifieke afwijking in die ideale baan en b) in eigen 

kenmerkende vorm van ‘toegevoegde‘ kinetische energie.  

Dat geldt voor alle ‘schil’-elektronen van atomen aanwezig in een voorwerp of hemellichaam. 

Dat geldt ook voor de ‘schil’-elektronen van zwart gat atomen. 

 

Van zichzelf willen alle aanwezige ‘schil’-elektronen van het atoom terug naar een, voor hen, 

ideale, perfect ronde, baan rondom de atoomkern van 1 elektron dik zonder a) enige vorm van 

afwijking(en) en dus b) ook zonder ‘enige vorm van toegevoegde’ kinetische energie. Zie de 

figuur 1a document E3-1 www.uiterwijkwinkel.eu .  

Die ideale baan zonder afwijkingen en ‘toegevoegde’ kinetische energie bereiken deze ‘schil’-

elektronen uitsluitend als de snelheid van het atoom in het heelal weer gereduceerd wordt tot 

nul. In het heelal is dat thans nergens het geval.  

 

-) In heelal is thans sprake van 9 – 11 verschillende snelheden: 

Op aarde en elders in het heelal zijn alle atomen thans onderhevig aan maar liefst 9 – 11 

verschillende bewegingen / snelheden (vr8 …. vr18). Die snelheden bedragen tientallen tot 

vele honderden km/s en soms enkele duizenden km/s. (Snelheden (vr1, vr2 vr3) zijn gekoppeld 

aan de hoeksnelheden van Higgs deeltjes; (vr4, vr5) aan de overgang van massa naar materie 

en (vr6 en vr7) zijn gekoppeld aan ‘schil’-elektronen van atomen) 

(Die 9 – 11 snelheden in het heelal zijn in beginsel identiek aan het aantal dimensies in de 

snaartheorie!).  

 

Tijdens metingen worden die door snelheden in het heelal veroorzaakte afwijkingen steeds 

duidelijker waarneembaar naarmate de meetapparatuur nauwkeuriger is.  

 

Die huidige 9 – 11 snelheden veranderen tijdens de heelalcyclus zowel in aantal als 

kwantitatief in de tijd. De ontwikkelingen in deze snelheden zijn zowel kwalitatief als 

kwantitatief uitsluitend te bepalen via mathematische modellering van de heelalcyclus. 

 

 

4.5.1.1: GRAVITATIE: REACTIE OP VERVORMING IN DE BAAN ‘SCHIL’- 

             ELEKTRONEN: 

De huidige 9 – 11 snelheden genereren navenant 9 – 11 verschillende afwijkingen in de banen 

van alle ‘schil’-elektronen van atomen rond hun atoomkern! Samen resulteren die 9 – 11 

afwijkingen in één vage baan van de ‘schil’-elektronen rondom de atoomkern. Figuren 1b en 

1c document E3-1. 

Zouden alle 9 – 11 snelheden zowel kwalitatief als kwantitatief bekend zijn dan zouden de 

banen van alle ‘schil’-elektron herleidbaar zijn en zou hun positie mathematisch precies te 

bepalen en te volgen zijn. 

 

-) Gravitatie is de reactie op afwijkingen; gravitatie bestaat uit 9 – 11 componenten: 

Als protest tegen die 9 – 11 afwijkingen en als reactie op die door snelheid veroorzaakte 

afwijkingen genereren uitsluitend alle ‘schil’-elektronen van atomen gravitatie. De atoomkern 

ondergaat geen specifieke snelheid gerelateerde afwijking en genereert zelf geen gravitatie!  

 

Iedere snelheid in het heelal zit specifiek gekoppeld aan een eigen gravitatie component. 

Gravitatie is dus onderverdeeld in 9 – 11 aparte, strikt van elkaar gescheiden, gravitatie 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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componenten. Deze scheiding ligt ten grondslag aan de basis van kwantumgravitatie. 

Daarvoor dient men die 9 – 11 snelheden kwantitatief te hebben afgeleid. 

 

Alleen gelijksoortige gravitatie componenten trekken elkaar wederzijds aan! Van elkaar 

verschillende gravitatie componenten staan volkomen indifferent jegens elkaar. Losse 

protonen, elektronen en neutronen hebben massa en zijn materie maar beide genereren geen 

gravitatie zolang sprake is van individuele losse deeltjes!  

 

De gegenereerde hoeveelheid gravitatie is: 

a) lineair gerelateerd aan het aantal ‘schil’- elektronen van het atoom, 

b) lineair gerelateerd aan de snelheid van het atoom in het heelal,  

c) lineair onderverdeeld naar de verschillende snelheden van het atoom in het heelal. 

Gravitatie is slechts indirect gerelateerd aan de massa van het atoom!  

 

-) Gravitatie verplaatst zich met snelheden veel groter dan de lichtsnelheid: 

Gravitatie is een heel specifieke vorm van ‘straling’! Gravitatie wordt continue energetisch 

volstrekt kosteloos opgewekt als gevolg van snelheid van het atoom in het heelal! Gravitatie 

is de enige vorm van ‘straling’ in het heelal zonder deeltjes en zonder energie!  

Daardoor is de ‘straling’ van gravitatie niet gehouden aan maximaal de lichtsnelheid zoals die 

wel geldt voor alle andere vormen van elektromagnetische straling!  

Gravitatie verplaatst zich met snelheden >> c en vermoedelijk zelfs met oneindig grote 

snelheid door het heelal. Gravitatie is daardoor ook de enige kracht werkzaam op de schaal 

van het heelal. Alle uitgezonden gravitatie verlaat het heelal direct. 

 

-) Doel gravitatie: 

Gravitatie is het gevolg van snelheid (= informatie) van het atoom in het heelal! Doel van 

gravitatie is: a) om alle materie in het heelal bijeen te houden en b) om de snelheid van het 

atoom in het heelal af te remmen. Daarmee komen alle ‘schil’-elektronen in een energetisch 

gunstiger baan om de atoomkern te lopen. In het heelal is dat afremmen alleen te realiseren 

door snelheid / kinetische energie van het atoom / hemellichaam om te zetten in warmte / 

fotonen. Via de wederzijdse aantrekking realiseert gravitatie botsingen tussen hemellichamen 

onderling. Daarbij worden bestaande bewegingen / kinetische energie in het heelal omgezet in 

warmte / fotonen.  

Na dergelijke, in de praktijk uiterst verwoestende, botsingen is de snelheid van alle betrokken 

atomen inderdaad afgenomen en zijn de afwijkingen afgenomen in de banen van alle bij de 

botsing betrokken ‘schil’-elektronen van beide hemellichamen. Na de botsing is zowel de 

hoeveelheid gravitatie verminderd en is de hoeveelheid gravitatie-energie navenant 

afgenomen!  

 

-) Ontbreken factor cos a in Einsteins gravitatieformule: 

Het heelal is  gestart vanuit één punt centrum C. Het heelal heeft nu de vorm van een dunne 

bolschil met een straal van thans circa 3 – 3,5 miljard lichtjaar; mogelijk nog meer. Die 

heelalbolschil (HBS) is onderverdeeld in circa 4 – 20 miljoen gelijke clustergebieden die ieder 

circa twee duizend sterrenstelsels omvatten. In dat bolschilvormige heelal zijn zowel tijd als 

ruimte van zichzelf fysisch perfect gekromd.  

Zowel binnen als buiten die HBS geldt een absoluut vacuüm waar alleen gravitatie-‘straling’ 

zich kan verplaatsen. Alle vormen van elektromagnetische straling zoals neutrino’s en fotonen 

van licht en infrarood en deeltjesstraling kunnen zich niet verplaatsen via dat absolute 

vacuüm. Neutrino’s en fotonen kunnen zich uitsluitend verplaatsen via die minieme 
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concentraties waterstof en helium aanwezig in de heelalbolschil en binnen de daar aanwezige 

sterrenstelsels!  

 

Die niet waarneembare kromming van de heelalbolschil zorgt er ook voor dat in het heelal / 

heelalbolschil objecten in werkelijkheid veel dichter bij elkaar staan dan we deze objecten 

waarnemen via die gekromde heelalbolschil bestaande uit waterstof, helium en sterrenstelsels. 

De werkelijke afstand in het heelal is korter dan de gekromde afstand die via de heelalbolschil 

(HBS) wordt waargenomen en wordt gemeten!  

Om die reden dient aan Einsteins gravitatie formule een factor cos a te worden toegevoegd! 

Figuur 36 document G8 www.uiterwijkwinkel.eu .  

 

-) Heelal bevat veel meer gravitatie, massa, materie en kinetische energie: 

Met die factor cos a toegevoegd aan de gravitatie-formules is in het heelal / de heelalbolschil 

circa 5 – 7 maal zoveel gravitatie aanwezig. Daarmee is ook 5 – 7 x zoveel materie atomen / 

massa / materie en kinetische energie aanwezig binnen de HBS dan tot anno 2019 werd 

gedacht en is gemeten!  

 

-) Met cos a toegevoegd is het probleem van ‘donkere’ massa / materie opgelost: 

Met cos a is het propleem van de ‘donkere’ massa en materie geheel dan wel vergaand 

opgelost en het probleem van ‘donkere’ energie in vergaande mate. 

 

-) Gravitatie zorgt voor een gesloten heelal: 

Gravitatie zorgt ervoor dat het heelal / de heelalbolschil (HBS) niet oneindig kan uitdijen. 

Over circa 350 – 450 miljard jaar brengt gravitatie de huidige uitdijing volledig tot stilstand 

bij een straal van de HBS van circa 3,5 miljard lichtjaar of meer. Onder invloed van gravitatie 

gaat het heelal / de heelalbolschil daarna weer inkrimpen richting centrum C van het heelal.  

Het heelal doorloopt eindeloos vrijwel exact dezelfde energie neutrale cyclus van 29 stappen 

zoals beschreven in de documenten G6 (start met superkoude Little Bang) , G7 

(heelalcyclus) en G8 (115 figuren). 

 

-) Gravitatie-energie; ‘donkere’ energie is gravitatie-energie: 

Aan gravitatie zit gekoppeld gravitatie-energie ten opzichte van a) het centrum C en  

b) binnen de heelalbolschil zelf. Vanwege de bolschilvorm van het heelal is thans sprake van 

9 – 11 verschillende snelheden en is navenant sprake van 9 - 11verschillende vormen van 

gravitatie en van gravitatie-energie!  

In de energiebalans van het heelal zijn beide vormen van gravitatie-energie niet of nauwelijks 

opgenomen / verwerkt. Dit resulteert in gigantische tekorten aan gravitatie-energie die thans 

wel aanwezig zijn binnen de HBS. De zo gezochte ‘donkere energie’ is niets anders dan deze 

9 – 11 in het heelal / HBS thans aanwezige vormen van gravitatie-energie! 

 

Uitgaande van een bolschilvormig heelal zijn die energie tekorten volledig te verklaren. Na 

mathematisch modelleren van de heelalcyclus zijn die tekorten ook kwantitatief in te vullen. 

Gelijk gravitatie is de bijbehorende gravitatie-energie ook onderverdeeld in 9 – 11 

verschillende componenten. Zie document E4.  

 

-) Verschil in eigenschappen tussen gravitatie en schokgolven van gravitatie-energie:  

Na botsingen tussen hemellichamen verplaatst het gravitatie-effect zich rechtstreeks en met 

oneindige snelheid via dat vacuüm weerszijden de HBS.  

De bijbehorende schokgolven van gravitatie-energie kunnen zich echter uitsluitend 

verplaatsen via het helium- en waterstofgas dat in extreem lage concentraties aanwezig is 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/


11 
 

binnen de heelalbolschil. Anders dan de oneindig grote snelheid bij gravitatie ‘straling’zijn 

dergelijke schokgolven van gravitatie-energie wel gehouden aan maximaal de lichtsnelheid!  

In feite neemt LIGO en vergelijkbare wetenschappelijke instrumenten uitsluitend 

schokgolven van gravitatie-energie waar! LIGO neemt geen gravitatiegolven waar! 

 

Gravitatie en de opbouw van gravitatie-energie in thans 9 - 11 onderliggende componenten is 

uitgewerkt in de documenten E3, E3-1, E3-2 en E4 www.uiterwijkwinkel.eu Engels.  

 

 

4.6  OORSPRONG FYSISCHE EN CHEMISCHE KRACHTEN / BINDINGEN ALS 

BASIS KWANTUM MECHANICA (KM): 

Snelheden van atomen in het heelal zorgen op het atoom tevens voor een toename van de 

hoeveelheid ‘toegevoegde‘ hoeveelheid kinetische energie (1/2mv2). Dat geldt voor zowel de 

atoomkern als voor alle ‘schil’-elektronen van het atoom! De banen van ‘schil’-elektronen 

kunnen nu geoptimaliseerd worden door deze ‘toegevoegde’ energie zoveel als mogelijk om 

te zetten in fysische of chemische bindingswarmte.  

Om deze hoeveelheid ‘toegevoegde’ energie te kunnen minimaliseren genereren ‘schil’-

elektronen twee fysische en twee chemische krachten die alleen werkzaam zijn op de schaal 

van het atoom. Met deze krachten kunnen deze ‘schil’-elektronen fysische en chemische 

bindingen vormen waarbij standaard bindingswarmte vrijkomt. Via dergelijke bindingen en 

vrijkomende bindingsenergie wordt slechts een deel van die door snelheid ‘toegevoegde’ 

kinetische energie omgezet in warmte c.q. in fotonen. 

Deze twee fysische en twee chemische krachten (document F1d) zijn evenredig met v2 en 

zijn daarmee kwantitatief veel sterker dan gravitatie! 

Het effect van dergelijke bindingen is echter beperkt. Uitsluitend de bij deze fysische en 

chemische bindingen betrokken ‘schil’-elektronen komen in een energetisch gunstiger baan 

rond hun atoomkernen terecht. Voor de andere ‘schil’-elektronen is dat niet het geval! 

 

Net als bij gravitatie bestaat die ‘toegevoegde’ kinetische energie thans ook uit 9 – 11 

specifieke van elkaar gescheiden componenten van ‘toegevoegde’ kinetische energie: [m(vr8)2  

….m(vr18)2]!  (Snelheden (vr1, vr2 vr3) zijn gekoppeld aan de hoeksnelheden van Higgs 

deeltjes; (vr4, vr5) aan de overgang van massa naar materie en (vr6 en vr7) aan de ‘schil’-

elektronen van atomen) 

 

-) Bindingen worden in enkelvoudige stappen opgebouwd dan wel verbroken:  

Alleen soortgelijke kracht-componenten kunnen een fysische of chemische binding aangaan. 

Alle fysische en chemische bindingen bestaan gelijk hun krachten uit 9 – 11 onderliggende 

fysische of chemische kracht- en binding-componenten. De fysische en chemische krachten / 

bindingen en hun opbouw in thans 9 - 11 onderliggende componenten is afgeleid in 

document F1d www.uiterwijkwinkel.eu Engels.  

Iedere individuele fysische of chemische binding wordt ook in 9 – 11 onderliggende 

enkelvoudige stapjes opgebouwd of weer verbroken. Zie document F1f met het min/max 1 

beginsel. Dit stapsgewijs opbouwen dan wel afbreken van bindingen is de essentie van 

kwantummechanica en vindt eveneens zijn oorsprong in bewegingen van atomen in het 

heelal. 

 

 

 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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*5)  TUSSENTIJDSE CONCLUSIES: 

1) Elementaire massa, elektrische lading en magnetische spin zijn het gevolg van kinetische 

energie die drie rotaties van proton en elektron Higgs deeltjes om hun drie rotatieassen en 

veroorzaken daarmee drie vervormingen van die 4 onderscheiden Higgs deeltjes. Bestrijding 

van deze ‘inwendige’ kinetische energie / rotaties resulteert in drie fysische fenomenen massa, 

lading en spin die vast aan elkaar gekoppeld zijn. Deze 4 Higgs deeltjes zijn vier 

dimensionaal van opbouw!  

 

2) De rotaties klok mee en klok tegen resulteren in het Higgs deeltje en anti-Higgs deeltje van 

het proton. Beide proton Higgs zijn perfect spiegelbeeldig en super-symmetrisch van 

ruimtelijke opbouw en fysische eigenschappen. Dat geldt ook voor het Higgs deeltje en anti 

Higgs deeltje van het elektron. 

 

3) Die maximaal drie vervormingen van Higgs deeltjes resulteren uitsluitend in massa, lading 

en spin. Op het allerlaagste Higgs niveau van het proton en dat van het elektron is geen 

(rotatie)ruimte beschikbaar voor het genereren van gravitatie!  

 

4) Gravitatie is niet rechtstreeks doch slechts indirect gekoppeld aan massa. Gravitatie wordt 

indirect vanuit massa gegenereerd via de ‘schil’-elektronen van atomen en als gevolg van 

snelheid van het atoom in het heelal.  

Gravitatie is een afgeleide kracht en is geen elementaire kracht!  

 

5) Higgs en anti Higgs deeltje met hun massa en antimassa kunnen niet met elkaar 

annihileren. Consequentie: Einsteins E = mc2 geldt niet op Higgs niveau.  

 

6) Met Higgs deeltjes zijn neutrino’s, fotonen en quarks op te bouwen en daarmee tot 

maximaal het proton en het elektron. Protonen / elektronen zijn opgebouwd uit neutrino’s en 

fotonen en drie quarks. Materie / antimaterie ontstaat eerst als deze constructies van het 

proton en het elektron met de lichtsnelheid om hun lengteas roteren en daarmee E = ½ mc2 

aan rotatie-energie is toegevoegd. 

 

7) Einsteins formule E = mc2 geldt alleen voor annihilatie van equivalente materie / 

antimaterie. Bij annihilatie valt equivalente materie / antimaterie uiteen in neutrino’s en 

fotonen. Daarbij wordt echter evenmin massa omgezet in energie!   

  

8) Gravitatie en andere niet elementaire fysische en chemische krachten worden gegenereerd 

op het niveau van ‘schil’-elektronen van atomen. Gravitatie (RT) en de 2 fysische en 2 

chemische krachten / bindingen van atomen (KM) berusten op dezelfde oorsprong:  

a) de ‘schil’-elektronen van atomen en b) de thans 9 – 11 verschillend snelheden van alle 

atomen in het heelal en c) de daardoor ‘toegevoegde’ 9 – 11 componenten kinetische energie.  

 

9) Gravitatie poogt de afwijkingen in de baan van de ‘schil’-elektronen zoveel als mogelijk 

teniet te doen via botsingen tussen hemellichamen waarbij warmte (fotonen) vrijkomt ten 

koste van snelheid, gravitatie en gravitatie-energie.  

Parallel trachten ‘schil’-elektronen zich via fysische en chemische krachten en bindingen zo 

veel mogelijk te ontdoen van de door snelheid ‘toegevoegde’ kinetische energie door deze 

aangehechte energie zoveel als mogelijk om te zetten in vrijkomende bindingswarmte / 

fotonen.  
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10) De relativiteitstheorie (gravitatie) en de kwantummechanica zijn onlosmakelijk aan elkaar 

gekoppeld via deze gemeenschappelijke basis van ‘schil’-elektronen, snelheid van atomen in 

het heelal en daardoor ‘toegevoegde’ kinetische energie van de ‘schil’-elektronen!  

 

11) Kwantum gravitatie en kwantummechanica zijn innig verbonden met elkaar en met de 

astrofysica. Ze vormen samen drie zijden van dezelfde medaille. 

 

12) Via mathematisch modelleren van de heelalcyclus zijn voor ieder moment gedurende die 

cyclus zowel het aantal snelheden af te leiden als zijn deze snelheden kwantitatief in te vullen. 

 

 

*6) KWANTITATIEVE INVULLING VAN GRAVITATIE EN FYSISCHE EN 

CHEMISCHE KRACHTEN EN BINDINGEN: 

 

Volgens de auteur zijn gravitatie (RT) en de fysische en chemische krachten / bindingen 

(KM) thans heelalwijd opgebouwd uit dezelfde 9 – 11 snelheden en kinetische energie 

componenten. Ieder gekoppeld aan één van de huidige 9 – 11 snelheden van het atoom in het 

heelal.  

Zijn die 9 – 11 snelheden bekend en kwantitatief ingevuld dan is gravitatie ook te ontleden in 

zijn 9 – 11 lineair met snelheid gerelateerde gravitatie-componenten (= kwantumgravitatie). 

En eveneens de gravitatieconstante. 

 

Via diezelfde 9 – 11 snelheden is ook meteen de verdeling van ‘toegevoegde’ kinetische 

energie (1/2 mv2) af te leiden van die 9 – 11 kwadratisch gerelateerde kracht- en binding-

componenten. Voor alle fysische en chemische krachten en hun bindingen geldt dezelfde 

kwantitatieve onderverdeling.  

Alle fysische en chemische bindingen tussen elementen van het periodiek systeem zijn dan 

kwantummechanisch uit te splitsen en nader in te vullen. 

 

 

6.1 KWANTITATIEVE VERDELING SNELHEDEN ATOMEN IN HET HEELAL: 

 

-) Huidige snelheden aarde: 

Het heelal / huidige heelalbolschil bestaat uit circa 4 – 20 miljoen van facetgebieden / 

clustergebieden ieder gevuld met circa twee duizend sterrenstelsels. Binnen alle clusters 

gelden steeds heelalwijd dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve snelheden. Thans zijn dat 9 – 

11 verschillende snelheden!  

Het Melkwegstelsel behoort tot het Virgocluster en vormt één van die 4 – 20 miljoen min of 

meer identieke facet / clustergebieden binnen deze heelalbolschil. 

Binnen dat Virgocluster is het Melkwegstelsel zelf onderhevig aan 4 - 6 verschillende 

(rotatie)snelheden van soms vele honderden tot soms enkele duizenden km/s. Een grote 

snelheid vormt de huidige uitdijingssnelheid van de heelalbolschil die thans nog 400 – 450 

km/s bedraagt.  

 

Binnen het Melkwegstelsel is ook nog sprake van 4 – 6 verschillende bewegingen / snelheden 

van spiraalarmen. Daartoe behoren snelheden om het centrale zwarte gat en binnen groepen 

van zonnestelsels en bewegingen van de daar aanwezige hemellichamen. In totaal is de aarde 

thans onderhevig aan 9 – 11 verschillende bewegingen / snelheden allemaal > 30 km/s.  
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Die 9 – 11 snelheden gelden in feite voor alle hemellichamen / atomen in het heelal. Via 

metingen en astrofysisch onderzoek zijn die 9 – 11 snelheden reeds deels goed te definiëren 

en bij benadering kwantitatief in te vullen! Dat geldt niet voor alle snelheden. 

Alle 9 – 11 snelheden drukken ieder hun eigen stempel op de banen van alle ‘schil’-

elektronen van alle aanwezige atomen in het heelal en op alle atomen in Uw lijf!  

 

-) Toekomstige ontwikkelingen en snelheden: 

Centraal in het Virgocluster staat M87. Dat is een sterrenstelsel zonder spiraalarmen en het 

gevolg van het reeds in het verleden samensmelten van meerdere sterrenstelsels. Over circa 

350 – 450 miljard jaar zijn in alle sterrenstelsels alle aanwezige en nog nieuw te vormen 

sterren volledig opgebrand. Via sterren is alle waterstof, helium en lithium gefuseerd tot Be 

en hogere elementen. Alle sterren en hun planeten zijn verdwenen. Hun restanten zijn dan 

opgenomen in het centrale zwarte gat van hun sterrenstelsel.  

In alle 4 – 20 miljoen facet / cluster gebieden zijn door gravitatie en via botsingen alle 

aanwezige circa twee duizend sterrenstelsels opgegaan in één centraal cluster / facet zwarte 

gat dat met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid om zijn as roteert. In het Virgocluster is dat 

centrale facet / cluster zwarte gat thans reeds in aanleg aanwezig ter plaatse van M87. 

 

Alle huidige 9 – 11 snelheden / hoeksnelheden zijn dan eveneens verdwenen en zijn opgegaan 

in en samengevoegd tot één rotatiesnelheid van dat centrale facet / cluster zwarte gat waarvan 

de rotatie-as precies gericht staat op centrum C.  

 

Door gravitatie wordt de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil steeds verder afgeremd en 

wordt deze snelheid / energie omgezet in rotatiesnelheid van sterrenstelsels. In alle clusters 

van de het heelal / in de heelalbolschil wordt de huidige uitdijingssnelheid gereduceerd tot 

nul. Alle uitdijingssnelheid is dan omgezet en geconcentreerd in de enig overblijvende 

rotatiesnelheid van (1/3 c – 1/2 c) van dat centrale facet / cluster zwarte gat. Dat geldt voor 

alle facetgebieden / clusters.  

 

Onder invloed van gravitatie gaat het heelal / heelalbolschil van facet zwarte gaten daarna 

weer alzijdig inkrimpen. Gravitatie coördineert die terugtocht naar centrum C. Dat inkrimpen 

van de HBS gaat echter wel ten koste van de rotatiesnelheid van deze facet zwarte gaten. 

Onderweg naar centrum C wordt de versnelling in de inkrimpsnelheid van deze centrale facet 

zwarte gaten continue afgeremd ten koste van hun rotatiesnelheid. Aan het eind van het 

inkrimpen zijn alle facet zwarte gaten volledig ontdaan van hun rotatiesnelheid en van de 

bijbehorende rotatie-gravitatie en gravitatie-energie. Geen Big Crunch dus! 

Gravitatie zorgt ervoor dat alle centrale facet / cluster zwarte gaten weer exact tegelijkertijd 

en zonder enige vorm van rotatie samenkomen bij het centrum C van het heelal. Daar 

smelten ze weer samen tot één Little Bang zwarte gat. Tijdens de laatste fase verliest dat Little 

Bang zwarte gat steeds meer van zijn inkrimpsnelheid en daarmee steeds meer van zijn laatste 

overgebleven vorm van inkrimp-gravitatie en gravitatie-energie.  

 

In de allerlaatste fase van dat Little Bang zwarte gat wordt de Kritische zwart gat gravitatie 

bereikt (Krizgag). Dan wordt dat Little Bang zwarte gat instabiel en valt dan bij 0 kelvin 

uiteen in losse protonen en elektronen. 
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6.2  HEELAL EN CYCLUS ZIJN PRIMAIR TE BESCHRIJVEN VANUIT DE 

FYSICA, CHEMIE EN KERNFYSICA EN NIET VANUIT DE WISKUNDE: 

 

-) Modelleren heelal startend vanuit de wiskunde loopt muurvast: 

Anno 2019 beschrijven exacte wetenschappers het heelal en de daarin zich afspelende 

processen primair vanuit een wiskundige benaderingen en via mathematische formuleringen. 

De fysica, chemie en kernfysica vormen daarbij slechts afgeleiden die op gepaste afstand 

volgen. Is dat correct? 

Start je de beschrijving van het heelal, de daarin zich afspelende processen en cyclus puur 

wiskundig loop je geheid vast in de fysische, chemische, kernfysische en energetische 

processen en veranderingen die in het heelal optreden. Zo’n primair puur op wiskunde 

gebaseerd mathematisch heelal en cyclus laat zich niet fysisch, chemisch of kernfysisch 

bijsturen. Puur wiskundige modellen lopen muurvast op de heelalcyclus met zijn fysische, 

chemische en kernfysische veranderingen. 

 

Dat verandert zodra de fysische, chemische en kernfysische processen in het heelal als 

uitgangspunt en leidraad worden genomen. Dat resulteert in soepel lopende en afgewikkelde 

heelalcyclus van thans 29 stappen / modellen die volstrekt logisch in elkaar steken en 

kwalitatief te beschrijven zijn. Omdat bij iedere stap globaal één verandering optreedt is die 

cyclus vervolgens ook tot in detail mathematisch te modelleren en dan te kwantificeren. 

Documenten G6 (Little Bang), G7 (tekst) en G8 (115 figuren). 

 

-) Ieder stap is mathematisch te modelleren: 

Ieder stap in deze door mij afgeleide heelalcyclus is mathematisch te formuleren. Ieder van 

die 29 stappen krijgt zijn eigen mathematisch model dat naadloos aansluit op zowel de vorige 

stap als op de volgende stap van de cyclus.  

De heelalcyclus overall bestaat uit 29 opeenvolgende naadloos aansluitende modellen waarbij 

stap 29 volledig identiek is aan stap 1! Via dat model zijn het heelal en zijn cyclus volledig te 

kwalificeren en te kwantificeren van de eerste tot de laatste seconde van de cyclus.  

 

-) Uit mathematisch model heelal blijkt ook hoeveel massa, materie en kinetische energie 

minimaal vereist is voor het afwikkelen van zo’n cyclus: 

Uit dat mathematisch model volgt ook hoeveel:  

a) massa, elektrische lading en magnetische spin (Higgs),  

b) materie (protonen, elektronen en atomen),  

c) gravitatie-energie en d) kinetische energie voor het afwikkelen van één cyclus vereist zijn, 

e) welke maximale ruimte / uitdijing van het heelal dan mogelijk is en 

f) hoeveel tijd iedere cyclus in beslag neemt.  

De auteur verwacht een heel nauwe bandbreedte. Met de tijd wordt dat mathematisch model 

steeds beter en kwantitatief steeds gedetailleerder.  

Het opstellen van dit mathematisch heelalmodel vereist Uw hulp en inzet. Een eerste versie 

van dan mathematisch model is binnen 3 -4 maanden te realiseren. 

 

-) De huidige 9 – 11 snelheden zijn alleen zowel kwalitatief als kwantitatief te bepalen via 

mathematisch modelleren van de gehele cyclus: 

Het totale pakket van de huidige 9 – 11 snelheden van atomen in het heelal zijn te meten doch 

alleen exact te herleiden via het mathematisch modelleren van het heelal en van de 29 stappen 

in de energie-neutrale cyclus. Het heelal en zijn cyclus draait het primair om fysische, 

chemische en kernfysische veranderingen; de wiskunde komt eerst op de tweede plaats!  

Daarmee schop ik U wetenschappers wellicht tegen de schenen! 



16 
 

 

-) De grenzen van het heelal en de heelalcyclus: 

Het heelal doorloopt een vaste energie-neutrale cyclus in 29 fysische, chemische en 

kernfysische stappen. Die door de auteur afgeleide heelalcyclus wikkelt zich af binnen de 9 

heelalwetten (document G4) en de thans 12 parameters van het heelal (document G3).  

 

Iedere cyclus van het heelal wordt volkomen energie-neutraal afgewikkeld in exact dezelfde 

tijdspanne van thans geschat op circa 2 – 3 biljoen (1012) jaar; mogelijk meer. Zowel de tijd 

van één cyclus als de maximale ruimte die het heelal in de vorm van een heelalbolschil kan 

innemen zijn begrensd maar zijn bij iedere cyclus steeds exact gelijk.  

Het heelal en zijn cyclus draait eindeloos vrijwel exact dezelfde voorstelling af. Het heelal en 

cyclus vormen een perpetuum mobile; het enige dat mogelijk is! 

 

Stap 29 is exact gelijk aan stap 1. Deze heelalcyclus herhaalt zichzelf eindeloos. Dat staat vrij 

in detail beschreven in documenten G6 (start), G7 (tekst gehele cyclus) en G8 (115 

figuren) Engels www.uiterwijkwinkel.eu .  

Een verbeterde Engelse vertaling staat vanaf eind januari 2019 op deze website.  

 

 

6.3 HEELALCYCLUS OP HOOFDLIJNEN: 

 

Het heelal start en eindigt iedere cyclus met de zogenoemde Little Bang. Rondom centrum C 

vormt zich het Little Bang zwarte gat met een straal van circa 25 - 50 miljoen km waarin alle 

massa, materie en energie van het heelal zit opgesloten in de vorm van zwart gat atomen. 

Door verdringing van zwart gat atomen verliest dat Little Bang zwarte gat in de eindfase 

steeds meer van zijn inkrimpsnelheid en daarmee steeds meer van zijn gravitatie en gravitatie-

energie. Pas op het allerlaatste moment van inkrimpen loopt de inkrimpsnelheid terug naar 

vrijwel absoluut nul. Dan wordt de kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) bereikt, Document 

G6 + figuren 1 – 19 G8 Engels. 

 

Het Little Bang zwarte gat wordt dan overal exact gelijktijdig instabiel. Door elektrische 

afstoting van zwart gat atomen valt dit zwarte gat uiteen in losse zwart gat atomen. Losse 

zwart gat atomen zijn eveneens instabiel. Deze atomen vallen direct aansluitend uiteen in een 

equivalent aantal protonen en elektronen.  

Die losse protonen en elektronen ordenen zich in mono-laagjes protonen / elektronen die na 

de Little Bang bolvormig uitdijen met circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. Die eerste fase 

van uitdijing vindt dus plaats zonder inflatie! Atomen zijn afwezig. Daarmee zijn gravitatie en 

gravitatie-energie eveneens afwezig! Document G6 + figuren 19 – 30 G8 Engels. 

 

Tijdens een periode van circa 5 – 10 miljard jaar dijt dat stelsel van mono-laagjes volkomen 

ongehinderd uit zonder inflatie en zonder gravitatie. Inmiddels is heelal bolschilvormige 

geworden. De afstand tussen de laagjes protonen en elektronen onderling en binnenin die 

mono-laagjes neemt zodanig toe dat op zeker moment gelijktijdig alle protonen een eigen 

‘schil’-elektron invangen. Op dat moment wordt uitsluitend het waterstof atoom gevormd en 

aansluitend het waterstofmolecuul. Met dat waterstof atoom / molecuul komen gravitatie en 

gravitatie-energie terug in het heelal. Het heelal / de heelalbolschil is dan alzijdig reeds circa 3 

miljard lichtjaar en perfect bolvormig uitgedijd t.o.v. centrum C. 

Bij iedere cyclus wordt op het moment van vorming van waterstof vanuit het niets en 

volkomen kosteloos een gigantische hoeveelheid gravitatie-energie ten opzichte van centrum 

C aan deze cyclus toegevoegd!  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Die kosteloos toegevoegde hoeveelheid gravitatie-energie is de door de wetenschap gezochte 

‘donkere’ energie! Document G7 + figuren 31 – 36 G8 Engels. 

Gravitatie remt de uitdijing af. Deze uitdijingssnelheid wordt volledig omgezet in 

rotatiesnelheid. Dat proces speelt reeds 35 – 40 miljard jaar. Hierdoor roteren de huidige 

sterrenstelsels veel sneller dan mogelijk is op basis van de Big Bang theorie. 

 

Circa 10 - 15 miljard jaar later na de vorming van dit waterstof en afkoeling tot het 

condensatiepunt van waterstof ontstaan onder invloed van gravitatie biljoenen super grote en 

steeds heter wordende 100 % pure waterstof bollen waarin spontaan en heelalwijd exact 

tegelijkertijd kernfusie start. Dat resulteert tegelijkertijd in biljoenen super hete Big Bangs. 

De heelalcyclus is dan reeds aanbeland in fase 16. Document G7 + figuren 37 – 43 G8 

Engels. 

 

Iedere waterstofbol / Big Bang bol resulteert in de vorming van één centraal zwarte gat en de 

ontwikkeling van meestal 2 – soms 4 spiraalarmen. Alle biljoenen sterrenstelsels zijn zo’n 15 

– 20 miljard jaar geleden gelijktijdig gestart ieder met een eigen Big Bang. Het centrale deel 

van het fusiegebied stort direct ineen tot het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel. Tijdens 

die Big Bangs fuseert het grootste deel (circa 85%) van het aanwezige waterstof niet.  

Dat waterstof wordt samen met helium en lithium weggeslagen tijdens de Big Bangs samen 

met het buitenste schil van het fusiegebied met daarin alle elementen vanaf helium tot nr 92 

maar met vooral de lichtere elementen ≤ Fe. Het huidige heelal en sterrenstelsels bestaan 

primair uit Big Bang stof! 

Vrijwel alle thans in het heelal aanwezige atomen en nagenoeg 100% van de atomen op aarde 

zijn reeds gevormd tijdens die biljoenen waterstof Big Bangs die zo’n 20 – 25 miljard jaar 

geleden plaatsvonden. Een gering deel van de elementen is pas veel later gevormd tijdens 

explosies van sterren in de eindfase van hun bestaan als alle waterstof, helium en lithium is 

‘opgebrand’ tot elementen > Be. Document G7 + figuren 42 – 54 G8 Engels.  

 

Na afkoelen vormt gravitatie allerlei klompen radioactief materiaal die de basis vormen van 

protosterren (bevat circa 90 %) en planeten (in totaal circa 10%). Pas na de afkoeling van 

waterstof en helium tot vloeistof en wegvallen van de gasdruk ontstaan binnen die 

sterrenstelsels miljarden waterstof / helium bollen c.q. protosterren die het, na de Big Bangs 

aan kernfusie ontsnapte waterstof, helium en lithium alsnog moeten laten fuseren tot minimaal 

beryllium.  

Pas vanaf Be zijn atomen geschikt voor transformatie tot zwart gat atomen en voor opname in 

lokale zwarte gaten en uiteindelijk in het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel. 

  

Circa twee duizend sterrenstelsels vormen samen één facet / cluster gebied. Het heelal / de 

heelalbolschil bestaat uit 4 – 20 miljoen van dergelijke identieke facet / cluster gebieden die 

allemaal circa twee duizend sterrenstelsels omvatten. Document G7 + figuren 54a - 63 G8 

Engels.  

Alle neutrino’s en fotonen moeten eveneens worden terug gevormd tot protonen, elektronen 

en nieuw waterstof dat via sterren alsnog moet fuseren tot Be en hoger. 

 

Over 350 – 450 miljard jaar is dat fusie proces volledig afgerond en zit alle materie / energie / 

en alle neutrino’s en fotonen van het facetgebied weer opgesloten in één van de centrale facet 

/ cluster zwarte gaten. Eén daarvan zal zich gaan vormen ter plaatse van M87. Het heelal 

bereikt dan zijn maximale uitdijing. Document G7 + figuren 63 – 74 G8 Engels.  
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Door gravitatie begint het heelal / de heelalbolschil daarna weer in te krimpen. Dat inkrimpen 

is echter tegengesteld aan de uitdijing en aan de rotatie van deze centrale facet zwarte gaten. 

Dat inkrimpen van de heelalbolschil gaat bij alle facet zwarte gaten ten koste van hun 

rotatiesnelheid. Die afname van rotatiesnelheid resulteert eveneens in een afname van rotatie-

gravitatie en van de eerder kosteloos toegevoegde gravitatie-energie. Die gravitatie-energie 

wordt volledig gebruikt om de versnelling in de inkrimping af te remmen tot een min of meer 

constante inkrimpsnelheid van circa 100 – 150 km/s. Het inkrimpen verloopt heel rustig en 

eindigt zonder Big Crunch. 

Circa 2 – 2,5 biljoen jaar later komen alle 4 – 20 miljoen centrale facet / cluster zwarte gaten 

inmiddels volledig ontdaan van hun rotatiesnelheid weer gelijktijdig samen bij centrum C om 

daar te versmelten tot een dikke bolschil van zwart gat materie, Verder inkrimpen van die 

bolschil resulteert uiteindelijk in het Little Bang zwarte gat met C precies in het centrum. 

Tijdens de laatste fase van vorming van dat Little Bang zwarte gat verliezen alle zwart gat 

atomen uiteindelijk steeds meer van hun inkrimpsnelheid tot m/s → cm/s en daarmee steeds 

meer van hun gravitatie. Document G7 + figuren 1 – 9 G8 Engels.  

 

Pas op het allerlaatste moment van inkrimpen bereikt het Little Bang zwarte gat zijn Krizgag. 

Dat moment wordt dit gigantische Little Bang zwarte gat instabiel en daarmee alle aanwezige 

zwart gat atomen die elkaar wederzijds afstoten.  

Bij bereiken van de Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) valt dat Little Bang zwarte gat bij 

0 kelvin uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen die zich daarna weer ordenen 

in mono-laagjes protonen en elektronen die daarna vanaf de buitenkant weer uitdijen met 1/3e 

– 1/2e van de lichtsnelheid. Dat afpellen neemt circa duizend jaar in beslag.  

De volgende cyclus start. Die cyclus duurt tot op de seconde even lang als alle vorige en alle 

toekomstige cycli. 

 

-) Energie verdeling heelal gedurende de heelalcyclus: 

Ín Figuren 79 I – 79 XI schetst de auteur op hoofdlijnen de veranderingen in de 

energiebalans van het heelal gedurende de heelalcyclus. Via het heelalmodel is figuur 79 

kwantitatief in te vullen. 

 

 

*7) CONCLUSIES: 

Ik hoop U te hebben kunnen overtuigen van: 

1) De gemeenschappelijke basis die ten grondslag ligt aan de fenomenen: a) massa, b) 

materie, c) relativiteitstheorie (RT) en d) kwantummechanica (KM) .  

2) Kwantum-gravitatie en kwantummechanica zitten aan elkaar gekoppeld via de 

astrofysica en via de heelalcyclus. 

3) De huidige koppeling bestaat uit dezelfde 9 – 11 dimensionale opbouw van gravitatie / 

gravitatie-energie en dezelfde 9 – 11 dimensionale opbouw van fysische en chemische 

krachten en bindingen van het atoom en hun bijbehorende natuurconstanten. 

4) Die 9 – 11 dimensies zijn het gevolg van de huidige 9 – 11 snelheden van atomen in 

het heelal.  

5) Die huidige 9 – 11 dimensies / snelheden zijn voor ieder moment kwalitatief en 

kwantitatief af te leiden via een mathematisch model van de heelalcyclus en zijn 29 

stappen. We verkeren thans in stap 23 van 29. 

6) Via dat mathematische model van het heelal en zijn cyclus zijn alle snelheden zowel 

kwalitatief als kwantitatief te bepalen van de eerste tot de allerlaatste seconde.  

7) Tevens is dan aan te geven hoeveel materie (protonen en elektronen) en kinetische 

energie en hoeveel tijd en ruimte vereist zijn om zo’n heelalcyclus mogelijk te maken. 
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*8) BESLUIT:  

Tot heden heeft niemand in de exacte wetenschappen die koppeling tussen de 

relativiteitstheorie (massa, materie en kwantum-gravitatie) en de kwantummechanica 

inzichtelijk en duidelijk gemaakt.  

Het heelal en cyclus laten zich primair alleen beschrijven vanuit fysische, chemische en 

kernfysische processen. Die processen vinden stapsgewijs plaats en zijn daardoor gelukkig 

ook mathematisch te beschrijven.  

Start je echter primair vanuit de wiskunde dan zijn die fysische, chemische en kernfysische 

processen niet meer te volgen. Daar loop je dan geheid in vast. 

 

De koppeling RT en KM is kwalitatief af te leiden via de heelalcyclus en kwantitatief in te 

vullen na het opstellen van een mathematisch model van het heelal en zijn energie-neutraal 

afgewikkelde cyclus. Deze heelalcyclus noopt tot ingrijpende veranderingen in de 

uitgangspunten van de RT. Dat zullen velen van U zullen me niet in dank afnemen. 

 

Desondanks reken ik op Uw volledige steun het heelal en zijn cyclus mathematisch te 

modelleren en daarmee de brug tussen kwantumgravitatie en kwantummechanica nader vorm 

te geven en deze brug zowel kwalitatief als kwantitatief in te vullen. 

 

Ik stel U voor een werkgroep te formeren om dat mathematisch model van de heelalcyclus 

nader uit te werken en daarmee het heelal te kwantificeren en zo de RT en de KM 

daadwerkelijk kwantitatief aan elkaar te koppelen.  

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Ir A.P.B. Uiterwijk Winkel  

Zwijndrecht  Nederland  

 

Auteursrechten; zie document A6  www.uiterwijkwinkel.eu 
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