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G12 Heelal.zonder ’donkere’ massa/materie en zonder ‘donkere’energie.apb.Uiterwijk.Winkel.oktober 2019 

4 december 2019                                           www.uiterwijkwinkel.eu   

 

MODEL HEELAL: 

-) ZONDER ‘DONKERE’ MASSA / MATERIE,  

-) ZONDER ‘DONKERE’ ENERGIE 
 

VIA MATHEMATISCH MODELLEREN IS PROBLEEM ‘DONKERE’ MATERIE 

EN ‘DONKERE’ ENERGIE KWANTITATIEF OP TE LOSSEN!  

 

*0) VOORWOORD: 

De voor het heelal opgestelde balansen vertonen anno 2019 tonen enorme tekorten aan:  

a) massa / materie (± 70%) en b) aan energie (± 95%). Veel fundamenteel wetenschappelijk 

onderzoek wordt uitgevoerd naar dat ‘donkere spul’ en om deze tekorten te verklaren.  

Wetenschappers hebben mathematische beschrijvingen opgesteld van een heelal zonder 

‘donkere massa / materie’ en ‘donkere energie’. Helaas modellen zonder voorafgaande 

algemene fysische, chemische en kernfysische analyses hoe dat heelal nu eigenlijk als geheel 

functioneert, hoe dit heelal verandert in de tijd en hoe de start en het einde van dit heelal er uit 

zien. Deze modellen berusten veelal op puur wiskundige uitgangspunten en zijn om die reden  

gedoemd te mislukken. Modelbouwers dienen eerst een kwalitatieve fysische, chemische en 

kernfysische analyse van het heelal en zijn cyclus op te stellen zoals de auteur heeft 

beschreven in document G7, 255 p tekst Engels & G8, > 125 p figuren.  

Zo’n kwalitatief beschrijvend model is vervolgens om te zetten in een mathematisch 

(quantum) model. Daarmee is het heelal en zijn gehele cyclus dan kwalitatief en kwantitatief 

in te vullen van de eerste tot de laatste seconde. Prachtig project voor de kwantumcomputer. 

 

In document G12 www.uiterwijkwinkel.eu presenteert de auteur deze analyse. In dit 

document worden oplossingen aangedragen. Daarmee verklaart hij de oorzaak van deze, thans 

aanwezige, gigantische tekorten aan massa / materie en aan energie zowel fysisch als in 

ruimtelijk opzicht.  

In de documenten G7 Engels (255 p tekst) & G8 Engels (> 125 figuren) beschrijft de 

auteur de energie-neutrale heelalcyclus die het heelal eindeloos opnieuw doorloopt in thans 

29 stappen in een periode van 2 – 3 biljoen jaar; mogelijk meer. Iedere cyclus is gelijk aan 

alle voorgaande cycli en aan alle komende cycli die het heelal nog gaat doorlopen.  

De heelalcyclus is zonder enige vorm van ‘donkere’ massa/materie en van ‘donkere’ energie.  

 

Op basis van bovengenoemde documenten kan een mathematisch model worden uitgewerkt 

van het heelal en van zijn gehele vaste energie-neutrale cyclus van thans 29 stappen.  

Dat mathematische model op basis van G7 & G8 beschrijft zowel het gehele verleden als de 

volledig toekomst van het heelal van de eerste tot de laatste seconde. Het heelal en cyclus zijn 

daarmee volledig kwalitatief en kwantitatief in te vullen van de eerste tot de laatste seconde! 

Met dat mathematische overall model worden tevens de tekorten aan massa / materie en aan 

energie kwantitatief ingevuld. Alle balansen van het heelal zijn volledig kloppend te maken. 

  

Met dank aan: 

*)      Franklin Roos voor zijn kritische opmerkingen en adviezen, 

**)    Adarshi Yadava voor de prachtige figuren in document G8 en G12 

***)  Auteursrechten A6 www.uiterwijkwinkel.eu . 
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*1) INLEIDING ALGEMEEN: 

Anno 2019 gaan vrijwel alle astronomen, astrofysici en exacte wetenschappers op aarde uit 

van een  heelal dat 13,8 miljard jaar geleden is gestart vanuit een singulariteit c.q. oneindig 

klein punt en via een super hete Big Bang. De eerste uitdijing van dat heelal daarna vond 

inflatoir plaats met snelheden >> de lichtsnelheid c.  

Hoewel deze Big Bang theorie reeds circa 70 jaar oud is heeft de Wetenschap en de literatuur 

nog steeds geen duidelijke invulling gegeven wat aan die singulariteit voorafging,  

 

Onduidelijk is eveneens waardoor die singulariteit explodeerde en wat er toen precies 

gebeurde. Anno 2019 is niet alleen de start van het heelal niet éénduidig ingevuld maar 

eveneens de eerste 380 duizend jaar van dat heelal. Deze periode is nog steeds letterlijk en 

figuurlijk in duisternis gehuld!  

 

-) Kunnen we het gehele heelal waarnemen?: 

Via elektromagnetische (EM) vormen van straling is thans maximaal 13,8 miljard lichtjaar 

van de ruimte van het heelal waarneembaar te krijgen. Die straling is steeds onderhevig aan 

een minieme afbuiging in de ruimte door de aanwezigheid van minieme concentraties 

superkoud waterstof en helium gas van circa 2,7 kelvin.  

Die EM straling kan via E = mc2 ook worden terug gevormd tot protonen, elektronen en tot 

nieuw waterstof. Dan verdwijnt de bijbehorende informatie voorgoed. Kunnen we via 

elektromagnetische straling wel voldoende ver terugkijken in de ruimte en in de tijd om 

duidelijkheid te verkrijgen over de volledige ontstaansgeschiedenis en over de volledige 

vorm, omvang en ruimte van het heelal? Is het heelal dan mogelijk veel ouder en strekt dit 

heelal zich veel verder uit we thans technisch kunnen waarnemen via hightech instrumenten?   

a) Als licht en infrarood straling en kosmische deeltjesstraling verdwijnen en worden 

omgezet in nieuwe materie kan het heelal (veel) ouder zijn. Dan kunnen we via de 

huidige elektromagnetische (EM) technieken slechts 13,8 miljard (licht)jaar ruimtetijd 

en geschiedenis van het heelal waarnemen.  

b) Worden licht, infrarood en deeltjesstraling gedurende die miljarden jaren miniem 

afgebogen door gassen zoals waterstof en helium dan kan de ruimte van het heelal  

heel anders van vorm zijn dan thans vanaf de aarde wordt waargenomen.  

 

-) Omvormen straling in materie: 

Die elektromagnetische informatie en deeltjesstraling verdwijnen in het geval deze straling en 

deeltjesstraling via Einsteins E = mc2 worden omgezet in nieuwe materie zoals protonen, 

elektronen, waterstof en via condensatie uiteindelijk in nieuwe sterren.  

In dat geval is onze huidige waarnemingshorizon van het heelal technisch, ruimtelijk en qua 

tijd beperkt tot slechts 13,8 miljard (licht)jaar. Via EM straling valt dan domweg niet verder 

terug te kijken in tijd en ruimte! Consequentie: het heelal is dan veel ouder en strekt zich veel 

verder uit dan thans technisch kan worden waargenomen!  
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*2) PROBLEEMSTELLING: 

1) Vanaf de aarde bezien is het diepe heelal alzijdig gelijkmatig van vorm en van structuur. 

Visueel lijkt de aarde in het centrum te staan van een alom (versneld uitdijend) heelal. Dat kan 

natuurlijk niet het geval zijn als dat heelal vanuit één punt / singulariteit is gestart!  

We weten inmiddels ook dat het heelal lokaal vlak is! Dat kan alleen als het heelal thans de 

vorm heeft van een gigantische bolschil / ballon en we dat heelal waarnemen via die bolschil. 

 

2) Uitgaande van de Big Bang theorie en de alzijdige gelijkvormige start vanuit één punt / 

singulariteit c.q. het centrum C van het heelal, moet dat heelal thans de vorm hebben van een 

dunne, lokaal vlakke, heelalbolschil / HBS die thans gelijkmatig bezet is met miljarden 

sterrenstelsels. Die heelalbolschil moet steeds overal even snel uitdijen ten opzichte van 

centrum C. Figuren 36a en 36d G8. 

 

3) Binnen die heelalbolschil is gravitatie aanwezig en die remt de uitdijing van deze 

heelalbolschil ten opzichte van centrum C steeds verder af. Terugkijkend in het verleden 

neemt die uitdijingssnelheid steeds verder toe.  

Door die gravitatie komt op een termijn van circa 350 – 450 miljard jaar hoe dan ook een eind 

aan de uitdijing van het heelal / heelalbolschil. De bij die afremming van de heelalbolschil 

vrijkomende energie wordt grotendeels omgezet in rotatie bewegingen van alle daarin 

aanwezige sterrenstelsels en deels in gravitatie-energie. Tijdens het uitdijen van de 

heelalbolschil gaan alle sterrenstelsels in de tijd steeds sneller om hun centrale as roteren.  

 

4) De holle binnenruimte van deze heelalbolschil bevat geen enkele vorm van materie (geen 

elementaire deeltjes, quarks, kosmische straling, protonen, elektronen atomen / moleculen). 

Die binnenruimte vormt een absoluut 100% vacuüm. Op aarde is zo’n 100% vacuüm niet te 

realiseren. Het effect van een 100% vacuüm op o.a. licht is technisch niet te onderzoeken! 

Kunnen elektromagnetische straling en deeltjesstraling zo’n absoluut vacuüm binnendringen / 

passeren of vormt zo’n absoluut 100% vacuüm juist een onneembare barrière? Geldt dat ook 

voor de absoluut 100% vacuüm buitenruimte van het heelal?  

Kwestie van open ↔ gesloten heelal / heelalbolschil. Zijn nu vormen van ‘straling’ denkbaar 

die in beide 100% vacuüm ruimten wel kunnen binnendringen dan wel kunnen passeren? 

 

5) Kan EM en deeltjesstraling de nagenoeg vacuüm ruimte van de heelalbolschil alleen 

overbruggen zolang daar minieme concentraties aan waterstof en helium aanwezig zijn die 

dan dienen als geleiding en als transportmedium /’ether’ voor deze vormen van straling? In 

dat geval kunnen deze vormen van straling zich uitsluitend verplaatsen via de heelalbolschil!  

 

6) Het door ons waargenomen heelal bestaat dan grotendeels en vrijwel geheel uit projecties 

van virtuele beelden die via en vanuit de heelalbolschil worden aangeleverd en op die donkere 

ruimten weerszijden de heelalbolschil / HBS worden geprojecteerd! 

 

7) Vanuit de Big Bang theorie bezien kan hoe dan ook geen sprake zijn van een heelal dat 

gelijkmatig is van vorm met de aarde als het ware in het centrum van het heelal. En een heelal 

waarvan structuur steeds sneller uitdijt zoals we thans denken waar te nemen en als zodanig 

interpreteren!  

Vanaf de Aarde nemen we visueel geen heelalbolschil waar! Het waargenomen heelal is heel 

anders van vorm en van structuur dan dit heelal in werkelijkheid is / moet zijn op basis van de 

Big Bang theorie.  

Buigen het waterstof en helium in de heelalbolschil alle EM en kosmische straling zodanig af 

tot het thans ontvangen en waargenomen beeld? Of weerkaatst die vacuüm binnen- en 
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buitenruimte alle vormen van EM straling en deeltjesstraling voor 100%? Dan neemt het 

heelal ons visueel lelijk bij de neus!    

 

8) De huidige wetenschap en literatuur onderkent geen centrum C van het heelal en dus ook 

geen gravitatie-energie ten opzichte van centrum C. Evenmin  worden vormen van gravitatie-

energie onderkend die aanwezig zijn binnen de heelalbolschil! Tot 2019 ontbreken deze 

vormen van energie onterecht op de energiebalansen van het heelal. Dat zorgt voor enorme 

verklaarbare tekorten op die energiebalansen!  

 

9) Vanaf de Aarde bezien lijkt het heelal aan de randen steeds sneller uit te dijen naarmate we 

verder terug kijken in de tijd. Dat valt  af te leiden uit de steeds toenemende roodverschuiving 

van sterrenstelsels in het heelal naarmate deze stelsels verder vanaf de aarde verwijderd zijn.    

 

10) Deze ogenschijnlijk steeds toenemende versnelde uitdijing van het heelal (Hubble) vindt 

plaats ondanks de aanwezigheid van gravitatie in het heelal. In dat licht bezien is die steeds  

toenemende roodverschuiving uiterst curieus! De drijvende kracht achter deze waargenomen 

ogenschijnlijk versnelde uitdijing van het heelal is niet duidelijk en wordt in de Wetenschap 

thans veelal aangeduid als ‘donkere’ energie.  

(Zo’n ogenschijnlijk versneld uitdijend heelal is wel volledig in overeenstemming met een 

heelal in de vorm van een door gravitatie steeds langzamer uitdijende heelalbolschil! Figuren 

36d en 36e G8). 

 

11) Alle sterrenstelsels roteren veel sneller om hun as dan op basis van de Big Bang theorie en 

13,8 miljard jaar mogelijk is. De oorzaak van die snelle rotatie is nog niet verklaard. Om die 

materie bijeen te houden dienen die stelsels extra materie te bevatten of dienen deze stelsels 

veel meer gravitatie te genereren dan thans gedacht. Die materie / gravitatie is tot heden nog 

niet gevonden en wordt aangeduid als ‘donkere’ massa / materie. Men zou ook kunnen 

spreken van ‘donkere’ gravitatie! 

 

12) Anno 2019 kloppen de huidige massa / materie balans en de energiebalans van het heelal 

van geen kant. De Wetenschap zit met een enorm, onverklaarbaar, tekort aan massa / materie 

(± 70%) en zelfs met een gigantisch tekort aan energie (± 95%) op de balansen. Frustrerend 

grote tekorten! In de Wetenschap wordt wereldwijd reeds decennia intensief gezocht naar 

plausibele verklaringen voor de oorzaak van die enorme tekorten.  

Deze enorme tekorten duiden vooral op: a) een veel ouder en vooral verder uitstrekkend 

heelal en b) op een heel andere vorm van het heelal dan thans wordt aangenomen. 

 

13) Teneinde die massa / materie en energie balansen toch kloppend te krijgen zou dat heelal: 

a) heel veel ‘donkere‘, tot heden, nog niet waargenomen massa / materie moeten bevatten en  

b) zou daar extreem veel ‘donkere’ energie aanwezig moeten zijn.  

Wereldwijd wordt met hightech apparatuur verbeten gezocht naar dat ‘donkere’ spul. Tot 

heden zonder concreet resultaat of succes.  

 

14) Deze enorme tekorten resulteren helaas ook in allerlei ‘wilde’ wetenschappelijke 

denkbeelden waarvan sommige inmiddels geaccepteerd en geïncorporeerd zijn als 

Wetenschap.  
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*3) DOEL DOCUMENT: 

Document G12 www.uiterwijkwinkel.eu beoogt: 

 

1) Plausibele verklaringen, oplossingen en invullingen te geven voor het probleem van zowel 

de ‘donkere’ materie als dat van de ‘donkere’ energie.   

 

2) Op korte termijn de Wetenschap er toe te bewegen een mathematisch model van het heelal 

en van zijn vaste zijn cyclus uit te werken. Documenten G7 & G8. Dit kwalitatieve model 

van de auteur beschrijft het heelal en zijn cyclus van de eerste tot de laatste seconde. 

 

3) Doel van dat mathematisch (kwantum?) model is het heelal en zijn cyclus nog beter 

kwalitatief te beschrijven als te kwantificeren qua aanwezige en minimaal vereiste 

hoeveelheid: a) massa, materie, b) kinetische energie, c) minimale / maximale benodigde 

ruimte en d) minimale / maximale tijdsduur van één cyclus van het heelal.  

Dat mathematische model legt de randvoorwaarden van het heelal vast. Alle ‘donkere’ massa 

/ materie (atomen) en ‘donkere’ energie worden dan kwantitatief ingevuld. 

 

4) Op basis van zo’n mathematisch model is voor ieder willekeurig moment zowel in het 

verleden als in de toekomst van deze cyclus van het heelal een volledig kwalitatief en 

kwantitatief beeld van dat heelal te schetsen.  

 

5) Voor alle astronomen en astrofysici is dat mathematische model een onontbeerlijk stuk 

basisgereedschap: 

a) Om het functioneren van het heelal te begrijpen van het begin tot het einde van de cyclus.  

b) Voor het plaatsen en toetsen van verkregen onderzoekgegevens vanuit dat heelal in de tijd,     

 

6) Zo’n model maakt het heelal en zijn cyclus strikt logisch, objectief en zakelijk. Dat model 

corrigeert een aantal thans gangbare ‘wilde’ wetenschappelijke visies zoals: a) singulariteit 

/Big Bang theorie, b) koppeling van gravitatie aan kromming van ruimte en tijd, c) ‘donkere’ 

massa/materie en d) ‘donkere’ energie.  
  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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*4) VRAAGSTELLING: 

De volgende vragen zijn nu gerechtvaardigd: 

 

a) In het geval het heelal alzijdig uniform gestart is vanuit één punt / singulariteit / het 

centrum C van het heelal kan dat heelal dan een andere vorm hebben dan dat van een 

relatief dunne perfect ronde heelalbolschil? (Die heelalbolschil moet dan thans bezet 

zijn met tientallen tot honderden miljarden sterrenstelsels met daartussen extreem lage 

concentraties waterstof en helium gas van slechts enkele atomen / moleculen / cm3).  

 

b) Bevindt alle materie en kinetische energie in het heelal zich dan binnen deze dunne 

heelalbolschil? Is zowel binnen als buiten die heelalbolschil sprake van een absoluut 

100% vacuüm? Bestaat het heelal dan macro gezien uit:  

1) Een beperkte absoluut 100% vacuüm bolvormige binnenruimte met een straal 

thans van enkele miljarden lichtjaren en met C steeds precies in het centrum?  

2) Een dunne, maximaal één sterrenstelsel dikke, heelalbolschil met daarin 

opgesloten alle materie en kinetische energie van het heelal? en 

3) Een letterlijk oneindige absoluut 100% vacuüm buitenruimte? 

 

      c) Is bij zo’n heelalbolschil met vast centrum C de ruimte van het heelal dan van zichzelf  

          reeds perfect gebogen? Geldt vanaf de start voor alle materie binnen die heelalbolschil  

          overal ook steeds exact dezelfde lineair voortschrijdende heelal-klok-tijd (HKT)?  

          Zijn binnen die heelalbolschil theoretisch verschillen in die heelal-klok-tijd mogelijk? 

 

d) Zijn materie, tijd, ruimte en kinetische energie innig met elkaar verstrengeld en zijn  

    deze overal steeds op dezelfde manier perfect bolschilvormig gebogen? Heeft die van  

    nature aanwezige buiging / kromming van ruimte en tijd (ruimtetijd) enige relatie met  

    Einsteins visie op gravitatie? 

 

      e) Kijken we vanaf de Aarde op een verkeerde manier aan tegen: a) de vorm, de ruimte /   

           afmetingen van het heelal en b) de tijd in het heelal (de heelalkloktijd)? 

           Is dat heelal op macroschaal op een geheel andere wijze gestructureerd dan we denken  

           waar te nemen en meten via ultramoderne geavanceerde astronomische instrumenten? 

 

f) Kunnen EM straling, deeltjesstraling / kosmische straling deze absolute 100% vacuüm 

ruimten betreden die aanwezig zijn zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde 

van deze dunne (door gravitatie steeds langzamer uitdijende) heelalbolschil?  

I) Zo ja, dan is sprake van een open heelal! Dan is de heelalcyclus niet mogelijk! 

II) Zo nee, dan worden alle vormen van EM straling en deeltjesstraling gedwongen 

binnen deze dunne heelalbolschil te blijven en is sprake van een 100% gesloten heelal 

voor alle massa, materie en kinetische energie. Dan is de heelalcyclus wel mogelijk! 

 

g) Wat zijn gedurende miljarden jaren de effecten van uiterst lage concentraties 

waterstof, helium en lithium ionen op de banen van EM straling en op de banen van 

deeltjesstraling? Blijft die vormen van straling altijd binnen het heelal / waterstof en 

helium binnen de heelalbolschil met een dikte van lichturen tot enkele lichtdagen 

voortbewegen of kunnen deze vormen van straling daaraan ontsnappen naar de 

absoluut vacuüm binnenruimte en absoluut vacuüm buitenruimte?   

 

Kwestie fundamenteel gesloten heelal ↔ fundamenteel open heelal voor massa, 

materie en kinetische energie; Figuren 74, 75, 76 en 77 G8. 
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h) Blijven elektromagnetische straling en deeltjesstraling / kosmische straling eindeloos 

binnen het heelal / heelalbolschil als zodanig voortbestaan en voortbewegen?  

 

i) Kunnen deze vormen van EM, deeltjes- en kosmische straling gedurende een periode 

van 13,8 miljard jaar via E = mc2 worden terug gevormd tot protonen, elektronen en 

nieuw waterstof en nieuwe sterren? Figuur 77 G8.  

In dat geval is de huidige waarnemingshorizon van het heelal op basis van EM straling 

technisch beperkt tot maximaal 13,8 miljard (licht)jaar! Dan kan het huidige heelal 

veel ouder zijn en zich veel verder uitstrekken dan anno 2019 worden gedacht en 

aangenomen. Dat heelal kan dan veel meer massa, materie en kinetische energie 

bevatten dan thans wordt waargenomen / berekend! 

 

j) Zijn vormen van niet-elektromagnetische ‘straling’ denkbaar die deze absoluut 

vacuüm ruimten ter weerszijden de heelalbolschil wel kunnen betreden en deze 

ruimten kunnen overbruggen? Zo ja, welke fysische eigenschappen hebben dergelijke 

vormen van niet-elektromagnetische ‘straling’ / NEM? Blijven deze vormen van 

straling eindeloos voortbestaan en voortbewegen?  

Zijn deze niet-elektromagnetische vormen van ‘straling’ eveneens gedwongen binnen 

de heelalbolschil te blijven of juist niet? Is die NEM ‘straling’ daarvan vrijgesteld? 

 

k) Kunnen deze vormen van niet-elektromagnetische /NEM ‘straling’ worden omgezet in 

nieuwe massa / materie of kan dat juist niet? Zijn deze vormen van ‘straling’ naast 

absorptie mogelijk ook gebonden aan een maximale leeftijd?  

 

l) Zijn technisch mogelijkheden voorhanden om verder terug te kijken in het heelal dan 

13,8 miljard lichtjaar? Bijvoorbeeld via die vormen van niet-elektromagnetische 

‘straling’? (De fysica en astronomie onderkennen anno 2019 geen aparte vormen van 

niet-elektromagnetische / NEM ‘straling’!)   

 

m) Bestaat die ‘donkere’ massa / materie en ‘donkere’ energie überhaupt wel? Worden 

anno 2019 mogelijk vormen van massa / materie en / of vormen van energie over het 

hoofd gezien? Overzien we thans het gehele heelal of slechts een (klein) deel daarvan? 

 

n) Bestaat die ‘donkere’ energie in het heelal mogelijk uit gravitatie-energie ten opzichte 

van centrum C heelal en uit vormen van gravitatie-energie binnen de heelalbolschil? 

 

o) Zijn de gebruikte gravitatieformules van Newton en van Einstein wel in 

overeenstemming met de bolschilvorm van het heelal? Dienen deze formules daarop te 

worden aangepast?  

(Bij een heelalbolschil zijn de werkelijke afstanden via de vacuüm binnenruimte (veel) 

korter dan de thans via de heelalbolschil bepaalde / gemeten afstanden! De richting 

van objecten / sterrenstelsels ten opzichte van zowel C als de aarde zijn dan van 

belang) 

 

p) Laten we ons niet te veel verblinden door de waarnemingen? Moeten waarnemingen 

uit het heelal niet standaard worden gecorrigeerd op de richting van eigen bewegingen 

van zowel de emissie bron als de eigen bewegingen van de aarde in het heelal / binnen 

de heelalbolschil. Moeten de verkregen / gecorrigeerde gegevens daardoor niet op een 

(heel) andere manier worden geïnterpreteerd? Kortom veel fundamentele vragen! 
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*5) HYPOTHESES / UITGANGSPUNTEN: 

a) Volgens de auteur zit ruimte in het heelal zit onlosmakelijk gekoppeld aan: 

1) massa / materie / kinetische energie, 

2) de locatie waar die materie / energie zich bevindt ten opzichte van vast centrum C / (= het      

    huidige Big Bang punt) en 

3) de bewegingen van die materie ten opzichte van dat centrum C van het heelal.  

Zonder massa / materie en zonder bewegingen van die massa / materie door kinetische 

energie bestaat geen ruimte t.o.v. C.  

 

b) Tijd is eveneens verstrengelt met massa / materie / kinetische energie en ruimte. Tijd begint 

met t = 0 bij de start van het heelal met de super koude Little Bang (0 Kelvin) zo’n 40 – 45 

miljard jaar geleden en eindigt weer aan het eind van de cyclus met de volgende Little Bang 

over 2 – 3 biljoen (1012) jaar. Tijd beschrijft de periode en de bewegingen die nodig zijn om 

de plaats van materie t.o.v. centrum C te bereiken en de daarbij gevolgde baan van die 

materie.  

Anno 2019 kunnen we niet verder terugkijken in de tijd dan 13,8 miljard (licht)jaar. Daardoor 

gaan de exacte Wetenschappen er van uit dat het heelal 13,8 miljard jaar geleden gestart is via 

een Big Bang vanuit een singulariteit. Bij die super hete Big Bang werd via E = mc2 vanuit 

het niets vrijwel instantaan alle materie van het heelal gevormd zoals protonen, elektronen, 

neutronen en atomen. Via materie / atomen ontstaat naast ruimte ook meteen gravitatie.  

Na die thans op aarde alom geaccepteerde Big Bang theorie dijde het heelal overal alzijdig 

gelijkmatig uit ten opzichte de locatie van die singulariteit of centrum C heelal!  

 

Om de huidige afmetingen van het heelal te kunnen verklaren wordt thans aangenomen dat na 

de Big Bang de gevormde materie en daaraan gekoppelde ruimte van het heelal tijdelijk 

inflatoir uitdijde met snelheden >> de lichtsnelheid c. (Dat inflatoir uitdijen van materie en 

daaraan gekoppelde gevormde ruimte is fundamenteel strijdig met de relativiteitstheorie!)  

 

 

5.1 DE ULTIEME CONSEQUENTIES VAN DIE THANS ALOM IN DE 

WETENSCHAP GEACCEPTEERDE BIG BANG THEORIE ZIJN:  

 

-A) Macro-vorm heelal en de ruimte; Figuur 36a G8: 

 

1) Vanwege die alzijdig gelijke en gelijkvormige uitdijing moet het heelal volgens de auteur  

     thans hoe dan ook de vorm hebben van een gigantische en dunne, heelalbolschil met een  

     straal van minimaal circa 3,5 – 4 miljard lichtjaar of meer ten opzichte van het vaste  

     centrum C van het heelal.  

     Dat heelal / die heelalbolschil moet van zichzelf perfect bolvormig gekromd zijn als het  

     ware een perfect ronde ‘ballon’ met een relatief dunne wand van thans één sterrenstelsel  

     dik en met C steeds precies in het centrum!  Tussen de sterrenstelsels is deze heelalbolschil  

     enkele lichturen tot lichtdagen dik. 

 

2) Binnen deze dunne heelalbolschil / HBS is tussen deze sterrenstelsels een uiterst lage  

    concentratie puur waterstof aanwezig. Die minieme hoeveelheid waterstof gas (enkele  

    moleculen / cm3) zorgt voor een uiterst geringe afbuiging in de banen van alle vormen van  

    elektromagnetische (EM) straling en die van alle deeltjesstraling en alle kosmische straling.  

    Binnen die sterrenstelsels zelf is tussen de sterren een mix van waterstof, helium gas en  

    lithium ionen aanwezig. Dat helium gas en lithium ionen zijn afkomstig van de Big Bangs.  
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    Helium en lithium werden volgens de auteur gevormd bij de gelijktijdige start van alle  

    sterrenstelsels gelijk met hun centrale zwarte gaten zo’n 20 – 25 miljard jaar geleden.  

    Figuren 42 – 54 G8.  

    Beide gassen (H2, He) en Li ionen zorgen voor een uiterst geringe afbuiging in de banen  

    van alle vormen van EM straling en die van alle vormen van deeltjesstraling en kosmische  

    straling.  

 

3) Zowel aan de binnenzijde (binnenruimte heelal) als aan de buitenzijde (buitenruimte  

     heelal) van die heelalbolschil is een absoluut 100,000 % vacuüm aanwezig en geen enkele  

     vorm van materie, deeltjesstraling of vorm van EM straling. Figuur 36a G8. 

 

4) Alle vormen van EM straling en deeltjesstraling worden door het waterstof, helium gas en  

    Li ionen zodanig afgebogen dat deze straling zich uitsluitend kan voortbewegen via het  

    pure waterstof in de heelalbolschil en het waterstof, helium gas en aanwezig binnen de  

    sterrenstelsels in de heelalbolschil. Dit resulteert in een 100% gesloten heelal voor    

    alle vormen met massa, materie en kinetische energie!  (Figuren 77, 77a, 77b en 77c  

    document G8 Engels) 

 

5) Op aarde zijn die absoluut donkere vacuümruimten ter weerszijden deze dunne   

     heelalbolschil niet waarneembaar te krijgen. Via afbuiging van licht en alle andere EM   

     straling door waterstof, helium en lithium worden die donkere vacuüm ruimten ter  

     weerszijden de heelalbolschil bij sterrenstelsels volledig (visueel) ingevuld met virtuele  

     beelden en projecties die vanuit de heelalbolschil over afstanden van 13,8 miljard  

     (licht)jaar worden aangeleverd. Figuren 36n, 36o, 36p, 36q en 36r. 

 

6) Die virtuele projecties worden bol-symmetrisch verspreid over beide vacuümruimten. Op   

    aarde nemen we het heelal uitsluitend waar via die dunne heelalbolschil en via die virtuele     

    projecties. De vacuüm binnenruimte en vacuüm buitenruimte weerszijden de heelalbolschil  

    worden volledig gelijkmatig opgevuld met projecties vanuit die heelalbolschil.  

    Het op aarde waargenomen diepe heelal berust vrijwel volledig op virtuele beelden  

    aangeleverd vanuit de heelalbolschil! Figuur 36q en 36r. 

 

7) Alleen beelden vanuit het Melkwegstelsel en van sterrenstelsels op afstanden < 10 – 20  

    miljoen lichtjaar zijn als reëel tot vrij reëel te beschouwen.  

 

8) Door die projecties lijkt de aarde in het centrum van het heelal te staan in plaats van ergens  

    in de heelalbolschil! Het heelal neemt ons visueel gezien bij de neus!  

 

9) Op Aarde is zo’n absoluut 100% vacuüm technisch niet te realiseren! Daardoor is het effect   

    van zo’n absoluut vacuüm op licht en andere EM straling technisch niet te onderzoeken.  

    Ook buiten de aarde en zelfs binnen het Melkwegstelsel is zo’n absoluut 100% vacuüm  

    volledig afwezig! 

 

10) Gezien de gigantische straal van het heelal / dunne heelalbolschil van minimaal 3,5 – 4  

       miljard lichtjaar is die heelalbolschil lokaal zowel binnen als buiten volkomen plat en is  

       de dikte (maximaal één sterrenstelsel) te verwaarlozen ten opzichte van de straal van de  

       absoluut lege holle bol rondom centrum C van het heelal. 

 

 



10 
 

11) Die dunne heelalbolschil dijt thans nog overal alzijdig gelijkmatig uit met circa 450 km/s  

      ten opzichte centrum C van het heelal. Figuur 36a G8. 

 

12) De heelalbolschil is thans bezet met vele tientallen miljarden sterrenstelsels  

       gegroepeerd in enkele miljoenen gelijkvormige clusters / facetten; de grootste  

       astronomische eenheid in het heelal naast de afstand zon ↔ aarde. 

       Het Melkwegstelsel en de aarde bevinden zich in die heelalbolschil in één van die  

       miljoenen gelijkvormige clusters / facetten.  

 

13) De auteur gaat thans uit van een heelalbolschil opgedeeld in circa 4 – 20 miljoen identieke  

       clusters / facet gebieden; mogelijk betreft het minder clusters. 

       Ieder cluster / facet is thans gevuld met circa 2 - 4 duizend sterrenstelsels.  

       Alle clusters / facetten omvatten evenveel massa, materie en kinetische energie en  

       evenveel gravitatie-energie ten opzichte van centrum C en binnen de heelalbolschil ten  

       opzichte van elkaar. Figuren 63 en 36a G8. 

 

-B) Alle vormen van elektromagnetische straling en deeltjesstraling verplaatsen zich  

      uitsluitend via in de heelalbolschil aanwezige waterstof en helium gas:  

 

14) Geen enkele vorm van elektromagnetische straling (neutrino’s en fotonen) is in staat zich  

      te verplaatsen via dat absolute 100% vacuüm ruimte aanwezig zowel aan de binnenzijde  

      als buitenzijde van die relatief dunne heelalbolschil van enkele lichturen – lichtdagen dik.  

      Die absolute 100% vacuüm ruimten vormen een fysisch onneembare muur en barrière  

      voor alle vormen van elektromagnetische straling en voor alle vormen van deeltjesstraling  

      / kosmische straling!  Figuur 36c G8.    

      Binnen de huidige exacte Wetenschappen zullen weinigen dat beamen / onderschrijven! 

 

15) Door die uiterst lage concentraties waterstof, helium en lithium worden de banen van alle  

       neutrino’s, fotonen en deeltjes zodanig afgebogen dat deze straling zich uitsluitend kan  

       verplaatsen binnen deze heelalbolschil en deze banen voor altijd 100% blijven binnen de  

       heelalbolschil blijven. Gelijk EM straling kan deeltjesstraling en kunnen alle neutrino’s  

       zich uitsluitend verplaatsen binnen dat H2, He gas en Li ionen blijven deze binnen de  

       perfect gekromde ruimte en tijd (ruimtetijd) van de heelalbolschil. Deze vormen van  

       straling kunnen zich niet verplaatsen via dat absolute 100% vacuüm ter weerszijden deze  

       dunne heelalbolschil.  Figuur 36c G8. 

 

16) Door die afbuiging vormt het heelal / de heelalbolschil een 100% gesloten systeem voor   

       alle vormen van elektromagnetische straling en voor alle vormen van deeltjesstraling met  

       massa, materie en kinetische energie! Figuren 76a en 77b G8 & figuren 36n – 36r. 

 

17) Die afbuiging van elektromagnetische straling en deeltjesstraling bedraagt circa 1 graad  

       per 10 – 40 duizend (licht)jaar. Op aarde resulteert die minieme afbuiging binnen de   

       gekromde heelalbolschil in (volledig) vertekende beelden die vanuit het heelal worden  

       opgevangen via telescopen en sterrenkijkers. Binnen de heelalbolschil/ HBS zijn deze  

       vormen van straling / trillingen van gravitatie-energie allemaal gehouden aan maximaal  

       de lichtsnelheid c.  

 

18)  Die afbuiging van licht / infrarood en deeltjesstraling zorgt voor een volledig visuele   

       invulling van beide absoluut donkere vacuümruimten weerszijden de heelalbolschil met  

       beelden afkomstig vanuit die heelalbolschil die door beide vacuümruimten worden    
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       weerkaatst in een holle ‘binnenspiegel’ / ‘buitenspiegel’ van de HBS.  

       Figuren 36n, 36o, 36p, 36q en 36r. 

 

 

-C) Uniforme tijd / heelalkloktijd (HKT); figuur 36a G8: 

 

19) Tijd zit net als ruimte onlosmakelijke gekoppeld aan massa / materie. Alle massa / materie  

       in het heelal heeft steeds exact dezelfde heelalkloktijd. Die heelalkloktijd schrijdt overal  

       lineair gelijkmatig voort met exact dezelfde snelheid.  

       (Identieke atoomklokken met verschillende snelheden in het heelal, en ook reeds op  

       Aarde, resulteren in verschillen van gemeten tijd terwijl hun heelalkloktijd (HKT) steeds  

       exact gelijk is en blijft!) Terug op aarde en naast elkaar lopen beide klokken weer even  

       snel! 

 

20) Het heelal startte niet pas 13,8 miljard jaar geleden met één super hete Big Bang. Dit  

       heelal ging reeds circa 40 – 45 miljard geleden van start met een super koude Little Bang  

       die bij 0 kelvin plaatsvond! Het heelal startte vanuit een, door verlies aan gravitatie,  

       steeds instabieler wordend stilstaand perfect rond zwart gat met een straal van circa 25 –  

       50 miljoen kilometer door gravitatie opgebouwd ter plaatse van centrum C. 

       Door het uiteindelijk volledig verdwijnen van alle snelheid en daarmee van alle gravitatie  

       viel dat Little Bang zwarte gat met alle daarin verzamelde massa / materie en kinetische  

       energie rechtstreeks uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen!  

       (Geen E = mc2!) Document G6 Engels & figuren 1 – 30 G8 en Appendix van G12. 

 

21) Met de huidige hightech apparatuur is thans slechts circa 1/4e – 1/3e  deel van het heelal en  

       slechts 13,8 miljard lichtjaar historie zichtbaar te krijgen.  

       Circa  2/3e - 3/4e deel van de HBS of 30 miljard lichtjaar is pas ‘zichtbaar’ te krijgen via  

       nog sterk (50 – 100x) te verbeteren LIGO / VIRGO gravitatie technieken. Figuren 36d,  

       36e en 36i G8. 

       De eerste (Berry) periode van circa 15 miljard jaar van de heelalcyclus of circa 1/4e - 1/3e  

       van het heelal / de heelalbolschil is technisch op geen enkele manier vanaf de Aarde  

       waarneembaar te krijgen! Figuur 36d, 36e en 36i. 

 

22) Vanaf de start van het heelal geldt overal binnen die ballonschil / heelalbolschil overal  

       steeds exact dezelfde heelalkloktijd (HKT) ten opzichte van centrum C. Dat geldt ook  

       gedurende de gehele heelalcyclus (Documenten G7 & G8).  

       Ook binnen de ‘waarnemingshorizon’ van alle zwarte gaten geldt overal steeds exact  

       dezelfde heelalkloktijd!  

       Binnen de heelalbolschil / HBS zijn nergens verschillen in heelalkloktijd mogelijk! 

 

23) In de absolute 100% vacuüm ruimten weerszijden de heelalbolschil is geen enkele vorm  

       van materie aanwezig. In de absoluut vacuüm binnenruimte van de heelalbolschil is geen  

       materie aanwezig maar is wel sprake van ruimte en tijd ten opzichte van centrum C.  

       In de vacuüm buitenzijde van die heelalbolschil is materie voor 100% afwezig.  

       Buiten de heelalbolschil / de vacuüm buitenruimte zijn daardoor in feite zowel tijd als  

       ruimte fysisch gezien als volledig afwezig te beschouwen!   

 

24) Gelijk de ruimte is de heelalkloktijd binnen de heelalbolschil van nature van zichzelf  

      eveneens perfect gekromd! Tijd, ruimte, materie en kinetische energie zijn op dezelfde  

      mate en wijze perfect gekromd en steeds perfect met elkaar verstrengeld.  



12 
 

 

25) Anders dan in de relativiteitstheorie verondersteld is deze kromming van tijd en ruimte  

      (ruimtetijd) in de heelalbolschil volkomen natuurlijk van oorsprong en is deze kromming  

      strikt logisch te verklaren. In het heelal staat de kromming van tijd, ruimte, materie en  

      kinetische energie volkomen los van het fysisch fenomeen gravitatie!  

      (Einsteins ruimtetijd heeft helemaal niets van doen met het fysisch fenomeen gravitatie!)  

 

26) De fysische oorsprong van gravitatie en de structuur en opbouw van gravitatie zijn nader  

      verklaard en afgeleid in de documenten E3, E3-1 en E3-2 www.uiterwijkwinkel.eu . 

 

 

-D) Uitsluitend niet-elektromagnetische ‘straling’ verplaatst zich rechtstreeks via die  

       absolute vacuümruimten ter weerszijden de heelalbolschil; Figuur 36b G8:  

 

27) Alle niet-elektromagnetische / NEM vormen van ‘straling’ bevatten geen enkele vorm van  

      deeltjes en geen enkele vorm van massa, materie of kenmerken van kinetische  

      energie! Deze niet-elektromagnetische vormen van ‘straling’ worden thans in de  

      Wetenschap niet als zodanig onderkend als aparte groep van ‘straling’ met eigen  

      specifieke kenmerken.  

 

28) Anders dan bij EM straling en deeltjesstraling berusten deze vormen ‘straling’ niet op een  

      golfbeweging! Dat heeft vergaande consequenties! 

 

29) Anders dan bij EM straling en deeltjes straling worden deze vormen van niet- 

      elektromagnetische / NEM ‘straling’ niet gedwongen zich te verplaatsen via materie  

      aanwezige binnen de heelalbolschil. Niet elektromagnetische ‘straling’ gaan rechtstreeks  

      en zonder golfbeweging door de beide vacuüm binnenruimte en vacuüm buitenruimte ter  

      weerszijden de heelalbolschil.  

 

30) Uitsluitend deze ‘niet-elektromagnetische’ vormen van straling verplaatsen zich vanuit de  

       bron alzijdig en rechtstreeks via de gehele absolute vacuümruimten ter weerszijden de  

       heelalbolschil. Vanwege de spreiding over het gehele heelal zijn de bijbehorende  

       krachtvelden van deze niet-elektromagnetische ‘straling’ kwantitatief extreem zwak!  

 

31) In die absolute vacuümruimten ter weerszijden de heelalbolschil zijn deze massa-,  

      materie- en energieloze vormen van ‘straling’ ook niet gehouden aan verplaatsing met  

      maximaal de lichtsnelheid c en dus evenmin gehouden aan de relativiteitstheorie!  

 

32) Alle niet-elektromagnetische vormen van ‘straling’ verplaatsten zich alzijdig rechtstreeks  

      met in beginsel oneindig grote snelheden door het heelal en zonder golfbeweging!  

 

33) Deze vormen van ‘straling’ verlaten het heelal / de heelalbolschil direct en verdwijnen in   

      dat letterlijk oneindige en absolute niets van de vacuüm buitenruimte van het heelal / de  

      heelalbolschil. Het heelal / de heelalbolschil is 100% open voor alle niet- 

      elektromagnetische / NEM vormen van ‘straling’. 

 

34) Deze niet-elektromagnetische ‘straling’ is 100% zonder massa, materie en kinetische  

      energie en heeft daardoor geen enkele consequentie voor het gesloten systeem van het  

      heelal / de heelalbolschil ten aanzien van massa, materie en kinetische energie / impuls en  

      voor de massa / materie en energie balansen van het heelal!  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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35) Op schaal van het heelal / de heelalbolschil / heelalcyclus gelden daarom de Wetten  

      behoud van: 

      a) massa (+ elementaire elektrische lading en elementaire magnetische spin),  

      b) van materie (protonen, elektronen, gewone atomen en zwart gat atomen),  

      c) en van kinetische energie / impuls. 

 

 

-E) Alleen gravitatie en tijd zijn niet-elektromagnetische vormen van ‘straling’: 

 

36) De enige thans bekende vormen van niet-elektromagnetische ‘straling’ zijn gravitatie- 

      ‘straling’ en de heelalkloktijd (HKT). Groenachtig gekleurde vacuüm binnenruimte en  

       buitenruimte heelal in figuur 36b G8.  

 

37) Gravitatie verspreidt zich met oneindig grote snelheid vanuit alle ‘schil’-elektronen van  

      atomen die onderhevig zijn aan snelheid / kinetische energie. Tijd ontwikkelt zich lineair  

      en verspreidt zich vanuit centrum C met eveneens oneindig grote snelheid.  

 

38) Gravitatie-straling en heelalkloktijd zijn beide wel aanwezig. Technisch zijn beide  

       fenomenen niet rechtstreeks waar te nemen noch rechtstreeks kwantitatief te meten.  

       Alleen modelmatig zijn beide af te leiden en te kwantificeren!  

 

39) Via die oneindig snelle gravitatie ‘straling’ en tijd ‘straling’ staan alle vormen van materie  

       (protonen, elektronen, gewone atomen en zwart gat atomen) in het heelal continue  

       wederzijds in verbinding met elkaar! Figuur 36b en 36c G8.  

       Gravitatie en heelalkloktijd (HKT) zijn alom aanwezig en verplaatsen zich met oneindig  

       grote snelheid door het heelal. Dit zijn de fysisch alom aanwezige ‘goddelijke’  

       fenomenen / krachten. 

 

40) Alle gravitatie en heelalkloktijd worden continue gegenereerd en verlaten het heelal / de  

       heelalbolschil instantaan.  

 

 

-F) Schokgolven van gravitatie-energie verplaatsen zich daarentegen uitsluitend via  

      materie: 

 

41) Botsingen tussen hemellichamen gaan standaard gepaard met het omzetten van snelheid /  

       kinetische energie in warmte. Overall vermindert de snelheid van beide hemellichamen.     

       Dergelijke botsingen gaan eveneens gepaard met vermindering van de na de botsing  

       resterende hoeveelheden gravitatie en gravitatie-energie! (De hoeveelheid massa /  

       materie blijft gelijk!).  

  

42) Gravitatie ‘straling’ wordt alzijdig uitgezonden vanuit alle ‘schil’-elektronen van de  

      aanwezige gewone en zwart gat atomen. Voor de schokgolven van gravitatie-energie ligt  

      dat geheel anders. Schokgolven van gravitatie-energie berusten op het doorgeven van  

      energie via trillingen van atomen en berusten niet op deeltjes zoals het geval is bij EM  

      straling en kosmische straling. Dergelijke schokgolven van gravitatie-energie zijn   

      dus niet om te vormen tot nieuwe deeltjes met massa / materie. 
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43) Net als EM straling kunnen deze schokgolven van gravitatie-energie zich uitsluitend  

      verplaatsen via de materie (koud H2 en He gas en Li ionen) aanwezig in de heelalbolschil.  

      Anders dan bij gravitatie kunnen dergelijke schokgolven van gravitatie-energie zich niet  

      verplaatsen via de 100% vacuümruimten ter weerszijden de HBS! Figuren 36b en 36c  

      G8.  

        

44) Daardoor blijven die schokgolven geconcentreerd binnen de heelalbolschil en daardoor  

      kwantitatief meetbaar via LIGO en VIRGO technieken. Anders dan bij gravitatie  

      ‘straling’ zijn schokgolven van gravitatie-energie gehouden aan verplaatsing binnen de  

      heelalbolschil en met maximaal de lichtsnelheid c! LIGO en VIRGO meten geen  

      gravitatie ‘straling’ doch uitsluitend schokgolven van gravitatie-energie! 

 

45) Fysisch gezien zijn enorme fundamentele verschillen aanwezig tussen gravitatie en  

      schokgolven van gravitatie-energie! Het zijn twee totaal verschillende fenomenen! 

 

 

-G) Na de Big Bang is de omvang uitdijing huidige heelal alleen te bereiken als gravitatie  

       miljarden jaren afwezigheid is: 

 

46) Bij de thans wetenschappelijk alom aangehangen Big Bang theorie ontstaan gedurende  

      die Big Bang naast massa / materie ook direct atomen. Dergelijke atomen genereren  

      meteen ook gravitatie! (Documenten E3, E3-1, E3-2 www.uiterwijkwinkel.eu)  

  

47) Die op het Big Bang punt geconcentreerde gravitatie smoort dan iedere verdere uitdijing  

       van het heelal / heelalbolschil direct volledig in de kiem. Zelfs als tijdelijk sprake is van  

       een inflatoire uitdijing! Op basis van de huidige Big Bang theorie en gravitatie kan het  

       heelal zich niet ontwikkelen. 

 

48) Dat zonder gravitatie uitdijen van de heelalbolschil in die absolute vacuüm ruimte is  

       alleen mogelijk zolang atomen afwezig zijn en het heelal alleen gevuld is met losse  

       protonen en elektronen en zolang atomen absoluut afwezig zijn! 

 

49) Het heelal / heelalbolschil kan de huidige uitdijing van minimaal 3 – 4 miljard lichtjaar  

       ten opzichte van centrum C alleen bereiken als gravitatie absoluut afwezig is gedurende  

       de eerste circa 5 – 10 miljard jaar van het heelal c.q. in de Big Bang theorie.  

       Dan kan het heelal langdurig uitdijen binnen de lichtsnelheid c en dus zonder inflatie!  

  

50) Gravitatie zit niet rechtstreeks gekoppeld aan massa / materie doch slechts indirect.  

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

      Dat gebeurt alleen als dat atoom onder invloed staat van snelheid / kinetische energie van  

      het atoom in het heelal ten opzichte van centrum C en de huidige 8 – 10 onderscheiden  

      rotatiepunten / -snelheden van materie aanwezig binnen alle 4 – 20 miljoen vrijwel  

      identieke clusters van de heelalbolschil. Documenten E3, E3-1 en E3-2. 

      Binnen alle clusters van 2 – 4 duizend sterrenstelsels zijn die 8 – 10 rotatiesnelheden  

      zowel kwalitatief als kwantitatief gelijk. 

 

 

 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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-H) Eerste 5 – 10 miljard jaar uitdijen heelal zonder atomen; alleen mogelijk via mono- 

       laagjes protonen / elektronen:  

 

51) De eerste 5 – 10 miljard jaar van het heelal na de Big Bang mogen in de uitdijende  

       heelalbolschil uitsluitend losse protonen en elektronen aanwezig zijn in de vorm van  

       mono-laagjes protonen / elektronen zoals geschetst in de Figuren 19 – 30 G8 Engels.  

 

52) Dat uitdijen zonder gravitatie kan alleen als bij de Big Bang / Little Bang (G6) uitsluitend  

       losse protonen en elektronen worden gevormd en deze gerangschikt worden en uitdijen in  

       de vorm van mono-laagjes van afwisselend één proton en één elektron dik. Die mono- 

       laagjes hebben een temperatuur equivalent aan 0 kelvin. Figuren 13 – 30 G8 Engels.  

       Die eerste (Berry) periode van het heelal is op geen enkele manier technisch  

       waarneembaar te krijgen. Figuur 36e en 36i. 

 

53) Zo’n structuur van mono-laagjes protonen / elektronen kan vele miljarden jaren uitdijen  

      met circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c zonder enig verlies van protonen / elektronen  

      onderweg. In die periode zonder atomen ontbreekt entropie ook volledig!   

 

54) Gedurende de eerste periode van 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang dijt het heelal / de  

       heelalbolschil dan uit zonder atomen, zonder gravitatie / gravitatie-energie, zonder  

       temperatuur en met circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. Dus zonder inflatie!  

       Die eerste periode van uitdijing blijft geheel binnen de kaders van de relativiteitstheorie. 

 

55) Via die mono-laagjes blijven alle protonen en elektronen steeds 100% gevangen binnen  

       de heelalbolschil die ten opzicht van centrum C alom gelijkmatig uitdijt. Losse  

       elektronen / protonen kunnen niet ontsnappen aan deze uitdijende heelalbolschil en  

       achterblijven in die holle bolvormige binnenruimte.  

       Dit resulteert in een 100% vacuüm binnenruimte van het heelal / de heelalbolschil  

       evenals de letterlijk oneindige 100% vacuüm buitenruimte! 

 

56) Na 5 – 10 miljard jaar uitdijen zonder atomen / gravitatie en gravitatie-energie ontstaat  

       een steeds dunner wordende heelalbolschil bestaande uit mono-laagjes protonen /  

       elektronen met ter weerszijden een absoluut vacuüm binnenruimte en buitenruimte!  

       Figuur 36a G8.  

 

 

-I) Na 5 – 10 miljard jaar vorming van waterstof, gravitatie en gravitatie-energie: 

 

57) De onderlinge afstanden tussen protonen en elektronen nemen in die lange periode van 5  

       – 10 miljard jaar zodanig toe dat ieder proton gelijktijdig een eigen ‘schil’-elektron  

      invangt onder de vorming van uitsluitend het meest eenvoudige waterstof atoom /  

      molecuul.  

 

58) Met waterstof atoom / molecuul komen gravitatie, gravitatie-energie en temperatuur terug  

      in het heelal alsmede andere fysische en chemische krachten. Document F1d  

      www.uiterwijkwinkel.eu  

  

59) Met dat waterstof atoom / molecuul en gravitatie wordt tevens kosteloos een gigantische  

      hoeveelheid gravitatie-energie ten opzichte van centrum C aan het heelal / de  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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      heelalbolschil en aan de cyclus van het heelal toegevoegd. Deze gigantische hoeveelheid  

      gravitatie-energie ontbreekt op de huidige (2019) energiebalansen van het heelal. De thans  

      ontbrekende ‘donkere’ energie is in feite niets anders dan gravitatie-energie! 

 

60) De cyclus van het heelal / heelalbolschil wordt energie-neutraal afgewikkeld zoals      

      beschreven in de documenten G7 & G8 Engels.  Het heelal doorloopt eindeloos vrijwel  

      exact dezelfde cyclus bestaande uit thans 29 stappen in een periode van circa 2 – 3 biljoen  

      jaar of meer. Curieus is dat stap 29 van de cyclus exact is gelijk aan stap 1 van de  

      afgelopen cyclus. Stap 29 vormt dus stap 1 van de volgende cyclus. Figuren 36f, 36g en  

      36h G8. We bevinden ons thans in het oneindigste heelal + 1. 

 

-J) Vorm en eigenschappen heelalbolschil:  

61) Anno 2019 is te verwachten dat de huidige LIGO / VIRGO gravitatie-energie technieken  

       nog sterk verbeterd en veel nauwkeuriger zullen worden. Daarmee kan dan veel dieper in  

       de gekromde bolschilvormige platte 2D ruimte van de heelalbolschil worden gekeken en    

       tevens veel verder terug in de tijd. Veel verder dan de op EM gebaseerde technieken. 

 

62) Dan zal blijken dat het heelal overal de structuur heeft van een dunne supergrote ballon  

       met een straal van minimaal circa 3,5 – 4 miljard lichtjaar of meer die overal exact  

       gelijkmatig uitdijt.  

       Gezien de gigantische straal is dat bolschilvormige heelal overal vrijwel vlak is. Tussen     

       de sterrenstelsels is deze bolschil slechts enkele lichturen tot lichtdagen dik en bestaat de  

       HBS grotendeels uit een bijna vacuüm van puur waterstof met slechts enkele  

       moleculen/cm3. 

  

63) Vanwege het absolute vacuüm ter weerszijden van deze dunne heelalbolschil kunnen EM  

      en deeltjesstraling niet doordringen in beide absoluut vacuüm ruimten ter weerszijden de  

      heelalbolschil waardoor sprake is van een 100% gesloten heelal. Deze straling wordt  

      dat 100% vacuüm teruggekaatst in deze dunne HBS en zitten daar gevangen.  

      Alle licht, deeltjesstraling, kosmische straling en schokgolven van gravitatie-energie  

      worden gedwongen binnen deze dunne 2D, lichturen dikke, gekromde bolschil te blijven  

      en zich daarbinnen te verspreiden. Hun banen zijn daardoor uiterst licht gekromd (1 graad  

      per 10  – 40 duizend jaar).  

       

64) Bij de sterrenstelsels wordt deze heelalbolschil maximaal één sterrenstelsel dik. Binnen  

      sterrenstelsels is eerst een zone te onderkennen met een bijna vacuüm van puur waterstof  

      (blauwe kleur) aanwezig. Binnen de spiraalarmen zelf is een bijna vacuüm met mix van  

      waterstof en helium aanwezig (oranje kleur).  

 

65) Ter plaatse van sterrenstelsels kunnen EM-straling, deeltjesstraling kosmische straling en  

      schokgolven gravitatie-energie uitwaaieren over de gehele meer 3D ruimte van een  

      tientallen tot circa 10 duizend lichtjaren dikke HBS. Figuren 36p en 36q.  

      Aan de buitenzijde van het sterrenstelsel kaatst de absoluut vacuüm ruimten deze straling  

      terug richting heelalbolschil. 

 

66) Na passage van het sterrenstelsel worden deze vormen van straling / golven weer  

     gecomprimeerd binnen dat meer 2D gekromd plat vlak van de heelalbolschil gevuld met  

     een bijna vacuüm met puur waterstof. Figuur 36 o. 
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-K) Modelleren heelal en heelalcyclus; kwantificeren heelal + cyclus: 

67) Die energie neutrale cyclus van het heelal is mathematisch te modelleren. Met dat model  

      is het heelal volledig te kwantificeren vanaf de eerste tot de laatste seconde!  

      De kwantum computer is daarvoor bij uitstek geschikt! 

 

 

 

5.2 CONSEQUENTIES VAN DE BIG BANG THEORIE: 

1) Vanaf de Big Bang moet het heelal hoe dan ook alzijdig gelijkmatig zijn uitgedijd. 

Dan moet het heelal thans de vorm hebben van een inmiddels dunne heelalbolschil die 

bezet is met vele miljarden sterrenstelsels. Die heelalbolschil moet lokaal vlak zijn en 

mag maximaal één sterrenstelsel dik zijn. Tussen die sterrenstelsels is deze 

heelalbolschil minimaal enkele lichturen tot tientallen lichtdagen dik en is deze HBS 

gevuld met een extreem lage concentratie 100% puur waterstof. Binnen ieder 

sterrenstelsel is een mix van extreem lage concentraties waterstof, helium en lithium 

ionen aanwezig. Dat helium en lithium vormen het restant van de gelijktijdige 

geboorte en kernfusie van de sterrenstelsels zo’n 20 - 25 miljard jaar geleden. Die start 

ging bij alle sterrenstelsels gepaard ging met een super hete Big Bang. Die Big Bangs 

zijn beschreven in fase 16 in de heelalcyclus & Figuren 42 – 54 G8 Engels. 

  

2) Dat heelal / deze heelalbolschil heeft één vast centrum C waar deze Big Bang c.q. 

superkoude Little Bang (0 K) volgens de auteur (G6) plaatsvond.  

De ruimte van het heelal / heelalbolschil is steeds van zichzelf perfect bolvormig 

gekromd! Ook in de periode zonder gravitatie! 

 

3) Zowel aan de binnenzijde (binnenruimte heelal) als aan de buitenzijde (buitenruimte 

heelal) van deze heelalbolschil geldt een absoluut 100% vacuüm en een absoluut niets. 

Alle materie en kinetische energie bevindt zich en beweegt zich 100% binnen die 

vanwege gravitatie steeds langzamer uitdijende heelalbolschil. 

 

4) Materie en kinetische energie zorgen voor een perfect gekromde ruimte. Binnen die 

heelalbolschil geldt overal steeds exact dezelfde lineair voortschrijdende 

heelalkloktijd (HKT). Tijd (en ruimte) zitten gekoppeld aan materie. Technisch is die 

heelalkloktijd niet rechtstreeks te meten. 

 

5) Ruimte en (heelalklok)tijd in het heelal / heelalbolschil zijn van nature gekoppeld aan 

materie en kinetische energie en daarmee verstrengeld. Ruimtetijd is in dezelfde mate 

bolschilvormig gekromd. Beide dijen in dezelfde mate, snelheid en in dezelfde 

bolschilvorm uit. Deze kromming van tijd en ruimte heeft geen enkele relatie met 

gravitatie zoals Einstein heeft gesteld!  

 

6) Vanwege die van nature gekromde ruimtetijd van de heelalbolschil ontbreekt een 

factor cos a in de huidige gravitatie-formules van Einstein en Newton! Die factor  

cos a. dient alsnog te worden toegevoegd aan deze gravitatie-formules. Zie figuur 36 

document G8 + toelichting. 
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7) Met factor cos a toegevoegd aan de huidige gravitatieformules bevat het heelal / de 

heelalbolschil circa 5 – 7 x zoveel gravitatie dan thans aangenomen / gemeten wordt. 

Vanwege die bolschilvorm van het heelal is dan ook 5 – 7 x zoveel massa / materie en 

kinetische energie aanwezig in het heelal / de heelalbolschil dan thans is gemeten,  

bepaald en is berekend. Verder is vanaf de aarde een grootdeel van de heelalbolschil 

niet zichtbaar te krijgen. 

 

8) Met deze bolschilvorm van het heelal en factor cos a toegevoegd aan 

gravitatieformules is het probleem ‘donkere’ massa / materie volledig opgelost. Dan is 

tevens een belangrijk deel van de ‘donkere’ energie concreet verklaard en nader 

ingevuld in de vorm van extra kinetische energie! 

 

9) Het huidige heelal startte niet 13,8 miljard jaar geleden met een super hete Big Bang 

maar reeds circa 40 – 45 miljard jaar geleden met een superkoude Little Bang (0 

kelvin) waarbij het Little Bang zwarte gat direct uiteenviel in protonen en elektronen 

die zich ordenden in mono-laagjes. Documenten G6 (start heelal), G7 (tekst 

heelalcyclus) & G8 (figuren).  

 

10) Alle vrijkomende protonen en elektronen waren reeds aanwezig in het voorafgaande 

heelal en grotendeels ook reeds aanwezig in de daaraan voorafgaande heelallen.  

 

11) Dat stelsel van mono-laagjes protonen / elektronen dijt de eerste 5 – 10 miljard jaar uit 

met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. Zonder atomen en dus ook zonder gravitatie! 

 

12) Gravitatie wordt pas gegenereerd als er sprake is van atomen. Gravitatie wordt naast 

fysische en chemische krachten specifiek gegenereerd vanuit de ‘schil’-elektronen van 

atomen. Gravitatie en die krachten zijn het gevolg van snelheid van atomen in het 

heelal en daardoor optredende vervormingen in de banen van die ‘schil’-elektronen. 

Iedere vorm van snelheid genereert zijn eigen specifieke afwijking in de baan van het 

‘schil’-elektron en genereert een specifiek daaraan gekoppelde gravitatievector en 

krachtvector. Gravitatie verplaatst zich rechtlijnig en met snelheden >> lichtsnelheid c. 

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

 

13) Circa 5 – 10 miljard jaar na de super koude start van het heelal met een Little Bang en 

circa 35 – 40 miljard jaar geleden ving ieder proton een eigen elektron in en werd 

waterstof gevormd. Dat waterstof samen met uitdijingssnelheid genereert gravitatie. 

Met gravitatie ontstond gravitatie-energie ten opzichte van centrum C heelal en 

binnen de heelalbolschil. Sinds de vorming van waterstof remt gravitatie de uitdijing 

van het heelal / de heelalbolschil steeds verder af.  

 

14) De daarbij vrijkomende energie kan niet worden omgezet in warmte maar wordt 

omgezet in rotatiesnelheid van gassen en in de rotatie van thans gehele sterrenstelsels.  

Sinds de vorming van waterstof, zo’n 35 – 40 miljard jaar geleden, wordt de 

uitdijingssnelheid /-energie: 

a) vrijwel geheel omgezet in rotatiesnelheid / energie van materie; thans in 

toenemende rotatie-energie van alle sterrenstelsels aanwezig in de heelalbolschil en 

b) deels in gravitatie-energie t.o.v. C. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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15) Dat proces van omzetting van uitdijingenergie in rotatie-energie is reeds veel langer 

aan de gang dan 13,8 miljard jaar. Alle sterrenstelsels en hun buitenkant roteren 

daardoor van zichzelf veel sneller om hun as en genereren daardoor ook meer 

gravitatie dan mogelijk is op basis van de 13,8 miljard jaar in de Big Bang theorie. De 

waargenomen rotatiesnelheden zijn correct! Men moet echter ook rekening houden 

met een hogere rotatie-gravitatie. Die ogenschijnlijk ‘te snelle’ rotaties van 

sterrenstelsels ontbrekende gravitatie / massa zijn daarmee verklaard. De aanleiding 

voor de aanname van ‘donkere’ materie vervalt daarmee eveneens! 

 

16) Zo’n bolschilvormig heelal / heelalbolschil met gravitatie genereert ook:  

a) een enorme hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. centrum C van het heelal en  

b) meerdere (8 – 10) vormen van gravitatie-energie die thans aanwezig zijn binnen de 

heelalbolschil zelf. 

  

17) De rest van de nog ontbrekende energie / ‘donkere’ energie wordt volledig afgedekt 

via deze in totaal 9 – 11 verschillende vormen van snelheden, gravitatie vectoren en 

daaraan gekoppelde vormen en componenten van gravitatie-energie. 

 

18) In zo’n bolschilvormige heelal zijn zowel ‘donkere’ massa / materie als ‘donkere’ 

energie volledig afwezig! Beide zijn het gevolg van een incorrect / onjuist beeld rond 

de vorm van het heelal en zijn ontstaansgeschiedenis. 

 

 

 

5.3 DE HEELALCYCLUS: 

Op website www.uiterwijkwinkel.eu heeft de auteur een heelal met bijbehorende  

heelalcyclus uitgewerkt zonder ‘donkere’ massa / materie en zonder ‘donkere’ energie:  

 

Door verlies aan gravitatie start het heelal vanuit een gigantisch instabiel geworden  

Little Bang zwarte gat met een diameter van 50 – 100 miljoen km. Dat zwarte gat en 

daarin aanwezige zwart gat atomen vallen bij 0 kelvin uiteen in losse protonen en 

elektronen die zich direct daarna ordenen in mono-laagjes protonen / elektronen 

zonder atomen en dus zonder temperatuur en gravitatie. Dat afpellen van het Little 

Bang zwarte gat in mono-laagjes neemt circa 13 – 15 honderd jaar in beslag. Het duurt 

dus circa 13 – 15 honderd jaar voordat een holle absoluut vacuüm binnenruimte 

ontstaat! Fase 1 – 4 van de Little Bang & figuren 1 – 30 G8 Engels.  

Vanwege de geweldige elektrische springspanning binnen die mono-laagjes protonen / 

elektronen dijen die mono-laagjes vanaf de buitenkant uit met 1/3e – 1/2e van de 

lichtsnelheid c.  

Die situatie zonder atomen en zonder gravitatie duurt circa 5 – 10 miljard jaar en is 

niet waarneembaar te maken.  

 

a) Na 5 – 10 miljard jaar uitdijen is de ruimte tussen protonen en elektronen zodanig 

toegenomen dat ieder proton één eigen ‘schil’-elektronen invangt. Dan wordt 

uitsluitend waterstof gevormd. Daarmee komen het atoom / molecuul terug in het 

heelal en tevens gravitatie. Met gravitatie wordt vanuit het niets, kosteloos, een 

gigantische hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. centrum C aan het heelal en zijn 

cyclus toegevoegd! Tijdens de cyclus wordt die gravitatie / gravitatie-energie weer 

volledig verbruikt. Deze 9 – 11 vormen  van gravitatie-energie worden thans niet 

onderkend. Samen vormen ze de gezochte ‘donkere’ energie.  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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b) Overall bezien wordt iedere cyclus van het heelal volledig energie-neutraal 

afgewikkeld dankzij dat na 5 – 10 miljard jaar kosteloos toevoegen van deze 

gravitatie-energie.   

 

c) Die gravitatie en gravitatie-energie zorgen er na circa 500 miljard jaar na de start voor 

dat een eind komt aan het uitdijen van het heelal / heelalbolschil. Dan zit alle materie / 

kinetische energie gevangen in één van die 4 – 20 miljoen centrale cluster zwarte 

gaten. Dan is alle uitdijingsnelheid omgezet in rotatiesnelheid van die centrale cluster 

zwarte gaten. 

 

d) Daarna laat gravitatie het heelal / de heelalbolschil van miljoenen centrale cluster 

zwarte gaten Mo weer heel gecontroleerd met constante snelheid inkrimpen zonder 

enige vorm van ‘Big Crunch’. Dat inkrimpen gaat echter ten koste de rotatiesnelheid 

van de centrale cluster zwarte gaten. Pas aan het eind van het inkrimpen van de 

heelalbolschil roteren die centrale cluster zwarte gaten (ieder massa / materie van 2 – 4 

duizend sterrenstelsels) niet meer en zijn deze cluster zwarte gaten weer vrijwel 

perfect rond. 

 

e) Pas geheel aan het eind van het inkrimpen van de heelalbolschil gaan alle miljoenen 

cluster zwarte gaten op in één super Little Bang zwarte gat met een straal van geschat 

25 – 50 miljoen km. Tijdens dat proces verdwijnt iedere vorm van snelheid en 

daarmee ook alle vormen van gravitatie binnen dat Little Bang zwarte gat / het heelal. 

Door verlies van gravitatie wordt dat Little Bang zwarte gat aan het eind volkomen 

instabiel en valt dan uiteen in losse instabiele zwart gat atomen die vervolgens verder 

uiteenvallen in een equivalent aantal losse protonen en elektronen.  

Die basisbouwstenen van het atoom ordenen zich in mono-laagjes van afwisselend één 

proton / één elektron / één proton / één elektron dik etc. Met het uitdijen neemt de 

afstand tussen protonen en elektronen zodanig toe dat ieder proton een eigen ‘schil’-

elektron invangt en dan waterstof vormt.  

 

f) Pas met het atoom ontstaat gravitatie. Met die gravitatie wordt bij iedere cyclus 

kosteloos een gigantische hoeveelheid gravitatie-energie aan deze cyclus toegevoegd. 

Via gravitatie en gravitatie-energie gedraagt het heelal zich overall als een perpetuum 

mobile. Die heelalcyclus herhaalt zichzelf eindeloos steeds op vrijwel exact dezelfde 

wijze.  Documenten G7 & G8 Engels www.uiterwijkwinkel.eu . 

 

g) Deze heelalcyclus bestaat thans uit 29 stappen. Eén cyclus neemt naar schatting circa 

2 - 3 biljoen (1012) jaar in beslag en duurt mogelijk nog langer. Stap 29 van de cyclus 

is gelijk aan stap 1 van de afgelopen cyclus en vormt meteen ook weer stap 1 van de 

volgende exact dezelfde cyclus van het heelal. 

 

h) Anders dan anno 2019 gedacht startte de huidige cyclus reeds circa 40 – 45 miljard 

jaar geleden met een superkoude Little Bang die bij 0 kelvin plaatsvond als gevolg van 

het verdwijnen van alle gravitatie. Documenten G6 & figuren 1–30 G8 en E3, E3-1, 

E3-2. Bij die Little Bang viel het gevormde zwarte gat, met daarin alle materie en 

energie van het heelal verzameld, uiteen in en equivalent aantal protonen en 

elektronen en verdween daarmee naast alle gravitatie ook iedere vorm van 

temperatuur. 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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i) Na 5 – 10 miljard jaar uitdijen zonder atomen en daarmee zonder gravitatie en 

temperatuur vormen die protonen en elektronen waterstof. Met dat waterstof atoom / 

molecuul komen gravitatie, gravitatie-energie, temperatuur en andere krachten terug in 

het heelal. Zie Appendix met overzicht hoofdpunten heelalcyclus. 

 

j) Circa 20 – 25 miljard jaar geleden werden in de heelalbolschil uit dat, tot condensatie 

afgekoelde, waterstof onder invloed van gravitatie honderden miljarden identieke 

uiteindelijk super hete pure waterstofbollen gevormd. Die ordenen zich in 4 – 20 

identieke clusters van ieder 2 – 4 duizend identieke waterstofbollen die ieder voor zich 

één sterrenstelsels gaan vormen. Zie Figuren 36 f, 36g, 36h en 36i. 

 

k) In die pure waterstofbollen / protosterrenstelsels start gelijktijdig spontaan kernfusie. 

In de heelalbolschil vinden tegelijkertijd honderden miljarden super hete Big Bangs 

plaats. Alle uitgezonden straling en deeltjes van die Big Bangs blijft gevangen en blijft 

zich voortbewegen binnen die heelalbolschil die super heet wordt.   

 

l) Alle vormen van elektromagnetische straling en deeltjesstraling worden binnen 10 - 

13,8 miljard jaar terug gevormd tot protonen, elektronen, waterstof (Figuur 77 G8) en 

tot nieuwe sterren. (Dit beperkt het huidige zicht op de ruimte en op de geschiedenis 

van het heelal tot slechts 13,8 miljard (licht)jaar.  

 

m) Slechts 1/3e van de totale historie heelal en circa 1/4e van de ruimte van het heelal / 

heelalbolschil is zichtbaar te krijgen! Via verbeterde LIGO gravitatie technieken is op 

termijn circa 2/3e – 3/4e of circa 30 miljard (licht)jaar van de heelalbolschil ‘zichtbaar’ 

te maken. 

 

n) Alle sterrenstelsels zijn dus vrijwel exact gelijktijdig gestart vanuit één van die 

tientallen miljarden / biljoenen hete waterstofbollen. Ieder sterrenstelsel via een eigen 

super hete Big Bang. Figuren 42 - 54 G8 Engels. Bij die Big Bangs van de 

sterrenstelsels werd gelijktijdig het centrale zwarte gat van het toekomstige 

sterrenstelsel gevormd samen met de 2 – 4 spiraalarmen van het stelsel. Die miljarden 

gelijktijdige Big Bangs vonden 20 – 25 miljard jaar geleden plaats en zijn niet meer 

waarneembaar te krijgen via EM technieken. Die toen uitgezonden fotonen en deeltjes 

zijn inmiddels immers weer omgezet in nieuwe materie, protonen, elektronen en 

waterstof.  

 

o) In de toekomst zijn die Big Bangs van 20 – 25 miljard jaar geleden en start van de 

sterrenstelsels wel waarneembaar te maken via dan sterk verbeterde LIGO gravitatie-

technieken.  

 

p) Botsingen tussen hemellichamen (bijvoorbeeld zwarte gaten) gaan gepaard met 

veranderingen in snelheid en resulteren daarmee in veranderingen van zowel  

gravitatie als veranderingen in gravitatie-energie.  

 

q) Schokgolven van gravitatie gaan alzijdig recht door de vacuüm ruimten en zijn 

zodanig ‘verdund’ dat deze technisch niet meer meetbaar zijn.  

Schokgolven van gravitatie-energie daarentegen blijven geconcentreerd binnen de 

heelalbolschil voortbewegen en zijn daardoor technisch wel meetbaar! Anders dan 

gravitatie manifesteren deze schokgolven van gravitatie-energie zich als echte 

golfbewegingen / trillingen. Schokgolven van gravitatie-energie zijn gedwongen zich 
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te verplaatsen via materie (H2, He en Li) die alleen aanwezig is in de heelalbolschil. 

Dergelijke schokgolven van gravitatie-energie ‘verdunnen’ veel minder dan gravitatie 

en blijven daardoor veel krachtiger en rechtstreeks meetbaar. Schokgolven van 

gravitatie-energie verplaatsen zich via de HBS met maximaal de lichtsnelheid c. 

Figuren 36b en 36c G8. 

 

r) De gravitatie effecten van twee botsende zwarte gaten verspreiden zich alzijdig door 

de vacuümruimte met oneindig grote snelheid en zijn heel zwak. Ze zijn niet 

rechtstreeks te meten. De bijbehorend gravitatie effecten zijn heelalwijd op hetzelfde 

moment waarneembaar maar zijn technisch gezien niet meetbaar. 

 

s) De bijbehorende schokgolven van gravitatie energie bereiken de aarde uitsluitend via 

de heelalbolschil. Deze schokgolven blijven daardoor compact en zijn kwantitatief 

meetbaar. Die schokgolven verplaatsen zich met de lichtsnelheid en bereiken de aarde 

met soms miljarden jaren vertraging. Een essentieel verschil is aanwezig tussen 

gravitatie en deze schokgolven van gravitatie-energie! 

 

t) Via schokgolven van gravitatie-energie kan tot maximaal circa 30 miljard lichtjaar (of 

2/3e – 3/4e!) van de historie / ruimte van het heelal ‘zichtbaar’ worden gemaakt en de 

daar aanwezige materie en energie! Anders dan bij elektromagnetische en deeltjes- 

straling worden die schokgolven van gravitatie-energie niet omgezet in nieuwe 

materie. Schokgolven van gravitatie-energie blijven eindeloos voortbestaan maar 

doven wel steeds verder uit. Figuur 36b, 36c, 36e en 77c G8.  

 

u) De eerste meetbare schokgolven van gravitatie-energie ontstonden pas circa 30 

miljard jaar geleden via onderlinge botsingen van grote pure waterstofbollen. De 

eerste 10 – 15 miljard jaren van ons heelal / de heelalcyclus of 1/3e van de historie 

(Berry periode) blijven voor de Wetenschap hoe dan ook technisch onzichtbaar en 

onbereikbaar. En dus ook de daar aanwezige materie en kinetische energie. Figuur 

36d, 36e en 36i.  

 

v) Gelukkig laat die periode zich kwalitatief en mathematisch goed beschrijven. Via zo’n 

mathematisch model laat deze periode zich daardoor ook goed kwantificeren! 

 

w) Via die LIGO / VIRGO gravitatie-energie technieken zal blijken dat het heelal de 

structuur heeft van een dunne supergrote ballon met een straal van minimaal circa 3,5 

– 4 miljard lichtjaar of meer. Gezien de gigantische straal is dat bolschilvormige heelal 

overal vrijwel vlak en maximaal één sterrenstelsel dik. Figuur 36o. 

 

x) Alle EM straling, deeltjesstraling en kosmische straling hebben atomen / moleculen 

nodig om zich te verplaatsen. Deze vormen van straling kunnen niet doordringen in de 

absoluut vacuümruimten ter weerszijden de heelalbolschil! Die vacuüm ruimten 

gedragen zich als perfecte 100% vacuüm spiegels. Deze vormen van straling / golven 

blijven daardoor voor 100% gevangen binnen de heelalbolschil en de sterrenstelsels. 

Figuren 36o, 36p, 36q en 36r G8. Dit betekent een volledig gesloten heelal. 

 

y) Binnen die gigantische maar uiteindelijk toch heel beperkte ruimte van het heelal 

(bolschil met een straal van minimaal circa 3,5 – 4 miljard lichtjaar) en tijd (circa 2 – 3 
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biljoen (1012) jaar) wordt eindeloos opnieuw dezelfde heelalcyclus van thans 29 

stappen afgewikkeld. Vanwege de heelalcyclus zijn tijd en ruimte eindig in ons heelal. 

 

z) In het verleden heeft gravitatie alle eventueel aanwezige nevenheelallen 

samengevoegd tot één heelal. Wij verblijven thans in dat enig overgebleven heelal. 

Dat heelal doorloopt eindeloos steeds opnieuw dezelfde heelalcyclus. 

 

 

 

5.4 HEELAL EN CYCLUS ZIJN MATHEMATISCH TE MODELLEREN EN TE 

KWANTIFICEREN:  

Het heelal en zijn volledige cyclus van thans 29 stappen zijn in één mathematisch model te 

vatten. Bij ieder van die 29 stappen verandert in het model in beginsels slechts één van de 

parameters. Om die reden is de heelalcyclus mathematisch te modelleren. Via zo’n 

mathematisch model is het heelal en zijn gehele cyclus tot in detail te kwantificeren van de 

allereerste tot de allerlaatste seconde! Zeker nu de kwantumcomputer operationeel wordt. 

Met dat model is af te leiden binnen welke grenzen van massa, materie, kinetische energie, 

ruimte / gravitatie-energie en tijd zo’n cyclus valt af te wikkelen. 

 

Met dat model is dan voor ieder willekeurig moment in het verleden maar ook voor ieder 

moment in de toekomst van het heelal een volledig kwantitatieve invulling te schetsen.  

Nuttig en onmisbaar instrument als referentiepunt bij wetenschappelijk onderzoek.  

 

Via zo’n mathematisch model zijn de massa-, materie- en energiebalansen van het heelal 

volkomen kloppend te krijgen zonder enige vorm van ‘donkere’ massa / materie of vorm van 

‘donkere’ energie! 
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*6) DISCUSSIE: 

 

6.1 VIA LICHT IS SLECHTS 13,8 MILJARD LICHTJAAR VAN DE 

HEELALBOLSCHIL ZICHTBAARTE KRIJGEN: 

I) Volgens de auteur worden binnen 13,8 miljard jaar alle fotonen en andere deeltjes via  

E = mc2  omgezet in nieuw protonen, elektronen en in nieuw waterstof. Daardoor bedraagt de 

huidige waarnemingshorizon van het heelal maximaal 13,8 miljard lichtjaar. Dat geldt thans 

ook voor de huidige LIGO / VIRGO. 

 

Zonder inflatie moet het huidige heelal reeds minimaal 40 – 45 miljard jaar oud zijn. Dit 

betekent dat slechts circa 1/4e - 1/3e van de ontstaansgeschiedenis en ruimte van het heelal 

voor de Wetenschap zichtbaar te krijgen is. Dan is anno 2019 circa 2/3e – 3/4e van het heelal 

niet zichtbaar / niet waarneembaar te krijgen met alle bijbehorende ruimte, massa, materie en 

kinetische energie!  

Een geweldig deel van het heelal bevindt zich thans buiten de reikwijdte van onze prachtige 

hightech waarneming- en meet-instrumentarium! Figuren 36d, 36e, 36f, 36h, 36i en 77c G8. 

 

II) LIGO en VIRGO berusten op detectie van schokgolven van gravitatie-energie. Die 

golven doven wel uit maar worden niet omgezet in nieuwe massa / materie! Met de tijd zal die 

schokgolf-techniek ongetwijfeld nog sterk verbeterd worden. Via dergelijk 50 – 100 x 

verbeterde LIGO / VIRGO technieken zal in de toekomst tot maximaal circa 30 miljard 

lichtjaar terug in de tijd kunnen worden gekeken.  

Dan wordt circa 2/3e – 3/4e van de geschiedenis en van de ruimte waarneembaar en 

‘zichtbaar’. Die periode reikt tot de periode voor de start (Big Bangs) van de sterrenstelsels 

zo’n 20 - 25 miljard geleden. Figuur 36h en 36i. 

 

III) De eerste 10 – 15 miljard (licht)jaar van dit heelal (Berry periode) zijn op geen enkele 

manier technisch  waarneembaar  / meetbaar te krijgen. Gelukkig laat die periode zich fysisch 

en mathematisch wel beschrijven en daarmee te modelleren en te kwantificeren. 

 

  

6.2 OGENSCHIJNLIJK STEEDS SNELLERE UITDIJING HEELAL BERUST OP 

EEN VERVELEND MISVERSTAND: 

Alle tientallen miljarden sterrenstelsels aanwezig in dat bolschilvormige heelal bewegen 

steeds met dezelfde uitdijingssnelheid ten opzichte van hun gemeenschappelijke oorsprong het 

centrum C van het heelal. Het Melkwegstelsel beweegt zich ook met circa 450 km/s van dat 

centrum C af. Dat geldt ook voor alle andere sterrenstelsel aanwezig in de heelalbolschil. 

Gravitatie remt de uitdijing van deze heelalbolschil steeds verder af. De daarbij vrijkomende 

energie wordt omgezet in rotatiesnelheid / energie van sterrenstelsels.  

 

-) Sterrenstelsels zijn alleen waarneembaar via gekromde ruimte heelalbolschil: 

Vanaf de aarde kunnen we die miljarden sterrenstelsels niet rechtstreeks waarnemen via die 

absoluut donkere vacuüm binnenruimte van het heelal doch uitsluitend via de perfect 

gekromde dunne, enkele lichturen dikke, heelalbolschil en via de perfect bolvormig gekromde 

ruimte en tijd van het heelal! (Eén pars is equivalent aan 3,26 lichtjaar).   

Als de eigen uitdijingbeweging van de aarde circa 450 km/s bedraagt dan bewegen die 

sterrenstelsels aan de overzijde van de heelalbolschil ogenschijnlijk met tot maximaal circa 2 

x 450 km/s van de aarde af! Deze op aarde gemeten snelheden moeten verder nog 

gecorrigeerd worden op de toenmalige tijd en bijbehorende toenmalige grotere 
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uitdijingssnelheid van de heelalbolschil van miljarden jaren geleden op het moment dat het 

thans waargenomen licht werd uitgezonden!  

 

Die ogenschijnlijk met de afstand steeds verder toenemende roodverschuiving (Hubble) is het 

directe gevolg van:  

a) De eigen beweging van de Aarde,  

b) De steeds meer tegengestelde bewegingen van de sterrenstelsels aan de overzijde van de  

     heelalbolschil die uitsluitend worden waargenomen via deze heelalbolschil!   

c) De steeds groter wordende uitdijingssnelheid van de heelalbolschil in het verleden.  

Samen verklaart dit die steeds toenemende roodverschuiving! In het verleden dijde het heelal 

immers steeds sneller uit ten opzichte van nu. Figuren 36d en 36e G8 Engels.  

 

Daardoor bewegen alle sterrenstelsels ogenschijnlijk steeds sneller van de Aarde af naarmate 

ze verder verwijderd staan op de heelalbolschil. In werkelijkheid zijn alle sterrenstelsels thans 

onderhevig aan exact dezelfde uitdijingssnelheid t.o.v. de gemeenschappelijke oorsprong 

centrum C en zijn deze sterrenstelsels onderhevig aan dezelfde 8 – 10 (rotatie)snelheden 

binnen ieder cluster van 2 – 4 duizend sterrenstelsels!  

 

Die steeds toenemende roodverschuiving is het directe gevolg van de vorm van het heelal als 

heelalbolschil en de wijze waarop licht door die heelalbolschil wordt geleid. Die toenemende 

roodverschuiving is concreet gemeten. De daaruit anno 2019 getrokken conclusie dat het 

heelal steeds sneller uitdijt berust helaas volledig op een optisch gezichtsbedrog! Figuren 36d 

en 36e G8. Door gravitatie dijt het heelal / de heelalbolschil juist steeds langzamer uit!  

 

-) Vroeger snellere uitdijing heelalbolschil; in toekomst loopt uitdijingssnelheid heelal / 

heelalbolschil terug naar nul: 

Vanwege gravitatie aanwezig in de heelalbolschil dijt het heelal in werkelijkheid juist steeds 

langzamer uit in plaats van steeds sneller! In het verleden dijde het heelal / heelalbolschil   

inderdaad steeds sneller uit. Over circa 350 – 450 miljard jaar komt die uitdijing van de 

heelalbolschil overal gelijktijdig volledig tot stilstand.  

 

-) Met de tijd roteren sterrenstelsels steeds sneller om hun centrale as:  

Deze bij het afremmen door gravitatie vrijkomende uitdijingsenergie wordt omgezet in 

rotatiesnelheid / energie en deels in gravitatie-energie ten opzichte van centrum C. Alle 

sterrenstelsels gaan met de tijd steeds sneller om hun as roteren evenals alle daarbinnen 

aanwezige sterren en planeten. Dit rotatie-proces startte reeds circa 35 – 40 miljard jaar 

geleden gelijktijdig met de vorming van waterstof en daarmee van gravitatie / gravitatie-

energie.  

De huidige sterrenstelsels roteren daardoor veel sneller om hun as dan in geval wordt 

uitgegaan van de 13,8 miljard jaar van Big Bang theorie en genereren daardoor ook meer 

rotatie-gravitatie en rotatie gravitatie-energie. Die ‘te snelle’ rotatie en extra ‘donkere’ 

gravitatie is daarmee verklaard. Die ‘te snelle’ rotatie heeft niets van doen met ‘donkere’ 

materie noch met ‘donkere’ energie doch alles met hoge snelheid en daarmee extra gravitatie. 
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6.3 TOEVOEGEN AAN GRAVITATIEFORMULES VAN FACTOR cos α LOST 

PROBLEEM ‘DONKERE’ MASSA / MATERIE OP:  

 

-) Ontbreken correctiefactor cos α in gravitatieformules Einstein en Newton: 

Via gravitatie en doordat gravitatie zich verplaatst met snelheden >> lichtsnelheid c 

‘communiceert’ alle materie instantaan continue rechtstreeks met alle andere materie / atomen 

aanwezig in het heelal / de heelalbolschil! Die ‘communicatie’ vindt direct en rechtstreeks 

plaats met snelheden >> de lichtsnelheid en loopt via die absoluut vacuümruimte aan de 

binnenzijde van de heelalbolschil!  

Vanwege dat rechtstreekse contact van gravitatie via de binnen-vacuümruimte staan andere 

sterrenstelsels ruimtelijk gezien veel dichter bij de aarde dan dat we deze sterrenstelsels 

visueel waarnemen via de gekromde heelalbolschil en via de door hen uitgezonden 

elektromagnetische straling / licht!  

De werkelijke afstanden van sterrenstelsels in het heelal / de heelalbolschil zijn (veel) korter 

dan de visueel via de heelalbolschil waargenomen afstanden. Vanwege die bolschilvorm van 

het heelal dient bij gravitatie beschouwingen / berekeningen op de schaal van het heelal / 

heelalbolschil een correctie factor cos α aan de huidige gravitatieformules van Newton en 

Einstein te worden toegevoegd. Figuur 36 G8.  

 

Met die correctiefactor cos α toegevoegd aan de huidige gravitatieformules bevat het heelal / 

de heelalbolschil circa 5 – 7 x zoveel gravitatie en daarmee ook 5 – 7 maal zoveel massa, 

materie en kinetische energie dan waar de Wetenschap anno 2019 vanuit gaat. Alleen binnen 

het Melkwegstelsel geldt cos α = 1,000000.  

 

Met cos α toegevoegd is het probleem van de ‘donkere’ massa / materie volledig opgelost en 

dat probleem van de ‘donkere’ energie voor een belangrijk deel gereduceerd. 

 

 

6.4 RESTANT ‘DONKERE’ ENERGIE IS GRAVITATIE-ENERGIE: 

 

-) Gravitatie in de heelalbolschil resulteert in een gigantische hoeveelheid gravitatie-

energie in het heelal ten opzichte van centrum C en binnen de heelalbolschil zelf: 

Gravitatie zit gebonden aan gravitatie-energie. In de huidige energiebalansen van het heelal 

wordt vrijwel geen rekening gehouden met deze in het heelal aanwezige vormen van 

gravitatie-energie. Ten onrechte! 

  

In het ballonvormige heelal is aanwezig: 

a) Een gigantische hoeveelheid gravitatie-energie van materie in de heelalbolschil ten 

opzichte van het centrum C (voor de Wetenschap 2019 het huidige Big Bang punt) en 

b) Circa 8 – 10 vormen van (rotatie)-bewegingen en bijbehorende vormen van gravitatie / 

gravitatie-energieën aanwezig tussen de rotatiepunten binnen de identieke clusters / facetten 

van de huidige heelalbolschil. 

 

De heelalbolschil is onderverdeeld in 4 - 20 miljoen identieke clusters / facetten. Binnen ieder 

van die clusters zijn thans dezelfde 8 – 10 verschillende rotatie snelheden / energieën te 

onderscheiden die ieder hun eigen gravitatie-vector genereren daarmee ook eigen vectoren 

van gravitatie-energie genereren! \ 

Binnen ieder cluster / facet van de heelalbolschil is sprake van dezelfde 8 – 10 vormen van 

snelheid, 8 - 10 dezelfde vormen van gravitatie-componenten en 8 – 10 dezelfde vormen van 

gravitatie-energie te onderscheiden zowel kwalitatief als kwantitatief!  
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Deze in totaal 9 – 11 verschillende vormen van gravitatie-energie onder a) en b) zijn 

voldoende om de energiebalans van het heelal / heelalbolschil (meer dan) kloppend te krijgen. 

Bepalend voor gravitatie-energie zijn: a) de huidige hoeveelheid atomen / ‘schil’-elektronen 

en snelheden van die atomen, b) de hoeveelheid gegenereerde gravitatie, c) straal van de 

heelalbolschil, e) het aantal en de omvang van de clusters van sterrenstelsels en f) de huidige 

snelheden van atomen binnen die clusters.  

De omvang van die snelheden en daaraan gekoppelde gravitatie en gravitatie-energieën zijn 

alleen via een mathematisch (kwantum) model te achterhalen en via dat model op elkaar af te 

stemmen.  

Het ontbrekende restant op de huidige energiebalansen van het heelal is hoe dan ook niets 

anders dan gravitatie-energie!  

 

 

6.4.1 NOODZAAK HEELAL EN CYCLUS MATHEMATISCHE TE MODELLEREN:  

Pas na het mathematisch modelleren van het heelal en zijn cyclus in een (kwantum)computer 

valt te bepalen hoe groot het heelal, deze clusters en daarmee de hoeveelheid gravitatie-

energie is / moet zijn om de materie en energie balansen van het heelal kloppend te krijgen.  

Ik nodig de Wetenschap nadrukkelijk en dringend uit dat (kwantum) modelleren van het 

heelal en van zijn cyclus met spoed en in onderlinge samenwerking ter hand te nemen.  

 

 

6.5 GRAVITATIE LENZEN OF GASLENZEN? 

Fotonen van licht en infrarood genereren zelf geen gravitatie. Dat doen alleen ‘schil’-

elektronen van atomen onder invloed van snelheid van het atoom.  

De banen van fotonen kunnen dus niet worden afgebogen door gravitatie uitgaande van 

sterrenstelsels. Fotonen worden alleen afgebogen via passage door het binnen die 

sterrenstelsels standaard aanwezige minieme concentraties waterstof, helium gas en lithium 

ionen van slechts enkele atomen / moleculen / cm3  en via veel hogere concentraties in de 

corona’s van sterren. ‘Gravitatielenzen’ van licht zijn in feite niets anders dan ‘gas’ lenzen. 

Dit stelt het bewijs uit 1919 van de relativiteitstheorie eveneens fundamenteel ter discussie.  

 

 

6.6 VERSCHIL GRAVITATIE ‘STRALING’ EN SCHOKGOLVEN VAN 

GRAVITATIE-ENERGIE: 

Gravitatie ‘straling’ verplaatst zich rechtstreeks via de absoluut massa- / materie en 

energieloze vacuümruimte van het heelal. Gravitatie verplaatst zich in beginsel rechtlijnig en 

met oneindig grote snelheden.  

Anders dan bij gravitatie het geval is kunnen schokgolven van gravitatie-energie zich niet 

verplaatsen via die absolute 100% vacuüm-ruimten. Schokgolven van gravitatie-energie 

daarentegen kunnen zich uitsluitend verplaatsen via atomen / moleculen aanwezig in de 

heelalbolschil / HBS zoals H2, He en Li. Het fundamentele verschil tussen de eigenschappen 

van gravitatie en de schokgolven van gravitatie-energie noopt tot enige aanpassing van 

Einsteins relativiteitstheorie. 

 

Schokgolven van gravitatie-energie kunnen zich uitsluitend verplaatsen via sterrenstelsels en 

via het waterstof, helium gas en Li ionen die in extreem lage concentraties aanwezig zijn in de 

perfect gekromde heelalbolschil. Deze schokgolven verplaatsen zich uitsluitend via de 

ruimtetijd van de heelalbolschil en zijn daar gehouden aan maximaal de lichtsnelheid c.  
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Figuren 36b, 36c, 36d en 36e G8. Anders dan bij gravitatie blijven deze schokgolven binnen 

de heelalbolschil voortbewegen. Daardoor blijven deze schokgolven ook veel meer 

‘geconcentreerd’ dan bij gravitatie-‘straling’ het geval is,   

 

LIGO en VIRGO nemen geen gravitatie-‘straling’ waar, zoals anno 2019 alom wordt 

gedacht, doch uitsluitend deze schokgolven van gravitatie-energie! Een subtiel maar fysisch 

en wetenschappelijk essentieel en fundamenteel verschil!  

 

De gravitatie effecten van botsingen van zwarte gaten en dergelijke hemellichamen 

manifesteren zich rechtstreeks en direct heelalwijd op exact hetzelfde moment van de botsing 

van o.a. zwarte gaten / neutronensterren! Vanwege de ‘spreiding / verdunning over het gehele 

vacuüm binnenruimte heelal, is dat directe effect van gravitatie helaas technisch niet meetbaar 

te maken / te krijgen.  

De bijbehorende schokgolven van gravitatie-energie bereiken de aarde uitsluitend via de 

heelalbolschil en met ‘slechts’ de lichtsnelheid en dus met soms miljarden jaren vertraging. 

Binnen de HBS blijven deze schokgolven veel meer ‘geconcentreerd’ en zijn daardoor 

technisch wel waarneembaar en kwantitatief te meten!  

 

 

6.7 EFFECTEN GRAVITATIE OP DE HEELALBOLSCHIL: 

Sinds circa 35 - 40 miljard jaar geleden is waterstof aanwezig in de heelalbolschil en daarmee 

gravitatie. Gravitatie remt de uitdijing van de heelalbolschil ten opzichte van het centrum C / 

(Big Bang punt) steeds verder af. De daarbij vrijkomende energie wordt grotendeels omgezet 

in rotatie-energie van de huidige sterren en sterrenstelsels.  

Dat proces verklaart waardoor sterrenstelsels met de tijd steeds sneller om hun as gaan roteren 

evenals alle daarbinnen aanwezige zonnestelsels. Een klein deel van die energie wordt 

omgezet in gravitatie-energie ten opzichte van centrum C en in vormen van gravitatie-

energie binnen de heelalbolschil. Vanwege die 35 – 40 miljard jaar roteren de huidig 

waarneembare sterrenstelsels ook veel sneller dan sec op basis van de Big Bang theorie 

mogelijk is.  

 

Vanuit het in de Wetenschap gangbare maar helaas onjuiste heelalbeeld wordt de 

aanwezigheid niet onderkend van:  

a) Een gigantische hoeveelheid gravitatie-energie aanwezig in de heelalbolschil ten opzichte  

    van centrum C heelal en  

b) Van de meerdere vormen (thans 8 – 10) van gravitatie-energie binnen de 4 – 20 miljoen    

     clusters binnen de heelalbolschil zelf.  

 

Het achterwege laten van deze 9 – 11 vormen van gravitatie-energie verhindert de 

Wetenschap om de energiebalans van het heelal kloppend te krijgen. De thans ontbrekend en 

intens gezochte ‘donkere’ energie is in feite niets anders dan gravitatie-energie. Dat 

vermeende tekort is volledig te verklaren en te corrigeren door uit te gaan van een 

bolschilvormig heelal en het modelleren van de heelalcyclus. 

 

 

6.8 EINDE UITDIJING HEELALBOLSCHIL / HEELALBOLSCHIL DOOR 

GRAVITATIE: 

De afremming door gravitatie resulteert in circa 350 - 450 miljard jaar overal in een 

gelijktijdige stilstand in de uitdijing van de heelalbolschil. Dan is alle energie (neutrino’s + 

fotonen) stapsgewijs omgezet in protonen, elektronen en waterstof. Via sterren is alle 
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waterstof, helium en lithium volledig gefuseerd / ‘opgebrand’ tot Be en hoger; materie en 

atomen acceptabel voor zwarte gaten voor transformatie in zwart gat atomen.  

De restanten van sterren. planeten en supernova’s zijn onder hoge druk van buitenaf 

opgenomen in een lokaal snel roterend zwart gat en in het centrale zwarte gat van het 

sterrenstelsel.  

 

Uiteindelijk worden alle 2 – 4 duizend centrale zwarte gaten van ieder cluster samengevoegd  

tot één centraal cluster zwarte gat zoals thans bekend als M85 of M87 met de massa van thans 

vele miljoenen tot enkele biljoenen sterren. Over 350 – 450 miljard jaar bestaat de 

heelalbolschil uit 4 – 20 miljoen identieke snel roterende centrale cluster / facet zwarte gaten 

met de gelijke massa van enkele biljoenen sterren die als perfect ronde heelalbolschil tot 

stilstand zijn gekomen t.o.v. centrum C.  

 

-) Alle materie is dan gefuseerd en samen met alle energie gevangen in een zwart gat: 

In alle thans aangenomen 4 – 20 miljoen identieke clusters / facetten van de heelalbolschil is 

alle waterstof, helium en lithium van sterren gefuseerd tot beryllium en hoger. Alle aanwezige 

2 - 4 duizend sterrenstelsels, hun onderlinge 8 – 10 rotatiesnelheden, en hun lokale en centrale 

zwarte gaten zijn dan volledig opgegaan in één centraal cluster / facet zwarte gat dat met één 

snelheid van circa 1/3e  – 1/2e  van de lichtsnelheid c om zijn as roteert. Over 350 – 450 

miljard jaar staan alle rotatie-assen van die cluster / facet zwarte gaten precies gericht op 

centrum C van het heelal. 

 

 

6.9 ZWARTE GATEN KUNNEN NIET VERDER INEENSTORTEN TOT 

SINGULARITEIT:  

De elektronenschillen van de in zwarte gaten aanwezige zwart-gat atomen stoten elkaar 

wederzijds af via hun gelijke elektrische lading en hun magnetische spin. Document F1e. Die 

elektrische veerspanning tussen deze zwart gat atomen onderling verhindert het verder 

instorten van zwarte gaten / gecomprimeerde hemellichamen tot een singulariteit!  

Zwarte gaten zijn de meest gecomprimeerde vorm van materie, van energie en gravitatie.  

Een singulariteit is alleen mathematisch en op papier mogelijk. Fysisch gezien is een 

singulariteit echter onmogelijk! 

 

 

6.10 DOOR GRAVITATIE KRIMPT HEELALBOLSCHIL WEER STRAK 

GECOORDINEERD INEEN RICHTING CENTRUM C: 

Onder invloed van gravitatie krimpt de heelalbolschil van 4 – 20 miljoen centrale cluster/ 

facet zwarte gaten (zoals M87 en M85 in opbouw) vervolgens weer in richting centrum C. 

Dit inkrimpen van de heelalbolschil is tegengesteld gericht aan de rotatie van de centrale facet 

zwarte gaten. Die rotatie was immers het gevolg van het afremmen van de uitdijing door 

gravitatie. Het inkrimpen is tegengesteld gericht en gaat dus ten koste van de aanwezige 

rotatiesnelheid / impuls.  

Tijdens het inkrimpen wordt de versnelling daarvan continue afgeremd en afgevlakt tot een 

min of meer constante inkrimpsnelheid van maximaal circa 100 – 150 km/s.  

 

Tijdens het inkrimpen van de heelalbolschil richting C gaan deze centrale cluster zwarte gaten 

steeds langzamer om hun as roteren en genereren daardoor ook steeds minder (rotatie)-

gravitatie. Daar tegenover staat dat ze elkaar steeds meer naderen. De wederzijdse 

uitgeoefende gravitatiekracht blijft daardoor min of meer constant en daarmee ook de 

inkrimpsnelheid van de heelalbolschil!  
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Onder coördinatie van gravitatie komen alle identieke cluster / facet zwarte gaten circa 2 – 3 

biljoen (1012) jaar later weer gelijktijdig aan bij centrum C. Dan zijn deze zwarte gaten 

inmiddels volledig ontdaan van hun rotatie / rotatie-impuls en hebben ze samen nog steeds de 

vorm van een perfecte heelalbolschil.  

 

Nabij C smelten deze miljoenen centrale cluster zwarte gaten eerst weer samen tot één dikke 

heelalbolschil met een dikte van tienduizenden km bestaande uit puur zwart gat materie. Die 

krimpt onder invloed van gravitatie verder in totdat uiteindelijk één supergroot perfect rond 

Little Bang zwarte gat ontstaat met een diameter van circa 50 – 100 miljoen km en met C 

steeds precies in het centrum.  Document G6 + figuren 1 – 30 G8. 

 

Tijdens de laatste fase van inkrimpen gaat de zwart gat atomen elkaar onderling steeds meer 

verdringen. In de eindfase verliest dat gigantische Little Bang zwarte gat steeds meer van zijn 

inkrimpsnelheid t.o.v. centrum C en daarmee steeds meer van zijn, als laatste overgebleven, 

inkrimp-gravitatie en bijbehorende gravitatie-energie.  

 

 

6.11 KRITISCHE ZWART GAT GRAVITATIE ZWARTE GATEN / KRIZGAG: 

 

-) Overgang gewoon atoom → zwart gat atoom: 

Van gewone atomen kunnen de elektronenschillen instorten richting atoomkern als sprake is 

van: a) extreem hoge druk van buitenaf en b) enorme grote rotatiesnelheden optreden.  

Met de (rotatie)snelheid  van het gewone atoom nemen de van der Waalskrachten van de 

elektronenparen kwadratisch toe met de snelheid. Document F1d. Op zeker moment gaan de 

elektronenparen Vander Waals-bindingen vormen binnenin de elektronenschillen van het 

atoom!  

Dat vormen van binnen atomaire Vander Waals-bindingen kan alleen bij atomen met twee of 

meer elektronenparen. Dat ineenstorten van de elektronenschillen kan dus pas plaatsvinden  

vanaf elementen ≥ Be.  

 

Op dat moment van binding wordt de omloopsnelheid van deze ‘schil’-elektronen paren rond 

de atoomkern geblokkeerd. Daarop storten de elektronenschillen van het atoom ineen richting 

de atoomkern. Daardoor  neemt de hoeksnelheid van deze ‘schil’-elektronen echter weer toe 

tot nabij de lichtsnelheid c. Als gevolg daarvan vallen deze elektronenparen weer uiteen in 

losse elektronen. Dan verdwijnen de Vander Waalskracht en -bindingen ook weer en wordt de 

blokkade van de ‘schil’-elektronen rond de atoomkern ook weer opgeheven. 

 

-) Zwart gat atomen pas mogelijk vanaf beryllium: 

Dat instorten van het atoom kan pas plaatsvinden vanaf het element beryllium / Be. Alle 

zwarte gaten zijn opgebouwd uit zwart gat atomen ≥ Be. De elektronen schillen van de 

elementen H, He en Li kunnen niet ineen storten richting atoomkern! Die drie lichtste 

elementen van het periodiek systeem zijn niet acceptabel voor zwarte gaten en blijven aan de 

buitenkant daarvan plakken. Document F1e & figuren.  

 

-) Zwart gat atomen zijn instabiel: 

Gewone atomen verschrompelen tot zwart gat atomen met globaal dezelfde structuur van 

atoomkern met elektronenschillen gevuld met losse elektronen. De ‘schil’-elektronen 

bewegen nu echter met tegen de lichtsnelheid rond hun atoomkern! Daardoor zijn zwart gat 

atomen super instabiel. Zwart gat atomen blijven alleen in stand als lokaal voldoende 
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gravitatie aanwezig is in de vorm van een zwart gat. Na het ineenstorten kunnen deze 

‘elektronen-schillen’ niet weer opnieuw opzwellen!  

 

-) Zwart gat atomen / zwarte gaten zijn superkoud; 2,7 kelvin: 

Bij zwart gat atomen zit de atoomkern volkomen opgesloten binnen de aanwezige 

elektronenschillen. Zo’n atoomkern heeft vrijwel geen ruimte meer om te trillen. Alle zwart 

gat atomen en vormen van zwarte gaten zijn daardoor super koud (2,7 kelvin) en kunnen om 

die reden van zichzelf geen licht meer uitstralen!  

 

-) Alle vormen van zwarte gaten zijn eveneens instabiel: 

De elektronenschillen van zwart gat atomen stoten elkaar wederzijds af gelijk als in een gas. 

Zwart gat atomen worden alleen bijeen en stabiel gehouden als het zwarte gat  / 

gecomprimeerd hemellichaam van zichzelf voldoende gravitatie genereert om die geweldige 

wederzijdse elektrische afstoting te onderdrukken en te overwinnen!  

 

-) Little Bang zwarte gat wordt steeds instabieler: 

Door het verlies aan inkrimpsnelheid en daarmee verlies aan gravitatie wordt dat gigantische 

Little Bang zwarte gat met een straal van 25 – 50 miljoen km en daarin aanwezige zwart gat 

atomen steeds instabieler. In de eindfase van inkrimping houdt alleen de inkrimp-gravitatie 

deze zwart gat atomen nog bijeen en gevangen in dit Little Bang zwarte gat. Alleen die 

gravitatie houdt dit zwarte gat nog in stand en stabiel. 

 

Pas op het allerlaatste moment van inkrimping van het Little Bang zwarte gat, met C steeds 

precies in het centrum, wordt de kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) bereikt en 

onderschreden. Dan valt dit gigantische Little Bang zwarte gat uiteen in losse zwart gat 

atomen die op hun beurt ook weer instabiel zijn. Die zwart gat atomen (Document F1e & 

figuren) vallen vervolgens verder direct uiteen in een equivalent aantal losse protonen en 

losse elektronen. (Geen E = mc2 !) 

 

-) Little Bang bij 0 kelvin en resulteert in equivalent aantal protonen en elektronen:  

Na de Little Bang, die bij 0 kelvin plaatsvindt, ordenen het vrijgekomen equivalent aantal 

protonen en elektronen zich in mono-laagjes van losse protonen / elektronen die vrijwel 

allemaal reeds in het voorafgaande heelal aanwezig waren. Een nieuwe cyclus van het heelal 

start. Dat volgende  heelal start dus vanuit een supergroot zwart gat en niet vanuit een 

singulariteit! Singulariteiten zijn fysisch niet mogelijk; wel mathematisch! 

 

 

6.12 HEELAL DOORLOOPT EINDELOOS DEZELFDE VASTE CYCLUS VAN 29 

STAPPEN: 

Het heelal doorloopt een vaste cyclus van thans 29 stappen (priemgetal) in circa 2 – 3 biljoen 

jaar. Gravitatie en gravitatie-energie zijn de eerste 5 – 10 miljard jaar afwezig. Met de 

vorming van waterstof en daarmee van gravitatie wordt kosteloos een enorme hoeveelheid 

gravitatie-energie t.o.v. centrum C aan de heelalcyclus toegevoegd. Daardoor wordt die 

cyclus overall energie-neutraal afgewikkeld. Het heelal / heelalbolschil doorloopt eindeloos 

exact dezelfde cyclus. Zie documenten G7 & G8 www.uiterwijkwinkel.eu  en Appendix. 

 

 

 

 

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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6.13 MATHEMATISCH MODEL HEELAL EN ENERGIE-NEUTRALE CYCLUS:  

Bijzonder aan die door de auteur afgeleide cyclus is dat de overgang naar iedere volgende stap 

overall bestaat uit in beginsel één, precies te beschrijven, fysische, chemische of kernfysische 

verandering.  

Hierdoor is die heelalcyclus te vatten in een mathematisch (kwantum) model dat dekkend is 

vanaf de allereerste tot de allerlaatste seconde. Bij stap 29 is het heelal weer terug bij stap 1 

van de afgelopen cyclus maar dat is gelijk ook weer stap 1 van volgende heelalcyclus! 

 

 

6.14 HEELAL EN CYCLUS ZIJN VOLLEDIG IN DETAIL TE KWANTIFICEREN; 

ZOWEL HET GEHELE VERLEDEN ALS DE VOLLEDIGE TOEKOMST HEELAL: 

Met zo’n mathematisch (kwantum) model is wetenschappelijk af te leiden en te berekenen 

binnen welke kwantitatieve grenzen van massa, materie, kinetische energie, gravitatie-energie, 

tijd en ruimte zo’n hele cyclus van het heelal mogelijk is. Via dat mathematisch model zijn de 

randvoorwaarden en grenzen van dit heelal kwantitatief te bepalen.  

De auteur is zelf niet in staat dat mathematische model te realiseren. De Wetenschap heeft die 

kennis en financiële middelen daarvoor wel voorhanden en vrijwel direct beschikbaar. 

 

Met zo’n mathematisch kwantum) model kan op ieder willekeurig moment in het verleden 

maar ook in de gehele toekomst van het heelal een kwalitatief zowel kwantitatief ingevuld 

beeld van het heelal worden gepresenteerd. Dit model is een praktisch en onmisbaar 

wetenschappelijk hulpmiddel en instrument. Een onmisbaar stuk basisgereedschap en 

inzetbaar bij alle astrofysische en astronomische onderzoeken! 

 

 

6.15 TEGENWERKING WETENSCHAP / HUIDIGE WETENSCHAPPERS:  

De in documenten G7 en G8 www.uiterwijkwinkel.eu beschreven energie-neutrale 

heelalcyclus en in E3, E3-1, E3-2 uitgewerkte visies ten aanzien van gravitatie zijn deels 

strijdig met een aantal huidige wetenschappelijke inzichten en uitgangspunten zoals Einsteins 

relativiteitstheorie. Vanuit de huidige Wetenschap bezien een vorm van doodzonde!  

Speerpunten in het onderzoek zijn thans: a) elementaire deeltjes van massa / materie, b) 

gravitatie en c) onderzoeken naar de aard van ‘donkere’ massa / materie en ‘donkere’ energie. 

Alleen al in Nederland worden via NWO en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap jaarlijks miljoenen Euro’s besteed aan deze onderzoeken, wetenschappers en hun 

apparatuur.  

 

Met een iets andere kijk op het heelal / heelalbolschil (Figuren 36a – 36r G8) blijkt in het 

heelal geen enkele vorm van ‘donkere’ materie of van ‘donkere’ energie aanwezig te zijn! De 

huidige tekorten anno 2019 op de balansen zijn het gevolg van een verkeerde beeldvorming 

rond:  

1) de macrostructuur / -vorm van het heelal,  

2) het gedrag en eigenschappen van fotonen en  

3) de fysische oorsprong van gravitatie en daarmee de oorsprong van gravitatie-energie. 

 

In de huidige Wetenschap is geen plausibel en sluitend beeld voorhanden over het begin van 

dit heelal. Niemand is in staat U het gehele verleden en de volledige toekomst van dit heelal te 

schetsen laat staan de cyclus van het heelal te presenteren zoals de auteur die heeft uitgewerkt 

in de Documenten G7 & G8 Engels.  

Die visies gepubliceerd op website www.uiterwijkwinkel.eu staan soms op wat gespannen 

voet met de uitgangspunten in het onderzoek dat wordt uitgevoerd onder leiding en 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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verantwoordelijkheid van topwetenschappers van de KNAW en daarmee verbonden 

Universiteiten en Instituten en gefinancierd uit de algemene middelen via NWO.      

 

Wetenschappers zijn veelal wel op de hoogte van deze documenten op website 

www.uiterwijkwinkel.eu . Contact wordt vermeden. Iedere vorm van medewerking wordt 

onthouden aan de realisatie van het mathematisch model van het heelal en zijn energie-

neutrale cyclus. Daarmee onthoudt de Wetenschap zichzelf ook de realisatie van een 

fundamentele, essentieel en dagelijks inzetbaar praktisch stuk basisgereedschap! 

  

In de periode 1985 – heden heb ik circa 40 duizend uur werk verricht en tienduizenden euro’s 

eigen (pensioen)geld besteed aan de realisatie, uitwerking en presentatie van deze visies.  

 

  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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*7) CONCLUSIES: 

 

-) Macrovisie heelal: 

 

1) Op basis van de Big Bang theorie en de Little Bang theorie van de auteur is het heelal 

alzijdig gelijkmatig gestart vanuit één punt. Dan moet het huidig waarneembare heelal hoe 

dan ook de vorm hebben van een dunne heelalbolschil die lokaal volkomen plat en vlak is en 

maximaal één sterrenstelsel dik is. Die heelalbolschil is thans bezet met tientallen miljarden 

sterrenstelsels verdeeld over enkele miljoenen vrijwel identieke clusters die ieder 2 – 4 

duizend sterrenstelsels omvatten.  

 

2) Tussen die met sterrenstelsels gevulde heelalbolschil is een extreem lage concentraties aan 

puur waterstof aanwezig. Binnen alle sterrenstelsels is een extreem lage gasdruk en nagenoeg 

vacuüm aanwezig bestaande uit een mix van waterstof moleculen, helium atomen en lithium 

ionen. Zowel binnenin als aan de buitenzijde van deze heelalbolschil geldt een absoluut 100% 

vacuüm-ruimte.  

 

3) Overal in deze heelalbolschil geldt dezelfde lineair voortschrijdende heelalkloktijd t.o.v. 

centrum C heelal. Die heelalkloktijd is in dezelfde mate gekromd als de door materie en 

kinetische energie vormgegeven ruimte. Tijdens de heelalcyclus zijn en blijven deze 

ruimtetijd, materie en kinetische energie van deze heelalbolschil steeds perfect bolvormig 

gekromd en met elkaar verstrengeld.  

 

-) EM straling, deeltjesstraling (kosmische straling) en schokgolven gravitatie-energie 

verplaatsen zich uitsluitend via H2 in de heelalbolschil en H2, He en Li gas / ionen binnen 

sterrenstelsels. Heelal is gesloten systeem:  

 

4) Neutrino’s, fotonen (van licht en van infrarood), kosmische deeltjesstraling en schokgolven 

van gravitatie-energie kunnen zich uitsluitend verplaatsen via die extreem lage concentraties  

puur waterstof die uitsluitend aanwezig zijn binnen de heelalbolschil. Binnen de aanwezige 

sterrenstelsels betreft het een mix / ‘ether’ van bijna vacuüm waterstof, helium en lithium gas 

/ ionen.  

 

5) Alle vormen van elektromagnetische straling, kosmische deeltjesstraling en schokgolven 

van gravitatie-energie kunnen zich uitsluitend verplaatsen via die perfect gekromde ruimtetijd 

van materie alleen aanwezig in de heelalbolschil. Daardoor vormt het heelal / de 

heelalbolschil onder alle omstandigheden een 100% gesloten systeem voor massa / materie en 

kinetische energie gedurende de gehele circa 2 – 3 biljoen (1012) jaar durende cyclus van het 

heelal. Het heelal wikkelt steeds vrijwel exact dezelfde cyclus af. 

 

-) Afbuiging licht en EM straling resulteert in vervormde beelden vanuit het heelal: 

 

6) Vrijwel alle informatie vanuit het heelal / heelalbolschil bereikt de aarde via die extreem 

lage concentraties aan waterstof, helium en lithium, aanwezig in de perfect gekromde 

ruimtetijd van de heelalbolschil. De afbuiging van fotonen en van deeltjes wordt geschat op 1 

graad per 10 – 40 duizend (licht)jaar. Bij sterrenstelsels worden die virtuele beelden via de 

holle donkere vacuüm binnenruimte en holle donkere vacuüm buitenruimte van het heelal 

weerkaatst en gespiegeld.  
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7) Deze minieme afbuiging van alle vormen van licht- en infraroodstraling zorgt voor 

prachtige beelden maar resulteert gelijktijdig tevens in (sterk) vertekende virtuele beelden 

vanuit het heelal die via de relatief dunne heelalbolschil worden aangeleverd en worden 

weerkaatst en ‘geprojecteerd’ op de beide vacuümruimten. Figuur 36r G8. Die beelden 

worden zo indirect op aarde opgevangen. We nemen het heelal uitsluitend waar via die, 

maximaal één sterrenstelsel dikke, gekromde heelalbolschil en minimaal enkele lichturen tot 

lichtdagen dikke heelalbolschil van puur H2 tussen sterrenstelsels en mix van H2, He en Li 

aanwezig binnen de sterrenstelsels waar de dikte van de heelalbolschil door de jets tot enkele 

duizenden lichtjaren dik toeneemt! Figuren 36p, 36q, 36r. 

 

-) Heelal dijt steeds langzamer uit i.p.v. steeds sneller: 

 

8) Licht verplaatst zich uitsluitend via het bolschilvormige heelal dat nog steeds alzijdig 

gelijkmatig uitdijt met thans circa 450 km/s. Kijkend via die gekromde ruimtetijd en terug in 

de tijd lijkt het huidige heelal / heelalbolschil visueel steeds sneller uit te dijen. Naar het 

verleden toe dijt het heelal steeds sneller uit.     

Helaas berust dat steeds sneller uitdijen van het heelal volledig op een optisch gezichtsbedrog. 

Dat ontstaat als gevolg van: a) verschillen in de richting van de bewegingen van beide 

objecten in het heelal / heelalbolschil en b) tijdverschillen. Figuren 36d, 36e, 36n, 36o, 36p, 

36q, 36r G8. 

 

9) Het heelal / de heelalbolschil dijt niet steeds sneller uit. In tegendeel; door gravitatie wordt 

de uitdijing van het heelal / de heelalbolschil juist steeds verder afgeremd en dijt de 

heelalbolschil juist steeds langzamer uit ten opzichte van centrum C! De bolschilvorm van 

het heelal en de gekromde banen van alle vormen van elektromagnetische en deeltjesstraling 

zoals fotonen en neutrino’s zetten wetenschappers en de Wetenschap volledig op het 

verkeerde been! 

 

-) Alleen gravitatie en tijd kunnen absolute vacuümruimte betreden en overbruggen:  

 

10) Uitsluitend niet-elektromagnetische vormen van ‘straling’ zoals gravitatie en tijd kunnen 

die absoluut lege ruimte en vacuüm rechtstreeks overbruggen. Gravitatie en tijd doen dat met 

snelheden >> de lichtsnelheid c. Waarschijnlijk zelfs met oneindig grote snelheden.  

Via gravitatie staat alle in het heelal aanwezige materie (atomen) constant en continue met 

elkaar in verbinding. Gravitatie en tijd verlaten het heelal instantaan. 

Gravitatie en tijd hebben geen gevolgen voor de massa / materie en energie balansen van het 

heelal. 

 

-) Ontbreken factor cos α in gravitatieformules Einstein en Newton: 

 

11) Vanwege de bolschilvorm van het heelal moet aan gravitatie-formules van Newton en 

Einstein een correctie factor cos α worden toegevoegd. Met die factor is dan 5 – 7 x zoveel 

gravitatie aanwezig in het heelal / de heelalbolschil dan aangenomen tot anno 2019. Navenant 

is dan ook 5 – 7 x zoveel massa / materie en kinetische energie aanwezig in het heelal dan 

anno 2019 gedacht / gemeten. Probleem ‘donkere’ massa / materie is daarmee volledig 

opgelost. Het zoeken naar ‘donkere’ massa / materie is dan vergeefs. Verspilde moeite, tijd en 

geld!  
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-) Sinds de vorming van waterstof roteren sterrenstelsels steeds sneller om hun as: 

 

12) Sinds circa 35 - 40 miljard jaar geleden remt gravitatie de uitdijingssnelheid van de 

heelalbolschil in toenemende af. Die vrijkomende energie wordt omgezet in rotatie snelheid 

van sterrenstelsels die daardoor veel sneller roteren dan mag worden verwacht op grond van 

de 13,8 miljard jaar van de Big Bang theorie. De waargenomen en gemeten rotatiesnelheden 

zijn de natuurlijke en juiste snelheden. Die (te) grote rotatiesnelheden hebben niets van doen 

met ‘donkere’ materie noch met ‘donkere’ energie! 

 

-) Gravitatie-energie ontbreekt in energiebalans heelal: 

 

13) De bolschilvorm van het heelal / heelalbolschil zit gekoppeld aan een gigantische 

hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. centrum C en 8 – 10 vormen van gravitatie-energie 

binnen de heelalbolschil zelf. Anno 2019 wordt die gigantische hoeveelheid gravitatie-energie 

in het heelal niet onderkend en ontbreekt deze gravitatie-energie bij het opstellen van 

energiebalansen.   

 

14) Met inachtneming van deze thans onderscheiden 9 – 11 vormen van gravitatie-energie in 

het heelal en binnen de heelalbolschil is het probleem van de ‘donkere’ energie volledig 

opgelost. 

 

-) Mathematisch (kwantum)model heelal en cyclus: 

15) Van het heelal en zijn cyclus is een mathematisch (kwantum) model te maken. Zo’n model 

resulteert in volledig kloppende balansen voor zowel massa / materie als voor kinetische / 

gravitatie-energie.  

 

16) Dat mathematisch model resulteert in volledig kloppende balansen voor massa / materie 

en kinetische energie van het heelal en zijn cyclus. Met zo’n model is met behulp van o.a. de 

recent ontwikkelde kwantumcomputer een kwalitatief en kwantitatief heelal te schetsen van de 

allereerste tot de allerlaatste seconde van de heelalcyclus. Dus van zowel het volledige 

verleden als van de volledige toekomst van het heelal!  

 

17) Met dat model valt tevens te bepalen binnen welke kwalitatieve en kwantitatieve grenzen 

van: a) hoeveelheid massa / materie, b) kinetische energie, c) ruimte (straal heelal in miljarden 

lichtjaren) d) tijd (miljarden jaren) en e) gravitatie / gravitatie-energie het afwikkelen van zo’n 

energie-neutrale heelalcyclus mogelijk is.  

 

-) Heelal is zonder ‘donkere’ energie en ‘donkere massa / materie’: 

 

18) Het heelal / de heelalbolschil zelf is zonder ‘donkere’ massa / materie en zonder ‘donkere’ 

energie.  

 

19) Aan het bestuderen van ‘donkere’ massa / materie en ‘donkere’ energie worden jaarlijks 

vele miljoenen Euro’s besteed. Voor dat doel helaas weggegooid geld.  

 

-) Noodzaak mathematisch modelleren en kwantificeren van heelal en zijn cyclus:  

 

20) Dat geld kan doelmatiger en nuttiger worden besteed aan het mathematisch modelleren en 

tot in detail kwantificeren van het heelal en zijn energie-neutrale cyclus.  
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Zo’n mathematisch model creëert en levert een basaal en praktisch stuk gereedschap op voor 

alle  astronomen en astrofysici. Een ultiem instrument voor het toetsen van verkregen 

onderzoeksgegevens uit het heelal. Dat model schept volledige  duidelijkheid over zowel de 

start als het einde van het heelal / de heelalcyclus. 

 

21) Zo’n model bespaart jaarlijks miljoenen Euro’s aan kosten. 

 

ir A.P.B. Uiterwijk Winkel 

Document G12    www.uiterwijkwinkel.eu  

dd 24 november 2019 

  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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APPENDIX:  HEELALCYCLUS IN HET KORT: 

 

De gehele heelalcyclus van thans 29 stappen staat kwalitatief in detail beschreven in de 

documenten Engels G7 (255 p) en G8 (thans circa 125 figuren) www.uiterwijkwinkel.eu . 

Kwantitatieve invulling van het heelal en zijn cyclus is pas mogelijk na het mathematisch 

modelleren. Hier een sterk ingekorte versie met de essenties van de heelalcyclus:  

 

-) Stappen 1 – 4: Start heelal met superkoude Little Bang bij 0 kelvin:  

De huidige heelalcyclus startte zo’n 40 – 45 miljard jaar geleden met een superkoude Little 

Bang die plaatsvond bij 0 Kelvin! Zie document G6 & figuren 1 – 30 G8. (Zie ook figuren 

36f, 36g en 36h) waar de gehele periode van uitdijing van het heelal van 500 miljard jaar is 

weergegeven).  

 

In een periode voorafgaand aan de Little Bang van circa 2 – 3 biljoen jaar had gravitatie alle 4 

– 20 miljoen centrale cluster zwarte gaten met daarin alle massa, materie en kinetische energie 

van het heelal / heelalbolschil verzameld en deze samengevoegd tot één groot perfect rond 

Little Bang zwarte gat met een diameter van circa 50 – 100 miljoen km en met C precies in 

het centrum!  

 

Dat Little Bang zwarte gat bestond volledig uit zwart gat atomen ≥ Be. Dat zijn van oorsprong 

gewone atomen. Bij extreem hoge druk van buitenaf en door de vorming van Vander Waals 

bindingen binnenin de elektronenschillen van het gewone atoom storten de elektronenschillen 

ineen tot vlak nabij de atoomkern. Document F1e. Bij dat ineenstorten van de elektronen-

schillen verschrompelen gewone atomen tot zwart gat atoom. Dat verschrompelen kan alleen 

plaatsvinden bij gewone elementen van het periodiek systeem met minimaal twee 

elektronenparen. De overgang van gewone atomen naar zwart gat atomen is pas mogelijk bij 

de elementen ≥ beryllium / Be. Zie figuren F1e. 

Onder extreem hoge druk storten de elektronenschillen van gewone atomen ≥ Be ineen tot 

vlakbij de atoomkern tot zwart gat atomen. De elementen H, He en Li missen die twee 

benodigde elektronenparen. Die drie kleinste elementen zijn daardoor niet te transformeren tot 

zwart gat atomen hoe hoog de externe druk ook is of wordt! 

  

Tijdens dat instorten van de elektronenschillen neemt de snelheid van deze ‘schil’-elektronen 

toe tot nabij de lichtsnelheid. Dat maakt alle zwart gat atomen uiterst instabiel. De 

elektronenschillen van zwart gat atomen stoten elkaar wederzijds af via zowel lading en 

magnetische spin als in een gas. Zwart gat atomen blijven alleen stabiel en bij elkaar zolang 

zo’n zwart gat / gecomprimeerd hemellichaam van zichzelf meer gravitatie genereert die deze 

gigantische wederzijdse elektrische en magnetische afstoting onderdrukt.  

 

De auteur benoemt deze minimaal benodigde gravitatie-bescherming van een zwart gat als 

kritische zwart gat gravitatie (Krizgag). Krizgag is gedefinieerd als het kleinst mogelijke 

zwarte gat / gecomprimeerd hemellichaam met straal van circa 4 – 5 km dat met de 

lichtsnelheid c om zijn as roteert. Krizgag is zowel een minimale energetische maat als een 

gravitatie ondergrens van het kleinst mogelijke zwarte gat. (Krizgag valt theoretisch af te 

leiden) 

 

Beneden Krizgag wordt een zwart gat instabiel. Dan valt zo’n zwart gat bij 0 kelvin eerst 

uiteen in losse zwart gat atomen. Die zwart gat atomen op zich zijn ook instabiel en vallen 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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vervolgens verder uiteen in een equivalent aantal losse protonen / elektronen. Geen E = mc2 ! 

Documenten G6 en F1e. 

 

Op het eindpunt van de vorming van dat gigantische Little Bang zwarte gat verdwijnt alle 

snelheid en daarmee ook alle gravitatie en alle gravitatie-energie in het heelal. Door het 

verlies aan gravitatie bereikt dit Little Bang zwarte gat met een straal van 25 – 50 miljoen km 

uiteindelijk zijn Kritische zwart gat gravitatie / Krizgag! Bij Krizgag valt het Little Bang 

zwarte gat uiteen in instabiele zwart gat atomen die direct daarop verder uiteenvallen in een 

equivalent aantal losse protonen en elektronen die alleen hun elementaire krachten bezitten: 

1) elektrische lading en 2) magnetische spin. Gravitatie, temperatuur en andere krachten zijn 

volledig afwezig! 

Deze elementaire krachten zorgen ervoor dat die protonen en elektronen zich ordenen in 

mono-laagjes protonen en elektronen. Figuren 19 – 28 document G8. 

 

 

-) Stap 5 : Uitdijing heelal zonder atomen, zonder gravitatie / gravitatie-energie en  

                  zonder inflatie: 

Binnen dat stelsel van mono-laagjes protonen / elektronen is sprake van een geweldige 

onderlinge elektrische en magnetische afstoting /veerspanning. Gedurende een periode van 5 

– 10 miljard jaar dijt dat stelsel van mono-laagjes protonen / elektronen uit met circa 1/3e – 

1/2e van de lichtsnelheid c. Zonder atomen en dus zonder gravitatie en gravitatie-energie!  

 

In deze miljarden jaren nemen zowel de onderlinge afstanden tussen de protonen en 

elektronen als de afstanden tussen deze mono-laagjes zodanig toe dat tegelijkertijd heelalwijd 

ieder proton een eigen ‘schil’-elektron kan invangt en daarbij transformeert in een waterstof 

atoom. Dat gebeurt heelalwijd op exact hetzelfde moment! 

 

 

-) Stap 6: Vorming van waterstof, gravitatie en gravitatie-energie: 

Na 5 – 10 miljard uitdijen zonder atomen en gravitatie wordt bij 0 kelvin uitsluitend het 

waterstof atoom / molecuul gevormd. Met dat waterstof atoom / molecuul komen o.a. 

gravitatie en gravitatie-energie terug in het heelal / de heelalbolschil.  

Met waterstof wordt tevens een gigantische hoeveelheid gravitatie-energie toegevoegd aan de 

heelalbolschil ten opzichte van centrum C. Die gravitatie-energie komt vanuit het niets en 

wordt volkomen kosteloos aan de heelalcyclus toegevoegd! Die gravitatie-energie wordt weer 

volledig benut tijdens de cyclus. Deze hoeveelheid gravitatie-energie vormt belangrijk 

onderdeel van thans gezochte zogenoemde ‘donkere’ energie.  

 

 

-) Stappen 7 – 15: Gravitatie resulteert in miljarden super hete waterstofbollen met kernfusie:  

De heelalbolschil van waterstofgas koelt af tot uiteindelijk het condensatiepunt van waterstof. 

Op dat moment verdwijnt de gasdruk vrijwel volledig en daarmee de entropie. Gravitatie 

zorgt daarna voor de vorming van biljoenen gigantische bollen met eerst puur vloeibaar 

waterstof met de tijd via onderlinge botsingen transformerend in plasmavormig waterstof. 

Gravitatie houdt die plasmabollen bijeen. Die botsingen tussen deze waterstofbollen zijn 

meetbaar via LIGO / VIRGO technieken! Daarnaast raakt de heelalbolschil opgedeeld in 

naar schatting 4 – 20 miljoen identieke facet / clustergebieden ieder gevuld met 2 - 4 duizend 

gelijke en steeds groter en heter wordende pure waterstof plasmabollen iedere met de 

hoeveelheid waterstof van biljoenen sterren.  
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Iedere van die identieke waterstofbollen mondt gelijktijdig uit in spontane kernfusie / een 

eigen Big Bang en resulteert daarna in één sterrenstelsel.  

 

Tijdens die Big Bangs loopt het kernfusieproces direct volledig uit de hand. Dit resulteert in 

de vorming van het centrale zwarte gat en in de 2 – 4 spiraalarmen van het sterrenstelsel. Alle 

sterrenstelsels starten op hetzelfde moment met eenzelfde super hete Big Bang.  

Deze Big Bangs van sterrenstelsels staan beschreven in stap 16 heelalcyclus G7 & Figuren 

42 – 54 van G8. De heelalcyclus in de Figuren 36f, 36g en 36h. 

Die Big Bangs van sterrenstelsels vonden circa 20 miljard jaar geleden plaats. Omdat de 

fotonen en neutrino’s binnen 13,8 miljard worden terug gevormd tot protonen, elektronen en 

nieuw waterstof en nieuwe sterren zijn deze Big Bangs niet meer waar te nemen.  

  

In de toekomst zijn via verder verbeterde LIGO / VIRGO technieken schokgolven van 

gravitatie-energie waarneembaar te maken tot maximaal circa 30 miljard (licht)jaar geleden. 

Met LIGO technieken kan dan tot maximaal 30 miljard jaar geleden in de tijd, ruimte en 

geschiedenis van het heelal worden teruggekeken of tot in circa 2/3e – 3/4e van de totale 

historie en ruimte van het heelal. Figuur 36i G8. 

Dat is tot in de periode voorafgaand aan de Big Bangs van sterrenstelsels. Dus veel verder 

terug in de tijd dan de huidige 13,8 miljard jaar die via licht en infrarood (EM) straling 

mogelijk is! 

 

De start van de heelalcyclus en Little Bang van circa 40 – 45 miljard jaar geleden. De eerste 

10 – 15 miljard jaar van deze cyclus blijft hoe dan ook technisch buiten beeld. Daar zijn ook 

geen technieken voor te ontwikkelen. Die eerste (Berry) periode van het heelal beslaat circa 

1/3e van de historie en ruimte is alleen in te vullen via mathematisch modelleren van de 

heelalcyclus. 

 

Stap 16: Big Bangs als start van sterrenstelsels: 

Circa 15 – 20 miljard jaar na Little Bang en circa 20 – 25 miljard jaar geleden start in al die 

honderden miljarden waterstof plasmabollen tegelijkertijd kernfusie ieder resulterend in een 

eigen Big Bang en start van één sterrenstelsel. Bij die kernfusie reacties worden uitsluitend de 

elementen van het periodiek systeem gevormd (Document F1d).  

Tijdens die kernfusie c.q. miljarden Big Bangs wordt zowel het centrale zwarte gat van het 

sterrenstelsel gevormd evenals worden de 2 – 4 spiraalarmen van het latere sterrenstelsel 

gevormd vanuit 2 – 4 neven waterstofbollen / Roemers. Dit is uitgewerkt in de Figuren 42 – 

54 G8 Engels.  

Tijdens deze kernfusie / Big Bangs worden ‘schil’-elektronen gebonden aan de atoomkern. 

Daarmee verdwijnt navenant een deel van de gravitatie en van de daaraan gekoppelde 

gravitatie-energie! 

 

Tijdens die miljarden Big Bangs ontsnapt het overgrote deel van het waterstof (> 80%) in die 

waterstofbollen aan kernfusie. Dat waterstof en waterstof in de 2- 4 nevenwaterstofbollen /  

Roemers evenals een deel van het gefuseerde materiaal tot aan uranium en verder wordt bij 

deze Big Bangs weggeblazen binnen de heelalbolschil en ontsnapt zo aan het gevormde 

centrale zwarte gat van het sterrenstelsel in opbouw. Figuren 42 – 54 G8 Engels.  

Dit materiaal komt samen met gering deel reeds gefuseerd sterk radioactief materiaal terecht 

in de 2 – 4 spiraalarmen die vanuit de 2 – 4 Roemers worden gevormd. Rondom dit 

gefuseerde en door gravitatie opgehoopte radioactief materiaal vormen zich later in alle 

sterrenstelsels biljoenen sterren en hun planeten en manen.  
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Stappen 17 – 23: Vorming sterrenstelsels: 

Binnen alle sterrenstelsels ontstaan onder invloed van gravitatie en door afkoeling van 

waterstof tot het condensatiepunt vervolgens biljoenen protosterren met daaromheen 1 – 10 

planeten en hun manen. Rond de meeste sterren zijn Kuiper gordels en Oort wolken te 

verwachten. Een grote variëteit aan sterren vormen en verschillen in afmetingen van 

begeleidende planeten en manen. Zie Figuren 36f, 36g en 36h en de Figuren 36p, 36q en 

36r met macroview en zicht vanaf de aarde. 

 

Het enige doel van sterren is om waterstof, helium en lithium alsnog te laten fuseren tot 

beryllium en hoger en dus tot materiaal / atomen die acceptabel zijn voor zwarte gaten. Ook 

alle uitgezonden straling moet ook weer worden omgezet in protonen, elektronen, nieuw 

waterstof en vervolgens worden onderworpen aan kernfusie in nieuwe sterren en zo alsnog 

geschikt worden gemaakt voor opname in een zwart gat. 

 

Pas 5 – 10 miljard jaar na die Big Bangs wordt het heelal vanaf 13,8 miljard jaar geleden voor 

ons waarneembaar. In het heelal / heelalbolschil worden in een periode van 13,8 miljard jaar 

thans alle aanwezige neutrino’s en fotonen van licht en infrarood terug gevormd tot protonen, 

elektronen, waterstof en nieuwe sterren. Via elektromagnetische straling kunnen we niet 

verder terugkijken dan 13,8 miljard (licht)jaar. De oudere periode van het heelal of 2/3e – 3/4e 

van de historie / ruimte is wel aanwezig maar ligt achter onze ‘event’ horizon van het heelal!  

De huidige Wetenschap tracht thans die niet waarneembaar te maken periode van circa 30  

(45 - 13,8) miljard jaar te proppen in een tijdbestek van 380.000 jaar.  

 

 

Stap 23: Het nu; circa 40 – 45 miljard jaar na de superkoud afgewikkelde Little Bang: 

We verkeren in het begin van stap 23. Doel van de huidige stap 23 is: 

-) Om alle H, He en Li in sterren of via supernova explosies te laten fuseren tot  ≥ Be, 

-) Dus tot atomen die acceptabel zijn voor zwarte gaten,  

-) Alle neutrino’s, fotonen en deeltjesstraling moeten eveneens worden terug gevormd tot   

    protonen, elektronen, waterstof en in sterren kernfusie ondergaan tot Be en hoger.  

-) Alle sterren, planeten en hun manen in de sterrenstelsels moeten volledig in het  centrale  

    zwarte gat van het sterrenstelsel worden opgenomen.  

-) In alle clusters moeten de 2 – 4 duizend aanwezige sterrenstelsels opgaan in één centraal  

    superzwaar cluster zwarte gat zoals M85 en M87 waarvan er heelalwijd  honderdduizenden  

    tot miljoenen stuks aanwezig zijn. (LIGO / VIRGO krijgen het heel druk!) 

Pas als dat over 350 – 450 miljard jaar gerealiseerd is komt een einde aan de uitdijing van het 

heelal /de heelalbolschil. 

 

 

Stap 24: Het einde uitdijing: 

Over 350 – 450 miljard jaar komt een eind aan stap 23 en uitdijing van de heelalbolschil. In 

alle clusters is dan alle EM straling verdwenen en omgezet in waterstof. Alle waterstof, 

helium en lithium is via kernfusie in sterren en via supernova explosies omgezet in beryllium 

en hoger. Alle materie van het cluster en van 2 – 4 duizend sterrenstelsels zit dan gevangen en 

opgesloten in het centrale cluster zwarte gat. Ook alle EM straling, deeltjesstaling is 

omgevormd tot zwart gat materie.  
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Het heelal / de heelalbolschil is absoluut duister geworden. Circa 400 - 500 miljard jaar na de 

Little Bang heeft gravitatie de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil tot nul gereduceerd. 

Alle centrale cluster zwarte gaten zijn even groot en roteren met dezelfde, dan maximale, 

snelheid om hun as. Alle rotatieassen staan dan precies gericht op centrum C heelal.  

 

 

Stap 25: Inkrimpen heelalbolschil met 4 – 20 miljoen identieke cluster zwarte gaten: 

Onder de invloed van gravitatie krimpt de heelalbolschil van superzware cluster zwarte gaten 

de volgende 2 – 3 biljoen jaar in richting centrum C. Figuur 36g. Dat inkrimpen van de 

heelalbolschil gaat ten koste van de rotatiesnelheid die het gevolg was van het afremmen door 

gravitatie van de uitdijingssnelheid heelalbolschil. 

Deze rotatiesnelheid van de centrale cluster zwarte gaten is tegengesteld gericht aan de 

inkrimpsnelheid. Het inkrimpen van de heelalbolschil gaat dus ten koste van deze 

rotatiesnelheid van deze cluster zwarte gaten.  

Via coördinatie door gravitatie krimpt de heelalbolschil steeds verder en behoudt deze 

bolschil steeds een perfecte bolvorm met C steeds precies in het centrum. Door de afname in 

rotatiesnelheid neemt ook de bijbehorende rotatie-gravitatie af. Daardoor krimpt de 

heelalbolschil heel rustig in met circa 100 – 150 km/s zonder enige vorm van Big Crunch. 

 

Pas net voordat de cluster zwarte gaten elkaar raken zijn deze volledig ontdaan van hun 

rotatiesnelheid. Dan blijft alleen de inkrimpsnelheid en bijbehorende gravitatie en gravitatie-

energie over. Voldoende om steeds boven de kritische zwarte gat gravitatie / Krizgag te 

blijven. Dit vormt een kritisch moment in de heelalcyclus. 

Vervolgens smelten die miljoenen cluster zwarte gaten samen tot één perfect ronde bolschil 

van zwart gat materie rondom C. Die krimpt steeds verder in richting centrum C. 

   

 

Stap 29: De volgende Little Bang: 

In de eindfase neemt de inkrimpsnelheid van het te vormen perfect ronde Little Bang zwarte 

gat steeds verder af. Daarmee neemt de laatst overgebleven vorm van gravitatie / gravitatie-

energie ook steeds verder af. Het Little Bang zwarte gat met een diameter van 50 – 100 

miljoen km koerst steeds verder af op de Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag).  

Krizgag wordt bereikt op het moment dat de holle ruimte van het Little Bang zwarte gat nog 

net niet geheel is opgevuld met zwart gat materie. Daar gravitatie zich met oneindig grote 

snelheid verplaatst wordt in het Little Bang zwarte gat Krizgag overal bereikt op exact 

hetzelfde moment!  

Dan vindt de Little Bang plaats en valt dit zwarte gat bij 0 kelvin weer uiteen in zwart gat 

atomen en vervolgens in protonen / elektronen die zich rangschikken in mono-laagjes 

protonen / elektronen die weer gaan uitdijen met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid.  

 

Dan start meteen de volgende cyclus van het heelal. Die cyclus van 29 stappen wordt energie-

neutraal afgewikkeld en herhaalt zich eindeloos. Steeds via exact dezelfde cyclus en steeds op 

nagenoeg vrijwel exact dezelfde wijze tot op de seconde precies.  

 

Zwijndrecht, deels geschreven gedurende hittegolven juli / augustus 2019. 

Berry Uiterwijk Winkel 
 
 


