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Ontbrekende schakels in de natuurkunde en mogelijke oplossingen 

Bestaan er elementaire deeltjes die de zwaartekracht beschrijven, voorgesteld als 
grote hoeveelheden nog niet ontdekte gravitonen? Bestaat donkere materie, of is dat 
misschien het graviton waar natuurkundigen naar op zoek zijn? Bestaat er donkere 
energie en wat zijn de conclusies van Hubbles observaties? Is 'onzekerheid' een 
fysisch fenomeen of is er een diepere oorzaak van onzekerheid? Bestaat licht uit 
deeltjes of is het een golf of is het beide? Is ruimtetijd een fysieke realiteit of is het 
slechts een combinatie van ruimte en tijd? 
De auteurs bieden u mogelijke (speculatieve) antwoorden op deze vragen. De 
gepresenteerde oplossingen worden deels ondersteund door observaties en 
experimenten, maar vooral ondersteund door het scheermes van Ockham, waarin de 
eenvoudigste verklaring voor alle waarnemingen de voorkeur heeft. Waar zoeken we 
naar? Wat is dan het graviton, als elementair deeltje voor de zwaartekracht? En hoe 
is de relatie met andere elementaire deeltjes? 
 

Kunnen we met gravitonen de zwaartekracht beschrijven? 
Allereerst een kort overzicht van de kracht-overdragende elementaire deeltjes binnen 
het atoom en vrij bewegende deeltjes buiten het atoom zoals dat is uitgewerkt in de 
kwantummechanica. Het geheel is beschreven in het standaardmodel van de 
elementaire deeltjes in de fysica. 
In de kwantummechanicatheorie wordt een gemeten hoeveelheid energie, 
bijvoorbeeld licht, niet als een continue grootheid beschouwd, maar als een 
hoeveelheid energie die is gekwantiseerd. Anders gezegd hij bestaat uit de optelsom 
van elementaire discrete energiehoeveelheden. Het meetresultaat is dus het product 
van een geheel aantal maal het elementaire energiekwantum. 
Men spreekt in de kwantummechanica over krachtwerking als tussen (geladen) 
deeltjes ”iets” wordt overgebracht. Beschouw bijvoorbeeld twee elektronen A en B. 
Als vanuit A naar B een foton wordt uitgezonden dat tegen elektron B botst, vindt er 
een wisselwerking plaats waarbij energie en impuls door het foton als 
“boodschapperdeeltje” worden overgedragen aan elektron B die ze beide absorbeert. 
Het foton draagt en brengt de elektromagnetische kracht over van elektron A naar 
elektron B. 
  
Bosonen zijn kracht-overdragende massadeeltjes met een geheel-tallige spin 
(0,1,2,…), meest werkzaam binnen het atoom als kerndeeltjes. 
Spin is traditioneel eenvoudig voor te stellen als een “rotatie-eigenschap” van een 
deeltje gekoppeld aan de bewegingsrichting van het deeltje zelf. Maar het gaat hier 
om puntdeeltjes en het is de vraag of die roteren. En dan nog met welke snelheid 
roteren ze dan? Daarom is een betere formulering dat spin een intrinsieke 
eigenschap is van het deeltje zelf dat zich gedraagt als een impulsmoment. Zo 
hebben een elektron en in het algemeen alle fermionen een spin van + of –1/2. 
(Materiedeeltjes zoals elektron, muon en quarks hebben een half-tallige spin en 
heten fermionen). Het spingetal geeft aan hoeveel het deeltje “gedraaid” is. Anders 
gezegd in welke mate je een deeltje moet “draaien” om in zijn oorspronkelijke 
beginkwantumtoestand terug te keren.  
Spin ½ betekent dat het deeltje 2 “draaiingen” moet maken om in zijn oorspronkelijke 
toestand terug te komen ( dat is 1 gedeeld door spin ½ ). Voor een graviton met spin 
2 is dat na een halve “draai” en voor een foton met spin 1 precies na 1 “draai”. Al 
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deze deeltjes zijn samengebracht in het standaardmodelsysteem van de elementaire 
deeltjes. Dat zijn deeltjes die niet meer opgebouwd zijn uit andere onderdelen. 
 
Er zijn vijf soorten kracht-overdragende deeltjes. Vier stuks die op zeer korte afstand 

werkzaam zijn bijvoorbeeld  in het atoom en één deeltje dat werkzaam is op zeer 

grote afstanden bijvoorbeeld op de aarde en in- en buiten ons zonnestelsel. Kracht-

voerende of kracht-overdragende deeltjes hebben een  geheel-tallige spin en heten 

bosonen. Ze zijn de overbrengers van de vijf fundamentele natuurkrachten  namelijk 

het fotonboson,  het gluonboson, de twee W-bosonen, het Z0-boson en het 

theoretisch voorspelde nog niet ontdekte gravitonboson). 

 

De kracht-overdragende deeltjes zijn: 
 

1. De elektromagnetische kracht met het foton (met massa 0, lading 0 en spin1) 
als  kracht-overdragend deeltje. 

 
2. De sterke kracht zorgt voor krachtuitwisseling tussen quarks via het 

bosondeeltje dat gluon heet (massa 0, lading 0 en spin 1). 
 

De zwakke kracht zorgt voor instabiliteit van deeltjes, bijvoorbeeld in de atoomkern 
waar ze deeltjes laat overgaan in andere deeltjes onder uitzending van bijvoorbeeld 
elektronen (negatief geladen) en positronen (positief geladen) en neutrino’s 
Er zijn twee plus  één zwakke kracht-overdragende deeltjes, te weten:  
 

3. Het W+-boson (heeft massa, lading 1 en spin1) :  
     Het W- boson (heeft dezelfde massa als het W+-boson, lading –1 en spin 1)  
 
4. Het Z0 –boson (iets meer massa dan het W+-boson, lading 0 en spin 0) 

 

Nu volgt nog een vijfde deeltje. We ervaren de zwaartekracht, die we gebruiken en 
kennen door de bekende zwaartekrachtswet van Newton. De wet van Newton 
verklaart minder precies de natuurkundige verschijnselen bij snelheden die de 
lichtsnelheid benaderen. Die worden beter verklaard door de algemene 
relativiteitstheorie (van de zwaartekracht) van Albert Einstein, die de zwaartekracht 
niet als een kracht beschreef maar als een kromming van ruimtetijd. 
De zwaartekracht werkt altijd aantrekkend op massa(deeltjes) en we ervaren deze  
kracht doordat alle massadeeltjes collectief dezelfde kant op trekken. Ze heeft een 
zeer grote (in principe oneindige) reikwijdte. Denk aan de planeetbanen in ons 
zonnestelsel en verderop in het universum aan de werking van de zwaartekracht 
tussen hele sterrenstelsels. De drager van de zwaartekrachtoverbrenging moet  een 
boson zijn : het nog niet gevonden graviton. 
Het ligt voor de hand in navolging van de elementaire deeltjesopbouw in de 
kwantummechanica om ook zoiets als een gravitonhypothese  te formuleren. En zo is  
de jacht op het graviton begonnen. Dit vijfde deeltje moet massaloos zijn en de 
zwaartekracht overbrengen, tussen massadeeltjes in het groot (planeten, sterren en 
sterrenstelsels) en ook in het klein (atomen en  kerndeeltjes). 
 

5. Het graviton moet volgens de kwantummechanica een massa van 0 en spin 2 
hebben als boodschapper-deeltje van de zwaartekracht. 
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De zwaartekracht (via het graviton) is van al de vijf krachten de zwakste, maar 
iedereen ervaart dagelijks de zwaartekracht in tegenstelling tot de vier andere 
krachten. 
Als de sterke kracht (gluonen) op 1 wordt gesteld is in verhouding ongeveer met 
de elektromagnetische kracht (fotonen)     10-2 ,    
de zwakke kracht (W- en ook Z-bosonen)  10-6  en 
de zwaartekracht (gravitonen)                    10-38. 
 
Het is duidelijk dat het graviton moet werken tot in het oneindige net als bij de 
gravitatiewet van Newton wanneer de afstand in de noemer van de formule naar 
oneindig gaat. Op korte afstand is de zwaartekracht zeer, zeer klein in vergelijking 
met de eerdergenoemde vier andere krachten en daarom is de zwaartekrachtwerking 
tussen elementaire deeltjes (nog) niet te meten. Het probleem is nu dat de algemene 
relativiteitstheorie van Einstein uitstekend voldoet op grote schaal (universum), 
oftewel waar theorie en praktijk met elkaar volledig overeenstemmen door metingen 
in de praktijk bewezen. Hetzelfde kunnen we zeggen van de 
kwantummechanicatheorie die zeer nauwkeurig is voor de elementaire 
deeltjesinteracties. Helaas zijn beide theorieën moeilijk met elkaar te verenigen. De 
algemene relativiteitstheorie werkt voornamelijk op megaschalen met grote massa’s 
in het universum, de kwantumtheorie op nanoschalen binnen het atoom. Het 
gravitonboson  is daarom voorlopig nog moeilijk inpasbaar in het standaardmodel bij 
de andere bosonen. 
Er wordt al tientallen jaren en nog steeds zeer hard gewerkt door natuurkundigen 
met deeltjesversnellers, die tussen de botsingsresultaten het graviton hopen te 
vinden. Het graviton met de verwachte theoretische waarde van massa 0 en spin 2 is 
helaas nog niet gevonden. En wordt misschien nooit gevonden. Hier bieden de 
auteurs een nieuwe (speculatieve) theoretische blik op dit lastige probleem. 
 

Bestaat het graviton en wat is zijn werking? 
Het graviton is een deeltje dat nog niet is ontdekt. Toch is de theorie van 
kwantumzwaartekracht duidelijk over enkele van zijn eigenschappen. We hebben 
gezien: massaloos en een spin van 2. Sommige wetenschappers zeggen dat alle 
krachten worden overgebracht door bosonen (kracht-overdragende deeltjes), 
behalve de zwaartekracht. De zwaartekracht wordt volgens hen geheel verklaard 
door de ruimtetijdkromming van Einsteins algemene relativiteitstheorie. Anderen, 
zoals wij, willen dit nuanceren. Ja, ruimtetijdkromming beïnvloedt de baan van zowel 
massadeeltjes als fotonen (lichtdeeltjes). Een specifiek voorbeeld is het licht van 
verre sterren dat 1,75 boogseconden afbuigt van zijn rechte baan(1 boogseconde is 
1/3600e van een graad) wanneer dit licht vlak bij de zware zonmassa passeert. Dit 
werd voor het eerst (fotografisch) bewezen door de astronoom Arthur Eddington in 
1919, waarmee werd aangetoond dat Albert Einsteins theorie bleek te kloppen. Nu 
komt de nuance. 
Wanneer een klein massadeeltje op dezelfde korte afstand de grote massa van de 
zon passeert, maar met een veel lagere snelheid dan de lichtsnelheid, kromt zijn 
baantraject veel sterker. Met andere woorden, de kromming van een traject kan niet 
volledig worden verklaard door de kromming van de ruimtetijd rondom de grote 
massa alleen, maar is ook afhankelijk van de snelheid (en ook natuurlijk de 
massagrootte) van het bewegende massadeeltje. De auteurs maken onderscheid en 
noemen de kromming van de ruimtetijd zelf rond een object met grote massa zoals 
de zon extrinsieke kromming. Dit biedt slechts de helft van de verklaring van de 
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gemeten en bewezen trajectafbuiging van het genoemde sterlicht. De andere 
oorzaak van die lichttraject-afbuiging is afhankelijk van de snelheid en de massa van 
het massadeeltje of de snelheid van het massaloze lichtdeeltje (foton) en wordt de 
intrinsieke kromming of 'Gaussiaanse kromming' genoemd. Dus ja, een massief 
object als de zon heeft zijn extrinsieke kromming eromheen, wat gedeeltelijk de 
banen van massadeeltjes en fotonen verklaart. Dit werd overigens bevestigd door 
het experiment van Irwin Shapiro. Er is “iets meer ruimte rond de zon” dichtbij dan 
verder weg van de zon, wat veroorzaakt wordt door de kromming van de ruimte vlak 
bij de zon door de grote massa ervan vergeleken met de massa van het deeltje zelf  
(bijvoorbeeld planeten, kometen, gasmoleculen en ook fotonen die geen massa 
hebben). 
De baan van deeltjes wordt dus deels verklaard door extrinsieke kromming (rondom 
massa) en deels door intrinsieke kromming (snelheid). Om specifiek voor licht te zijn: 
voor afbuiging van fotonen zoals bij de waarnemingen van Eddington komt dat neer 
op de helft door excentrieke- en de helft door intrinsieke kromming. Voor de 
minuscule periheliumprecessie van de baan van Mercurius (43 boogseconden per 
eeuw) wordt 1/3e veroorzaakt door extrinsieke, terwijl 2/3e wordt veroorzaakt door 
intrinsieke kromming als gevolg van de snelheid van Mercurius in zijn baan rond de 
zon1. Als het gaat om de bijna cirkelvormige baan van de aarde om de zon, is de 
intrinsieke kromming gelijk aan 360° per jaar; de extrinsieke kromming is minder dan 
1 boogseconde per jaar.  
Met het bovenstaande in gedachten zijn we op zoek naar zeer grote hoeveelheden 
bosonen die voor meer dan 99,99% verantwoordelijk zouden moeten zijn voor de 
kromming van de planeetbanen. We zijn dus op zoek naar gravitonbosonen die de 
dominante 'intrinsieke kromming' van planetenbanen kunnen creëren 
 
1
 zie ons boek”Repairing Schwarzschild’s Solution” 

 

Kan donkere materie uit gravitonen bestaan?  
Waarom draaien sterren die verder van het sterrenstelselcentrum in de spiraalarmen 
van sterrenstelsels staan veel sneller dan de wetten van Newton voorspellen? 
Waarom bewegen sterrenstelsels sneller naar elkaar toe dan je op basis van de 
wetten van Newton verwacht? Hoe komt het dat de vroege ontwikkeling van het 
heelal zo snel ging? 
Zouden deze fenomenen iets met donkere materie te maken kunnen hebben? 
Kosmologen geloven dat ongeveer 25% van het universum bestaat uit koude 
donkere materie (KDM, in het Engels CDM) in het huidige Lambda-CDM-model van 
het universum. Er zijn astronomen die geloven dat er aanwijzingen zijn voor donkere 
materie, materie die niet te zien is, maar wel de fenomenen zou kunnen verklaren. 
Zouden dat de gezochte gravitonen kunnen zijn? In Gran Sasso in Italië werd een 
laboratorium opgezet om donkere materie met CRESST ( Cryogenic Rare Event 
Search with Superconducting Thermometers)  te detecteren. Dit liep vanaf het jaar 
2000 tot 2018. 
Resultaat: geen enkele detectie van een donker materiedeeltje boven 160 MeV/c2 
(maat voor de massa-energie van een deeltje). Van alle bosonen die we kennen, 
kunnen alleen fotonen, die via de elektromagnetische kracht, het energiekwantum 
van de elektromagnetische straling overbrengen, zulke lage hoeveelheden energie 
overdragen. Andere bosonen, zoals het higgs-, het W- en Z-boson, hebben veel 
hogere energieniveaus. Het higgsboson (met lading nul en spin nul), dat via het 
higgsveld de W-en Z-bosonen en andere deeltjes massa geeft, heeft zelfs een 
massa groter dan 78000 MeV/c2. Echter fotonen met de genoemde 160 MeVc2 zijn 
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alleen  in de microgolfband te vinden. Lagere hoeveelheden energie worden dus pas 
gevonden in de radiogolfband. Als gravitonen bestaan, moeten we ze daarom 
zoeken in de sub-radiogolfband omdat we geen gravitonen “horen” op onze speciale 
radio's met een extreem lage frequentieband. We komen dus bij de bovengrens van 
de kleurfrequentie van een graviton van slechts 3 hertz, tenminste als het graviton 
een bosondeeltje zou zijn in een energievorm vergelijkbaar met een soort foton met 
spin 2. De overeenkomstige golflengte is dus minimaal 100.000 km. Dat is weliswaar 
erg lang maar het maakt ons juist voorzichtig optimistisch. Het is de goede orde van 
grootte voor het bereik van de zwaartekracht tussen de planeten en de zon, tussen 
sterren in een sterrenstelsel en tussen sterrenstelsels. Het is ook de orde van grootte 
van zwaartekrachtgolven. (Een zwaartekrachtgolf is een fluctuatie in 
de kromming van de ruimtetijd, die zich vanaf de bron naar buiten voortplant als 
een golf. In 1916 postuleerde Albert Einstein op basis van zijn algemene 
relativiteitstheorie het bestaan van deze golven in de ruimtetijd.) 
Als gravitonen fotonen met een lage energie zouden zijn, wat zou dat vervolgens 
betekenen voor de massa en energie van sterrenstelsels? Als gravitonen zich 
zouden gedragen als fotonen met een zeer lage energie dan moeten deze 
gravitonen met de lichtsnelheid reizen tussen alle massa's binnen een sterrenstelsel 
en ook naar andere sterrenstelsels. Deze “gravitonen” moeten dan de zwaartekracht 
creëren die we ook kennen uit de wetten van Newton. De gravitonen “stuiteren” dan 
tussen massa’s en bij elke stuiteractie trekt hun spin 2 de massa's samen. Zolang 
deze gravitonen stuiteren met volledig elastische botsingen en dus niet door massa’s 
worden geabsorbeerd, is er geen energieoverdracht, alleen hun impuls-overdracht.  
In vergelijking met de elektromagnetische theorieën noemen we dat 'blind vermogen'. 
Dat blinde vermogen tussen twee massa's kan worden berekend. Dit stelt ons in 
staat om de energie te berekenen ten gevolge van die enorme stroom van heen en 
weer stuiterende gravitonen. De uitkomst is een formule die erg lijkt op de formule 
van potentiële energie, precies de helft van de potentiële energie tussen twee grote 
massa's en precies gelijk aan de potentiële energie van een klein deeltje dicht bij een 
massief object. 
Zo redenerend kunnen we stellen dat de potentiële energie van kleine deeltjes wordt 
veroorzaakt door stuiterende gravitonen onder voorwaarde dat ze op fotonen lijken. 
Energie en massa zijn nauw verwant blijkt uit Einsteins beroemde formule E = m.c2, 
waarin E de energie, m de massa en c de lichtsnelheid is: massa-energie.  Zo 
geredeneerd kan al die energie of massa als een stroom van gravitonen worden 
gezien in plaats van donkere materie. Gezien het feit dat sterrenstelsels bestaan uit 
een enorme concentratie van massa's, is het juist daar waar het grootste deel van 
die donkere materie zou moeten zitten. 
Onze speculatieve conclusie: donkere materie zou wel eens de massa-energie van 
stuiterende gravitonen kunnen zijn. Lost dat al onze bovengenoemde vragen op? Het 
verklaart deels de snelle omloopbanen van sterren die om het centrum van 
sterrenstelsels draaien. Het verklaart ook waarom kleine sterrenstelsels sneller naar 
grote sterrenstelsels worden getrokken dan verwacht.  
Naast het lastige vraagstuk van de donkere materie hebben we ook nog te maken 
met het wel of niet bestaan van donkere energie. Het vraagstuk van de gravitonen 
blijft daardoor complex en is helaas nog niet opgelost. Dat brengt ons verhaal naar 
Hubble’s waarnemingen. 
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Volgt donkere energie uit Hubble's waarnemingen? 
In 1931 hebben Edwin Hubble en Milton Humason nauwgezet de roodverschuiving 
en schijnbare magnitudes gemeten van extragalactische nevels, nu sterrenstelsels 
genoemd. De schijnbare magnitude is een goede maat voor de afstand tot een 
sterrenstelsel. Professor Hubble noemde die relatie “definite and significant” 
(ondubbelzinnig en veelbetekenend). De auteurs zijn het volledig eens met deze 
uitspraak. Hubble en Humason registreerden ook van elk sterrenstelsel de 
roodverschuiving. Roodverschuiving is een meting die aangeeft in welke mate de 
absorptielijnen relatief verschoven zijn binnen het ontvangen lichtspectrum op aarde 
van de totale mix van het sterlicht. De absorptielijnen zijn dan verschoven naar de 
rode kant van het lichtspectrum in vergelijking met het uitgezonden witte licht 
afkomstig van alle sterren in een sterrenstelsel. Hubble concludeerde uit al deze 
metingen dat de roodverschuiving en de afstand tot de sterrenstelsels nauw met 
elkaar samen hangen. Deze roodverschuiving en afstand werden weergegeven in 
een lineaire grafiek, waarin de constante verhouding de (nu genoemde) 
Hubbleconstante is. Wij staan volledig achter deze relatie. 
Hubble kende echter alleen het dopplereffect als oorzaak van roodverschuiving: hoe 
hoger de verwijderingssnelheid van een sterrenstelsel is, des te sterker is de 
roodverschuiving. Roodverschuiving kan dus inderdaad worden veroorzaakt door het 
dopplereffect op het licht afkomstig van zich verwijderende objecten ten opzichte van 
de waarnemer op de aarde. 
Er is niets mis met snelheid als oorzaak van roodverschuiving. Sterrenstelsel 
Andromeda bijvoorbeeld nadert ons en geeft ons een negatieve roodverschuiving 
(ook blauwverschuiving genoemd). Maar omdat Hubble slechts één oorzaak van 
roodverschuiving kende, namelijk het dopplereffect, combineerde hij meteen de 
verkregen relatie tussen roodverschuiving en afstand met het dopplereffect en kwam 
hij met de (nu) naar hem genoemde  'Hubblewet'. In zijn gepubliceerde artikel “Effect 
of Velocity Displacements on Photograph Magnitudes” zette hij in zijn tabel VIII niet 
zijn gemeten roodverschuivingen maar zette hij meteen een aantal snelheden 
(km/sec) in de eerste kolom en berekende daaruit de resulterende 
roodverschuivingen als ”dλ/λ” in de tweede kolom. (dλ/ λ = het golflengteverschil 
gedeeld door de golflengte). 
Dat is ongehoord in wetenschappelijke artikelen, je hoort te beginnen in kolom één 
met je metingen, niet met je conclusies. Hubble twijfelde kennelijk niet. Dit is wat hij 
schreef: "Het feit dat de roodverschuivingen hier worden uitgedrukt op een schaal 
van snelheden is om het even, ze kunnen net zo goed worden uitgedrukt als dλ/λ". 
Hij gaf zijn artikel zelfs de titel: 'De snelheid-afstandsrelatie tussen extragalactische 
nevels'. Met andere woorden, Hubble was er zo van overtuigd dat snelheid de enige 
oorzaak van roodverschuiving was, dat hij die zelfs zijn in zijn titel noemde.  
Voor alle duidelijkheid, de auteurs zijn het alleen eens met zijn eerste conclusie, 
namelijk dat hoe verder weg een sterrenstelsel zich bevindt, hoe groter de 
roodverschuiving is. 
Maar waar is het bewijs van de verwijderingssnelheid van verre sterrenstelsels? 
Hebben ze dan werkelijk snelheid gemeten? Nee, het meten van de 
verwijderingssnelheid van sterrenstelsels is technisch onmogelijk. Met andere 
woorden, de Hubblewet is onbewezen en onwetenschappelijk. De Hubblewet had als 
gevolg de (mis)geboorte van de oerknaltheorie. 
Dat ging zo: als sterrenstelsels van elkaar wegsnellen, moet er in het verleden een 
tijd zijn geweest dat alle sterrenstelsels op één locatie bij elkaar waren: de 
oerknaltheorie. Dit betekent dat de oerknaltheorie ook onbewezen en 
onwetenschappelijk is. 
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De naam ‘Big Bang’ komt van de astronoom Fred Hoyle, die deze theorie in 1950 
belachelijk maakte. Hoyle was degene die het nucleosynthese-tijdperk in het 
kosmische verleden beschreef, een tijdperk waarin de atomen werden gevormd. Zijn 
kritiek werd niet beaamd door anderen, de meeste andere wetenschappers volgden 
Hubble met zijn Hubblewet, zoals gezegd een onbewezen en onwetenschappelijke 
wet. 
Hoe belachelijk de Hubblewet is, blijkt uit de volgende redenering. Als verre 
sterrenstelsels inderdaad met een zeer hoge snelheid (zelfs nog versneld) van ons af 
zouden bewegen, zijn ze morgen nog verder van ons verwijderd. Volgens de 
Hubblewet gaan ze dan nog sneller. Versnellen kost energie, net als bijvoorbeeld het 
verhogen van de snelheid van je eigen auto. Waar komt de energie vandaan om hele 
sterrenstelsels te versnellen? Donkere energie? Dat is nooit genoeg, morgen moet er 
nóg meer donkere energie zijn. Als je het eens bent met (bewezen) energiebehoud in 
het universum zoals de meeste natuurkundigen doen, waar komt deze hoge en 
toenemende hoeveelheid energie dan vandaan? Het universum is alles wat er is. De 
Hubblewet en de daaruit voortvloeiende oerknaltheorie zijn ook hiermee 
onaannemelijk.  
Als we naar de dataset van Hubble kijken, stellen we ons de vraag: waardoor is de 
roodverschuiving van verre sterrenstelsels eigenlijk gerelateerd aan de afstand 
ervan? Is er wellicht nog een andere oorzaak van roodverschuiving van 
sterrenstelsels dan alleen snelheid? Het antwoord is te vinden in Einsteins 
relativiteitstheorie. Tijd is relatief, bijvoorbeeld klokken tikken sneller in minder 
zwaartekracht, zoals behandeld in de algemene relativiteitstheorie. Daarentegen snel 
bewegende klokken tikken langzamer dan stilstaande klokken, zoals  behandeld in 
de speciale relativiteitstheorie. Beide effecten zijn aangetoond en moet je bij elkaar 
optellen. Zo tikken GPS-satellietklokken sneller dan klokken op aarde. Licht van verre 
sterrenstelsels zie je nu wegens de lange reistijd van het uitgezonden licht zoals het 
lang geleden van sterren is vertrokken. De informatie in dat licht vertelt ons iets over 
de toestand van zo’n sterrenstelsel in het kosmische verleden. Zou de tijd op verre 
sterrenstelsels ook sneller kunnen verlopen en de klokken daar dus sneller kunnen 
tikken dan onze aardse klokken nu? Zowel NASA als ESA hebben dat inderdaad 
gemeten en geconcludeerd, bij onderzoek aan de stervormingssnelheid in verre 
sterrenstelsels met een roodverschuiving van 9, dat die stervorming 10 keer zo snel 
lijkt te gaan dan bij sterrenstelsels dichtbij ons in de buurt. Zouden de klokken en dus 
(volgens onze theorie wel verklaarbaar) de tijd met een factor roodverschuiving z 
plus één (z+1) maal sneller kunnen tikken dan onze klokken hier en nu? Kosmologen 
menen dat er zich in het universum een tijdelijke hevige uitdijing, het zogenoemde 
"inflatietijdperk", heeft voorgedaan, vlak na de “Big Bang”. Dit in tegenstelling met 
onze conclusies, namelijk dat inflatie altijd aanwezig was en altijd in de toekomst 
aanwezig zal zijn. Het is niet zo dat alleen in het inflatietijdperk (circa 300,000 jaar na 
de “big bang”) de klokken en tijd extreem snel zijn gegaan in vergelijking met onze 
klokken nu.  
De auteurs beschouwen “de uitdijing van het universum” als een permanente 
"kosmische inflatie", als het ware het tegenovergestelde van Einsteins tijddilatatie. 
Tijddilatatie is “de uitrekking van de tijdcoördinaat” van de klok, dat wil zeggen een 
langzamere tikkende klok van een reizende waarnemer met constante relativistische 
snelheid ten opzichte van een stilstaande waarnemer volgens de speciale 
relativiteitstheorie. 
De klokken gaan volgens de auteurs in de loop van kosmische tijd naar onze tijd “nu” 
steeds langzamer lopen en dat is de hoofdoorzaak van roodverschuiving. Ervan 
uitgaande dat natuurkunde niet alleen overal maar ook altijd dezelfde uitkomsten 
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geeft, moet het product van eenheid en gemeten coördinaatwaarde steeds dezelfde 
waarde hebben. Als de klok in het kosmische verleden veel sneller tikte (grotere 
tijdcoördinaat) vergeleken met onze tijd nu dan moet de kosmische eenheid van de 
seconde toen veel kleiner zijn geweest dan onze eenheid seconde van nu. Allemaal 
schijnbaar vanuit ons eigen “nu” beschouwd, want als je toen geleefd zou hebben, 
zou je dat kloktempo als normaal beschouwd hebben. Het mooie van kosmische 
inflatie is dat het verklaart waarom verre sterrenstelsels rood verschoven zijn, zonder 
dat ze van elkaar weg accelereren. De reden is dat de kosmische inflatie gelijk is aan 
de roodverschuiving plus één (z+1) en altijd actief is zonder zwaartekracht- en 
snelheidseffecten. 
Resumerend: de auteurs zijn ervan overtuigd dat de roodverschuiving van 
sterrenstelsels niet één maar twee belangrijke oorzaken heeft: de 
verwijderingssnelheid en dominant bij verre stelsels, de kosmische inflatie. Dit komt 
wel overeen met de dataset van Hubble en Humason, maar niet met de Hubblewet. 
We krijgen zo een heel ander kosmologisch model, waarbij sterrenstelsels niet van 
elkaar wegsnellen, maar waar in het kosmische verleden klokken sneller tikten, 
sneller dan onze klokken hier en nu. Je krijgt hiermee een model zonder die 
benodigde (steeds toenemende) donkere energie. Dus wij hebben donkere energie 
niet nodig in onze theorie. Donkere energie bestaat niet, is onnodig en is een gevolg 
van de Hubblewet en de oerknal theorie, die (nogmaals gezegd) beiden onbewezen 
en onwetenschappelijk zijn. 
 

Is "onzekerheid" in de natuurkunde fundamenteel? 
Een belangrijke vraag voor kwantumfysici is of het onzekerheidsprincipe van 
Heisenberg een onderliggende oorzaak heeft of dat het een fysieke realiteit is. Voor 
alle duidelijkheid: het onzekerheidsprincipe is pure natuurkunde. De kwantumtheorie 
is gebaseerd op experimenten en is bewezen correct. Dat sluit echter niet uit dat er 
een kernoorzaak van de onzekerheid bestaat. De auteurs bieden je een mogelijke 
oorzaak: met behulp van de Fredkin-hypothese.  
Deze hypothese stelt dat alles in de natuur bestaat uit kwanta, waarbij het kwantum 
de kleinst mogelijke entiteit is. Het kwantum zelf creëert dus de onzekerheid, want je 
kunt dan in de echte natuurkunde geen half kwantum vinden. Het 
onzekerheidsprincipe van Heisenberg stelt bijvoorbeeld dat de vermenigvuldiging 
van de onzekerheid van energie (E) met de onzekerheid van tijd (t) minstens de helft 
is van de gereduceerde constante van Planck (= ħ/2). 
Oftewel ΔE×Δt ≥ ħ /2 met Δ=onzekerheid en ħ=h/2π. 
Dit onzekerheidsprincipe geldt ook voor impuls (p) en locatie (l). In formule: Δp×Δl ≥ 
ħ

 /2. De vraag is dan hoe klein deze kwanta kunnen zijn. Wanneer de Fredkin-
hypothese wordt toegepast op het onzekerheidsprincipe, is de kleinste onzekerheid 
van het ene kwantum vermenigvuldigd met de grootste onzekerheid van het andere 
kwantum groter of gelijk aan  ħ /2. Bijvoorbeeld als de onzekerheid van de impuls p 
(=mv) minimaal is kan de onzekerheid van de lengte l maximaal zijn ( hier dus de 
grootst mogelijke lengte in het universum). Dit gaan we als voorbeeld ook toepassen 
voor Energie (E) en Tijd (t) .We kiezen dan voor ΔE de  maximale onzekerheid van 
het kwantum oftewel de “totale energie van het universum”. Door deze ΔE in te vullen 
in de formule van het onzekerheidsprincipe, krijg je de bijbehorende onzekerheid van 
het minimale kwantum van tijd : Δt  ≥ ( ħ /2) / ΔE. Dat kwantum van tijd berekend is 
dan extreem klein: 4,6×10–105 sec. Het kwantum van energie komt op dezelfde 
manier tot slechts 1,7×10-54 J. Dit zijn zeer kleine hoeveelheden en lastig 
experimenteel te bewijzen. Het drukt echter wel de betekenis van de onzekerheid uit. 
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Het is in wezen gebaseerd op het onzekerheidsprincipe van Heisenberg, Fredkin's 
hypothese en ook op Einsteins natuurlijke coördinaten (coördinaten zonder 
eenheden die in zijn algemene relativiteitstheorie gebruikt zijn[2] ). 
Als bijproduct van deze analyse worden de kwanta van ruimte, impuls, tijd, energie 
en spin gedefinieerd, waarvan alleen het kwantum van spin (ħ/2) experimenteel is 
bevestigd.  
 
2 

Zie voor meer informatie ons boek “Repairing Robertson-Walker’s Solution”. 

 

Bestaat licht uit deeltjes, is het een golf of is het beide? 
De golf-deeltjesdiscussie over licht is in de natuurkunde van elementaire deeltjes en 
de algemene relativiteitstheorie naar onze bevindingen volstrekt overbodig. Einstein 
won de Nobelprijs door te bewijzen dat licht bestaat uit energiedeeltjes die fotonen 
worden genoemd. Licht bestaat uit een zeer groot aantal fotonen. Experimenten met 
twee spleten met groen laserlicht creëren een interferentiepatroon op het scherm van 
donkerder en lichter groen. Uiteraard veranderen de fotonen zelf niet, het patroon 
ontstaat door dezelfde groene fotonen zoals die zijn uitgezonden door de laserbron. 
Wij hebben hiervoor een consistente en simpele verklaring. Het scherm laat vooral 
zien dat juist het variërende aantal fotonen per seconde het patroon creëert. Dat 
betekent dat op sommige locaties slechts de intensiteit van die groene fotonen 
minder is dan op andere locaties. De intensiteitsfrequentie van het licht wordt hierbij 
gedefinieerd als het aantal fotonen per seconde. 
Wij zeggen: licht heeft dus een 'intensiteitsfrequentie' in Hertz. Natuurkundigen 
hebben fotonen zelf ook een frequentie gegeven, dit heet de 'kleurfrequentie'. 
Kleurfrequentie is eigenlijk geen goede naam want het is de energie van één 
fotondeeltje omgerekend in Hertz met behulp van de formule van Planck f = E / h 
[Hz] waarin f de frequentie is van 1 foton, E de energie van 1 foton en  h is de 
constante van Planck. Het is als het ware een “eenheidshoeveelheid” energie 
uitgedrukt in de kleurfrequentie van 1 foton. 
Als de fkleur vermenigvuldigd wordt met de intensiteitsfrequentie fintens krijgen we de 
coördinaatfrequentie f van het laserlichtvermogen (P), waarbij P = h.f  [Watt]  en  
 f  = fkleur.fintens. 
Wie Einsteins relativiteitstheorieën heeft bestudeerd, weet dat een foton altijd reist 
met de snelheid van het licht in vacuüm en dus een proper (eigen) tijdsverloop van 
nul heeft. Immers alle fotonen bewegen met dezelfde snelheid c in vacuüm, dus het 
snelheidsverschil tussen fotonen is altijd nul. De tijd staat stil voor een hypothetische 
waarnemer die met het foton meereist. Een foton veroudert onderweg dus niet. Het 
foton zelf kent dus een proper (eigen) tijdsverschil van nul en het blijft altijd met de 
lichtsnelheid c voortbewegen in vacuüm tot het bij botsing wordt geabsorbeerd en 
zijn fotonenergie of impuls overdraagt. Wat we kunnen meten van fotonen van 
monochromatisch licht is de intensiteitsfrequentie, dus de overdracht van een 
hoeveelheid  fotonenergie per seconde , met fotonen die allemaal dezelfde bepaalde 
“kleurfrequentie-energie” per foton hebben en wat zichtbaar wordt als een 
interferentiepatroon op het scherm tijdens het tweespleten-experiment. 
Een andere manier om naar een foton te kijken is het te beschouwen als een 
stilstaand staafje dat meereist met een hypothetische waarnemer. De oriëntatie van 
het staafje maakt het verschil tussen het transport van elektriciteit en magnetisme of 
van polarisatie. Licht heeft een frequentie: die de intensiteit aangeeft van het aantal 
fotonen per seconde, terwijl de fotonen zelf een vaste hoeveelheid energie en een 
vaste oriëntatie hebben. In de experimenten met twee spleten is het de intensiteit die 
varieert, niet de kleur. 
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Conclusie: licht bestaat uit deeltjes (fotonen), terwijl de intensiteitsfrequentie (de 
enige echte frequentie) varieert en interfereert, te constateren bijvoorbeeld bij het 
tweespleten onderzoek. Het maakt geen enkel verschil of je continu een hele stroom 
fotonen of andere deeltjes door de spleten  wegstuurt naar het scherm of dat je ze 
één voor één achter elkaar wegstuurt, de patronen blijven op het scherm komen. 
Kleur die levende wezens ervaren is de hersenvertaling van de hoeveelheid discreet 
geabsorbeerde energie per foton. Veel fotonen per seconde (hoge 
intensiteitsfrequentie) maakt dat we het licht in dezelfde kleur zien met meer 
lichtenergie/ feller.   
Dit brengt ons bij het laatste onderwerp: ruimtetijd.  
 

Ruimtetijd, is het een fysieke realiteit of slechts een combinatie van 
ruimte en tijd? 
Hermann Minkowski zei het zo welsprekend: "Voortaan zijn ruimte op zichzelf en tijd 
op zichzelf gedoemd om te vervagen in louter schaduwen en alleen een soort 
vereniging van de twee zal een onafhankelijke realiteit behouden". Toch beschouwen 
veel wetenschappers ruimte en tijd als volledig onafhankelijk van elkaar. Ze dwalen 
vervolgens af en vragen hoe er een interferentiepatroon kan ontstaan wanneer 
massadeeltjes één voor één achter elkaar door beide spleten worden gestuurd. Wel, 
in de echte wereld blijken ruimte en tijd niet onafhankelijk van elkaar. Minkowski had 
het antwoord al. Zie zijn ruimtetijdformule: c2dt0

2= c2dt2 - ds2. Hierbij is c2dt0
2
  het 

propere tijdsverschil van een massapunt  in het bewegende referentie kader S’.  als 
functie van de tijdsverschillen dt en ds in het universele stilstaande referentiekader S. 
Hierbij is ds2=dx2+dy2+dz2 het ruimte deel van de formule en is c2dt2 het tijdsdeel van 
de formule. Aangezien zowel t, x, y als z op dezelfde manier met de boost-factor 
geschaald worden legt in ons vierdimensionale universum model de bijdrage van de 
ruimtemetriek ds2 van het universum ”hetzelfde gewicht” in de schaal  als het 
bijbehorende ( kosmische) tijdsverschil c2dt2 van het universum, samen gesmeed in 
de formule van Minkowski tot de ware ruimtetijd c2dt0

2. 
Met andere woorden, we leven in het midden van de ruimte, maar op de rand van de 
tijd in de universele ruimtetijd.  
Deze laatste zin vloeit voort uit de keuze van ons wiskundig model van het 
universum, namelijk de 4-dimensionale 3-Bol. Dat is een één-dimensie hogere bol 
dan de gewone 3-dimensionale bol, een zogenaamde hyperbol in een 
vierdimensionale Euclidische ruimte. Ons onderzoek naar de verdeling van 
sterrenstelsels in het universum heeft geleid tot deze conclusie. Hierbij is alle massa 
in het universum in de bolschil van de 3-Bol als een verzameling punten vastgelegd 
in het  “oppervlaktevolume” van de 3-Bol-schil. Het lokale 4D-referentiekaderpunt 
(x,y,z,t) wordt door de 3-Bolstraal r4 aangewezen vanaf het hypothetisch 
bolmiddelpunt naar het driedimensionale “oppervlaktevolume” van de 3-Bol. 
Daarmee staat de tijd-as (t) loodrecht op alle drie de afstandsassen x, y en z, als een 
ware 4D-ruimtetijd. De lengte van de tijdcoördinaat  wordt gevormd door de bolstraal 
van de 3-Bol met de formule r4 = (c/π).t, met c = lichtsnelheid en t = onze tijd. De 
straal r4 in meters, is dus recht evenredig met de tijd in seconden en ze zijn dus in 
elkaar om te rekenen.  
Geen wonder dat het tweespleten-experiment ook in de tijd werkt. De eenheden op 
een lokaal 4D-referentiekader zijn gewoon 1 meter voor de x-, y- en z-as, maar ook 1 
meter voor de tijd-as, terwijl 1 meter ook gelijk is aan ongeveer 10,5 nanoseconden. 
Dit is π / c seconden, zie formule van de 3-Bolstraal r4 . (zie 2).  
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In de theoretische natuurkunde komt zeer vaak moeilijke wiskunde aan de orde om 
verschijnselen in de natuur te duiden. Dat leidt dan hopelijk  tot een bruikbaar model. 
Voor de algemene relativiteitstheorie van Einstein was het nodig om de oplossing te 
vinden in de vierde dimensie met ruimtekromming als “vervanger” van de 
zwaartekracht van Newton. Geen enkele andere fysische eigenschap kan worden 
gezien als een vijfde dimensie in de zin van bruikbare natuurkunde. Alleen 
wiskundigen kunnen in meer dan vier dimensies theoretiseren, maar natuurkundigen 
hebben een gemeenschappelijke meeteenheid nodig om betrouwbaar te kunnen 
rekenen om bruikbare meetresultaten te verkrijgen.    
Kunnen we nu, met deze ruimtetijd in gedachten, de patronen van al die twee-
spleten experimenten voorspellen? Een meetopstelling in de ruimte beweegt zich in 
principe nog steeds in de ruimtetijd. Het besef te leven in ruimtetijd is als een boot in 
slecht weer: alles beweegt! 
 

Samenvatting 
Gravitonen bestaan misschien, maar zijn helaas nog niet experimenteel bevestigd, 
maar we weten nu wel waar we moeten zoeken. Extrinsieke kromming alleen, kan de 
banen van planeten niet volledig verklaren, daar is ook intrinsieke kromming voor 
nodig. Het betekent dat, als de kromming van planeetbanen moet worden 
bewerkstelligd door gravitonen, er zeer grote hoeveelheden gravitonen nodig zijn. 
De hoeveelheid “blindvermogen” die nodig is om planeten in hun baan te houden is 
daarom gigantisch. Het graviton zou een fotonachtig deeltje kunnen zijn met een 
zeer lage kleurfrequentie (< 3 Hz), maar fotonen hebben spin 1 en gravitonen spin 2. 
Men is nog steeds op zoek naar het graviton. Gravitonen zouden een fysische 
verklaring voor potentiële energie kunnen geven. Het aantal gravitonen dat tussen 
massa's “stuitert”, moet dan ook gigantisch zijn. Gravitonen zouden de donkere 
materie kunnen zijn waar wetenschappers eveneens naar op zoek zijn.  
Donkere energie is gebaseerd op de Hubblewet, die steunt op een onbewezen, en 
onwetenschappelijke veronderstelling. Kosmische inflatie (snellere klokken in het 
verleden) en lokale snelheid kunnen alle roodverschuivingswaarnemingen van 
sterrenstelsels verklaren. Het universum kan worden gemodelleerd zonder donkere 
energie, terwijl de totale hoeveelheid energie in het universum behouden blijft. 
Gebruik van het scheermes van Ockham pleit voor een model op basis van Hubbles 
dataset, in plaats van Hubbles aannames  in zijn Hubblewet. 
Onzekerheid in de kwantumfysica zou een hoofdoorzaak kunnen hebben in de 
gekwantiseerde natuurkunde, de Fredkin-hypothese. Als bijproduct van de analyse 
worden de kwanta van ruimte, momentum, tijd, energie en spin gedefinieerd, 
waarvan alleen het kwantum van spin (½ħ) experimenteel is bevestigd. 
Licht heeft slechts één echte frequentie, namelijk de intensiteit ervan (aantal fotonen 
per seconde). De kleurfrequentie is geen meetbare frequentie, het is een afgeleide 
vorm van de hoeveelheid energie van één foton. Experimenten met twee spleten 
hebben geen invloed op de fotonenenergie zelf, wel op de verdeling van de fotonen 
over het scherm, het is het resultaat van interferentie van intensiteitsfrequentie. 
Ruimtetijd is een bijna vergeten fysieke werkelijkheid voor veel natuurkundigen, 
immers het model van het heelal is één gigantische ruimtetijd. Op lokaal niveau staat 
de tijd loodrecht op de x-, y- en z-as. Tweespleten experimenten vinden plaats in de 
ruimtetijd, niet alleen in de ruimte. 
Tot slot: hopelijk worden de nu nog  hypothetische gravitonen in de toekomst 
experimenteel aangetoond. Het higgs-boson, dat alle massadeeltjes hun massa 
geeft, is in 2012 bij CERN wel indirect aangetoond. Als er een (bijna) energieloos 
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deeltje met spin 2 wordt ontdekt dan is de kans volgens ons zeer groot dat dit het 
graviton is. 
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