
Stuk van een “natuurkundige leek” over de theorie van Erik Verlinde 
(Geert Nijland, 2015 / 2016 / 2017)

Verlindes theorie, “On the origin of gravity and the laws of Newton”

Voor de theorie van Verlinde over de afleiding van de twee wetten van Newton wordt verwezen 
naar zijn gelijknamige publikatie “On the origin of gravity and the laws of Newton”.

Claims van de theorie van Verlinde:
** Zwaartekracht is geen fundamentele causale kracht, maar een soort emergente energie, die zich 

aan ons voordoet als een kracht: een soort 'afgeleide macrovariabele', zoals de 'temperatuur' van 
iets ook slechts de gemiddelde snelheid van de deeltjes aanduidt. Zwaartekracht, temperatuur en 
gasdruk zijn handige kengetallen, slechts uitvoervariabelen van het systeem, of ook een soort 
'symptomen' – uiteindelijk verdwijnt zwaartekracht helemaal, namelijk als de maximale entropie
bereikt is. Door dit “streven” naar maximale entropie is de theorie van Verlinde eigenlijk een 
teleologische theorie. De impliciete stelling van Verlinde is dat de overige drie natuurkrachten 
wel deel uitmaken van de essentiële causale structuur van de materie, maar zwaartekracht niet. 
Onder essentieel versta ik 'gedragsbepalend'. De output van een systeem kan niet het gedrag van 
datzelfde systeem bepalen; en de zwaartekracht wordt door Verlinde gezien als zo'n output- 
variabele. Nog weer anders gezegd de zwaartekracht is niet de oorzaak van de beweging van 
materie, maar omgekeerd, de beweging is de oorzaak van de zwaartekracht. En de beweging 
komt voort uit de tweede hoofdwet van de thermodynamica. De vraag blijft dan echter, wat is de
oorzaak van de tweede hoofdwet? Misschien de afkoeling en expansie van het universum op 
mega-schaal. Bij een contraherend heelal zouden we een 'extropie-tendens' verwachten – een 
negatieve zwaartekracht.

** Verlinde verklaart de Traagheidswet en de Zwaartekrachtwet van Newton uit de 2e hoofdwet van 
de thermodynamica (= entropie heeft de trend om toe te nemen in de tijd; van die trend is de 
zwaartekracht een gevolg, niet omgeheerd !).

** Verlinde leidt de 'veld-vergelijking' van Einstein af uit de 2e hoofdwet. Die veld-vergelijking' is 
de Einstein-versie van de Newtonse wetten,
(Rik – gamma x Gik + k = kappa x Tik; 
Dit lijkt wel rijmende poëzie, en k (de kosmologische constante) is een 'lelijk element' in “het 
gedicht”, naar eigen zeggen, Einsteins grootste blunder.

** Verlinde verwijdert de oerknal-assumptie uit de kosmologie,
(“in den beginne was er 'niets', en toen explodeerde dat 'niets' tot een heelal”, aldus een 
spottende Verlinde).

** Verlinde geeft een verklaring van het feit dat 70 % van de voorspelde materie in het universum, 
en 25% van de energie compleet 'zoek is'. Maar andere zoekenden hebben andere verklaringen.
(hint: 'het stoffelijke' kent diverse vormen: massa, kinetische energie, en Verlinde-energie).

** De theorie van Verlinde biedt perspectieven om de kwantummechanica en de relativiteitstheorie 
te integreren (dat zeggen er wel meer, maar het moet nog aangetoond worden).

Pluspunten: 
** De kern van Verlindes betoog is met middelbare school wiskunde te volgen (dit stuk?),

(geen LaGrange-multipliers, Ricci-tensoren, matrixalgebra, Hamiltonians, kring-integralen).
** Volgens Verlinde zijn er steeds meer aanwijzingen dat Einsteins theorie in extreme situaties (bij 

nul en oneindig), empirische gebreken vertoont (Verlinde, maart 2015).
Minpunten:
** De theorie is buitengewoon, contra-intuïtief, onconventioneel, en hier en daar vaag, 

fenomenologisch haast, (maar, en dat is toch wel een plus, zij maakt wel twee andere contra-
intuïtieve theorieën, die van de attractieve zwaartekracht, en die van de oerknal, overbodig).



** De theorie is nog niet voldoende empirisch geverifieerd, 
(of toch al gefalsificeerd ??, één falsificatiepoging Kobakhidze niet doorstaan, bron ??).

** Het model bevat volgens mij een verborgen constante, “vc” – met de assumptie vc = 2 x pi.
(ook Einstein voerde een kosmologische constante in, door hem later 'blunder' genoemd).

** Het model spreekt veel, zeer deskundige, vakgenoten maar matig aan (maar dat is vaker gebeurd 
in de geschiedenis). Verlinde zegt echter (maart, 2015) dat hij steeds meer vakgenoten op zijn 
hand krijgt. Ze moeten er nog wat aan wennen.

Entropie en informatie, tendenzen
Als alle elementaire deeltjes volgens toeval over tijd-ruimte verdeeld zouden zijn,
(dit is de eindtoestand van het heelal waar Erik Verlinde volgens mij naar toe redeneert), 
dan zou er in die eindtoestand geen gravitatiekracht (meer) merkbaar zijn. Je zou ook kunnen 
zeggen dat alle afzonderlijke zwaartekrachtwerkingen elkaar dan 'precies zouden compenseren', 
maar wat is het verschil tussen “elkaar precies compenseren” en “helemaal niet bestaan”?  Dus de 
zwaartekracht wordt steeds minder manifest in de loop van de evolutie. 
Is dat anders dan bij de overige fundamentele krachten??.
(N.B. tussen haakjes: Een op de zeer lange termijn 'pulserend heelal' zou veel schijnbare 
tegenstrijdigheden kunnen oplossen: Beurtelings toe- en afname van massa, en af- en toename van 
energie. Beurtelings toe- en afname van entropie en, daaraan gekoppeld, perioden met positieve en 
negatieve zwaartekracht. De oerknal komt niet uit één punt zonder afmetingen (singulariteit), maar 
uit een minimum met geringen afmetingen. De contracties zijn de 'oorzaak' van de expansies).
Zo'n toekomstige eindtoestand kan worden beschreven als een toestand van maximale entropie 
(entropie = 'naar-binnen-gekeerdheid' = wanorde = onvoorspelbaarheid) en minimale informatie 
(informatie = voor arbeid beschikbare energie = orde = voorspelbaarheid). Ik noemde hier de 
verschillende connotaties van de begrippen informatie en entropie. Het gaat daarbij over de 
onderlinge posities van de deeltjes in het hele universum, maar wel speciaal in de directe nabijheid 
(op de 'event horizon') van het zwarte gat dat vooraf gaat aan de expansie van het vroege heelal (als 
ik Verlinde goed begrijp was het vroege heelal weliswaar klein, maar niet puntvormig, niet zonder 
afmetingen; voor de oerknal was er ook al iets, maar niet niets. De oerknal was een soort 
'minimum'. 

Deze discussie over begintoestanden heeft sterke filosofische en theologische implicaties: Hawking schrijft 
dat hij een keer een lezing in het Vaticaan voor de Paus hield. De Paus had geen problemen met de oerknal, en
Hawking mocht ook wel over de periode na de oerknal praten, maar hij diende te zwijgen over de eventuele 
periode voor de oerknal.

Tijdens de oerknal, minimale ruimte, maar ook minimale entropie. Dat betekent dat de materie in 
die kleine ruimte helemaal geordend aanwezig moet zijn geweest (zoals in een kristal??). Geen 
onvoorspelbaarheid van de posities van de deeltjes, toen dus. Snelheden van deeltjes minimaal, 
maar niet nul. Want bij zulke lage snelheden zijn volgens Einstein ook de massa's van de deeltjes 
minimaal en nemen die massa's een minimale ruimte in. Het grootste gedeelte van massa en volume
van materie wordt veroorzaakt door de snelheid van de deeltjes (ter vergelijking: een bolvormige 
kooi van gaas die met bijna de lichtsnelheid roteert; hij zal zich naar buiten toe manifesteren als een 
gladde, massieve, bol). De materie zoals wij die nu menen te kennen bestaat voor verreweg het 
grootste deel uit lege ruimte. De massiviteit ontleent zij aan de grote snelheden van de deeltjes (de 
quarks in de protonen binnen de atoomkern, en de elektronen er omheen). 

Vergelijk ook de 'massiviteit' van de verzameling spaken van een snel ronddraaiend fietswiel. Bij matige 
snelheden is het gevaarlijk om ze aan te raken, bij extreem hoge snelheden (denk aan de lichtsnelheid) 
wordt het vermoedelijk steeds ongevaarlijker: de spaken gaan dan aanvoelen als een massieve gladde plaat.

Gelijk met de expansie neemt ook de wanorde / entropie binnen het universum toe.
Als ik het goed begrijp worden ruimte en tijd en materie simultaan gevormd bij de evolutie van het 
heelal, maar niet in hetzelfde tempo, lijkt het?. Zo wordt de tijd-ruimte gevormd met een snelheid 
groter dan de lichtsnelheid (en dat zou niet in strijd zijn met Einstein, want Einsteins constante, 
maximale, snelheid heeft alleen betrekking op de processen die zich 'op het relativistische toneel' 
afspelen, maar niet op het tijd-ruimtelijke 'kader van dat toneel zelf'. Dat toneel zelf bestaat uit de 



reeds ontstane ruimte-tijd – zij het niet in de vorm van een gefixeerd Kantiaans kader, maar als een 
relativistisch kader (een soort elastisch toneel met 'elastische coulissen'). Materie ontstaat (uit 
energie) met een snelheid, zodanig dat de reeds ontstane hoeveelheid materie evenredig is met de 
straal van het tot dan toe gevormde heelal. Dat kan ik nog wel volgen. Ook de ontstaanssnelheid 
van ruimte levert geen probleem op (bij 400 000 km 'volume-straal' per seconde blijft zij de 
lichtsnelheid van 300 000 km per seconde voor. Maar wat moet ik mij bij de 'ontstaanssnelheid' van 
tijd voorstellen? Dat moet dan betekenen dat er per eenheid 'reeds ontstane tijd' een bepaald aantal 
eenheden 'nieuwe tijd' bij komt; hoeveel eenheden per seconde moet dit dan zijn om in gelijke pas 
te lopen met de ruimte-vormings-snelheid???? Dat zal 300 000 km per sec. zijn, en dat komt 
overeen met 1 seconde per seconde. 400 000 km komt dus overeen met  1.333 seconden per sec..
(Bovendien lijkt het een 'selfreferential process'  tijd per tijdseenheid). Als de ontstane materie 
evenredig is met de straal van het tot dan ontstane heelal en het volume evenredig met de derde 
macht van die straal (inhoud bol)  en de buitenoppervlakte met de tweede macht (oppervlakte bol), 
dan impliceert dat een geleidelijke verdunning van materie per eenheid reeds ontstaan volume, en 
ook per eenheid reeds ontstane buitenoppervlakte. En door de verdunning van de materie (minder 
materiedeeltjes per oppervlakte-eenheid) wordt het uiteraard steeds gemakkelijker om de daarmee 
verbonden informatie af te beelden op de buitenoppervlakte. Volgens het holografisch principe ('t 
Hooft / Hawking / Bekenstein / Susskind) is daarvoor precies een kwart van die oppervlakte nodig. 
Daar gaan we later verder op in. Maar bedenk ook nog dat ik schreef dat het boloppervlak bij 
verdergaande expansie van (zwart gat / heelal) te klein zou worden voor de af te beelden informatie 
van die gevormde massa. Men verwacht dus dat de oppervlakte te klein wordt voor de 'opslag' van 
de corresponderende informatie (de informatie betreffende alle voorwerpen in je huis past als het 
ware niet in de boekenkasten langs de wand, bedenk dat hier alle informatie bedoeld wordt, 
materiaal, kleur, afmeting, interne structuur, kortom alles). Dat zou volgens het holografisch 
principe wel zo zijn. Verlindes theorie echter stelt dat slechts een deel van de informatie betreffende 
de materie op de oppervlakte van de bol wordt afgebeeld; een ander deel is evenredig met de inhoud
van de bol. Dit is dus een 'gemengd model', waarin er meer opslagcapaciteit voor informatie is 
(geen opslagproblemen meer!).

Volgens Verlinde kan entropie niet afnemen, alleen toenemen (dat is overigens niet typisch Verlinde.
Ook Bok (1930??) had al voor de Tweede Wereldoorlog vergelijkbare ideeën, en Clausius?? al in de
19e eeuw. En als ik ze goed heb begrepen uit de (secundaire) literatuur, dan nam de entropie in het 
(recente ??) verleden ook nooit toe, en zal dat ook in de nabije toekomst waarschijnlijk ook niet 
doen, althans niet over het gehele universum. Maar niet alleen de gezamenlijke entropie van de 
deeltjes nam toe, ook het aantal deeltjes zelf nam steeds toe (nee! de deeltjes coaguleerden volgen 
S.T. Bok tot moleculen, sterren, planeten, levende organismen).
(en hoe zit dat dan met de wet van behoud van materie? de hoeveelheid overige energie moet dan in
even sterke mate afnemen, steeds meer en steeds langzamere deeltjes: geleidelijke afkoeling? (Bok 
weer nalezen). Volgens Bok zijn er twee tegengestelde trends, een entropische en een 'ex-tropische'.
De tweede gaat onvermijdelijk gepaard met de eerste. Die tweede behelst de coagulatie van materie 
en het ontstaan van causale complexiteit (ontstaan en evolutie van leven). Het netto effect is 
toename van entropie.
De buitenoppervlakte van het jonge bolvormige heelal is ook van het begin af aan tot nu toe steeds 
toegenomen, en blijft ook nog steeds toenemen, totdat de wanorde maximaal is geworden. Want 
entropie en buitenoppervlakte zijn evenredig. Dan wordt de entropie maximaal (is dat alles in 
overeenstemming met het idee van Verlinde dat het universum geen begin en geen eind heeft ??).

Toename van entropie
De entropie, geassocieerd met de materiedistributie in het universum, heeft volgens Verlinde de 
tendens (laten we zeggen tegenwoordig) om toe te nemen, net zoals rode druppels inkt in een glas 
water zich na verloop van tijd steeds gelijkmatiger (of is het steeds meer volgens toeval??) door het 
water mengen en de hele vloeistof roze kleuren (regelmaat >> clustering >> toeval, steeds meer 



entropie?).
De omgekeerde beweging – ontmenging – gebeurt niet spontaan. Netto gezien kan de wanorde 
alleen maar toenemen, niet afnemen. Evolutie van leven lijkt wel een tegengestelde beweging te 
zijn. Maar dat is slechts een plaatselijke en tijdelijke schijn, en het kan alleen plaatsvinden doordat 
er elders (en/of eerder) voldoende informatie vervalt, waarbij ook kleine deeltjes materie vrijkomen.
Dat zijn 'bouwstoffen' die dan beschikbaar zijn voor de opbouw van grotere, complexere, 
informatierijkere, levende wezens. Bok houdt daar moeilijke grappige redeneringen over. Je ziet in 
de bergsport (alleen tijdelijk) massa's in strijd met de entropie-trend naar boven bewegen! Dat kost 
energie en bouwstof. En hoe zit het met het proces van de vorming van hemellichamen? Dat proces 
is in overeenstemming met de wet van de zwaartekracht. Maar is het ook een toename van entropie?
Bok noemt de vorming van planeten in een expanderend, afkoelend, milieu, in overeenstemming 
met de entropiewet, en het ontstaan van leven ook (tijdelijke afname van entropie van grotere 
'levende deeltjes' door toename van entropie van kleinere 'dode deeltjes'; de afname van enropie van
'het leven' wordt gevoed door de bandstof van de processen van toenemde entropie van 'de dood'; 
het lijkt wel theologie!).
Dus globaal geldt de wet van maximalisatie van entropie. Verlinde verklaart uit dit proces van de 
evolutie dus ook de werking van de zwaartekracht !!!. Maar als er lokaal processen plaatsvinden 
tegen de trend van toenemende entropie in, is er dan ook lokaal sprake van antizwaartekracht?
De entropiewet dient beter omschreven te worden: (a) klassieke entropie, (b) een daarmee gepaard 
gaande en daardoor gedreven trend van coagulatie van materie, causale complexificatie, en evolutie 
van leven. Deze laatste processen 'drijven' dus op de toename van entropie, evenals de manifestatie 
van de zwaartekracht.

Evolutie van leven, causaal voortkomend uit de entropiewet
Bok heeft aannemelijk proberen te maken dat de ontwikkeling van leven helemaal niet tegen de 
entropiewet in gaat, maar daar juist uit voortvloeit. Ik kan die redenering nog niet helemaal volgen, 
maar ik kan ook niet aangeven of, en waar, Bok redeneerfouten maakt.
Terug naar Verlinde, nu:
De bewijsvoering volgt bij Verlinde volgens mij de volgende causale keten, in de richting van de 
pijlen: 

∆(Entropie)  >>  ∆(Plaats) >> ∆(Temperatuur) >> ∆(Energie) >> zwaarte(Kracht)

∆(Entropie) = minus ∆(Informatie)
∆(Plaats) = Beweging (= snelheid)
∆(Temperatuur) = verandering ven gemiddelde-deeltjes-snelheid
∆(Energie) = verandering van kinetische Energie 
Zwaarte(Kracht) = een emergent verschijnsel (niet fundamenteel)

Volgens onze alledaagse intuïtie is de causale volgorde precies omgekeerd: 
van Materie naar Massa's via Kracht naar Beweging (bijvoorbeeld planeten die om sterren roteren, 
en appels die van bomen vallen).

Meer over entropie:
In onderstaande afbeelding betekent 0 de afwezigheid, en 1 de aanwezigheid, van materiedeeltjes 
op bepaalde ruimtelijke plaatsen in een reeks. Beschouwen wij een verandering van het eerste 
patroon,

{ 0 / 0 / 0 / 0 /  0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 }(maximale informatie, geen entropie), [0-a]

via het tweede patroon, 

{ 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 0 / 1 }(weinig informatie, weinig entropie), [0-b]



naar het derde patroon, 

{ 0 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 1 / 1 / 0 }(geen informatie, maximale entropie). [0-c]

Tussen deze drie verdelingen zijn nog allerlei overgangen denkbaar:
* random clusters van intern regelmatige patronen, 
* regelmatige clusters van intern random patronen,
* geheel regelmatige, roostervormige, distributies (in kristallen)

In de eerste configuratie [0-a] met twee compleet gescheiden blokken heb je veel minder 
informatieve ja-nee-vragen (of -instructies) nodig om de posities van alle elementen te kunnen 
aflezen (c.q. produceren) dan in de derde configuratie [0-c], waarbij ze volgens toeval verdeeld zijn 
over de mogelijke posities. De tweede geclusterde configuratie ligt daar tussenin. In de eerste reeks 
heb je aan twee ja-nee-instructies genoeg, en in de derde heb je zelfs 16 ja-nee-instructies nodig.

Bedenk dat de verandering van het tweede patroon naar het derde overeenkomt met het proces 
waarin boekenkasten 'rommelig' worden in de loop van de tijd. Het kost 'informatie = energie' om af
en toe uit de derde toestand de tweede weer te herstellen (het ordenen van rommelige 
boekenkasten).

Bedenk ook dat:
som(Informatie) + som(Entropie) = Constant 
(verlies van orde is toename van wanorde, alles in bits of pixels of voxels uitgedrukt)
Anders gezegd:
potentiële entropie = maximale entropie – actuele entropie. 

Een volkomen regelmatige verdeling komt overeen met een minimale entropie (= 0); een random 
verdeling met een maximale entropie; een geclusterde verdeling zit er ergens tussenin. Dit laatste 
geclusterde patroon zien we in ons huidige universum, dat kennelijk (momenteel) in de loop van de 
tijd naar een steeds meer random verdeling tendeert, afgezien van kleinere plaatselijke verschillen 
en tijdelijke trends tegen die stochastische wetmatigheid in (verwijzen naar de verklaring van leven 
door S.T. Bok en andere evolutionisten).
Vergelijkbare configuraties van nullen en enen (als in 0-a, 0-b en 0-c) kunnen we ons ook 
voorstellen in platte platte vlakken, of in ruimtelijk lichamen. In het laatste geval moet je je dan een 
honingraatstructuur voorstellen van cellen met nullen en enen. De redeneringen veranderen niet 
principieel, zelfs niet als je het toneel extra imaginaire dimensies – meer dan drie – geeft. Wel 
nieuw is dan dat alle informatie binnen een ruimtelijk lichaam ook afgebeeld kan worden op de 
buitenoppervlakte van dat lichaam. Dat is het contra-intuïtieve 'holografisch principe'. De 
fenomenale wereld waarin wij leven is slechts een afspiegeling van de werkelijkheid op de 
buitenoppervlakte van een wereld met één extra dimensie (Volgens Verlinde klopt dit dus maar ten 
dele; hij heeft aan de buitenoppervlakte niet genoeg).

Het holografisch principe; enkele gedachten en enkele wiskundige oefeningen:
De afleiding van plaats-verandering (van materie) uit entropie-verandering (van diezelfde materie) 
wordt door de betreffende fysici (Verlinde, 't Hooft, Bekenstein, Hawking) opgehangen aan 
processen bij het grensvlak (de 'event horizon') van een zwart gat. De auteurs tekenen voor de uitleg
daarvan vaak een bol waarbij het volume opgebouwd is uit minimale deelruimtes van “1 kubieke 
plancklengte”. In elk van die kleine (tetra-hedrische) deelruimtes past precies 1 voxel (of bit) aan 
informatie. Nog kleinere ruimtes lijken betekenisloos in de fysische wereld (niet in de wiskundige 
wereld !!,   maar die is slechts imaginair, daar hebben we geen last van !!).
De buitenoppervlakte van die bol is dan gedacht opgebouwd te zijn uit minimale driehoekige 
deeloppervlaktes “met zijden van 1 plancklengte”, waarin volgens de theorie precies 1 pixel (of bit) 
aan informatie past. Nog kleinere oppervlaktes lijken betekenisloos in de materiële wereld (maar 



niet in de wiskundige wereld !!).  Hoe denkt Renate Loll, KUN, hierover?

Ook wordt door de genoemde fysici (o.a. Verlinde) vaak verwezen naar de analogie met energie-
uitwisselingsprocessen bij het grensvlak van een volkomen zwart lichaam, dat warmtestraling afgeeft, en 
eveneens naar de analogie met uitwisseling van deeltjes door halfdoorlatende membranen bij osmose-
processen (al deze processen blijken met precies dezelfde wiskundige vergelijkingen beschreven te worden, als
de theorie van Verlinde). 

Het holografisch principe (met een ingewikkelde wiskundige afleiding) stelt dat de informatie-
inhoud S van een bolvolmige ruimte {met volume V} evenredig is aan, de buitenoppervlakte A van 
die bol.  (maar anders volgens Verlinde).
Niet de gehele buitenoppervlakte van de bol schijnt echter nodig te zijn om de informatie-inhoud 
S(bol) op te projecteren (af te beelden) –  een kwart van die oppervlakte volstaat. Er geldt de 
volgende lineaire relatie:

S(bol) = konstante1 * A(bol)       [1]

{en dus niet: S(bol) = konstante * V(bol) !! – wat je intuïtief zou denken, en waarin Verlinde je 
intuïtie een eind tegemoet komt}

waarin:  
S(bol) is de informatie-inhoud van de bol, in voxels (of bits), verbonden aan

de entropie-informatie  binnen in die bol (c.q. het zwarte gat),
A(bol) is de oppervlakte (4 * π * R**2) van de bol (c.q. het zwarte gat) 

uitgedrukt in “vierkante planck-lengtes”. [2]
V(bol) is de inhoud (V = 4/3 * π * R**3) van de bol (c.q. het zwarte gat) 

uitgedrukt in “kubieke planck-lengtes”. [3]
konstante1: Hawking en Bekenstein zijn (uiteindelijk) samen overeengekomen 

dat konstante1 gelijk moet zijn aan ¼ .  
(maar Verlinde (2015) stelt in zijn meest recente artikel dat konstante1
ook gelijk is aan (kB * ħ * G / c3) / 4 = ¼ . De gelijkheid klopt als alle 
natuurconstanten in de vergelijking gelijk zijn aan 1.  Maar in hetzelfde 
artikel wordt ook gezegd dat ħ * G / c3 = 10-68  m2.. Hoe kan dat?? 
Dan zou kB dus gelijk zijn aan 10-68  ??
(NB: ¼ is precies de verhouding tussen de grootste doorsnede-oppervlakte
 en de buitenoppervlakte van een bol).

In bovenstaande vergelijkingen komen enkele symbolen voor:
kB = Bolzmann konstante van entropie
ħ  = genormaliseerde Planck konstante
G = gravitatiekonstante
c = lichtsnelheid

Hoe hangen de verschillende variabelen af van de straal   (R)   van de bol?
Wij kunnen proberen dit intuïtief wat onbegrijpelijke verband in vergelijking [1] tussen (S)bol en 
(A)bol beter te doorgronden:
Op het eerste gezicht wil het er bij ons niet in dat je de hele informatie van een 'ruimtelijk ding' op 
zijn buitenoppervlakte kunt afbeelden. De inhoud is immers de derde macht van de straal en de 
oppervlakte de tweede macht. De discrepantie tussen R**3  en R**2 wordt heel groot als R 
toeneemt! Er lijkt een verzwegen valkuil te zitten in deze mysterieuze wetmatigheid, die de auteurs 
nooit uitleggen. Houden ze het liever geheimzinnig?  
Bij de evolutie van het universum (c.q. het zwarte gat) veranderen het volume V(bol), de 
buitenoppervlakte A(bol), de materie-massa M(bol) en het aantal deeltjes N(bol) in relatie met de 
straal R. 



(wij nemen daarbij eenvoudigheidshalve aan dat het universum (zwarte gat) niet roteert, en dat het 
geen elektrische lading heeft, want dan schijnt het allemaal veel ingewikkelder te worden).
Die relaties zijn niet al te moeilijk voor A(bol) en V(bol), zoals bleek uit [2] en [3]. Voor M(bol) is 
het minder eenvoudig:

Vanaf hier wordt het achtervoegsel (bol) in de gebruikte symbolen soms weggelaten, dus: R, A, V en M. 

De materiemassa (M) binnen in de bol is evenredig met de eerste macht 
van de straal (R) van de bol.

M = R**1 * {c**2 / (2 * G)} [4]

want: R = (2 * G / c**2) * M (hiervan de bron noemen??; dit heeft te maken met de 
ontsnappingssnelheid van materiedeeltjes aan het grensvlak van de bol)

(2 * G / c**2) is een constante, want: G = gravitatieconstante en c = de constante lichtsnelheid.

Vergelijking [4] heeft te maken met de conditie waarbij de berekende ontsnappingssnelheid van 
materiedeeltjes precies gelijk is aan de snelheid (c) van fotonen (= lichtsnelheid). En dit is in 
overeenstemming met de definitie van een zwart gat, waar fotonen vanaf een afstand (R) nog net uit
kunnen 'ontsnappen'.

De materiedichtheid (M / V) van de bol neemt dus af als de straal (R) toeneemt. Bij expansie van de
ruimte bestaat deze laatste dus voor een steeds groter gedeelte uit lege ruimte, waardoor de 
buitenoppervlakte steeds genoeg opslagcapaciteit blijft houden om de informatie van de 
materiedeeltjes op te slaan, of af te beelden (hier zit volgens mij de eerdergenoemde intuïtieve 
valkuil, waar Verlinde aandacht aan blijkt te besteden!).

Het lijkt buitengewoon aannemelijk dat het aantal materiedeeltjes (N) binnen het bolvormige zwarte
gat evenredig is met de materiemassa (M) van het gat (aangenomen dat de deeltjes een constante 
massa hebben): 

N = M / konstante4 =  R**1 * {c**2 / (2 * G)}/ konstante4 [5]

(konstante4  is de gemiddelde massa per deeltje)

Als (M) evenredig is met de straal (R), dan is (N) dat dus ook, en neemt ook (N / V) af met de 
toename van (R).  (Dit betekent verdunnig van materie in een expanderend heelal, waarbij de 
toename van materie in het heelal trager verloopt dan de toename van het volume van dat heelal)

In het evolutieproces van het universum (in eerste instantie identiek aan een zwart gat) is de 
relatieve toename van de ruimte dus groter (V = evenredig met de derde macht van de straal) dan de
relatieve toename van het aantal deeltjes in die ruimte (N = evenredig met de eerste macht van de 
straal), zodat er bij expansie niet alleen steeds meer 'volume-ruimte' per deeltje beschikbaar is, maar
dat er zelfs ook relatief steeds meer 'oppervlakte-ruimte' per deeltje lijkt te komen 'om de 
informatie-inhoud van de deeltjes op af te beelden'. (Dat laatste klopt dus niet volgens Verlinde, we 
zouden het in een getallenvoorbeeld na moeten rekenen waar de oppervlakte tekort gaat schieten).

Verschillende soorten informatie? (Shannon en Bolzmann)
Het verband tussen de informatie-inhoud en de buitenoppervlakte is volgens het holografisch 
principe echter lineair (altijd is er ¼ van de buitenoppervlakte bezet door informatie-bits). Kennelijk
is de oppervlakte-toename (kwadratisch met R) meer dan voldoende om de toename van het aantal 



deeltjes (lineair met R) 'bij te benen'. Door de materieverdunning die bij expansie van de ruimte 
optreedt, ontstaat er steeds meer plaats op het buitenste 'bioscoopscherm van het kleine heelal' om 
de benodigde bits informatie op 'af te beelden'. Maar mogelijk begrijp ik de betreffende auteurs niet 
goed, want volgens de vergelijking van Shannon [6-c] is de informatie (S) niet evenredig met het 
aantal deeltjes (N) en ook niet evenredig met de buitenoppervlakte (A).

Het verband tussen het aantal deeltjes (N), en de daarmee verbonden informatie (S) moet nader 
worden uitgewerkt, volgens Shannon: {S = konstante * log(N)}

De patronen bij [0-a], [0-b] en [0-c] mogen deze logaritmische relatie inzichtelijk maken, 
als we met de 2log werken (2log 32 = 5 (bits informatie)). 
Hoe nu het verband tussen de vergelijking van Shannon [6-c] en de lineaire formule [1] van 
Bekenstein/Hawking precies is, is mij nog niet duidelijk. 

Uit [2], [3], [4] volgt dat de oppervlakte A(bol) evenredig is met de (2/3)e macht van de inhoud 
V(bol).

want: 

als, V = 1.33 * π * R**3;  en A = 4 * π * R**2 [6-a]

dan geldt: 

A = V**(.67) * 4 * π**(.33) * {(.75)**(.67)} [6-b]

Het verband tussen A en V wordt dus weergegeven door een bolle curve.
De vergelijking tussen deze en de volgende vergelijking deugt niet; Toevoegen C (= aantal 
mogelijke configuraties van N  deeltjes), waabij C = 2N,  en S = 2LOG(C) = N; dus S lijkt evenredig 
met N, en dus evenredig met M, en dus evenredig met R. Er is dus ruimte genoeg op de 
buitenoppervlakte die evenredig met de tweede macht toeneemt.
Het verband tussen (N) en (S) kan volgens de informatietheorie van Shannon 
ook worden weergegeven door een bolle curve, maar van een andere vorm:

S = kB * ln(N) [6-c]
(Shannon) 

In [6-c] is er een verband tussen (S) en (N), 
terwijl het in [6-b] er een verband is tussen (A) en (V) is. (niet zo maar vergelijkbaar dus, verder 
uitwerken !!)
In de Bekenstein vergelijking [1] is het verband tussen S en A echter lineair (maar in 6-c is dit ook 
niet een verband tussen S en A, maar tussen S en N. Het verband tussen S en N heeft ook te maken 
met het feit dat je om de informatie over N deeltjes te weten te komen geen N vragen nodig hebt 
maar een veel kleiner aantal, als je de vragen op een efficiënte manier structureert. Het aantal 
benodigde binaire vragen, S, neemt toe met de 2(log) van het aantal deeltjes, N (en wel, 2 deeltjes 1 
vraag, 4 deeltjes 2 vragen, 8 deeltjes 3 vragen, 16 deeltjes 4 vragen; etc.). Die relatie zit in 
Shannons formule. 
We geven de ontwikkeling in de tijd van de verschillende variabelen van het universum vanaf de 
'zogenaamde big bang' in een tabel weer (een aanname is dat de straal van de ontstane ruimte 
evenredig is met de verlopen tijd vanaf het begin, en ook hebben we eenvoudigheidshalve alle wis- 
en natuurkundige constanten weggelaten uit de berekeningen, omdat de verhoudingen daar niet 
wezenlijk door beïnvloed worden):

Tijd Straal Volume Buiten- Materie Materie per Materie Bekenstein - Shannon-



(T) (R) (V) Oppervlakte
(A)

deeltjes
(N)

Oppervlakte
(N/A)

per Volume
(N/V)

Hawking -
Informatie (A/4)

Informatie 
S = 2log(N)

0 0 0 0 0 0/0 = 
plus oneindig

0/0 = 
plus oneindig

0/4 = 0 2log(0) = 
min oneindig

1 1 1 1 1 1/1 = 1 1/1 = 1 ¼ = 0.25 2log(1) = 0

2 2 8 4 2 2/4 = 0.5 2/8 = 0.25 4/4 = 1.0 2log(2) = 1

3 3 27 9 3 3/9 = 0.33 3/27 = 0.11 9/4 = 2.25 2log(3) = 1.73

4 4 64 16 4 4/16 = 0.25 4/64 = 0.06 16/4 = 4 2log(4) = 2

5 5 125 25 5 5/25 = 0.20 5/125 = 0.04 25/4 = 6.25 2log(5) = 2.24

10 10 1000 100 10 10/100 = 0.10 10/1000 = 0.01 100/4 = 25 2log(10) = 3.16

 
Het wordt niet duidelijk waarom de 'Bekenstein-Hawking-tHooft-informatie' evenredig is met de 
buitenoppervlakte en ook niet waarom de Shannon-informatie met geen van de variabelen 
evenredig is. Wel duidelijk wordt dat de buitenoppervlakte van de ruimte steeds sneller toeneemt 
met de tijd dan het aantal deeltjes in die ruimte. Er blijft dus steeds voldoende ruimte op de 
buitenoppervlakte voor afbeelding van het aantal deeltjes, en zelfs meer dan voldoende ruimte voor 
afbeelding van de bits informatie, geassocieerd met dat aantal deeltjes. (Het lijkt erop dat we 
Verlinde niet nodig hebben voor de afbeelding van de informatie op de buitenoppervlakte!!).
 
Voorlopig werken we in onze afleiding van Verlinde's theorie met 'tijd-ruimte-achtige' begrippen als
lengte, afstand, oppervlakte, inhoud, tijd en informatie (de laatste in bits, pixels, voxels), en pas 
later met 'materie/mechanica-achtige' begrippen' als massa, kracht, arbeid, energie. Dat is denk ik 
een nieuw aspect in de benadering van Verlinde: het verklaren van de 'mechaniek' uit de 'metriek' in 
plaats van omgekeerd. Materiedeeltjes bewegen volgens Verlinde niet doordat ze door massa's 
worden aangetrokken, of door krachten worden voortgestuwd, maar doordat ze 'spontaan' naar een 
toestand van grotere entropie toe bewegen, zoals in twee cilinders – een met stikstof en een met 
zuurstof –  die men met elkaar verbindt, na enige tijd in beide 50% zuurstof en stikstof voorkomt. 
Deze beweging kost geen kracht maar levert kracht op. De beweging is de oorzaak, de kracht is het 
gevolg.

Er kan bedacht worden dat het begrip 'entropie' nauw verwant is aan het begrip 'potentiële energie' (bijna 
elkaars tegengestelden)! En er bestonden volgens mij al eerder verklaringen van de werking van 
zwaartekracht in termen van minimalisatie van potentiële energie (wie, o wie?). En ook te bedenken is dat in 
de algemene relativiteitstheorie 'massa = energie' ook geometrisch wordt geïnterpreteerd, en verklaard, als 
'kromming van de ruimte'. In Einsteins poëtisch klinkende veldvergelijking wordt kort geformuleerd:
Rik – lambda x Gik = kappa x Tik, en er worden daarbij als ik het goed begrijp, voor het hele universum (over
tijd- en ruimte-indices (i en k), verschillende materiële en geometrische karakteristieken gesommeerd: 
energie, massa, tijdruimtkromming (sigmatekens worden daarbij eenvoudigheidshalve weggelaten). Het komt 
samengevat ongeveer op het volgende neer (als we geen fouten maken!): 
Σi,k (massa+energie) – kosmologische constante = Σi,k (tijd+ruimte-kromming). 
Een eventueel verschil tussen voorspellingen en waarnemingen wordt gecompenseerd door de kosmologische 
constante (lambda). Als deze nul is wordt het dus kortweg: Rik = kappa * Tik. (het hele universum in de 
notedop, samen met E = m * c2 ). Daarbij verwijst de R in Rik naar Ricci of Riemann, en de T in Tik naar het 
begrip Tension –  de eerste is 'metriek' en de tweede is 'materie'. Het is heel wel mogelijk dat ik het niet 
helemaal juist of te eenvoudig voorstel, maar het is een poging, en verbeteringen zijn welkom. 

Is het nu misschien zo dat Verlinde niet veel nieuws zegt, maar dat hij oude wijn (potentiële energie 
en tijd/ruimtekromming) in nieuwe zakken (entropie) giet??
Dit is een gedachte die ons mogelijk kan begeleiden bij de pogingen om zijn afleidingen duidelijk te
krijgen.

Voor het vervolg van de afleiding gaan we terug naar vergelijking [1].
S(bol) = konstante1 * A(bol)       [7-a] = [1]



Het heeft echter blijkbaar voordelen om niet met S en A zelf verder te werken maar met (kleine) 
veranderingen in S en A, respectievelijk ∆(S) en ∆(A) dus. Merk ook op dat we vanaf hier bij 
'oppervlakte' de aanduidingen A(bol) en de kortere notatie (A) door elkaar gebruiken.

∆(S) = konstante1 * ∆(A) [7-b]
('t Hooft)

We moeten bedenken dat de simpele overstap van (S) en (A) naar ∆(S) en ∆(A), waarbij konstante1 
dezelfde waarde houdt, alleen mogelijk is vanwege de lineariteit van de relatie. Bij kromlijnige verbanden
ligt het niet zo simpel. Met die mogelijkheid van non-lineaire relaties stoten we volgens mij op een veel 
algemener probleem: In hoeverre is de continue lineaire wiskunde met zijn handige matrixalgebra van 
toepassing op een nonlineaire discrete werkelijkheid? Welke afbeeldingsfouten kunnen we maken als we 
ook nog eens modellen extrapoleren over miljarden (licht)jaren?

Hierbij kunnen ∆(S) en ∆(A) alleen maar positief zijn, want zowel de buitenoppervlakte van de bol, 
als de daarop afgebeelde entropie van de deeltjes in de bol, kunnen alleen maar toenemen.
Echter, fotosyntheseprocessen en allerlei levensverschijnselen impliceren locale toenames van 
entropie. En mogelijk gebeurt er ook nog wel elders in het universum iets dergelijks (van energie 
naar massa). 
∆(S) is de verandering van de 'materiële informatie' (S) op het buitenoppervlak van de bol,
∆(A) is de daaruit voortvloeiende oppervlakteverandering van de bol (of van een zwart gat??). De 
verandering van entropie is in Verlindes model de oorzaak van een 'materiële beweging' ∆(x). De 
beweging van de deeltjes kan alleen maar centripetaal zijn (entopie kan slechts toenemen). Dit 
betekent dat zwaartekracht alleen maar attractief kan zijn. Maar betekent dit ook dat entropie niet op
bepaalde plaatsen en tijden kan afnemen?



De 1e wet van Newton:

Figuur: Causaal diagram van de entropische interpretatie van de 1e wet van Newton, volgens Erik 
Verlinde, waarin hij vergelijkingen van Bekenstein, Hawking, Unruh, 't Hooft, en een osmose-
analogie integreert. {(+) = positief multiplicatief; (–) = negatief multiplicatief; ––––> = 
causaliteitsrichting; vc = Verlinde konstante; de aanname is dat deze gelijk aan (2 * π) is}.

Verlindens entropische verklaring van de 1e wet van Newton: F = m * a;

∆(x) = ∆(S) / {(2 * π * kB) * (m * c / ħ)};
F = T * ∆(S) / ∆(x);
T = ħ * a / (2 * π * c * kB)

Indirect resulteert dan: F = m * a, waarbij de invloeden van alle natuurconstanten tegen 
elkaar weg vallen.

(DE CAUSALE PIJLEN ONTBREKEN NOG IN ONDERSTAAND DIAGRAM)
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De 1e wet van Newton

De gangbare directe verklaring uit F = m * a:

Indirect worden de overige variabelen uit de volgende vergelijkingen verklaard.
a = T * 2 *  π * c * kB / ħ; ∆(S) = ∆(x) * (m * c /  ħ) * (2 * π * kB); 
T = F * ∆(x) / ∆(S); ∆(x), c,  π, kB, ħ, zijn exogeen.

(DE CAUSALE PIJLEN ONTBREKEN NOG IN ONDERSTAAND DIAGRAM)
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Stap 1: Van Entropie (S) naar beweging (x)   (een assumptie van Verlinde zelf)
Verlinde postuleert dat een verandering van entropie geassocieerd met de informatie op het 
grensvlak is ter grootte van ∆(S) = 2 * π * kB wordt gegenereerd als ∆(x) = ħ * m / c.
Als wij ∆(x) expliciet uitdrukken in de andere grootheden dan krijgen wij:

∆(x) = ∆(S) / {(2 * π * kB) * (m * c / ħ)} [8-a]

waarin:
m = (variabele) massa van een deeltje, 
c = (constante) lichtsnelheid, 
ħ = genormaliseerde constante van Planck,
kB = constante van Bolzman,
π = 3.14 is constante van Archimedes.

Dat past bij de hypothese dat entropie-verandering plaats-verandering veroorzaakt, wat vervolgens 
een kracht genereert.

Omgekeerd kunnen wij ook ∆(S) expliciet uitdrukken in de andere grootheden:

∆(S) = ∆(x) * {2 * π * kB} * {m * c / ħ} [8-b]

Een verandering in entropie ter grootte van ∆(S) van een materiedeeltje 
met massa (m) heeft een beweging ∆(x) tot gevolg ter grootte van: 

∆(x) = ∆(S) / {(2 * π * kB) * (m * c / ħ)} [8-c]

Het is begrijpelijk in [8]: hoe groter de oorzaak ∆(S), hoe groter ook het gevolg ∆(x). Waarom het 
precies recht evenredig moet zijn wordt niet goed duidelijk. Ik zou mij ook voor kunnen stellen dat 
hier een soort van afnemende meeropbrengst zou gelden: hoe dichter bij de maximale entropie hoe 
kleiner de “opbrengst aan verplaatsing”?? Waarschijnlijk is die recht-evenredigheid nodig om het 
model van Verlinde in overeenstemming te laten zijn met de conventionele theorieën???

Dat de verplaatsing ∆(x) van de massa (m) kleiner wordt naarmate die massa toeneemt weet 
iedereen uit ervaring, als hij wel eens zware objecten heeft verplaatst. Maar ook hier is niet zo maar 
evident dat het precies omgekeerd rechtlijnig moet zijn. Veel verbanden tussen variabelen in de 
natuur zijn kromlijnig – of geldt dat alleen in de levende natuur? Verlinde stelt een beetje vaag: “it 
is natural to expect that the entropy change should be proportional to the mass, … since entropy and
mass are both additive” (rode acenten van mij GON). Dat betekent dat de som van de 
entropieveranderingen van verschillende kleine deel-massa's bij beweging gelijk zijn aan de 
entropieverandering van de som van die deel-massa's. Maar sinds Einstein mogen we ook snelheden
niet meer zonder meer optellen. Is het dan niet de vraag of ook de vele gangbare andere sommaties 
in de natuurkunde niet opnieuw kritisch bekeken moeten worden (of moeten we wellicht 
fundamenteler gaan nadenken over de definitie van de begrippen 'rechtlijnig' en 'kromlijnig', want 
ook de rechtheid van lijnen is relatief).

Stap 2: Van Beweging   ∆(x)   naar Grensvlaktemperatuur   (T)   
(de osmose te hulp geroepen en/of de straling van een zwart lichaam – een dubbele analogie)
Vervolgens gaat Verlinde over naar de analogie van deze entropische zwaartekracht met de 
osmotische kracht bij een osmoseproces. De vergelijking luidt:

∆(x) / ∆(S) = T / F [9-a]



waarin: 
(T) = de temperatuur op het grensvlak van het holografisch scherm

(c.q. 'temperatuur' bij een halfdoorlatende osmotische wand).
(F) = de aan het grensvlak ontstane entropische kracht

(c.q. ontstane kracht bij de halfdoorlatende osmotische wand).

∆(x) = ∆(S) / {(2 * π * kB) * (m * c / ħ)} [8-a]
Dat betekent dat we vergelijking [8-a] en [8-b] ook als volgt kunnen schrijven:

T = F / {(m * c / ħ) * (2 * π * kB)} [9-b]

F = T * {(2 * π * kB) * (m * c / ħ)} [9-c]

nog anders geschreven: 

T = F * ∆(x) / ∆(S) [9-d]
(Verlinde)

F = T * ∆(S) / ∆(x) [9-e]

Deze vergelijking is een analogie-vergelijking van de relatie tussen osmotische kracht (F) en concentratie van 
deeltjes in een vloeistof bij een halfdoorlatende wand (merk op dat de 'event horizon' van een zwart gat door 
Verlinde als analogon wordt beschouwd van een halfdoorlatende wand waar deeltjes gemakkelijker door naar 
binnen dan naar buiten kunnen). Ook bij een osmotisch vlies is het geen eenrichtingsverkeer. Er gaan alleen 
gemiddeld meer deeltjes naar binnen dan naar buiten, net als bij een zwart gat. En, “A black hole is not that 
black” zegt Hawking later, nadat hij dat aanvankelijk ontkende. Hij noemt ze later zwarte gaten met een grijze 
randzone, of zoiets. Hawking besefte eerst niet goed dat zelfs bij een zwart gat de processen stochastisch zijn, 
zodat er altijd wel enkele deeltjes zijn die in strijd met de klassieke wetten 'naar buiten glippen'.

We zien dat de kracht (F) een functie is van de verandering van entropie ∆(S).
Dat is dus precies de theorie van Verlinde, die de massa '(zwaarte)krachtloos' heeft gemaakt.
In vergelijking [9-c] komt de massa niet meer voor! (of zit hij verborgen in ∆(x) ???). 
'Zwaartekracht' zonder massa dus.

Stap 3: De relatie tussen versnelling   (a)   en Grensvlaktemperatuur   (T)   
(relativistische 'onrust' erbij)
William Unruh heeft afgeleid dat een systeem dat zich (in een 'energetisch vacuüm') met een 
versnelde beweging verplaatst – met versnelling (a) –  een temperatuur (T) heeft (= gemiddelde 
bewegingsenergie per deeltje) van:

T =  ħ * a / (2 * π * c * kB) [10-a]

waarin:
a = de versnelling van een deeltje bij het holografisch scherm.
(c.q. de versnelling van een systeem in vacuum).

In vergelijking [8-c en 8-d] moet ∆(x) kennelijk geassocieerd worden met (a) uit vergelijking [10-a]. Beide 
verwijzen ze naar het 'verschijnsel beweging' van materie in de nabijheid van een grensvlak (dit grensvlak kan 
zijn, hetzij de 'event horizon' van een zwart gat, hetzij de oppervlakte van een stralend zwart lichaam, hetzij de 
semipermeabele wand in een osmotisch proces).
Waar  een verandering ∆(S) van entropie van het systeem door een materiedeeltje met massa (m)  een 
verplaat-sing van dat deeltje van ∆(x) genereert, gebeurt die verplaatsing ∆(x) kennelijk met een versnelling 
(a), bij een grensvlaktemperatuur van (T). Bedenk dat grensvlaktemperatuur verwijst naar een beweging, het is 
de macro-scopische representatie van de gemiddelde snelheid van de deeltjes, zoals een kracht ook een 



macroscopische representatie is van entropie van de deeltjes (een frappante fenomenologische analogie).

Bij de redenering van Unruh geldt de gemeten temperatuur overigens voor de stilstaande waarnemer. Binnen 
het versneld bewegende systeem zelf is de gemeten temperatuur gewoon T = 0,
overeenkomend met een versnelling 0 –  in 'vacuüm' ??).

Geïnspireerd door Unruh heeft Stephen Hawking afgeleid dat er een relatie moet bestaan tussen de 
Temperatuur (T) (op het grensvlak) van een zwart gat en de zwaartekrachtversnelling (g) bij de grens van dat 
gat: 

T = g * {ħ / (2 * π * kB* c } [11-a]
(Hawking)

voor de betekenis van de symbolen zie bij [8-b].

Dat is bijna dezelfde vergelijking als die eerder door William Unruh afgeleide relatie voor de gemeten 
temperatuur van een versneld systeem. Hij heeft afgeleid dat een systeem dat zich (in een 'energetisch vacuüm')
met een versnelde beweging verplaatst – versnelling (a) –  een temperatuur (T) heeft (= gemiddelde 
bewegingsenergie per deeltje) van:

T = a * {ħ / (2 * π * kB* c } [11-b]
(Unruh)

voor de betekenis van de symbolen zie bij [10-a].

Het enige verschil tussen [11-a] en [11-b] is dat de specifieke (zwaartekracht)versnelling (g) in [11-a] in de 
vergelijking van Unruh veralgemeend is naar een willekeurige versnelling (a).

Als we deze T uit [10-a] in [9-c] substitueren dan krijgen we:
 
F =  {ħ * a / (2 * π * c * kB)} * {(2 * π * kB) * (m * c / ħ )} [10b]

Na opschoning van deze laatste vergelijking blijven er aan de rechterzijde 
van de vergelijking alleen m en a over:

F = m * a [10c]
(Newton)

(en we zijn terug op het bekende terrein van Newton).

We komen in onze afleiding van zwaartekracht uit entropie dus de bekende traagheidswet van 
Newton 'en passant' tegen (mooi meegenomen). 
Nu terug naar de hoofdlijn:



De tweede wet van Newton:
Figuur: Causaal diagram van de entropische interpretatie van de 2e wet van Newton, volgens Erik 
Verlinde, waarin hij vergelijkingen van Einstein, Bekenstein, Hawking, Unruh en 't Hooft integreert.
{(+) = positief multiplicatief; (–) = negatief multiplicatief; ––––> = causaliteitsrichting; vc = 
Verlinde konstante; de aanname is dat deze gelijk is aan (2 * π)}.
Entropische verklaring: ∆(x) = ∆(S) * {ħ  * m / c} /{2 * π * kB}; F = ∆(S) * T / ∆(x); 
T = E / 0.5 * N *  kB;     E = M * c2;     N = (c3 * A) / (G * ħ); A = 2 * π * R2

Nadat de invloeden van natuurconstanten tegen elkaar weg vallen blijft de 2e wet van Newton over:
F = G * M * m / R2 ;  a = M / F;  v = int.(a);  x = int.(v);  R = funct.(x);  m = funct.(v);

(DE CAUSALE PIJLEN ONTBREKEN NOG IN ONDERSTAAND DIAGRAM)
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2e Wet van Newton:
Figuur: Systeemdynamische gangbare interpretatie, waarin ook dezelfde vergelijkingen van 
Einstein, Bekenstein, Hawking, Unruh en 't Hooft een plaats hebben {(+) = positief multiplicatief; 
(–) = negatief multiplicatief; ––––> = causaliteitsrichting.
Direct: F = G * M * m / R2 

Indirecte verklaring van de overige variabelen: a = M / F; v = int.(a); x = int.(v); R = funct.(x); m = 
funct.(v); ∆(S) = ∆(x) * {2 * π * kB} / {ħ  * m / c}; Ek = .5 * m * v2; A = 2 * π * R2; 
M = E / c2; T = F * {ħ  * m / c} / {2 * π * kB}; E = T * 0.5 * N *  kB

(DE CAUSALE PIJLEN ONTBREKEN NOG IN ONDERSTAAND DIAGRAM)
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Stap 1: Uitgaande van de assumptie van Verlinde
We gaan verder met de Verlinde vergelijking [8-a]. Verlinde stelt dat aan het grensvlak van een 
zwart gat (analoog aan een zwart lichaam, of een osmosevlies) een grensvlaktemperatuur heerst 
welke gepaard gaat met een emergente kracht (F) die de deeltjes daar ondergaan waarbij geldt: T * 
∆(S) = F * ∆(x). Dit is een van de schrijfwijzen die we in de literatuur tegenkomen voor 
vergelijking [8-a] en [19-d].      
Vergelijking [8-a] kan ook als volgt geschreven worden:

F / T = 2  * π * kB * m * c / ħ [14-a]
(voor de betekenis van de nieuwe symbolen zie bij [8-c]

of, weer anders geschreven:

F = 2 * T * π * kB * m * c) / ħ [14-b]

Hier staat in feite reeds het eindresultaat, maar dan met impliciete incorporatie van enige wetten en 
postulaten van anderen (Verlinde, Bekenstein, Einstein).
Het expliciteren van deze wetten en postulaten kan in verschillende volgorde. Niet alle volgordes 
zijn even efficiënt en ook niet alle volgordes zijn even inzichtelijk en instructief. 

Stap 2: De assumtie van equipartitie van energie over alle deeltjes
We zullen het systematisch, navolgbaar, proberen aan te pakken en we beginnen maar met de 
substitutie van de absolute temperatuur (T) bij het grensvlak van het zwarte gat. Verlinde neemt aan 
dat op dit grensvlak de equipartitie regel voor energie over de informatie bits geldig is (ik denk een 
aannemelijke assumptie, want welke voorkeursbehandeling van de verschillende gelijke bits zou je 
kunnen bedenken). Er wordt ook verondersteld dat de energieuitstraling (E) evenredig is met de 
grensvlaktemperatuur (T) van het zwarte gat. Er geldt dan de volgende vergelijking:

E = 0.5 * N * kB * T of in andere gedaante:
T = E / (0.5 * N *  kB) [15-a]

(equipartitie)
waarin: 
(N) = aantal deeltjes (en ter herinnering), 
(E / N) is de gemiddelde energie uitstraling per deeltje, uitgaande van de 
zogenaamde equipartitieregel dat de totale energie evenredig verdeeld wordt over alle deeltjes.

Substitueren we deze functie in [14-b] dan krijgen we:

F = 2 * {E / (0.5 * N *  kB)} * π * kB * m * c) / ħ [15-b]

De vergelijking kan nu wat opgeschoond worden, waarna overblijft:

F = (4 * E *  π * m * c) / (N *  ħ) [15-c]

Stap 3: Inpassing van Einsteins equivalentievergelijking 
Volgens Einstein is energie (E) gelijk aan massa (M) volgens:

E = M * c**2 [16-a]
(Einstein)

We substitueren dit in [15-c]

F = (4 * {M * c**2} * π * m * c) / (N *  ħ) [16-b]



Vereenvoudiging levert op:

F = (4 * M * c**3 *  π * m) / (N *  ħ) [16-c]

Stap 4: Het holografisch principe toegevoegd.
Volgens Bekenstein/Hawking bestaat er het volgende lineaire verband tussen
het aantal bits informatie N en de oppervlakte van het grensvlak (A):
De gemiddelde waarde van N is:

N = (c**3 * A) / (G *  ħ) [17-a]
(Bekenstein)

Nu verschijnt dus ook al de gravitatieconstante (G) op het toneel, en we substitueren
deze functie voor N  in [16-c]: 

F = (4 * M * c**3 *  π * m) / ({(c**3 * A) / (G *  ħ)} *  ħ) [17-b]

Na reorganisatie van de vergelijking zien we de gedaante van 
de gravitatievergelijking al een beetje uit de verf komen:

F = (4 * M *  π * m * G) / A) [17-c]

Stap 5: Toevoeging van de wiskundige oppervlakte van een bolvormig 'grensvlak'.
Verlinde gaat er bij deze afleiding van uit dat de oppervlakte van 
het grensvlak een bolvormige ruimte is. En de oppervlakte (A)
van een bol met straal (R) wordt gegeven door: 

A = 4 * π * R**2 [18-a]

Substitutie hiervan in [17-c] geeft:

F = (4 * M *  π * m * G) / {4 * π * R**2} [18-b]

Na een laatste vereenvoudiging blijft uiteindelijk de bekende gravitatie vergelijking over:

F = (G * M *  m) / (R**2) [18-c]

Maar bij de laatste substitutie van A kunnen we ons afvragen over welke grensvlakken van welke 
bolvormige ruimten we het op de verschillende plaatsen in al deze afleidingen eigenlijk hebben. 
Hier blijkt dat een bol bedoeld wordt met in het centrum een puntvormige massa (M) en met als 
straal de afstand tussen deze massa (M) en een andere massa (m), waarbij we onwillekeurig denken 
aan een cirkelvormige baan van een planeet rondom een ster.
Maar op andere plaatsen in dit stuk (en dus bij Verlinde) lijkt het grensvlak de buitenkant van een 
zwart gat te zijn en weer elders waar het gaat om het volume, de oppervlakte en het aantal 
materiedeeltjes in afhankelijkheid van de straal lijkt de buitenomtrek van het hele universum 
bedoeld te zijn. Bij de 1e wet van Newton, tenslotte, lijkt bij 'grensvlak' sprake van een stukje van 
een vlak membraan. Daar heeft Verlinde de bol niet nodig. Dat lijkt wat problematisch.
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