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Introduction. 
Een aantal jaren geleden werd met oorverdovend gezang onder leiding van de toenmalige voorzitter van 

Isaac Newton de jongste loot van de boom van Sir Isaac Newton aan de vruchtbare bodem van de Horst 

toevertrouwd. De hoop werd uitgesproken dat de jongste loot snel haar vruchten zou afwerpen. Een 

mooie vrucht zou de herrijzenis van Isaac Newton zijn. Een herrijzenis in de gedaante van een herijking 

van de wetten van Isaac Newton binnen de unificatie theorie van de fundamentele krachten in onze 

fysische werkelijkheid. In deze gedachten worden een aantal veronderstellingen geponeerd welke tot 

een eenvoudige unificatie leiden. 

Gravitation field. 
De wet van Newton leert ons dat twee lichamen elkaar aantrekken met een kracht evenredig 

aan het product van de beide massa’s en omgekeerd evenredig is aan het kwadraat van de 

afstand tussen beide massa’s. De evenredigheidsconstante wordt de versnelling van de 

zwaartekracht genoemd. Deze beschrijving van het krachtenspel tussen verschillende massa’s 

heeft lang stand gehouden. 

Het was Einstein die de juistheid van de formulering van Newton in twijfel trok en het 
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krachtenspel nauwkeuriger beschreven heeft in de relativiteitstheorie. Deze theorie impliceert 

dat de ruimte gekromd is . De zwaartekracht manifesteert zich als de kromming van de ruimte. 

Exit Newton? Toch nog even de beschrijving van Newton tegen het licht houden. De 

aantrekkingskracht tussen twee massa’s kan ook beschreven worden als de kracht welke op een 

massa wordt uitgeoefend wanneer deze massa in het zwaartekrachtsveld van de andere massa 

komt. In de beschrijving van Newton bevinden alle massa’s in elkaars zwaartekrachtsveld. De 

beschrijving van Newton gaat ervan uit dat het zwaartekrachtsveld instantaan aanwezig is. Maar 

waarom zou dat zo zijn? Waarom plant het zwaartekrachtsveld zich niet met de snelheid van 

het licht voort? Lorentz(1900) en Poincaré(1905) stelden voor dat het zwaartekrachtsveld op 

een relativistische wijze beschreven kan worden. Het gevolg daarvan is dat ook het 

zwaartekrachtsveld zich met de snelheid van het licht voortplant. Wordt daardoor nu de 

unificatie van de fundamentele krachten eenvoudiger? Allereerst duikt er direct een probleem 

op ten gevolge van de relativiteitstheorie en de daaruit resulterende gekromde ruimte. De 

conclusie is dat de versnelling van de zwaartekracht geen constante meer kan zijn.  Is dat lastig? 

Ik denk het niet.  On the sub atomic scale gravity becomes much stronger. And gravity is no 

longer a constant. Well, that is not too bad. We reduced the number of constants. En niet alleen 

dat. Verschijnselen zoals “zwaartekrachtsafscherming” kunnen daardoor wellicht eenvoudiger 

verklaard worden.  

De relativistische beschrijving van de zwaartekracht is niet voldoende, want op deze wijze wordt 

nog geen unificatie bereikt. Daartoe zal ook aanvullend kwantummechanische beschrijving van 

het zwaartekrachtsveld gegeven moeten worden. Nu komt het elektromagnetische veld in 

beeld. 

Electro magnetic field. 
Voor het elektromagnetische veld is de relativistische formulering een standaard formulering in 

tekstboeken. Beter geformuleerd: het elektrische veld ten gevolge van de relativistische 

formulering van de Coulombkracht. Ook de kwantummechanische beschrijving aangevuld met 

de relativistische formulering is in tekstboeken te vinden. Dat maakt de stap naar het 

zwaartekrachtsveld een stuk eenvoudiger. De relativistische, kwantummechanische beschrijving 

van het elektromagnetische veld geeft de sleutel voor de beschrijving van het relativistische 

kwantummechanische zwaartekrachtsveld. Uit de veronderstelling van de eindige 

voortplantingssnelheid van de zwaartekracht volgt een elegante relatie tussen het 

zwaartekrachtsveld en het elektromagnetische veld. Gegeven de kwantummechanische 

beschrijving van het elektromagnetische veld volgt dan de beschrijving van het relativistische, 

kwantummechanische zwaartekrachtsveld. 

Gravity, a classical interlude. 
Being interested in space exploration the escape velocity is an intriguing velocity. Why denote 

this velocity escape velocity? Who on earth wants to escape from our planet? Space 

exploration? All right, but you want to return I suppose.  

Well, forget about the etymology and let us look into some classical physics. 

We start with the circling satellite or bullet(Feynman). 
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First we have Feynman on Newton’s law of gravitation (Vol. I). A citation: “Now, if we use one of 

those wonderful theorems in geometry, which says that our tangent is the mean proportional 

between two parts of the diameter by an equal chord……”(page 7-4). Feynman derived the 

minimum velocity to keep the satellite or space ship going around the earth with help of this 

geometrical theorem. 

The escape velocity 𝑣 becomes: 𝑣2 ≈ 2𝑅𝑆, where 𝑅 is the radius of the earth and 𝑆 is the 

distance fallen in one second. Furthermore 
𝑆

𝑅
≪ 1. Remark: Feynman denoted 𝑣 by 𝑥. The 

distance fallen in one second 𝑆 equals the acceleration of gravitation 𝑔 times one second 

divided by two. Or in formulae: 𝑆 =
1

2
𝑔𝑡2, with 𝑡 = 1 sec, 𝑆 = 𝑔/2. 

 So 𝑣2 =
𝐺𝑀

𝑅
. In this expression for the escape velocity 𝑀 is the mass of the earth and 𝐺 is the 

coefficient of the gravity law. It took me some thinking to translate this geometrical proof into a 

dynamical one.   

Secondly we give another approach. Here I use Bektas’ section on Satellite speed. This is about 

the balancing of the gravitational force and the centrifugal force. The balancing act gives us: 
𝐺𝑚𝑀

𝑟2
=

𝑚𝑣2

𝑟
 , where 𝑚 is the mass of the satellite and 𝑟 is the radius of the curve of the satellite. 

Now we replace 𝑟 by 𝑅 and find again for the velocity: 𝑣2 =
𝐺𝑀

𝑅
. 

So far we discussed the velocity to keep a satellite going around the earth. What about the 

escape velocity? Again Feynman(V0l. I 14-3, Conservative forces): The kinetic plus potential 

energy must be constant. This gives: 
1

2
𝑚𝑣𝑒

2 =
𝐺𝑚𝑀

𝑅
  , where 𝑣𝑒 is the escape velocity. So we have 

for this velocity: 𝑣𝑒
2 =

2𝐺𝑀

𝑅
. Here we see the escape velocity to be √2 times the velocity going 

around the earth(Feynman). 

Quantum Gravity-Hidden in Plain Sight. 
In his series Hidden in Plain Sight Thomas introduced some new concept for quantum gravity. 

He denoted this as speculative. Well, string theory is at least in the same speculative league. 

A few remarks on Hidden in Plain Sight(HIPS). 

In chapter 9 on Energy and Momentum of number 3 in the series Thomas arrived at the 

equation, (𝑚𝑐2)2 = 𝐸2 − (𝑝𝑐)2. In this equation you will recognise energy, momentum, mass 

and the speed of light. The minus sign in the right-hand side comes at first side as a surprise. 

Thomas found the above equation with help of Pythagoras in space-time. With Pythagoras we 

would have expected (𝑚𝑐2)2 = 𝐸2 + (𝑝𝑐)2. Thomas explained this + sign “away” in a foot-

note. This foot-note contains key information on relativity and should have been reflected upon 

in the main texts. 

The equation  𝐸2 = (𝑝𝑐)2 + (𝑚𝑐2)2,      (1) 

is also given in HIPS-5 in the section on the Dirac equation. A appreciated this section on Dirac 

indeed. Here I read about the background on the derivation of the Dirac equation. Thomas 

described how Dirac arrived at the relativistic equation for the quantum mechanical behaviour  

of the electron. Thomas started with the energy-momentum relation as given in (1) . In the 
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spirit of Occam’s razor Dirac “believed the relativistic equation to be fundamentally simple. 

So he started with simplifying equation (1) and wrote for the energy 𝐸: 

𝐸 = 𝑐(𝑎𝑝 + 𝑏𝑚𝑐),         (2) 

where 𝑎 and 𝑏 have to be specified. Thomas gave the answer and 𝑎 and 𝑏 are 2×2 matrices: 

𝑎 = (
0 1
1 0

) , 𝑏 = (
1 0
0 −1

) and 𝑎×𝑏 + 𝑏×𝑎 = (
0 0
0 0

).  

Having shown this result Thomas continues with: “So have we solved the problem? Have we 

found the relativistic equation of the electron? Well, no, there is a problem.” Thomas continues 

with the remark space-time to be four dimensional. Then he writes: “…. The analysis so far has 

only considered two dimensions of space ( a single value for momentum) and the time 

dimension ….” 

So I must conclude (1) is the energy momentum relation for two dimensions? Consequently 

(𝑝𝑐)2 cannot be equal to 𝑐2(𝑝𝑥
2 + 𝑝𝑦

2 + 𝑝𝑧)
2 ?  

I except the conclusion of Thomas the matrices to be 4×4 matrices and besides the 𝑎 and 𝑏 

matrices there are in addition 2 matrices called 𝑐 and 𝑑. The total of which representing four 

dimensional space-time. 

Reminder, in (2) 𝑎2 and 𝑏2 equal unity. In four dimensions 𝑎2, 𝑏2, 𝑐2 and 𝑑2 equal unity. Where 

𝑏2, 𝑐2 and 𝑑2 have the minus sign. Why is that? Again, this important information is given by 

Thomas in a footnote. Essentially the same foot-note as can be found in HIPS-3. Well, this comes 

again as a surprise. However, the surprise differs a bit from the “foot-note surprise” mentioned 

at the top of this page. The sign in the energy-momentum relation(two-dimensional?) needs to 

be changed according to what is going on in space-time. Now the sign needs to be changed 

again in the four dimensional situation. I am lost. So be it. Then finally the Dirac equation is 

given as a relativistic Schrödinger equation: 𝑖𝛾𝜕𝜓 = 𝑚𝜓    (3) 

where 𝛾 represents the four 4×4 matrices. Three of these matrices can be written as a tensor 

product of (
0 1
−1 0

) and the Pauli-spin matrices. I don’t know the physical  importance of the 

(
0 1
−1 0

) matrix other than 𝑏×𝑎 in the (two-dimensional?) energy-momentum expression. 

In the section of the spinning spinor(HIPS-5) Thomas used the metaphor of a gear and illustrates 

the spin to return to its original position after a rotation of 4𝜋. Well, it is a nice illustration not 

an explanation. For further reading on Dirac’s equation see for example Mahan. A bit more 

history can be found in Sweber. End of the remarks. 

The ideas of Thomas make an important contribution to the theory of everything. 

Ether Theories. 
At the end of the 19th -and at the beginning of the 20th  century a lot of effort have dedicated to 

the ether and relativity. A picture of this can be found in the book of Galison. Anno 2017 a lot of 

work is done on dark matter and dark energy. In the section on Science and Technology of The 

Economist (January 28th 2017) a brief overview is presented on the experimental work on 

gravity and dark matter. The experimental work is especially interesting due to the small scale 

of these experiments. 
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The question which came to my mind: Is dark matter the real ether? 

    

 

Discussion. 
Wat nu? Een discussie over de bovenstaande veronderstellingen ligt voor de hand als het om de 

vergelijking gaat met de unificatie theorie waaraan gewerkt wordt en wel de snaartheorie. In 

het voorafgaande wordt aan de snaartheorie en haar opvolgers geen aandacht besteed. De 

reden daarvoor is een praktische en misschien ook wel een prozaïsche. De snaar theorie is zo 

ingewikkeld dat ik niet kan aannemen dat deze theorie de fysische werkelijkheid beschrijft. 

Vandaar. Ook memoreer ik de beschrijving van deeltjes als dragers van informatie. De 

Nederlandse Spinoza Prijs winnaar E. Verlinde besteedt daar aandacht aan in zijn onderzoek. 

Waar ik wel nog wat van wil zeggen is dat door de beschrijving van het relativistische, 

kwantummechanische zwaartekrachtveld aan de hand van het elektromagnetische veld het 

essentiële fundamentele deeltje de foton(massaloos) is en niet het virtuele deeltje de graviton. 

Dat is nogal verrassend. Uit de snaar theorie volgt  namelijk de voorspelling van het graviton. 

Sometimes the discussions on string theory are confusing. Take for example Gasperini. He 

writes in his book on the Universe and string theory the following(page 46): “Given the presence 

in nature of known bosonic particles (like the photon, the graviton, and ψso on), and using 

supersymmetry, we may the infer the existence of new fermionic particles associated with the 

previous ones ( and suggestively called the photino , the gravitino, and so on), even if such 

particles have not yet been observed.” Well, I suppose Gasperini meant with such particles, the 

particles having their names ending with ‘ino. What I was not aware of that the graviton has 

been found experimentally. Or is the graviton the new name for the Higgs boson?  

Ook is de snaartheorie nodig om de oneindigheden van de kwantumveldentheorie te 

verwijderen. Maar waarom? Dit is wiskundig noodzakelijk omdat in de veldentheorie de deeltjes 

een puntvormig karakter hebben. Het lijkt mij een handige aanname om dat niet te doen. In de 

fysische werkelijkheid is een deeltje niet puntvormig. Geef een deeltje ook de minimale  

afmeting gelijk aan de Plancklengte net zoals de lengte van een snaar. The Planck length is 

mentioned by Susskind in his book on black holes. On the scale of Planck length gravity is much 

stronger. According to Susskind even stronger than the other forces.  

Is de zoektocht naar een ander fundamentele deeltje, het Higgs boson, als oorsprong voor de 

zwaartekracht nu beëindigd? Het zou zo maar kunnen. Well, it is. CERN has been very successful 

in this respect. 

 Wat ook enige aandacht vraagt is het gegeven dat het elektrische veld van teken kan wisselen 

en het zwaartekrachtsveld niet. Is dit een probleem? Zonder formules te introduceren merk ik 

op dat in de relatie tussen het zwaartekrachtsveld en het elektrische veld het teken van het 

zwaartekrachtsveld niet omkeert bij tekenverandering van het elektrische veld. 

Een vraagstuk wat voor mij nogal ongrijpbaar is, is de vraag welke betekenis gehecht moet 

worden aan de meetresultaten van fundamentele deeltjes gegeven de onzekerheidsrelaties van 

Heisenberg. Wat gemeten wordt, is dat er wel? 
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Conclusions. 
Bij voorgaande veronderstellingen zijn geen formules opgenomen. Ik heb dat ook niet nodig 

geacht gelet op de informatie welke in tekstboeken is te vinden. De veronderstelling omtrent de 

relativistische aspecten vragen uiteraard om experimentele toetsing. Een dergelijke toetsing 

ligt, gelet op de beperkte mij ter beschikking staande middelen, voor mij niet direct voor de 

hand. Should  the relativistic and quantum mechanical approach of gravity  be experimentally 

confirmed then a lot of research capacity is available to explore other unknown territories.   
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