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Het onderwerp van dit proefschrift is het testen van een alternatief zwaartekracht model
tegen een kosmologische achtergrond. In de loop van de geschiedenis zĳn onze inzichten in
hoe het fenomeen zwaartekracht te beschrĳven vaak gewĳzigd en aangepast. Deze lange
weg wordt met name gemarkeerd door twee fundamentele werken. Het eerste hiervan,
dat voor het eerst een definitie geeft van een zwaartekrachtstheorie, werd gepubliceerd
in 1686 als een set van drie boeken door Isaac Newton. Op dat moment waren de meest
fundamentele regels van de wiskunde, zoals die nu zouden worden onderwezen in een
eerstejaarscollege voor studenten, nog niet gereed. Daarom werd de eerste wet van de
zwaartekracht niet gegeven door de gecompliceerde formule die we nu gebruiken, maar
simpelweg geformuleerd met woorden. De eerste stelling van boek III stelt bĳvoorbeeld:
dat de krachten waarmee de planeten van Jupiter constant van hun lineaire bewegingen
worden afgehouden en behouden in hun echte banen, neigen naar Jupiters centrum; en
zĳn omgekeerd als de kwadraten van de afstanden tot de plaatsen van die planeten vanaf
dat centrum. Het geweldige idee dat gepresenteerd wordt in dit werk is niet alleen dat er
iets bestaat dat we zwaartekracht zouden kunnen noemen en dat dit de bewegingen van
de planeten dicteert, maar, veel belangrĳker, dat dit precies dezelfde kracht is die ervoor
zorgt dat je boterham met de beboterde kant op je schoen valt net voordat je ’s morgens
naar je werk wilt gaan. Door een definitie te geven van zwaartekracht was Newton in
staat met een simpele verklaring hele verschillende fenomenen op heel uiteenlopende
schalen met elkaar te verbinden.

De tweede mĳlpaal in de ontwikkeling van de zwaartekrachtstheorie werd meer dan
200 jaar na Newtons voorstel behaald. Einstein presenteerde in 1915 voor de eerste
maal zĳn vergelĳkingen voor het zwaartekrachtsveld in een onbelangrĳke uitgave van
conferentienotulen bestaande uit slechts 4 pagina’s. In de twee eeuwen tussen deze twee
publicaties had men niet stil gestaan. Een enorm mathematisch instrumentarium was
ontwikkeld dat Einstein de mogelĳkheid gaf zĳn formules op te schrĳven. Veel natu-
urkundigen en wiskundigen droegen hun steentje hieraan bĳ, inclusief Newton zelf. De
complete theorie van Einstein, gepubliceerd in 1916, bestond uit het leggen van de link
tussen dit wiskundige instrumentarium en het fenomeen van de zwaartekracht en gelĳkti-
jdig het compleet opnieuw definiëren van de begrippen ruimte en tĳd. Dit werk zette alles
wat we tot dan toe begrepen in een ander licht. In zĳn oorspronkelĳke artikel ontnam
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Einstein de zwaartekracht zĳn entiteit als kracht en beschreef het als een effect van de
buiging van ruimtetĳd. Na Einstein worden de planeten beschouwd als vrĳe objecten die
bewegen over de kortste weg tussen twee punten in ruimtetĳd. De entiteit die gebogen
is in deze beschrĳving zĳn niet de banen van de planeten, maar de ruimtetĳd die we
gebruiken om hen te meten. Deze theorie is zeer succesvol gebleken, niet alleen in de
verklaring van het zonnestelsel, maar ook in het voorspellen van verschillende fenome-
nen die op dat moment onbekend waren en pas later bevestigd konden worden. Een
voorbeeld van zo’n voorspelling is bĳvoorbeeld het feit dat zwaartekracht niet alleen een
effect heeft op massieve objecten, maar ook op fotonen die geen massa zouden bezitten.
De effecten van zogenoemde gravitatielenzen zĳn ondertussen niet alleen bevestigd door
het doen van waarnemingen, maar worden vandaag de dag beschouwd als een van de
basistechnieken waarmee astronomen het universum bestuderen.

Wat is de volgende stap? Heeft de zwaartekrachtstheorie met Einsteins werk een
eindpunt bereikt? Zĳn Einsteins woorden de laatste woorden die er over dit onderwerp
gesproken zullen worden? Veel huidige wetenschappers hebben sterk het geloof dat dit
inderdaad het geval zou moeten zĳn, in ieder geval wat het energiebereik betreft waar
quantumeffecten geen rol spelen. Er is volgens hen niks meer te leren over zwaartekracht
en elke poging om in een andere richting te denken moet afgestraft worden met verban-
ning en uitzetting uit de wetenschappelĳke gemeenschap. Op dit punt aangekomen is het
belangrĳk op te merken dat dit geen vreemd gedrag is onder wetenschappers. Einstein
zelf had in zĳn tĳd problemen om zĳn theorie geaccepteerd te krĳgen en hetzelfde overk-
wam bĳvoorbeeld Boltzmann. Wetenschapsfilosofen, niet beïnvloed door de passie die
samen gaat met het berekenen van een bepaalde natuurkundige theorie, die wetenschap-
pers observeren zoals een bioloog apen bestudeert in het laboratorium, hebben hier hele
andere ideeën over. Er is een stroming binnen de wetenschapsfilosofie die van mening is
dat sterke veranderingen in de manier waarop de realiteit wordt verklaard (zoals bĳvoor-
beeld Einsteins voorstel over de definitie van ruimtetĳd dat doet) eerder regel zĳn dan
uitzondering. Wetenschappelĳke kennis gaat niet alleen vooruit door in een continu kleine
stukjes kennis toe te voegen, maar ook door plotselinge veranderingen in richting, zoals
Einstein dat deed. Maar deze revoluties gebeuren niet zonder reden. De veranderingen
zĳn vooraf gegaan door een herhaaldelĳk falen van de dominante theorie om bepaalde
waarnemingen te verklaren. In het geval van Einstein bĳvoorbeeld, was het falen van de
theorie van Newton al vele jaren eerder vastgesteld toen wetenschappers worstelden met
het vinden van de ether waarin licht zich zou moeten voortbewegen. Einstein loste dit
probleem op met zĳn speciale relativiteitstheorie in 1905 en moest daarna nog 10 jaar aan
zĳn theorie werken om het tot een algemene oplossing te maken voor de zwaartekracht.
Kortom, zĳ die onderzoek doen naar de geschiedenis van wetenschap weten dat the-
orieën niet onomstotelĳke waarheden zĳn en dat zelfs de meest succesvolle theorieën
waarschĳnlĳk een keer veranderd of aangepast moeten worden. Voordat die verandering
plaatsvindt is het nodig dat er een tegenstelling wordt gevonden tussen de voorspellin-
gen en de waarnemingen. In het geval dat geen tegenstelling wordt gevonden kan men
immers net zo goed bĳ de oude dominante theorie blĳven, dit is de eenvoudigste manier
om de realiteit te beschrĳven. Voordat we verder ingaan op de tegenstellingen tussen de
voorspellingen en waarnemingen die er al bestaan in de theorie van zwaartekracht, laat
ons bekĳken hoe ons universum er precies uitziet volgens de beschrĳving van Einsteins
zwaartekrachtstheorie.

Het kosmologische standaardmodel neemt aan dat het universum bestaat uit drie ver-
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schillende componenten: baryonen, donkere materie en donkere energie. De baryonen zĳn
de elementen waaruit mensen, de aarde, de zon en alles wat we kunnen zien is gevormd,
dus ook alle atomen in het systeem der elementen. De hoeveelheid baryonen kan gemeten
worden door astronomische waarnemingen en daarbĳ is gevonden dat zĳ slechts 4 procent
uitmaken van de totale massa van het universum. Dezelfde waarnemingen vertellen ons
dat 26 procent van de energie bestaat uit massa die astronomen graag donkere materie
noemen. We weten nog steeds niet wat het is en of het wel bestaat, maar we kunnen
wel de invloed van donkere materie meten door te bestuderen hoe objecten bewegen in
het universum. We weten bĳvoorbeeld dat een spiraalstelsel roteert met een snelheid
die proportioneel is aan zĳn massa. De standaard theorie van zwaartekracht vertelt ons
immers dat hoe massiever een sterrenstelsel is, hoe sneller de sterren erin bewegen in hun
banen. Dit geeft ons een heel nauwkeurige manier om de massa van een sterrenstelsel
te bepalen als we eenmaal de snelheden van zĳn sterren en gas hebben gemeten. Het
probleem is dat de massa’s die sterrenkundigen afleiden via deze methode veel groter
zĳn dan de massa’s afgeleid van de materie die je direct kunt zien, bĳvoorbeeld door het
tellen van de aantallen sterren. De ontdekking voor de noodzaak van extra materie om de
bewegingen binnen sterrenstelsels te verklaren werd gedaan door Zwicky in 1933. Er zĳn
veel verschillende ideeën over de aard van deze donkere deeltjes. De algemene consensus
is dat deze deeltjes niet baryonisch zĳn en dat, als ze bestaan, ze behoren tot een groep
van deeltjes die kan worden voorspeld door het standaardmodel van de deeltjesfysica uit
te breiden. Het probleem met de detectie van deze deeltjes in laboratoria is dat hun
massa’s te groot zĳn, hoewel de nieuwe deeltjesversneller, “the Large Hadron Collider”
misschien enkele voorspelde soorten binnenkort zou moeten kunnen detecteren. De laat-
ste component van het universum, de donkere energie, representeert 70 procent van de
energie en is eigenlĳk nog vreemder dan de donkere materie. We leiden het bestaan van
deze donkere energie ook af van hoe objecten bewegen in het universum, met dit verschil
dat het niet waargenomen kan worden binnen individuele sterrenstelsels maar juist door
te kĳken naar de snelheden waarmee de sterrenstelsels als geheel van elkaar af bewegen.
Deze beweging wordt veroorzaakt door de uitdĳing van het universum.

Is het kosmologische standaardmodel genoeg om de waarnemingen te verklaren? Het
is niet mogelĳk deze vraag met slechts één woord te beantwoorden. Het kosmologische
standaardmodel heeft grote successen geboekt in het voorspellen van de grote schaal
structuren van sterrenstelsels, een resultaat dat zeker niet triviaal te behalen is. Echter,
het model heeft ook nog steeds imperfecties. Een daarvan is bĳvoorbeeld de hoeveelheid
donkere energie die voorspeld kan worden vanuit de basisprincipes en argumenten uit de
deeltjesfysica. De waarde die op deze manier verkregen wordt, verschilt ordes van grootte
van de waarde die waargenomen wordt door astronomen. Ook vertoont het kosmologische
standaardmodel zwakheden op de schaal van individuele sterrenstelsels. Er is op het
moment eigenlĳk geen volledig consistent model voor de vorming van sterrenstelsels. In
het algemeen wordt aangenomen dat dit probleem alleen bestaat omdat we proberen
iets te verklaren wat enorm complex is. Vanuit dit standpunt gezien, hebben we alleen
meer tĳd nodig om een beter begrip te krĳgen van de oplossingen voor de vergelĳkingen.
Andere wetenschappers zien in deze problemen een voorbode voor een mogelĳke crisis
die zal eindigen in een verandering van het heersende paradigma, bĳvoorbeeld door een
verandering van de zwaartekrachtstheorie.

De oorspronkelĳke definitie van het zwaartekrachtsmodel dat we zullen gebruiken in
dit proefschrift is gebaseerd op de volgende vraag: Wat als we nooit de deeltjes vinden
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die worden verondersteld donkere materie te vormen? Is het mogelĳk dat we naar iets op
zoek zĳn dat niet echt bestaat? Het is altĳd mogelĳk om meer precieze waarnemingen
of nieuwe methodes bedenken en dan te verklaren dat we alleen tĳd meer nodig hebben.
Het probleem hier is dat als we ook met de betere metingen de deeltjes niet kunnen
vinden, theoretici altĳd in staat zullen zĳn om een nieuw deeltje voor te stellen dat nog
hogere precisie vereist om te worden gevonden. In andere woorden, het model is op
zo’n manier geconstrueerd dat mislukkingen om het deeltje te ontdekken altĳd verholpen
kunnen worden door aanpassingen aan de zĳde van de deeltjesfysica en zodoende is het
model als geheel altĳd staande te houden. Dus, de eigenlĳke vraag is: Hoe lang gaan
we wachten voordat we accepteren dat deze hypothetische deeltjes niet bestaan? Dit
is het argument dat Moti Milgrom naar voren bracht toen hĳ zĳn dynamische theorie
presenteerde in 1983. Hĳ nam aan dat de ongrĳpbare donkere materie niet bestaat en dat
de discrepantie in de metingen van massa’s van sterrenstelsels in feite een signaal is dat de
zwaartekrachtstheorie incorrect is. Hĳ stelde een aanpassing van de zwaartekracht voor
die een verklaring geeft voor de rotatiecurves van sterrenstelsels zonder de toevoeging van
donkere materie. De nieuwe theorie bevat een nieuwe fundamentele constante, a0, met de
eenheid van versnelling, en deze geeft een limiet tussen twee verschillende beschrĳvingen
van de zwaartekracht. Voor versnellingen groter dan a0 is de nieuwe theorie gelĳk aan de
oude. Voor versnellingen kleiner dan a0 echter, is de aanpassing van Milgrom nodig en de
zwaartekracht neemt waardes aan die hoger zĳn dan die voorspeld door de oude theorie.
De waarde voor a0 werd op experimentele wĳze gemeten en gevonden werd dat deze
rond de 10−8 cm/sec2 moest zĳn, wat in wezen een relatief lage waarde is. Om dit in een
referentiekader te plaatsen, bedenk dat de zwaartekrachtsversnelling op het oppervlak
van de aarde 980 cm/sec2 is, 1010 maal groter dan a0, en dus is de zwaartekracht op de
aarde bepaald door de oude theorie. Ook bĳvoorbeeld de versnelling die de aarde heeft
vanwege de aantrekkingskracht van de zon, 0.6 cm/sec2 is veel groter dan a0. Zelfs de
kracht die de Kleine Prins zou voelen, zittend bĳvoorbeeld op Pluto, zou nog duizend
keer a0 zĳn. Anders gezegd, de versnellingen binnen ons zonnestelsel zĳn te groot en dus
zĳn de effecten van de nieuwe theorie hier te klein om gedetecteerd te worden. Om het
effect van de nieuwe theorie volledig te overzien is het nodig om naar veel grotere schalen
te kĳken, bĳvoorbeeld in sterrenstelsels, waar de versnellingen zo klein kunnen zĳn als
slechts een tiende van a0.

De nieuwe theorie is bewezen succesvol te zĳn in het verklaren van de dynamica van
sterrenstelsels. Echter, wat we willen weten, is of het succes ook geldt voor de veel
grotere schalen, zoals bĳvoorbeeld kosmologen die beschouwen. Dit is het onderwerp van
dit proefschrift. We willen de consequenties van de nieuwe theorie onderzoeken in het
kader van kosmologische evolutie en zien of deze het succes van het standaardmodel kan
reproduceren zonder de toevoeging van een donkere materie component. Het weinige
werk dat al gedaan is over dit onderwerp geeft reden voor pessimisme: de theorie zou
voorspellen dat de structuurvorming te sterk is. Dat betekent dat de voorspelde distribu-
tie van sterrenstelsels meer lĳkt op wat we verwachten van de toekomst en niet de huidige
toestand. Kort gezegd, de structuurvorming met MOND gaat te snel. Deze enkele studies
zĳn gebaseerd op een serie van niet-geteste hypotheses die het resultaat zouden kunnen
beïnvloeden. Het doel van dit proefschrift is om te begrĳpen welke effecten dergelĳke
simplificaties hebben op de kosmologische evolutie.

Om de kosmologische evolutie van materie vanaf de oerknal tot nu te bestuderen is een
erg moeilĳke taak. Het is onmogelĳk om alle fysica mee te nemen in de berekeningen, dus
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verdelen theoretici vaak de studie op in verschillende tĳdvakken en gebruiken ze alleen de
fysische wetten die domineren in een bepaald tĳdvak. In dit proefschrift ligt de nadruk op
wat wel genoemd wordt het niet-lineaire regime, dat overeenkomt met het latere tĳdvak
in de evolutie. De standaard manier om evolutie in dit tĳdvak te bestuderen is via het
gebruik van N-body simulaties. Deze methode beschrĳft de dichtheid van het universum
op elk punt door middel van een verdeling van deeltjes. De evolutie van dichtheid kan
vervolgens verkregen worden door de bewegingen van de deeltjes te bestuderen, die weer
gegeven worden door de vergelĳkingen binnen de bestudeerde theorie.

Het eerste wat moet gebeuren voordat de kosmologische evolutie van dichtheidsver-
storingen bestudeerd kan worden, is beslissen welke set van vergelĳkingen zou moeten
worden opgelost. Er zĳn twee manieren om de vergelĳkingen op te stellen in een kosmolo-
gische context. Eén daarvan is om te beginnen vanuit basisprincipes en een relativistische
uitbreiding te gebruiken op de theorie van Milgrom. De andere manier is om een alge-
meen veelgebruikte set van fysische argumenten toe te passen en om de effecten van de
kosmologische uitdĳing in Milgrom’s theorie te introduceren door het aanpassen van een
aantal variabelen. Het feit dat er op het moment geen unieke relativistische uitbreiding
van MOND bestaat, maakt elke relativistische analyse sterk modelafhankelĳk, loopt dus
het risico om het algemene karakter te verliezen en mist de fundamentele punten dat
de MOND theorie karakteriseren. Vanwege al deze overwegingen hebben we besloten
om de tweede aanpak te kiezen om onze vergelĳkingen te verkrĳgen, we laten dus de
relativistische, meer complete analyse voor toekomstig werk.

Het eerste probleem (hoofdstuk 2) was om te begrĳpen wat de effecten zĳn op de
niet-lineaire evolutie van het gebruik van de volledig niet-lineaire Bekenstein-Milgrom
veldvergelĳking in plaats van de simpele MOND vergelĳking. In de context van een
kosmologie die gebaseerd is op Einsteins zwaartekracht hebben de vergelĳkingen voor
de zwaartekracht een eigenschap genoemd “lineariteit”, of, in andere woorden, het zĳn
lineaire vergelĳkingen. Dit is een zeer goede eigenschap omdat dit soort vergelĳkingen
zeer bekend zĳn en er vele methodes zĳn om ze op te lossen. Voor MOND is de situatie
geheel anders. De MOND veldvergelĳking is zeer niet-lineair. Dit maakt het gebruik
ervan erg ingewikkeld en in de meeste situaties zelfs onmogelĳk zonder hulp van een
computer. Niettemin is het mogelĳk om een lineaire benadering van de MOND vergeli-
jking te verkrĳgen die weliswaar niet exact is, maar toch een correcte beschrĳving geeft
voor speciale symmetrieën. Dus, ons eerste project was om te bestuderen hoe goed deze
benadering werkt in het algemene geval waar er niet zo’n symmetrie bestaat. Hiervoor
voeren we een set van N-body simulaties uit met de exacte en de benaderde oplossingen.
We vinden hieruit dat het gebruik van een exacte oplossing een vergevorderde staat van
evolutie geeft op grotere schaal. Dit betekent dat de vorm van de distributie van ster-
renstelsels niet erg gevoelig is voor de gebruikte benadering, maar hun posities worden
wel beïnvloed als de exacte oplossing gebruikt wordt. De krachten op grote schaal die
de sterrenstelsels bewegen (in tegenstelling tot de krachten op kleine schaal die hen hun
vorm geven) zĳn groter in het geval dat de exacte oplossingen worden gebruikt.

Gebruik makende van dezelfde gesimuleerde data hebben we ook vastgesteld dat de
botsingssnelheden van objecten groter zĳn in een MOND universum (hoofdstuk 3). Dit
helpt ons om de snelheid van het Bullet Cluster beter te verklaren, die in het kosmolo-
gische standaardmodel te hoog is en dus kan worden beschouwd als een van de mogelĳke
problemen van het Einstein zwaartekrachtsmodel ten opzichte van de waarnemingen.
Omdat beide theorieën verschillende verdelingen van de botsingssnelheden geven, geeft
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dit resultaat ons een manier om te beoordelen door middel van het doen van waarnemin-
gen welk model dichter bĳ de realiteit staat.

Voortbordurend op de analyse hebben we ons gericht op de intensiteit van de ver-
snellingen in de vroegste tĳd (paragraaf 5.1). Het is eenvoudig om te laten zien dat de
typische hoge versnellingen op kosmologische schalen afnemen als functie van tĳd, of,
in andere woorden, de versnellingen waren veel hoger in het vroege universum dan ze
zĳn vandaag de dag. De vraag is hoe hoog ze geweest zĳn. In het geval dat ze veel
hoger waren dan Milgroms versnellingsconstante kan men accepteren dat de oude the-
orie geldig is in dat tĳdperk en kunnen de initiële condities via de eerder beschreven
niet-lineaire N-body simulaties gegenereerd worden met de standaard beschrĳving van
zwaartekracht. Dit betekent een flinke versimpeling van de berekeningen en dit was de
hypothese die wetenschappers eerder gebruikten. Wĳ hebben de versnellingen voor het
eerst volledig consistent berekend, wat betekent dat we niet alleen sferische geïsoleerde
ruimtes in beschouwing hebben genomen (zoals normaal gesproken gebeurt), maar we
hebben ook veel grotere delen van het universum beschouwd in de berekeningen. We
hebben dus niet alleen de sferische verstoringen zelf beschouwd die verantwoordelĳk zĳn
voor de versnellingen, maar ook hun omgeving. Onze conclusies hieruit zĳn dat op hoge
roodverschuiving de versnellingen zich niet in het Newtoniaanse regime bevinden en dat
MONDiaanse fysica niet alleen nodig is om het late universum te bestuderen door middel
van N-body simulaties, maar ook om de initiële condities te genereren voor deze simu-
laties. Een vanzelfsprekende volgende stap is om een methode voor te stellen om deze
condities te genereren, wat ik doe in paragraaf 5.2.

In een poging om een beter begrip te krĳgen van de onderliggende hypothese van
onze simulaties en om te checken of er mogelĳke vooroordelen zĳn in het werk van
voorgaande auteurs, hebben we de geldigheid getest van sferische ineenstortingsmodellen
in MOND. Deze sferische ineenstortingsmodellen worden meestal gebruikt in het proces
om de initiële condities te genereren voor de N-body simulaties. Deze analyse is gedaan
met een mogelĳke set van veralgemeniseerde vergelĳkingen om de evolutie te beschrĳven.
Het nieuwe aspect van onze analyse is in feite dat we ook hier in beschouwing nemen dat
niet alleen de evolutie van de sferische structuren belangrĳk is, maar ook het effect van
hun omgeving. Het resultaat dat we gevonden hebben is dat de specifieke eigenschappen
van de MOND vergelĳking, met name de niet-lineariteit, ervoor zorgen dat de oplossingen
heel gevoelig zĳn voor een verschillende omgeving (paragraaf 5.2.4).

Terugkomend op de vraag die we hierboven gesteld hebben: kan MOND het succes
reproduceren van het standaardmodel op de grote schaal? De resultaten van dit proef-
schrift hebben laten zien dat een Newtoniaanse behandeling van de vergelĳkingen, wat
betekent dat de kosmologische vergelĳken verkregen zĳn via die gedefinieerd voor ster-
renstelsels en niet vanuit de beginprincipes, niet een correcte beschrĳving geven van de
evolutie en dat een MONDiaans universum een overschot aan structuurevolutie in latere
stadia lĳkt te hebben. De verbeteringen die we voorstellen ten opzichte van de eerder
beschreven vergelĳkingen, hielpen niet om deze pathologie op te lossen die bekend was
voor deze theorie. We hebben een mogelĳke oplossing voor dit probleem getest, die eruit
bestaat dat we een kosmische tĳdsafhankelĳkheid geven aan de constante van Milgrom.
Hoewel dit voorstel de problemen op de grote schalen kan oplossen, genereert het een
nieuw probleem op kleine schaal omdat met deze condities de kleinere schalen niet ineen
kunnen storten en het niet mogelĳk is om sterrenstelsels te vormen. Het moet echter
opgemerkt worden dat onze berekeningen het effect van gasdynamica volledig negeren
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en dat deze waarschĳnlĳk wel een effect hebben in een universum dat alleen bestaat uit
baryonen.

Het laatste project dat ik ondernomen heb (hoofdstuk 6) is gerelateerd aan een
nieuwe manier om MOND te formuleren die zeer recent is voorgesteld. Deze beschri-
jving van MOND is gebaseerd op het idee dat het universum uit twee componenten
bestaat, namelĳk de baryonen en een andere component die Milgrom “tweelingmaterie”
heeft genoemd (het is belangrĳk om te benadrukken dat dit geen donkere materie is). De
specifieke eigenschap van deze tweelingmaterie is dat de zwaartekrachtsinteractie die het
heeft met normale materie niet aantrekkend is, maar juist afstotend. Ik heb een aantal
simulaties gedaan met deze nieuwe formule, kĳkend naar de twee componenten, en ik heb
gevonden dat het effect van de aanwezigheid van de tweelingcomponent is dat de mate
van evolutie verhevigt later in de simulatie. In andere woorden, met deze aannames is
hetzelfde probleem van een teveel aan structuurevolutie nog steeds aanwezig.

De resultaten gepresenteerd in dit proefschrift lĳken ontmoedigend te zĳn voor de
geldigheid van het MOND idee, maar men moet ook de sociologische situatie meenemen
in dit oordeel. Het grootste probleem van MOND ligt niet in systemen als het Bullet
Cluster of zĳn vreemde kosmologische gedragingen, maar in het feit dat de relatieve ho-
eveelheid astronomen die aan de oplossingen van deze problemen werken heel erg laag is.
Aan de meeste van de moeilĳke problemen gerelateerd aan MOND wordt gewerkt door
promotiestudenten en men moet hen in ieder geval twee jaar geven om te stoppen te
denken als een student en beginnen te denken als een onafhankelĳke wetenschapper die
zĳn of haar eigen ideeën aan de discussie kan toevoegen. Dus, van elke student die werkt
in dit veld krĳg je slechts twee jaar echte wetenschap terug en die jaren zĳn niet alleen
gewĳd aan het doen van onderzoek, maar voornamelĳk aan het schrĳven van het proef-
schrift. Vervolgens zĳn deze promotiestudenten gedwongen het onderwerp (of zelfs de
gehele wetenschappelĳke gemeenschap in sommige gevallen) te verlaten na hun promotie.
Opmerkingen als “Je verpest je carrière door hieraan te werken” zĳn erg normaal in de
wandelgangen van internationale conferenties over kosmologie. Dus uiteindelĳk leiden we
mensen op om aan een bepaald onderwerp te werken, maar maken we vervolgens geen
gebruik van wat ze geleerd hebben. Er is een tekort binnen de MONDiaanse gemeenschap
aan wetenschappers die werken op het niveau van een postdoc en die dus vrĳ zĳn van
veel van de verantwoordelĳkheden van een professor maar tegelĳkertĳd genoeg ervaring
en volwassenheid hebben om de moeilĳke problemen aan te pakken met de intensiteit
die zĳ verdienen.

Een veelgehoorde vraag tussen wetenschappers is “Waarom zouden we aan MOND
werken als het problemen heeft met de kosmologie?”. Er zĳn twee antwoorden op deze
vraag. Ten eerste weten we nog steeds niet of de problemen, zoals beschreven in dit proef-
schrift, wel echt zĳn. Hoewel het waar is dat ik voorgaande analyses heb verbeterd, zĳn
er nog steeds twee fundamentele hypotheses die ik niet beschouwd heb: de afwezigheid
van baryonische fysica en een volledige consistente behandeling van relativiteit. Deze
zouden beiden onderzocht moeten worden voordat geaccepteerd wordt dat de theorie
afgewezen moet worden. Het tweede antwoord ligt in de prestaties die de theorie laat
zien op de schaal van sterrenstelsels. De extreem nauwkeurige en stabiele voorspellin-
gen die de MOND doet over sterrenstelsels maken het een zeer gerespecteerd idee dat
ontwikkeld zou worden door meer mensen, en niet alleen promotiestudenten.

Bovendien, als dezelfde argumenten die worden gebruikt om de MOND theorie af te
wĳzen zouden worden gebruikt voor het standaardmodel zouden we het standaardmodel
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al meer dan een decennium geleden hebben moeten afwĳzen, toen de “missing satellite”
probleem of de “angular momentum catastrophe” tevoorschĳn kwamen. De aantallen
wetenschappers die aan een oplossing voor deze problemen werken zĳn meer dan tien-
maal groter dan die werkend aan MOND en ze hebben na tien jaar nog geen oplossing
gevonden. Het is niet mogelĳk om te voorspellen wat er zou gebeuren als slechts een
fractie van al deze energie gespendeerd zou worden aan MOND. De enige manier om
daar achter te komen is door het te doen.




