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De speurtocht naar het al dan niet bestaan van donkere materie wordt op de voet gevolgd –
zowel door natuur- en sterrenkundigen als door de media. Vorige week plaatsten we al een
artikel over de eerste sterrenkundige test van de ideeën van Erik Verlinde over deze kwestie.
Intussen verschenen in de media ook de nodige artikelen over dit onderwerp. Hieronder een
kort link-overzicht.

Nederlandse media
Nieuwe berekening sterrenstelsels is steun voor de zwaartekrachttheorie van Verlinde
(NRC, door Eddy Echternach)
Opsteker voor baanbrekende zwaartekrachttheorie Verlinde (De Volkskrant, door
Martijn van Calmthout)
Bewijs ondersteunt nieuwe theorie over zwaartekracht (Trouw, door Joep Engels)
Voorspellingen Verlinde doorstaan eerste astronomische test (New Scientist, door
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Dorine Schenk)
Eerste praktijktest alternatieve zwaartekrachtstheorie Verlinde (De Kennis van Nu, door
Edda Heinsman)
Interview voor Sleutelstad Radio met Margot Brouwer.
Verder, niet over de tests, maar erg leuk als u op een feestje indruk wil maken door kort de
ideeën van Erik Verlinde samen te vatten:
Hoe werkt de nieuwe zwaartekrachttheorie van Verlinde? (NRC, ﬁlmpje gemaakt door
Bruno van Wayenburg)

Engelstalige media
New theory of ‘dark gravity’ passes ﬁrst test, but Einstein’s still on top (Cosmos
Magazine, door Cathal O’Conell)
First test of new theory of gravity (EarthSky, door Deborag Byrd)
First test of rival to Einstein’s gravity kills oﬀ dark matter (New Scientist, door Mark
Anderson)
Emergent gravity faces its ﬁrst test in galaxy lensing (Astrobites, door Gourav Khullar)
New evidence claims to support alternative theory of gravity (IFL Science, door Alfredo
Carpineti)
Verlinde’s new theory of gravity passes ﬁrst test (Phys.org)
Astronomers found evidence for a ‘dark’ gravitational force that might ﬁx Einstein’s
most famous theory (Business Insider, door Dave Mosher)
Niet direct over de tests, maar zeer de moeite waard:
The case against dark matter (Quanta Magazine, door Natalie Wolchover)
Zelf een link gezien die in dit overzicht thuishoort? Laat het ons weten!
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