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Stellingen behorende bij het proefschrift
“Newton-Cartan gravity revisited”.
23 september 2016
• 1. Newtonse zwaartekracht in de Newton-Cartan formulering kan via een
ijking van de Bargmann algebra verkregen worden, waarbij de centrale
extensie een cruciale rol speelt. (Hoofstuk 4)
• 2. Zowel de ijkprocedure als de algemeen-covariante actie van het puntdeeltje zijn uit te breiden naar snaren en membranen, waarbij de meetkunde
van de ruimtetijd afwijkt van de gebruikelijke niet-relativistische limiet van
de algemene relativiteitstheorie. (Hoofdstuk 5)
• 3. Een niet-relativistische Inönü-Wigner contractie op een N = 1 super Poincaré algebra geeft noodzakelijkerwijs een superalgebra waarbij de
translaties ontkoppeld zijn van de superladingen. Om een theorie van
N = 1 Newton-Cartan supergravitatie te verkrijgen moet men daarom
de N = 2 super Poincaré algebra contraheren. (Hoofstuk 6)
• 4. Voor drie-dimensionale N = 2 Newton-Cartan supergravitatie heeft
de Newtonse notie van absolute tijd als gevolg dat de helft van de gravitino’s als Stückelbergvelden optreedt. Voor N > 2 en D > 3 zal een
effectieve vermindering van de hoeveelheid supersymmetrie waarschijnlijk
ook optreden, aangezien de structuur van de onderliggende superalgebra
niet fundamenteel verandert. (Hoofstuk 6)
• 5. Het multiplet in vier-dimensionale N = 2 Newton-Cartan supergravitatie bestaat niet alleen uit de onafhankelijke velden in de bosonische
theorie plus twee gravitino’s en een extra vectorveld; meer velden zijn
nodig om de bijbehorende superalgebra modulo bewegingsvergelijkingen
op de gravitino’s te laten sluiten. (Hoofstuk 6)
• 6. Om de supertransformaties van de drie-dimensionale N = 2 NewtonCartan supergravitatietheorie op te schrijven in termen van de Newtonse
potentiaal en de bijbehorende superpartner, is de introductie van een duale
Newtonse potentiaal nodig. (Hoofstuk 6)
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• 7. Newton-Cartan theorie heeft grote didactische waarde. Daarom zou
het een goed idee zijn om deze theorie in moderne tekstboeken over algemene relativiteit te behandelen.
• 8. De discussie over de rol en betekenis van achtergrondsafhankelijkheid
met betrekking tot kwantumzwaartekracht wordt gekleurd door emoties
en het gebrek aan een eenduidige definitie. Dit maakt de discussie echter
niet minder belangrijk.
• 9. De grote diversiteit van de invulling aan de historische persoon Jezus
door zowel historici als theologen is een signaal dat men de methodiek en
de heersende criteria hieromtrent zou moeten herzien.
• 10. In het Fries zou “Bargmann” een niet-koosjere superheld zijn met het
bovennatuurlijke vermogen alles op te kunnen eten wat op zijn of haar
pad voorbij komt.

