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Stellingen

behorende bij het proefschrift

The Universe on Edge

Limits of the effective field theory approach

in the very early universe

1. Correcties van orde 1
N van een kwantumveldentheorie, die duaal is aan een insta-

biele ruimtetijd met gravitatie laten zien dat effecten van kwantumzwaartekracht
bij het bestuderen van kosmische singulariteiten niet buiten beschouwing gelaten
mogen worden.

Dit proefschrift, hoofdstuk 2

2. Om meerdere supersymmetrische veldentheorieën tot één superzwaartekracht-
theorie te combineren is het vereist de door de zwaartekracht veroorzaakte wis-
selwerkingen tussen de sectoren te beheersen. De wisselwerkingen worden mini-
maal door het optellen van de Kähler-functies van de verschillende sectoren, in
plaats van hun superpotentialen.

Dit proefschrift, paragraaf 3.3

3. De sectoren van een superzwaartekrachttheorie, wiens Kähler-functies bij elkaar
opgeteld worden, ontkoppelen als supersymmetrie in één sector hersteld wordt.
In deze limiet ontstaat er ook een massaloze modus.

Dit proefschrift, paragraaf 3.4.3

4. De gravitationele koppeling van een verborgen sector zoals het standaardmodel,
hoewel onderdrukt met de massa van Planck, kan ertoe leiden, dat een oplossing
van het ⌘-probleem, die alleen op de data van de inflatonsector gebaseerd is,
ongeldig wordt.

Dit proefschrift, paragraaf 3.6

5. Sectoren van een superzwaartekrachttheorie, die door optellen van de Kähler-
functies geconstrueerd wordt, ontkoppelen in de limiet naar een supersymme-
trische veldentheorie alleen als er naast de Planckschaal nog een andere massa-
schaal gëıntroduceerd wordt.

Dit proefschrift, paragraaf 3.9



6. Een waarnemer kan in principe de vraag, of zijn universum onderdeel van een
multiversum is, experimenteel bepalen door het meten van niet-Gaussische sig-
nalen in de kosmische achtergrondstraling, die van de correlaties tussen de modi
binnen en buiten de bel afkomstig zijn.

Johannes Oberreuter, Jan Pieter van der Schaar, ongepubliceerd werk

7. In een superzwaartekrachttheorie met Chern-Simons termen wordt het forma-
lisme van de entropiefunctie niet direct toepasbaar door simpelweg Maxwell- met
Page-ladingen te vervangen.

Hendrik Jennen, Johannes Oberreuter, Jan Perz, ongepubliceerd werk

8. Het bedrijven van theoretische fysica is niet spotgoedkoop. Het vervaardigen van
elke publicatie, waarop dit proefschrift gebaseerd is, heeft gemiddeld meer dan
een ton gekost. Tevens komt een seminarium van een uur, ongeacht zijn nut, neer
op een direkte investering van rond 1000 EUR aan werktijd.

9. Het peerreview proces, waarin de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek maar
door een klein aantal van toevallig gekozen arbiters beoordeeld wordt, is niet
meer van deze tijd. De onmogelijkheid tot blindering belet bovendien zijn weten-
schappelijkheid. Zwermintelligentie zou tot betere resultaten kunnen leiden.

10. Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat er zoiets als talent bestaat. Veeleer
blijkt de enige parameter die met buitengewone prestaties gecorreleerd is, de tijd
te zijn, die iemand met de beoefening van een vaardigheid doorbrengt. Het con-
cept van talent moet daarom ofwel als een sociale constructie ter bescherming van
macht of als een psyschologische constructie ter excuus van luiheid beschouwd
worden.

11. Gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid.

12. In het algemeen noemt iemand een vraag een goede vraag, als hij het antwoord
zelf niet weet, of er een aanzienlijke tijd over gedaan heeft om op het antwoord te
komen. In feite hebben vragen geen intrinsieke waarde. Een vraag kan beter als
goed beschouwd worden als zijn bedoeling het winnen van informatie is. Slechte
vragen zijn dan potentieel goede vragen, die niet gesteld worden.

13. Het Nederlandse huisvestingsstelsel is een goed te bestuderen voorbeeld, dat een
te strak gereguleerde markt er niet in slaagt om de benodigde goederen te produ-
ceren.

14. Dat het gebouw van de de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en in-
formatica van de Universiteit van Amsterdam 2.23 km oftewel 3.3% dichter bij
Kampen kwam vertoonde verrassend duidelijk waarneembare effecten.

Johannes M. Oberreuter, mei MMXIII


