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{Samenvatting in het Nederlands} 

Cohomologische veldentheorie was oorspronkelijk geintroduceerd als een getwiste versie van globale 
ruimte-tijd supersymmetrischequantum veldentheorie, specifiek in vier ruimte-tijd dimensies. Voor 
globale ruimte-tijd supersymmetrie is per definitie het bestaan van een spinor nodig, die overal op de 
ruimte-tijd variëteit constant is. Een spinor bestaat alleen op een spin-variëteit. Een spin-variëteit staat 
echter slechts zelden een constante spinor toe. De canonieke manier om dit probleem te omzeilen is 
het localiser maken van de supersymmetry; een procedure die haast op magische wijze 
(super)gravitatie introduceert. 

Er is een tweede optie, genaamd twisten. Dit betekent dat men een nieuwe Lorentz symmetrie 
definieert als een geschikte combinatie van de originele Lorentz symmetrie met een interne globale 
symmetrie van de theorie. Dit resulteert in supersymmetrie generatoren die anders transformeren onder 
de nieuwe Lorentz symmetrie. Er zijn typisch componenten van de superladingen die transformeren 
als een scalar. Zo een scalar component Q, die nilpotent is, dat wil zeggen Q2 = 0, wordt gezien als een 
supersymmetrie van de getwiste theorie. De resulterende theorie is goed gedefinieerd op een 
willekeurige variëteit, omdat er geen globale obstructies zijn voor een scalar. Verder is de theorie 
algemeen covariant, zonder de introductie van gravitatie. De padintegraal van de theorie hangt alleen 
af van de globale cohomologie van Q, onder voorbehoud dat men alleen Q-invariante observabele 
gebruikt. Dit is waarom de theorie cohomologisch wordt genoemd. 

Een getwiste theorie is gerelateerd aan de onderliggende ruimte-tijd supersymmetrische theorie, 
doordat padintegraal van de getwiste theorie een zekere chirale (of BPS) sector van de fysische 
amplituden berekent. Dit is een gevolg van de triviale holonomie van de ruimte-tijd waar de theorie 
gewoonlijk is gedefinieerd. In dat geval is de operatie van twisten fysisch niet te zien. De typische 
fysische toepassing van een getwiste theorie is een niet-perturbatieve test van zekere dualiteiten, 
gebruik makend van de semi-klassieke exactheid van de theorie. 

Twee beroemde voorbeelden van voor de tweede string revolutie zijnde toepassingen voor mirror 
symmetrie en S-dualiteit van N = 4 super-Yang-Mills in vier dimensies. De getwiste theorie van vier
dimensionale N = 2 supersymmetrische Yang-Mills theorie - de Donaldson-Witten theorie — leverde 
ook cruciale hints voor de gevierde Seiberg-Witten oplossingen van de originele N = 2 theorie. De 
oplossingen van de onderliggende fysische theorie geven ons waardevolle inzichten in het wiskundige 
probleem gedefinieerd dor de getwiste theorie. Misschien wel de mooiste eigenschap van quantum 
veldentheorie is dat de theorie afhangt van een schaal. De even zo mooie eigenschap van 
cohomologische veldentheorie is dat de theorie niet van een schaal afhankelijk is. Hierdoor kan het 
wiskundige probleem gedefinieerd door de eerste theorie worden opgelost in termen van de laatste 
theorie bij een andere schaal, waar de relevante vrijheidsgraden in het algemeen compleet anders zijn 
van die van de originele — microscopische ~ theorie. Het historische voorbeeld is natuurlijk de 
Donaldson versus de Seiberg-Witten invariant. 

Na de tweede string revolutie speelt cohomologische veldentheorie nog steeds een belangrijke rol. 
Voornamelijk in de fysica van D-branes. Een raison d'etre voor getwiste theorieën wordt gegeven door 
D-branes in een niet-triviale ruimte-tijd. Alle tellingen van BPS toestanden en hun toepassingen in de 
fysica van zwarte gaten en niet-perturbatieve testen van string-dualiteiten zijn gebaseerd op hetzelfde 
principe. 

In het algemeen kunnen we de onderliggende fysische oorsprong van een cohomologische 
veldentheorie vergeten, en de theorie definiëren als een quantum veldentheorie met een globale 
fermionische symmetrie. Zo een theorie hoeft niet direct verkregen te kunnen worden als een getwiste 
versie van een supersymmetrische theorie. De meest fundamentele eigenschap van een quantum 
veldentheorie met een globale fermionische symmetrie is de vaste punten stelling van Witten. Bijna 
alle andere eigenschappen van een cohomologische veldentheorie kunnen worden verkregen als een 
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