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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift bestuderen we de meetkunde van de moduliruimte Mg van algebraïsche 
krommenn van geslacht g. Deze ruimte ,Vf9 is de universele parameterruimte van krommen 
vann geslacht g in die zin. dat ieder punt van Mg correspondeert met een isomorfieklasse 
vann krommen. 

Eenn belangrijk probleem in de algebraïsche meetkunde is de natuur van ,\4g als alge-
braïschee variëteit. Het is een klassiek resultaat dat voor g < 10 the moduliruimte My 

unirationaall  is. terwijl Mg van algemeen type is voor g > 24. zoals Harris. Mumford 
enn Eisenbud hebben bewezen. Men vermoedt dat alle moduliruimten Mg met g < 22 
gedomineerdd worden door regel variëteit en. en dit laat één geval over, namelijk de moduli-
ruimtee .Vt23- dat dan een overgangsgeval is tussen twee uitersten: gedomineerd door een 
regelvariëteitt tegenover van algemeen type. 

Inn Hoofdstuk 1 bewijzen we dat de Kodairadimensie van .Vf23 minstens 2 is. We 
dragenn verder feiten aan die suggereren, dat de Kodairadimensie van .M23 gelijk is aan 2. 
Onss bewijs is gebaseerd op de expliciete studie van drie Brill-Xoetherdivisoren op .M23 
diee multikanoniek blijken te zijn. 

Inn Hoofdstuk 2 bestuderen we de geografie (relatieve positie) van verschillende Brill -
Noetherlocii  (dat wil zeggen, van loei van krommen die zekere Qr

ds bezitten). In paragraaf 
2.44 tonen we het bestaan aan van een reguliere component van het Hilbertschema van 
krommenn van bigraad (k, d) in P1 x F" voor bepaalde k en d en r > 3. In paragraaf 
2.55 construeren we gladde krommen C C P3 van graad d en geslacht g die de verwachte 
gonaliteitt min(d - 4, [(,9 + 3)/2]) bezitten. Als gevolg hiervan verkrijgen we een nieuw-
bewijss van ons resultaat « (^23) > 2. 

Inn Hoofdstuk 3 berekenen we de klasse van verschillende divisoren op de moduliruimten 
Mg,Mg,nn voor n = 1. 2. Deze divisoren woorden gedefinieerd door meetkundige voorwaarden 
voorr het bestaan van lineaire reeksen op krommen. In paragraaf 3.6 berekenen we de 
Kodairadimensiee van de universele kromme Cy voor g gelijk aan 11. 12 en 15. 
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