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Samenvatting g 

Ditt proefschrift gaat over complete deelvariëteiten van moduli-ruimten van alge-
braïschebraïsche krommen. Dit een onderwerp komt uit de algebraïsche meetkunde, een tak 
vann wiskunde die meetkundige objecten bestudeert die beschreven kunnen worden 
mett vergelijkingen als y2 = x3 — 5x of x3 + y3 + z3 + 3xyz = 1 (in het algemeen: 
eenn of meerdere vergelijkingen in machten van x, y, z, . . . ). De objecten die door 
dezee vergelijkingen beschreven worden, heten algebraïsche variëteiten. Dat kunnen 
bijvoorbeeldd punten zijn, maar ook krommen, oppervlakken of hoger-dimensionale 
objecten. . 

Algebraïschee meetkunde bestudeert de meetkundige eigenschappen van deze va-
riëteiten,, bijvoorbeeld raaklijnen, raakvlakken, snijpunten en snijlijnen. Door mid-
dell  van de vergelijkingen kan aan de meetkundige objecten gerekend worden. Dat 
rekenenn gebeurt op een vrij abstract niveau: het gaat om algemene eigenschappen 
diee uit een bepaald type vergelijking afgeleid kunnen worden. Een klassiek voorbeeld 
iss de configuratie van 27 lijnen op een kubisch oppervlak (een oppervlak gegeven 
doorr een vergelijking van graad drie in x, y en z). 

Dee 27 lijnen op het Clebsch oppervlak x3 + y3 + z3 + 1 = (x + y + z + l ) 3 . 
Ditt is geen toeval: op élk (glad) oppervlak van graad drie liggen precies 27 lijnen. 

INTERMEZZOO Kegelsneden 
Ookk in het dagelijks leven komen we algebraïsche oppervlakken tegen: denk bij-
voorbeeldd aan de gekromde schaaldaken van sommige moderne gebouwen en aan 
koeltorenss van electriciteitscentrales. Deze vorm van deze koeltorens staat in de 
algebraïschee meetkunde bekend als een regeloppervlak. 

Koeltorenss van electriciteitscentrales (links) hebben de vorm van 
eenn regeloppervlak (rechts, de vergelijking is x2 + y2 — z2 = 1) 
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Dee studie van de algebraïsche meetkunde is niet zozeer gericht op toepassingen, 
maarr lijk t meer op de wiskunde van de oude Grieken. De Griekse meetkundigen 
warenn geïnteresseerd in algemene wetmatigheden en in schoonheid. Bij kegelsneden 
bijvoorbeeldd ging het hen om alle mogelijke vormen die je krijgt door een kegel met 
eenn vlak te snijden (parabool, hyperbool, cirkel en ellips). 

Vanaff  de zestiende eeuw worden kegelsneden ook bestudeerd aan de hand van 
hunn vergelijking: ax2 + bxy + cy2 + dx + ey + f = 0. Afhankelijk van de precieze 
waardee van a,b,..., ƒ kan deze vergelijking herleid worden tot die van een para-
bool,, hyperbool, cirkel of ellips (gesteld dat de kegelsnede "glad" is). Algebraïsche 
meetkundee is de voortzetting van deze studie naar vergelijkingen van hogere graad. 

Vierr verschillende kegelsneden: cirkel, ellips, parabool en hyperbool 

Algebraïschee krommen 
Eenn algebraïsche kromme is een 1-dimensionaal meetkundig object gegeven door 
eenn of meer vergelijkingen. Klassiek werden algebraïsche krommen geval voor geval 
bestudeerdd aan de hand van vergelijkingen. Krommen dragen poëtische namen als 
foliumfolium van Descartes, limagon van Pascal of duivelskromme. 

HetHet folium van Descartes: De limagon van Pascal: De duivelskromme: 
xx33 + y3 = 3axy (x2 + y2-2ax)2 = b2(x2 + y2) y4 - x4 + ay2 + bx2 = 0 

All ee krommen in de bovenstaande figuur hebben een zelf door snij ding: een punt 
waarinn de kromme zichzelf snijdt. Wiskundig is dit een geval van een singulier punt. 
Dergelijkee singuliere punten kunen worden "opgelost" door middel van verschillende 
technieken.. Het resultaat is een kromme zónder singuliere punten (maar in een 
hoger-dimensionalee ruimte), een zogenaamde gladde kromme. De eigenschappen van 
dee oorspronkelijke kromme (met zelfdoorsnijdingen) zijn af te leiden uit de nieuw 
geconstrueerdee gladde kromme. 

Ditt "oplossen van singulariteiten" til t de bestudering van krommen naar een 
abstracterr niveau. Het maakt niet meer uit of een kromme in het platte vlak, in de 
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drie-dimensionalee ruimte of in een hoger-dimensionale ruimte ligt. Het gaat om de 
eigenschappenn van de kromme zelf. 

Rechtss een kromme met een singulariteit, links het inverse beeld van 
diee kromme onder "opblazen". Het resultaat is een gladde kromme. 

INTERMEZZOO Waarom zo weinig plaatjes? 
Inn de tijd dat ik studeerde was het boek Compact Complex Surfaces [5] een stan-
daardwerkk in de theorie van de algebraïsche oppervlakken. "Met 6 figuren", ver-
meldtt het titelblad. De zes bewuste figuren blijken ook nog eens vrij abstract te zijn. 
Daaroverr heb ik me indertijd verbaasd. Het boek behandelt de classificatie (over 
dee complexe getallen) van alle algebraïsche oppervlakken, en die zijn er in talloze 
soortenn en gedaanten. Maar afbeeldingen daarvan ontbreken. 

Voorr het ontbreken van die plaatjes zijn tal van redenen te geven. Zo is een 
complexx oppervlak een vierdimensionaal object (over de reële getallen) en daarom 
niett makkelijk te visualiseren. Verder bestonden er in de tijd van verschijning van 
hett boek geen geschikte computerprogramma's om dergelijke oppervlakken weer te 
geven.. Maar de belangrijkste reden is een andere, namelijk dat meetkundigen wel 
degelijkk plaatjes maken, maar alleen in hun hoofd. Die plaatjes zijn vrij rudimen-
tair.. Bij "kruisende lijnen" en bij "snijdende vlakken" kan iedereen zich een plaatje 
indenken.indenken. Dat is wat meetkundigen doen—hun denkstappen en hun berekeningen 
wordenn mentaal begeleid door dergelijke voorstellingen. 

Mett dit proefschrift is hetzelfde aan de hand. Het onderwerp is meetkundig van 
aard.. Maar de objecten die erin voorkomen zijn om verschillende redenen niet meer 
goedd weer te geven met plaatjes, bijvoorbeeld omdat het aantal dimensies groter is 
dann drie. In het bijzonder zijn de moduliruimten die we bestuderen allemaal hoger-
dimensionaal.. Maar bij alles wat er in dit proefschrift gebeurt, verschijnen bij de 
auteurr en bij vakgenoten beelden in het hoofd, ongeveer zoals een componist muziek 
hoortt als hij een partituur leest. 

Moduliruimte n n 
Inn de moderne algebraïsche meetkunde worden krommen niet meer één voor één 
bestudeerd,, maar allemaal tegelijk. De opdracht die meetkundigen zichzelf stellen 
iss om alle algebraïsche krommen in één keer te begrijpen. 

Omdatt singulariteiten opgelost kunnen worden, is het voldoende alleen gladde 
krommenn te bekijken. Het blijkt dat de verzameling van alle gladde krommen uiteen-
valtt in verschillende families: die van geslacht 0, 1, 2, enzovoort. Het geslacht is een 
getall  dat de kromme karakteriseert. Dit getal valt topologisch te begrijpen (het is 
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hett aantal gaten in een complex model), maar het is ook algebraïsch uit te rekenen 
aann de hand van de gegeven vergelijkingen. Zo heeft een vlakke kromme van graad d 
geslachtt \{d - l)(d - 2). (De graad van een vergelijking is de hoogste macht die in 
dee vergelijking voorkomt.) 

Omm krommen van een bepaald geslacht te bestuderen, beperken we ons tot een 
concreett geval. Als er geen singulariteiten zijn, beschrijft een vergelijking van graad 4 
inn x en y een gladde kromme van geslacht 3. De algemene vergelijking 

axaxAA + bx3y + cx2y2 + dxy3 + ey4 + fx3 + gx2y H \-mx + ny + p = Q 

beschrijftt voor variërende a, b, c, ... alle vlakke krommen van graad 4. 
Dezee familie van vlakke vierdegraads krommen is te groot. Om te beginnen 

bevatt deze familie tal van singuliere krommen. Verder komen krommen meer dan 
eenss voor (elke coördinatentransformatie voert een vergelijking over in een andere 
vergelijking,, maar daardoor verandert de kromme niet wezenlijk). Ten slotte komt 
eenn bepaalde deelklasse van krommen van geslacht 3 in deze familie niet voor: de 
zogenaamdee hyperelliptische krommen. Deze hebben als vergelijking y2 = x7 + qxe + 
rxrx55 +  + vx + w. Deze krommen hebben ook geslacht 4, maar komen niet voor 
alss vlakke kromme. (Deze krommen zijn niet glad, en de formule voor het geslacht 
iss daarom een andere dan die hierboven.) 

All  deze problemen kunnen worden opgelost. Met behulp van geavanceerde alge-
braïschee meetkunde is het mogelijk om een ideale parameterruimte te construeren. 
Inn zo'n ideale parameterruimte stelt elk punt een kromme voor en komt elke gladde 
krommee precies één keer voor. Zo'n parameterruimte heet een moduli-ruimte. Voor 
elkk gegeven getal g > 0 is er een moduli-ruimte van krommen van geslacht g. De 
dimensiee van deze moduli-ruimte, notatie Mg, is voor g > 2 gelijk aan 3g-3. Krom-
menn van geslacht 3 hebben dus een zesdimensionale moduli-ruimte—dit betekent dat 
krommenn van geslacht 3 in essentie van zes parameters afhangen. 

INTERMEZZOO Toepassingen in de snaartheorie 
Eenn "hot" onderwerp in de theoretische fysica is de zogenaamde snaartheorie. In 
dezee theorie worden elementaire deeltjes niet beschreven door bolletjes, maar door 
"snaren",, een soort door de ruimte vliegende elastiekjes. Doordat die elastiekjes op 
verschillendee manieren kunnen bewegen en trillen, hebben ze veel meer vrijheids-
gradenn dan een klassiek puntdeeltje. 

Eenn interactie van elementaire deeltjes kan worden weergegeven als de beweging 
vann een aantal snaren in de tijd. De grafiek hiervan vormt een Riemann-oppervlak, 
eenn klassiek wiskundig object dat opgevat kan worden als een algebraïsche kromme 
(ziee de figuur hieronder). Theoretische fysici zijn dan geïnteresseerd in de ruimte 
vann alle mogelijke interacties, en dat is precies onze moduli-ruimte van krommen. 
Fysicii  willen bijvoorbeeld over deze moduli-ruimte kunnen integreren. 

tt % 

Interactiee van snaren in de tijd geeft aanleiding tot een Riemann-oppervlak. 
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Moduli-ruimtenn van krommen en andere verwante moduli-ruimten worden daar-
omm zowel door wiskundigen als door theoretische fysici bestudeerd. Dit levert een 
vruchtbaree interactie op tussen beide vakgebieden. Een van de hoogtepunten hiervan 
iss het Witten-vermoeden uit 1991, dat in 1992 bewezen werd door de Russische 
wiskundigee Kontsevich. 

Completee deelvariëteiten 
Elkee familie van gladde krommen van geslacht g bepaalt een deelverzameling of 
deelvariëteitdeelvariëteit van de moduli-ruimte Mg. Omgekeerd "parametriseert" een deelverza-
melingg van Mg een bepaalde klasse van gladde krommen. (We schrijven aanhaling-
stekenss omdat er een klein technisch probleem is: de correspondentie tussen families 
vann krommen en deelverzamelingen van Mg is niet 1-op-l, maar veel-op-1. Voor 
dezee uitleg is dit verschil niet belangrijk.) 

Alss voorbeeld van een familie van krommen nemen we y2 = x(x — l)(x — X). Voor 
AA T̂  0,1 of oo definieert deze vergelijking een gladde kromme van geslacht 1 (een 
zogenaamdee elliptische kromme). We krijgen zodoende een 1-dimensionale familie 
vann elliptische krommen. Voor A = 0,1 of oo is de bijbehorende kromme singulier, 
enn deze singulariteit valt op geen enkele manier op te lossen—in ieder geval niet zó, 
datt het resultaat voor alle A (inclusief oo) een nette familie van gladde krommen is. 
Dee familie y2 = x(x — l)(x — A) is daarom niet compleet. 

Eenn complete familie van gladde krommen is een familie waarvan alle elementen 
enn eventuele limieten daarvan gladde krommen zijn. Een familie van krommen 
waaruitt de singuliere krommen verwijderd zijn, is wel glad maar niet compleet, er 
ontbrekenn bepaalde limieten. Een complete deelvariëteit van Mg is een algebraïsche 
deelverzamelingg van de moduli-ruimte waarvan alle limieten gladde krommen voor-
stellen,, dat wil zeggen, in Mg liggen. (In de complexe topologie komt "compleet" 
overeenn met compact.) 

Inn [25] stelde Joe Harris een aantal vragen over complete deelvariëteiten van Mg: 
voorr welke g bestaan ze, en hoe groot kunnen ze worden? De moduli-ruimte Mg 

zelff  is niet compleet, omdat gladde krommen kunnen "degenereren" tot singulaire 
krommen.. Voor g = 0, 1 en 2 bestaan geen complete deelvariëteiten. Maar voor 
gg > 3 bestaan ze wel. Dit feit zegt iets over de topologie van de moduli-ruimte. Het 
impliceertt bijvoorbeeld dat voor g > 3 de moduliruimte van krommen van geslacht g 
niett isomorf is met de affiene ruimte Asg-s. 

Driee niet-complete families van vlakke krommen. In elk van de familie komen singuliere 
krommenn voor. Deze singuliere krommen zijn essentieel, dat wil zeggen, ze kunnen niet 
zomaarr vervangen worden door gladde krommen. Complete families van gladde krommen 
bestaann ook (zie Hoofdstuk 1 van dit proefschrift), maar zijn niet zo makkelijk weer te geven. 

--
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INTERMEZZOO Een onderwerp voor  specialisten 
Hett aantal wiskundigen dat op de hoogte is van de ins en outs van het onderwerp 
vann dit proefschrift is niet zo groot. Maar over welke orde van grootte hebben we 
hett dan? 

Tijdenss mijn promotietijd aan de UvA maakte ik de opkomst van het internet 
mee.. In 1991 werd het World Wide Web geïntroduceerd. Van mijn kamergenoot 
Martijnn Dekker leerde ik de allernieuwste technieken. In 1991 maakte in kennis 
mett de eerste primitieve zoekmachine Gopher, in 1993 met Mosaic, de eerste grafi-
schee browser. Wetenschappers waren de eerste gebruikers van internet. Nog steeds 
wordtt internet door wetenschappers intensief gebruikt. Bijna alle wetenschappelijke 
artikelenn verschijnen eerst op internet als preprint, lang voordat ze in tijdschriften 
verschijnen. . 

Mett behulp van internet kunnen we aangeven hoe gespecialiseerd het onder-
werpp van dit proefschrift is. Een zoektocht met behulp van Google naar de term 
"modulii  space" levert 112.000 hits. De combinatie hiervan met "curves" levert 
46.3000 hits, en met "complete subvariety/ies" 176 hits. Slechts een gedeelte hiervan 
bevatt oorspronkelijk werk over dit onderwerp. 

Kortom,, slechts een klein internationaal gezelschap is actief op het onderwerp 
vann dit proefschrift. Veel verbazing hoeft dat niet te wekken. De frontlinie van de 
wetenschapp is verdeeld in talloze kleine specialismen. Elk specialisme wordt bevolkt 
doorr een select groepje deskundigen. Ieder voor zich maakt misschien niet veel 
voortgang,, maar gezamenlijk worden stap voor stap resultaten geboekt. 

Mij nn resultaten 
Naastt een aantal kleinere resultaten bevat dit proefschrift twee hoofdresultaten. Het 
eerstee (Hoofdstuk 3, gepubliceerd in 1995) is een expliciete beschrijving van een 1-
dimensionalee complete deel variëteit van M3. Met dit resultaat wordt een vraag 
beantwoordd van Joe Harris, die in [25] vroeg om een expliciet voorbeeld van een 
completee familie van gladde krommen van geslacht 3. Tot dan toe waren constructies 
vann complete families van gladde krommen van geslacht 3 dusdanig abstract, dat 
menn daarin niet kon aangeven welke krommen van geslacht 3 nu precies tot de 
geconstrueerdee familie behoorden (al bevat [17] een stap in die richting). 

Hett tweede resultaat is een constructie van een compleet oppervlak in M6 

(Hoofdstukk 4, gepubliceerd in 1999). Dit is een verbetering van de oude situatie, 
waarinn complete oppervlakken alleen bekend waren vanaf g = 8. Dit resultaat heeft 
éénn beperking: het is alleen geldig over coëfficiëntenlichamen met karakteristiek 
ongelijkk aan 0 en 2. 

NAWOORDD Hoe wordt wiskunde bedacht? 
Wiskundeonderzoekk bestaat uit een aantal schijnbaar onsamenhangende activitei-
ten:: artikelen lezen, een praatje maken, een voorbeeld doorrekenen, een bewijsidee 
inn een andere situatie uitproberen, de voortgang van je werk bespreken met col-
lega's,, een colloquium bezoeken. Er is één constante factor: het wiskundig probleem 
waaraann je werkt en dat zich in het hoofd heeft genesteld. Dat probleem is er altijd: 
ookk wanneer je eet, drinkt of slaapt. 

Mij nn beide hoofdresultaten kwamen ogenschijnlijk uit de lucht vallen. Achteraf 
gezienn had ik het eerste resultaat (Hoofdstuk 3) al tijdens mijn afstudeeronderzoek 
inn handen. Daar contrueerde ik een familie van krommen met als vertrekpunt een 
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hyperelliptischee kromme van geslacht 3. De familie die ik daarmee construeerde had 
helaass singuliere vezels. Pas twee, drie jaar later, bij herlezing van mijn scriptie, 
zagg ik—zomaar opeens—dat als ik een niet-hyperelliptische kromme als vertrekpunt 
hadd genomen, ik het resultaat had gekregen dat ik zocht. 

Voorr mijn tweede resultaat (Hoofdstuk 3) geldt iets dergelijks. Ik las een recent 
verschenenn preprint ([31]). Het onderwerp had niet zoveel te maken met mijn eigen 
onderzoek.. Al lezend schoot mij te binnen dat ik een van de hoofdresultaten uit de 
preprintt zou kunnen gebruiken voor het construeren van een complete familie van 
krommenn van geslacht 6. Dat gebeurde zomaar, plotsklaps. 

Helemaall  toevallig waren mijn resultaten natuurlijk niet. In beide gevallen was 
err sprake van een Aha-Erlebnis, waaraan veel noest en geconcentreerd voorwerk 
voorafging. . 

Hett voorgaande laat zien dat het doen van wiskundeonderzoek geen lineair pro-
cess is. Het lijk t maar weinig op het bestuderen van kant-en-klare wiskunde uit 
studieboeken,, laat staan op het maken van sommen. Veel gebeurt in het hoofd. 
Daarinn zitten voorbeelden, theorieën, technieken en intuïties. Verder een hele la-
dingg voorkennis, wiskundevakken die men gestudeerd heeft, boeken en artikelen die 
menn gelezen heeft. 

Nett zo belangrijk als zelfstudie is interactie met anderen. Praten met collega's, 
luisterenn naar voordrachten, het lezen van andermans artikelen. Het zijn deze dingen 
diee een vruchtbare interactie van ideeën genereren en die leiden tot nieuwe inzichten. 
Wiskundee blijf t uiteindelijk mensenwerk. 




