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Karakteristieke klassen

Tot aan de jaren 50 van de vorige eeuw werden topologische methoden in de
complexe meetkunde nauwelijks nog toegepast. Tot het arsenaal van een to-
poloog in die tijd behoorde de homologie- en homotopie groepen en de toen
recent door Norman Steenrod [62] ingevoerde obstructieklassen. De laatste
nemen in de complexe wereld de gedaante aan van Chernklassen, genoemd
naar Shiing-Shen Chern [50] die deze van uit een differentiaalmeetkundig
perspectief beschouwde. Hij en André Weil voerde deze klassen in de com-
plexe meetkunde in en sindsdien speelden ze een centrale rol.

Om te begrijpen waarom, kan men denken aan het klassieke voorbeeld
van een vectorveld op een differentieerbare variëteit: de index van dit veld,
een differentieerbare invariant, is gelijk aan de Euler-Poincaré karakteristiek,
een topologische invariant. Dit impliceert een klassieke stelling die zegt dat
een veld op de 2-sfeer een nulpunt moet hebben.

Een vectorveld kan men ook zien als een differentiaaloperator; grote klas-
sen van differentiaaloperatoren hebben een welgedefinieerde index die zich
in karakteristieke klassen laat uitdrukken. Deze uitspraak, een voorbeeld
van een index stelling, bewezen door Michael Atiyah, Isadore Singer [45] en
anderen, is verre van triviaal; net als in het geval van vectorvelden verenigt
deze de wereld van differentiaalvergelijkingen met die van de topologie. Als
gevolg zijn er net als in het voorbeeld van vectorvelden, topologische beper-
kingen voor het bestaan van bepaalde analytische structuren.

Differentiaaloperatoren die in de complexe meetkunde een rol spelen zijn
de zgn. Dirac operatoren en deze leiden tot de zgn. Riemann-Roch stellin-
gen. Deze werden door Friedrich Hirzebruch (1954) [59] in het complexe ge-
val en – in veel grotere algemeenheid – door Alexander Grothendieck (1958)
[49] in de algebräısch-meetkundige setting bewezen.

In zijn vroegste publicaties heeft van de Ven niet alleen sommige eigen-
schappen van deze obstructieklassen afgeleid [1, 2], maar hij gebruikte ze
met succes om te bewijzen dat bepaalde analytische structuren niet kunnen
bestaan: zie bijvoorbeeld [31, 5, 6, 7, 32, 9]. In dit kader kan men van
de Ven’s proefschrift [41] als een zeer lezenswaardige en verbazingwekkend
tijdloze inleiding beschouwen tot de rol van karakteristieke klassen in de
complexe meetkunde.

Ook voor de classificatie van (zgn. minimale) oppervlakken vormen
Chernklassen belangrijke invarianten. Hier ga ik later op in.
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Vectorbundels

In de jaren zeventig verlegde van de Ven zijn aandacht naar vectorbundels.
Er zijn legio natuurlijk optredende vectorbundels: vectorvelden zijn bijvoor-
beeld sneden in de raakbundel; een deelvariëteit heeft een normaalbundel in
de omliggende variëteit. Tenslotte en heel ander voorbeeld: representaties
van Lie groepen geven bundels op homogene variëteiten.

Voor differentieerbare bundels op X is er het ”splitsingsprincipe”: men
kan elke bundel E op X terugtrekken op de totaalruimte van de bundel
f : F (E) → X van complete vlaggen in E en dan splitst de zo verkre-
gen bundel f∗E volledig als een directe som van lijnbundels. Immers, via
een metriek ziet men in dat een deelbundel altijd een directe som-splitsing
geeft. In de holomorfe categorie is dit zelden het geval, met één belang-
rijke uitzondering: Alexander Grothendieck [57] had in 1958 bewezen dat
elke (holomorfe) vectorbundel op de projectieve lijn splitst in lijnbundels.
Als gevolg hiervan splitst de normaalbundel van rationale ruimtekrommen.
Hoewel bekend was dat vector bundels op krommen van hoger geslacht niet
altijd splitsen in de holomorfe categorie, was er tot van de Ven’s publica-
tie [17] geen voorbeeld bekend van een ruimtekromme met niet-splitsende
normaalbundel.

Omdat Pn overdekt wordt door lijnen kan men vector bundels bestude-
ren via hun beperkingen op die lijnen. Als de Grothendieck splitsing steeds
hetzelfde is kan men zich afvragen of de bundel zelf ook splitst. Van de Ven
ontwikkelt in [10] een methode om dit aan te pakken en met Wolf Barth [11]
lukt het hun om dit voor rang twee bundels (onder een bepaalde voorwaarde
op de Chernklassen) inderdaad te bewijzen. Een direct meetkundig gevolg:
elke codimensie 2 variëteit van graad d < 1

4n + 3
2 in Pn is een volledige

doorsnede. Later bewezen Barth en van de Ven in [34] iets soortgelijks voor
Grassmann variëteiten. Robin Hartshorne formuleerde in [58] het naar hem
genoemde en nog steeds openstaande vermoeden: een gladde deelvariëteit
van Pn van dimensie > 2

3n is een volledige doorsnede. Dit betekent dat een
codimensie twee variëteit in Pn een volledige doorsnede is als n > 6. Het
resultaat van Barth en van de Ven [11] bewijst dit onder een voorwaarde op
de graad.

Tot slot noem ik zonder op details in te gaan, nog ander werk dat gere-
lateerd is aan vectorbundels: werk samen met met Klaus Hulek [21, 27], en
met David Eisenbud [19, 20].
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Complexe oppervlakken

Een derde onderzoeksthema wordt gevormd door de theorie van complexe
oppervlakken. Ook hier kunnen karakteristieke klassen aangewend worden.
De enige twee Chernklassen die hier voorkomen zijn c21 and c2. De laatste
is de (topologische) Euler-Poincaré karakteristiek. De eerste kan direct in
de complexe context gëınterpreteerd worden als zelfsnede van de canonieke
klasse.

Bij klassificatiekwesties kan men zich beperken tot oppervlakken die in
zekere zin minimaal zijn in hun bimeromorfe equivalentie klasse. Dit zal ik
in het vervolg stilzwijgend doen.

De vraag, welke paren getallen kunnen optreden als Cherngetallen wordt
ook wel de ”geografische beschrijving”van oppervlakken genoemd. De geo-
grafische beschrijving houdt dan in: bepaal het gebied in het (c21, c2)–vlak
waar oppervlakken gerealiseerd kunnen worden. De ongelijkheid van Noe-
ther, 5c21 ≥ c2 − 36 is zo’n beperking en was al klassiek bekend. Van de
Ven vond in 1966 (zie [8, 14]) een nieuwe ongelijkheid, nl. c21 ≤ 8c2 en ver-
moedde dat die verbeterd kon worden tot c21 ≤ 3c2. Dit gebeurde pas in
1974, onafhankelijk van elkaar en met geheel verschillende methoden, door
Miyaoka [60] en Shing-Tung Yau [64] (voorafgegaan door een spectaculaire
verbetering van de hand van Fedja Bogomolov [48] die c21 ≤ 4c2 bewees).
De bovenstaande twee ongelijkheden leiden tot een veel moeilijkere vraag:
komen alle paren in het zo afgepaalde gebied echt voor als Chernklassen?
Deze vraag is nog steeds niet geheel opgelost maar veel is er bekend. Zie
bijvoorbeeld Hoofdstuk VII in het boek [44].

Dit laatste boek is ongetwijfeld één van de invloedrijkste publicaties waar
van de Ven aan meewerkte. Hierin wordt de Enriques-Kodaira classificatie
van compacte complexe oppervlakken beschreven en dit boek gaat dus verder
dan de klasse van algebräısche oppervlakken. Uit spontane reacties en ook
bij navraag blijken niet alleen vroegere maar ook huidige generaties met
veel profijt dit boek bestudeerd te hebben. De eerste druk van dit boek [43]
schreef hij samen met Wolf Barth en mij; bij de herdruk [44] voegde Klaus
Hulek zich bij ons trojka.

Ik wil hier nog kort op hoofdstuk IX uit de herdruk ingaan, omdat dit
de belangrijke publicatie [23] van van de Ven (samen met Christian Okonek)
betreft. Hierin wordt de (differentiaal)topologie van oppervlakken behan-
deld. Een complex oppervlak is een georiënteerde 4-dimensionale compacte
differentieerbare variëteit en die te classificeren bleek lang notoir moeilijk.
De topologische classificatie daarentegen is een stuk eenvoudiger zoals bewe-
zen door Michael Freedman [54]: als men bovendien aanneemt dat men met
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enkelvoudig samenhangende variëteiten van doen heeft is de kwadratische
snijvorm de enige topologische invariant. Een doorbraak werd bereikt door
Simon Donaldson [51] die bewees dat voor enkelvoudig samenhangende com-
plexe oppervlakken met positief definiete snijvorm alleen de diagonaalvorm
met enen op de diagonaal mogelijk is. Dit was verbazingwekkend want er
zijn oneindig veel niet isomorfe positief definiete unimodulaire vormen die
volgens Freedman’s allemaal voorkomen als snijvorm van een topologische
viervoud! Na deze doorbraak volgde er snel meerdere van zijn hand, cul-
minerend in [52]. Als gevolg hiervan kan met differentieerbare invarianten
afleiden uit eigenschappen van moduli ruimtes van bepaalde holomorfe vec-
torbundels op het gegeven oppervlak. Zo kan men binnen de holomorfe
categorie blijven om te bewijzen dat bepaalde homeomorfe oppervlakken
niet diffeomorf zijn, een methode die in [23] met profijt gebruikt werd. Dit
betreft enerzijds een 8 maal opgeblazen P2 en anderzijds het oppervlak van
Rebecca Barlow [46]. Beide hebben dezelfde snijvorm. Het hoofdresultaat
van [23] is dat het tweetal niet diffeomorf is.

Omdat deze twee oppervlakken een verschillende Kodaira-dimensie heb-
ben (−∞, resp. 2) leidde dit en soortgelijke voorbeelden tot het zgn. van
de Ven vermoeden: de Kodaira dimensie is een differentieerbare invariant.
Dit bleek inderdaad het geval en het bewijs van Friedman en Qin [55] met
behulp van de Donaldson invarianten is nogal gecompliceerd. Een veel een-
voudiger aanpak bleek mogelijk na de ”tweede revolutie”die in gang werd
gezet door Ed Witten [63]. Door zijn werk werd duidelijk dat er compacte
moduli ruimtes van bundels gebruikt kunnen worden en de invarianten die
met behulp hiervan ingevoerd werden bleken vrij eenvoudig te berekenen.
Zie bijvoorbeeld [61, 53]

En, dan nog dit:

Met verschillende co-auteurs heeft van de Ven nog heel andere problemen uit
de algebräısche meetkunde aangepakt. Zo behandelt de zeer lezenswaardige
monografie [42] met Rob Lazarsfeld speciale deelvariëteiten van Pn en de
publicaties [24, 25] met Andrew Sommese gaan over homotopie groepen in
de complexe meetkunde, respectievelijk de adjunctie afbeelding. Het eerste
resultaat is een soort Lefschetz stelling waarvan er later vele volgden [56,
Chapter 5]. Het tweede artikel heeft een reeks publicaties in gang gezet
van onder andere Mauro Beltrametti, Antonio Lanteri, Marino Palleschi en
Andrew Sommese, met variabele deelverzamelingen van deze vier als co-
auteur; zie het overzicht [47].
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