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Samenvatting g 

Ditt proefschrift speelt zich af in de wereld van de functietheorie der meerdere complexe 
veranderlijken.. Daarom worden in het eerste hoofdstuk enige belangrijke begrippen 
enn ideëen (zoals pseudoconvexiteit en ö-technieken) voor het voetlicht geplaatst. Zo 
raaktt de niet-ingewijde lezer (hopelijk) niet meteen het spoor bijster. 

Vervolgenss wordt in hoofdstuk twee een overzicht gegeven van de geschiedenis van het 
Gleasonn probleem. Dit probleem behelst het volgende : 
gegevenn een begrensd gebied f2 in C", een punt p in Q en R(Q) een ring van functies 
diee de polynomen bevat. Zijn er voor iedere functie ƒ in R($l) die te p verdwijnt 
functiess / i , . . . , ƒ„  in R(Q) zodat 

n n 

f(z)f(z) = ^2(zi-Pi)fi(z) V * € Q ? 

Oftewell  : is het ideaal 

II pp : - {ƒ e R(Ü) : f(p) = 0} 

eindigg voortgebracht door de (verschoven) coördinaatsfuncties zi—pi,...,zn—pn? 
Gleasonn stelde zich in 1964 ([20]) deze vraag voor het specifieke geval dat f2 de een-
heidsboll  in C2 is, p — 0, R(Q) = A(Cl). De laatste ring bestaat uit de functies die 
zowell  holomorf op f2 als continu tot op de rand van f2 zijn. Hij kon laten zien dat 
alss IQ eindig voorgebracht is, dan geldt dat IQ = [z\,Z2). Of IQ inderdaad eindig 
voortgebrachtt is, wist hij niet. 
Wee zeggen dat het Gleason probleem oplosbaar is voor R(Q) als er voor iedere p £ f2 
geldtt dat Ip eindig voortgebracht wordt door z\ — p\, ..., zn — pn. In dit proefschrift 
zullenn we voor de ring R($l) meestal A(Q) of H°° (ft) nemen. Deze laatste ring bestaat 
uitt de functies die holomorf en begrensd zijn op f2. 
Doorr de jaren heen werd flinke vooruitgang geboekt. Leibenzon ([31]) loste het Glea-
sonn probleem op voor A(ü) waar Q een begrensd convex gebied is met C2 rand. Met 
behulpp van oplossingen van bepaalde differentiaalvergelijkingen (d-problemen) werd 
hett Gleason probleem opgelost door 0vrelid voor A(Q,), waar Q een strikt pseudocon-
vexx gebied is met C2 rand. 
Inn C2 zijn ook nog wat resultaten bekend, omdat daar bij de gangbare methode slechts 
eenn (0, l)-vorm hoeft te worden opgelost. Het support daarvan kan soms onder cont-
rolee gehouden worden, en dan zijn er goede oplossingen van ^-problemen bekend. Dit 
ideee werd onder andere gebruikt door Beatrous ([8]), Fornaess en Ovrelid ([17]), en 
Noelll  ([46]). In meer dimensies (dwz. Cn met n > 3) moet er bij deze methode eerst 
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eenn (O, ïï)-vorm worden opgelost. Dan een (0, n - l)-vorm die verkregen wordt met 
behulpp van de oplossing van de (0, n)-vorm enzovoorts. Het support van de (0, n)-
vormm kan nog onder controle gehouden worden, maar dat van de (0, n — l)-vorm niet 
meer.. Er zijn dan meestal geen goede oplossingen van de (0, n — l)-vorm bekend. 
Dezee methode helpt ons daarom zelden om Gleason problemen in Cn (n > 3) op te 
lossen. . 
Datt het Gleason probleem niet volkomen triviaal is, blijkt uit een voorbeeld van 
Backlundd en FallstrÖm ([7]). Zij geven een pseudoconvex gebied Q waar het Gleason 
probleemm voor zowel H°°(Q) als A(Q) niet oplosbaar is. 

Inn hoofdstuk drie verschijnen de eerste nieuwe resultaten. Gegeven een plurisubhar-
monischee functie p met bepaalde eigenschappen, dan zeggen we dat een functie ƒ 
(holomorff  op Cn) in Rp zit als deze aan de volgende groeiconditie voldoet : 

y—y— loglogmax|N |<r(|/(2)|,2) 

logp(r) ) 

Dee functie groeit dan hooguit "zo ongeveer" als expp(r). Neem bijvoorbeeld n — 1, 
pp — \z\p (p > 0). De klasse van functies die op die manier verkregen wordt is die van 
functiess van orde < p. Deze zijn in het verleden veel bestudeerd : zie bijvoorbeeld 
[39],, of denk aan de factorisatiestelling van Hadamard. 
Niett alleen wordt het Gleason probleem voor Rp opgelost (een triviaal gevolg van 
eenn stelling van FallstrÖm ([15])), ook wordt een interpolatieprobleem besproken. 
Daarnaastt wordt van een voorwaarde op een stel functies fi, ..., fk aangetoond dat 
zijj  equivalent is met de bewering dat / i , . . . , ƒ*  de hele algebra Rp voortbrengen. 

Vervolgenss worden in hoofdstuk vier de zogenaamde lineair convexe gebieden onder 
dee loep genomen. We zeggen dat O een lineair convex gebied is, als door ieder punt 
inn het complement van O een complex hypervlak gaat dat f£ niet snijdt. Dit is een 
generalisatiee van het begrip "convex". Het belangrijkste resultaat is dat, gegeven een 
begrensdd lineair convex gebied Q, met C1 +£ rand, het Gleason probleem voor A(Q) 
enn /f°°(f] ) opgelost kan worden. Dit gebeurt door het bewijs van Leibenzon (voor 
convexee gebieden) iets aan te passen : 
neemm (zonder verlies van algemeenheid) aan dat p = 0. Laat voor iedere z E O, 72 een 
krommee in het complexe vlak zijn van 0 naar 1 zodat /yz(s)z in Q ligt voor s £ [0,1]. 
Gegevenn een functie g € C1(fi) , zij Dkg de afgeleide van g naar de k-de coördinaat. 
Laatt nu ƒ e A(ü) (of in H00^)) met /(0) = 0. Dan geldt : 

f(z)f(z) = f ^-dX = J2 * f DJ(Xz)dX. 

Wee laten zien dat ƒ Di f (Xz)dX in de goede klasse zit door Dif(Xz) goed te schatten 
opp 7z-

Inn de laatste twee hoofdstukken wordt het Gleason probleem op Reinhardt gebieden 
inn C2 bekeken. Dit zijn gebieden die cirkelsymmetrisch in iedere variabele zijn, dat 
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will  zeggen : 

(z,w)(z,w) e Q =» (ei B l z,ei & 2 w) e SI V 6 i , e 2 6 [0,2TT]. 

Veell  eigenschappen van zo'n Reinhardt gebied Q kunnen worden afgelezen uit de 
eigenschappenn van het logaritmisch beeld 

ww := {(log |z|, log H ) : (z,w) GÜn(C*)2}. 
Zoo is O pseudoconvex dan en slechts dan als u> convex is. Dit maakt dat we vaak 
kunnenn volstaan met opmerkingen over convexe verzamelingen in E2, die nu eenmaal 
eenn veel eenvoudiger meetkunde bezitten dan pseudoconvexe gebieden in C2. 
Inn het vijfde hoofdstuk laten we zien dat indien £1 een begrensd Reinhardt gebied in 
C22 is met C2 rand, het Gleason probleem voor zowel A(Q) als H°°(Q) kan worden 
opgelost.. Dat doen we als volgt : 

eerstt overdekken we Q met verzamelingen waarop het probleem op eenvoudige wijze 
kann worden opgelost. Deze verzamelingen kiezen we zo dat hun paarsgewijze doorsnij-
dingg doorsneden met de rand van Q bestaat uit strikt pseudoconvexe punten. Dan 
plakkenn we de locale holomorfe oplossingen aan elkaar tot een globale gladde oplossing. 
Hierr willen we een holomorfe oplossing van maken. We formuleren een bijbehorend 
d-probleem,, en merken op dat de resulterende (0, l)-vorm (vanwege de keuze van de 
overdekking)) alleen support heeft bij de strikt pseudoconvexe punten. Dus kunnen 
wee het ö-probleem oplossen, en met deze oplossing verkrijgen we een oplossing voor 
hett Gleason probleem. 
Dee situatie wordt ingewikkelder als fi niet overal een gladde rand heeft. Ook dan zijn 
err oplossingen, mits er "voldoende" strikt pseudoconvexe punten zijn en de afsluiting 
vann het gebied de oorsprong niet bevat. 

Inn het laatste hoofdstuk bekijken we de situatie dat het gebied in de oorsprong een 
"spits""  heeft. De technieken van het vorige hoofdstuk zijn nu niet (direct) toepas-
baar.. We overdekken het gebied met twee verzamelingen. Op het ene deel wordt het 
probleemm opgelost met de stellingen uit het vorige hoofdstuk, op het andere wordt een 
explicietee oplossing gemaakt. De eerder genoemde <9-techniek wordt nu weer toegepast 
omm een globale holomorfe oplossing te krijgen. Er was voor dergelijke ö-problemen 
geenn goede oplossing bekend was, maar we laten hier zien dat deze wel bestaat. 



766 SAMENVATTING 


