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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift bestuderen we de verzamelingen van extreme, geëxponeerde en 
mett name sterk geëxponeerde punten in de eenheidsbollen van Banachruimten van 
holomorfee functies. Deze meetkundige begrippen (gedefinieerd in Hoofdstuk 1) kan 
menn gebruiken als "maat" voor de kromming van de rand van de eenheidsbol (of meer 
algemeen:: een gesloten, begrensde en convexe verzameling) in een punt van de rand. 
Zoo zullen punten op een (open) lijnsegment dat geheel bevat is in de rand zich bevinden 
waarr de rand voor ons gevoel niet "rond" is. Dergelijke punten zijn (per definitie) 
nietniet extreem. Indien men daarentegen een raakvlak aan de eenheidsbol kan vinden 
datt de bol in slechts één punt x treft, dan heet het punt x geëxponeerd. Uit deze 
definitiess volgt reeds dat een geëxponeerd punt automatisch ook extreem is. Binnen 
dee klasse van sterk geëxponeerde punten kan men de subklasse van zogenaamde sterk 
geëxponeerdee punten definiëren. De voorgaande beschouwingen leren ons dat een 
goedd begrip van de verzameling van extreme punten op z'n minst wenselijk is voor 
dee bestudering van de geëxponeerde en sterk geëxponeerde punten in de eenheidsbol. 
Inn ons proefschrift uit dit zich in het feit dat de verzamelingen van extreme punten 
inn de door ons bestudeerde Banachruimten op vrij expliciete wijze kunnen worden 
beschreven. . 

Alvorenss te vragen om een bij voorkeur expliciete beschrijving van sterk geëxponeerde 
puntenn in de eenheidsbol van een gegeven Banachruimte is de vraag gerechtvaardigd 
off  er criteria zijn die het bestaan van (sterk) geëxponeerde punten garanderen danwei 
uitsluiten.. De beroemde stelling van Krein-Milman leert ons bijvoorbeeld dat in een 
separabelee duale Banachruimte elke gesloten, begrensde en convexe verzameling gelijk 
iss aan het gesloten convexe omhulsel van zijn extreme punten. Het is een resultaat 
vann R. Phelps [47] dat in dit geval elke gesloten, begrensde en convexe verzameling 
ookk gelijk is aan het gesloten convexe omhulsel van zijn sterk geëxponeerde punten. 
Inn het bijzonder garandeert de stelling van Phelps ons het bestaan van "veel" sterk 
geëxponeerdee punten in de eenheidsbol van een dergelijke Banachruimte. 

Inn Hoofdstuk 2 laten we zien dat Banachalgebra's zich aan de andere kant van het 
spectrumm bevinden. Het hoofdresultaat in dit hoofdstuk (Theorem 2.4) zegt dat in 
eenn oneindig dimensionale functie-algebra (zoals bijvoorbeeld H°° of de schijfalgebra 
A(D))A(D)) er in het geheel geen sterk geëxponeerde punten zijn in de eenheidsbol. In-
dienn men niet-triviale verzamelingen van sterk geëxponeerde punten op het oog heeft 
vormenn (separabele) Hilbertruimten eveneens een weinig vruchtbare basis voor onder-
zoek.. Met behulp van de Riesz-representatie stelling kan men betrekkelijk eenvoudig 
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latenn zien dat alle randpunten van een gesloten, begrensde en convexe deelverzameling 
sterkk geëxponeerd zijn. 

Dee Banachruimte van holomorfe functies, die in dit proefschrift het meest uitvoerig 
wordtt besproken is de zogenaamde Hardyruimte H1 van de eenheidsschijf D (en 
variantenn hierop). Hoofdstuk 3 biedt een bestudering van de verzameling van sterk 
geëxponeerdee punten in de eenheidsbol van H1. In 1958 wisten K. de Leeuw en W. 
Rudinn [33] een expliciete beschrijving te geven van de collectie extreme punten in de 
eenheidsboll  van H1. Zij bewezen dat de extreme punten de zogenaamde uitwendige 
functiess zijn. In 1993 heeft J. Wiegerinck [66] een abstracte beschrijving gegeven van 
dee sterk geëxponeerde punten in de eenheidsbol van H1. Gebruikmakend van de re-
sultatenn van Wiegerinck hebben T. Nakazi [37] en de schrijver op onafhankelijke wijze 
dee sterk geëxponeerde punten expliciet in kaart gebracht. Het is enigzins opmerkelijk 
datt men weliswaar de sterk geëxponeerde punten van de eenheidsbol van H1 duidelijk 
kann aanwijzen, maar men (ondanks veel onderzoek) nog altijd zoekt naar een bevredi-
gendee beschrijving van de geëxponeerde punten van de eenheidsbol van H1. Nakazi 
enn de schrijver bewezen het volgende resultaat: 

Stellingg 3.20 Een functie ƒ in de rand van de eenheidsbol van H1 is sterk 
geëxponeerdgeëxponeerd dan en slechts dan als f een uitwendige functie is en \f\ een Helson-
SzegögewichtSzegögewicht is op de eenheidscirkel. 

Inn Hoofdstuk 3 geven we een tweetal bewijzen van deze stelling. Het eerste is in essen-
tiee het bewijs van Nakazi dat sterk leunt op functietheorie. Het tweede bewijs is van 
dee schrijver en gebruikt de theorie van Toeplitzoperatoren en DeBrangesruimten. Als 
zodanigg is het meer omslachtig van aard dan Nakazi's bewijs, doch het geeft enige aan-
vullendee informatie. In hoofdstuk 3 geven we en passant ook een direct bewijs van de 
uitspraakk dat een sterk geëxponeerd punt in de eenheidsbol van H1 wordt geïnduceerd 
doorr een Helson-Szegö gewicht, zonder gebruik te maken van Wiegerinck's abstracte 
beschrijvingg van sterk geëxponeerde punten. Een van de verrassende gevolgen van 
dee Stelling 3.20 is dat indien de functie ƒ sterk geëxponeerd is in de eenheidsbol van 
HHll,, de functies f1+e en l / / 1 + e bevat zijn in de Hardyruimte H1 voor voor voldoende 
kleinee e > 0. 

Inn Hoofdstuk 4 houden we ons bezig met de vraag in hoeverre de resultaten uit het 
voorgaandee hoofdstuk zich laten vertalen naar de Hardyruimte 771(f2) van een gebied 
f22 in C van eindige samenhang. We lopen hier tegen twee bekende problemen aan: 
dee factorisatietheorie voor Hl(Q) is niet zo rijk als in H1. Het is daarom ook niet 
zoo dat de extreme punten van de eenheidsbol van H1^) alle uitwendige functies 
zijn;; er bestaan functies in de eenheidsbol van i / ^Q) die een of meerdere nulpunten 
hebbenn op £) maar die desalniettemin extreem zijn, hetgeen ons hindert in ons gebruik 
vann i/2-technieken. Beschrijvingen van de verzameling van extreme punten in de 
eenheidsboll  van Hl(Q) zijn bekend dankzij werk van F. Forelli [18], T.W. Gamelin 
enn M. Voichick [19]. Zij bewezen dat extreme punten geschreven kunnen worden als 
hett product van geschikte polynomen en uitwendige factoren. Wij laten zien dat 
Wiegerinckss beschrijving van sterk geëxponeerde punten in de eenheidsbol van Hl 

zichh laat generaliseren naar H1 (Q). Vervolgens kunnen we laten zien dat er sterk 
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geëxponeerdee functies ƒ in H1(fl) zijn die "klein" zijn op de rand van fï in de zin 
datt l/f niet integreerbaar is over de rand, dit in tegenstelling tot de bovenbeschreven 
situatiee voor de Hardyruimte H1 van de eenheidsschijf. Tenslotte onderzoeken we 
dee nulpuntsverzamelingen van sterk geëxponeerde punten in H1 (Q,) en laten zien dat 
hoewell  de nulpuntsverzamelingen van extreme punten generiek zijn, de precieze ligging 
vann de nulpunten een doorslaggevende rol speelt bij het al dan niet sterk geëxponeerd 
zijnzijn van extreme punten (Theorem 4.15). 

Hett laatste hoofdstuk behandelt sterk geëxponeerde punten in de Bergmanruimte 
AA11 van de eenheidsschijf in C, een ruimte waarvoor de belangstelling het laatste 
decenniumm een ware opleving heeft gekend. De Bergmanruimte kunnen we als brug 
opvattenn tussen functietheorie in één veranderlijke en de Hardyruimte H1 van de 
eenheidsboll  in C2. Enerzijds kunnen we namelijk de Bergmanruimte A1 inbedden 
inn H1 van de eenheidsbol in C2, tegelijkertijd zijn onze technieken in essentie die 
vann functietheorie in C. Opnieuw stellen we ons de vraag wat de sterk geëxponeerde 
puntenn zijn in de Banachruimte Al. Een eerste opzet hiervoor is de generalisatie van 
Wiegerinckss beschrijving van sterk geëxponeerde punten in H1. Aldus weten we onze 
vraagg te herformuleren tot de vraag voor welke functies ƒ in A1 de L°°-afstand van 
dee unimodulaire functie ip = f/\f\ tot (A1)1- + C kleiner is dan 1. Hier is (A1)1- de 
annihilatorr van A1 en C de ruimte van continue functies op D. 

Dee ruimte (A1)1- + C kan gezien worden als het analogon van de ruimte H°° + C die 
optreedtt in Wiegerincks beschrijving van de sterk geëxponeerde punten in H1. Nu is 
hett een bekend resultaat dat H°° + C gesloten is in L°° en op zich volgt daar met wat 
handigheidd uit dat het een deelalgebra is van L°°. In Hoofdstuk 5 laten we zien dat 
dee ruimte (A1)1- + C gesloten is in L°° en hoewel het geen algebra is,kent de ruimte 
(A(A11))11-- + C een moduul-structuur over C, de continue functies op D. In het vervolg 
houdenn we ons specifiek bezig met de vraag welke polynomen sterk geëxponeerd zijn 
inn de eenheidsbol van A1. Gebruikmakend van de moduul-structuur van (A1)1- + C 
kunnenn we onze aandacht beperken tot polynomen van de vorm f(z) = c(z — a)n en 
dee vraag voor welke a € C en voor welke machten n de functie ƒ sterk geëxponeerd 
is.. Met betrekkelijk eenvoudige middelen kan men laten zien dat men voor elke keuze 
vann n en a, |OJ|  ̂ 1 een sterk geëxponeerd punt krijgt, alsmede voor elke keuze van 
a,, |aj — 1 en even n. Het blijkt namelijk dat voor al deze combinaties van n en 
a.a. de functie (p = f/\f\ bevat is in {A1)1- + C. Om onze vraag voor |a| = 1 en 
onevenn n te beantwoorden is zwaarder geschut vereist. Dit komt in de vorm van de 
Bergmann projectie van L°° op de Blochruimte B. Voor |e*| = 1 en oneven n leiden 
wee de volgende schatting af voor de L°°-afstand d(<p) van ip = f/\f\ tot {A1)1- + C 
(Corollaryy 5.21): 

2 ^ ^ ( V ? ) ^ ( 2 T ^ < 1 ' ' 

hetgeenn het hoofdresultaat van Hoofdstuk 5 impliceert: 

Gevolgg 5.22 Elk polynoom van norm 1 is een sterk geëxponeerd punt in de een-
heidsbolheidsbol van de Bergmanruimte Al. 
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