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Samenvatting

In dit proefschrift bestuderen we pluripolaire omhulsels en ontwikkelen we de the-
orie van fijne plurisubharmonische functies. Deze onderzoeksthema’s lijken op het
eerst gezicht weinig met elkaar te maken te hebben. Maar fijne plurisubharmoni-
sche functies helpen om pluripolaire omhulsels beter te kunnen begrijpen.

Pas drie jaar geleden hebben Edlund and Jöricke [44] ontdekt dat fijne func-
tietheorie de natuurlijk verklaring geeft voor een ingewikkelde verschijnsel, dat
wordt vertoond door pluripolaire omhulsels van grafieken van holomorfe functies.
Dit onverwachte verband, eigenlijke al impliciet in een eerder artikel van Edigarian
en Wiegerinck [39], heeft ons gemotiveerd om het concept van fijne plurisubhar-
monische functies te introduceren en te bestuderen. Deze functies zijn de analoga
van plurisubharmonische functies in open verzamelingen ten opzichte van de plu-
rifijne topologie (de grofste topologie die de plurisubharmonische functies continu
maakt).

Het beginpunt van dit proefschrift is dus een uitvoerig onderzoek naar de eigen-
schappen van de plurifijne topologie. In hoofdstuk 3 bewijzen we onder meer dat
deze topologie lokaal samenhangend is. Dit beantwoordt positief een meer dan
twintig jaar oude vraag van Fuglede [65]. Verder gaan we diep in op de structuur
van plurifijne open verzamelingen. We tonen aan dat deze verzamelingen, in tegen-
stelling tot wat de gecompliceerde structuur van de plurifijne topologie zou doen
vermoeden, een aangenaam karakter hebben, zie Proposition 3.4.9. Verrassend ge-
noeg, berust de argumentatie op een klassieke ongelijkheid van A. Beurling and R.
Nevanlinna. Met sortgelijke argumenten geven we een alternatief en conceptueel
makkelijker bewijs van de lokale samenhang van de plurifijne topologie.

In hoofdstuk 4 bestuderen we de lokaal eigenschappen van fijne plurisubhar-
monische functies. We bewijzen dat ieder begrensde fijne plurisubharmonische
functie lokaal te schrijven is als het verschil van twee gewone plurisubharmonische
functies. Dit heeft tot gevolg dat fijne plurisubharmonische functies continu zijn
ten opzichte van de plurifijne topologie, dus niet alleen maar boven semi-continu
zoals de definitie verlangt. Een andere belangrijk resultaat is dat de verzameling
waarin deze functies −∞ worden pluripolair is. Als gevolg hiervan kunnen we
precieze uitspraken over pluripolair omhulsels doen.

Hoofdstuk 5 gaat over grafieken van fijne holomorfe functies. De belangrijkste
stelling uit dit hoofdstuk is dat deze pluripolair zijn.

In hoofdstuk 6 construeren we een voorbeeld à la Wermer van een pluripo-
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lair verzameling waarvan de pluripolair omhulsel heel groot is, maar geen fijne
analytische structuur heeft.




