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Hoofdstuk 1

Introductie

In het jaar 1854 schreef de bekende Duitse wis- en natuurkundige Bernhard
Riemann (1826 - 1866) een belangrijke tekst (Ueber die Darstellbarkeit einer
Function durch eine trigonometrische Reihe, zie [11]) waarin hij een integra-
tie concept presenteerde welke vandaag de dag bekend staat als de integratie
methode van Riemann. Ruim twee decennia later herformuleerde de Franse
wiskundige Gaston Darboux (1842 - 1917) deze integratie methode in zijn
publicatie Mémoire sur les fonctions discontinues (zie [6].) Naast dat Dar-
boux de integratie methode volgens Riemann herformuleerde, bewees hij ook
een aantal mooie eigenschappen van de Riemann-integraal (deze eigenschap-
pen zal de lezer in paragraaf 2.2 observeren.) Ondanks deze eigenschappen
kwam men er echter ook al gauw achter dat de Riemann-integraal niet per-
fect was vanwege een aantal beperkingen. Deze beperkingen motiveerde de
bekende Franse wiskundige Henri Lebesgue (1875 - 1941) tot het formuleren
van een nieuw integratie concept welke hij beschreef in zijn publicatie Sur le
développement de la notion d’intégrale (zie [9].) [3]

Opmerking 1.0.1. We attenderen de lezer op het feit dat de Riemann-
integraal niet volledig afkomstig is van Riemann zelf. Zo lijkt de Riemann-
integraal veel op de Cauchy-integraal, welke al eerder was uitgevonden. Ech-
ter, Riemann was wel de eerste wiskundige die sprak over het begrip ‘klasse
van integreerbare functies’, wat een grote stap richting de functionaal analyse
heeft gevormd.

Het doel van deze scriptie is het vergelijken van de eigenlijke Riemann-
integraal met de Lebesgue-integraal. We beginnen met een korte herhaling
van de Riemann-integraal, waarbij we in het bijzonder een aantal beper-
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kingen van de Riemann-integraal zullen observeren. Ook bestuderen we de
Lebesgue-integraal, waarbij we zullen gaan zien dat deze laatste integratie
methode oplossingen biedt op de beperkingen van de Riemann-integraal. Ver-
volgens visualiseren we de klasse van eigenlijke Riemann-integreerbare func-
ties en de klasse van bijna overal begrensde, Lebesgue-integreerbare functies
en zullen we deze klassen van functies met elkaar vergelijken. Zo zal blij-
ken dat de klasse van eigenlijke Riemann-integreerbare functies is bevat in
de klasse van Lebesgue-integreerbare functies. Hoewel de Lebesgue-integraal
vele voordelen heeft ten opzichte van de Riemann-integraal, zullen we echter
ook het oog richten op een aantal sterke kanten van de Riemann-integraal.
Ten slotte zal de lezer een generalisatie van de Riemann-integraal bestuderen
welke ook wel bekend staat als de Henstock-Kurzweil-integraal. Deze laatste
vorm van integratie blijkt onder meer in een zeker opzicht ook een uitbreiding
te zijn van de Lebesgue-integraal, zoals de lezer zal gaan observeren.

De abstracte stof binnen deze scriptie zal gepaard gaan met een stuk intüıtie
doormiddel van voorbeelden. Zo zal in deze scriptie onder meer de bekende
Dirichlet functie meerdere malen voorkomen (zie (2.4)); dienend om intüıtie
te scheppen. Hiermee zal deze functie een belangrijke rol spelen binnen deze
scriptie.
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Hoofdstuk 2

De Riemann-integraal en haar
eigenschappen en beperkingen

In dit hoofdstuk zullen we een beknopte herhaling geven over de leer omtrent
Riemann-integralen, zoals deze bekend is vanuit de analyse. We bespreken
kort de Riemann-integraal; haar eigenschappen en haar beperkingen. Tevens
illustreren we deze stof aan de hand van enkele voorbeelden. Verder zullen we
ons in dit hoofdstuk - en doorgaande deze scriptie - beperken tot eigenlijke
Riemann-integralen. De lezer wordt geadviseerd dit hoofdstuk over te slaan
indien deze al in voldoende mate bekend is met de stof omtrent Riemann-
integralen.

2.1 Definitie van de Riemann-integraal

We veronderstellen in dit hoofdstuk dat I een reëel, gesloten en begrensd
interval [a, b] is, waarbij a < b. Indien voor een specifiek interval wordt ge-
kozen dan wordt dit vermeld.

We beginnen met een simpel voorbeeld waarmee we de definitie van de onder-
en bovensom illustreren. Tevens dient dit voorbeeld als een stuk intüıtie dat
betrekking heeft tot Lemma 2.1.1.

Voorbeeld 2.1.1. Zij f : [−1, 1]→ R de functie gedefinieerd door f(x) = x3.
Zij verder V de partitie van [−1, 1] gegeven door {−1, −4

5
, . . . , 4

5
, 1} en zij W

de partitie van [−1, 1] gegeven door {−1, −9
10
, . . . , 9

10
, 1}.
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Figuur 2.1: Schattingen van de integraal van f over [−1, 1] met de partities
V (links) en W (rechts.)

Merk dan op dat W een partitie van [−1, 1] is, welke fijner is ten opzichte van
de partitie V ; dat wil zeggen V ⊂ W . Derhalve zullen de onder- en bovensom
van f over [−1, 1] met partitie W een schatting geven van de integraal van f
over [−1, 1] welke nauwkeuriger is dan de schatting gegeven door de onder-
en bovensom van f over [−1, 1] met partitie V . Dit laatste wordt gëıllustreerd
in Figuur 2.1.

Zij f : I → R een begrensde functie en zij V = {x0, x1, . . . , xn} een partitie
van I. We zullen dan in het vervolg de onder- en bovensom van f over I, met
partitie V , respectievelijk noteren met L(f, V ) en U(f, V ). Verder zullen we
de collectie van alle partities van I noteren met V(I).

Zoals Voorbeeld 2.1.1 al illustreert, valt het volgende resultaat te verwachten.

Lemma 2.1.1. Zij f : I → R een begrensde functie en zij verder V =
{x0, x1, . . . , xn} en W = {y0, y1, . . . , ym} twee partities van I, met W fijner
dan V . Dan geldt:

inf
I
f · (b− a) ≤ L(f, V ) ≤ L(f,W ) ≤ U(f,W ) ≤ U(f, V ) ≤ sup

I
f · (b− a).

(2.1)

Voor het bewijs van Lemma 2.1.1 verwijzen we de lezer naar [2], p116, p118.

Uit (2.1) volgt dat de Riemann-onder- en Riemann-bovenintegraal correct
gedefinieerd zijn. We herinneren de lezer eraan dat de definities van deze
laatste twee begrippen als volgt zijn.
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Definitie 2.1.1 (Riemann-onder- en Riemann-bovenintegraal, [2], p117).
Zij, opnieuw, f : I → R een begrensde functie. We definiëren de Riemannn-
onder- en Riemann-bovenintegraal, respectievelijk, als volgt:∫ b

a

f(x) dx = sup{L(f, V ) | V ∈ V(I)},

∫ b

a

f(x) dx = inf{U(f, V ) | V ∈ V(I)}.

Met behulp van (2.1) kan men bovendien bewijzen dat de Riemann-onder-
integraal altijd kleiner of gelijk is aan de Riemann-bovenintegraal (zie [2],
p119.)

We hebben nu voldoende intüıtie en voorkennis omtrent de Riemann-integraal
in herhaling gebracht, derhalve herinneren we de lezer nu aan de formele de-
finitie van de Riemann-integraal.

Definitie 2.1.2 (Riemann-integraal, [2], p119). Zij f : I → R een functie.
We zeggen dan dat f Riemann-integreerbaar is over I indien het volgende
geldt:

(i) f is een begrensde functie;

(ii)
∫ b
a
f(x) dx =

∫ b
a
f(x) dx.

Indien f Riemann-integreerbaar is over I, dan noemen we het getal∫ b

a

f(x) dx :=

∫ b

a

f(x) dx =

∫ b

a

f(x) dx

de Riemann-integraal van f over I.

We reflecteren terug op het voorbeeld waarmee we deze paragraaf zijn begon-
nen (Voorbeeld 2.1.1.) Met behulp van Figuur 2.1 kan de lezer observeren dat
uit Definitie 2.1.2, de functie f vanuit dit voorbeeld Riemann-integreerbaar
is op [−1, 1]. In paragraaf 2.3 zullen we kennis maken met een klassiek voor-
beeld van een functie welke niet Riemann-integreerbaar is. Deze functie staat
bekend als de Dirichlet functie.
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2.2 Eigenschappen van de Riemann-integraal

In deze paragraaf beschouwen we een aantal significante eigenschappen van
Riemann-integratie.

We herinneren de lezer eraan dat iedere continue functie op een interval I
Riemann-integreerbaar is, zoals blijkt uit de volgende stelling.

Stelling 2.2.1 (Lebesgue criterium voor Riemann-integreerbaarheid, [12],
p104). Zij f : I → R een begrensde functie. f is Riemann-integreerbaar over
I dan en slechts dan als f bijna overal continu is op I.

Het bewijs van deze stelling vergt enige kennis over het begrip ‘bijna overal.’
In het volgende hoofdstuk zullen we dit begrip definiëren. Verder zullen we
Stelling 2.2.1 in Hoofdstuk 4 bewijzen. Voor nu mag de lezer deze stelling
voor waar aannemen en er bovendien vanuit gaan dat elke continue functie in
het bijzonder bijna overal continu is. Vervolgens kan de lezer observeren dat
inderdaad iedere continue functie f : I → R Riemann-integreerbaar is over I.

Zij f : I → R een functie die Riemann-integreerbaar is over I. Zij vervolgens
F : I → R de functie gedefinieerd door:

F (x) =

∫ x

a

f(t) dt. (2.2)

De laatste functie zullen we vanaf nu aanduiden als “het verloop van de
Riemann-integraal van de functie f” (binnen het interval I.) Een tweede
belangrijke eigenschap omtrent Riemann-integratie is dan de volgende.

Zij f : I → R een Riemann-integreerbare functie, dan is het verloop

van de bijbehorende Riemann-integraal uniform continu.
(2.3)

Intüıtief gezien is de continüıteit (herinner dat continüıteit op een gesloten
en begrensde verzameling uniforme continüıteit impliceert) van het verloop
van de Riemann-integraal behorend bij een Riemann-integreerbare functie
f : I → R logisch, vanwege de begrensdheid van de functie f . Stel, immers,
dat er een Riemann-integreerbare functie f gedefinieerd op het interval I zou
bestaan waarvan het verloop van de bijbehorende Riemann-integraal discon-
tinu is. Dan zou er een x uit I bestaan waarvoor geldt dat de integraal van f
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over [x, x+ h] ([x− h, x]) - met h > 0 en zodanig dat x+ h ∈ I (x− h ∈ I) -
niet naar 0 nadert wanneer h willekeurig dicht bij 0 komt. Dit zou betekenen
dat de functie f op dit deelinterval divergeert, wat in tegenspraak is met de
begrendsdheid van f .

Voor de volledigheid zullen we (2.3) noteren als stelling en deze vervolgens
formeel bewijzen.

Stelling 2.2.2 (Uniforme continüıteit van het verloop van de integraal). Zij
f : I → R een functie die Riemann-integreerbaar is over I. Zij verder de
functie F : I → R gedefinieerd zoals in (2.2). Dan is de functie F uniform
continu op I.

Bewijs. De gevraagde uniforme continüıteit is bewezen indien we voor een
willekeurig punt c uit I aantonen dat F continu is in c en we vervolgens aan-
tonen dat de continüıteit van F over I uniform is. We moeten dus aantonen
dat voor willekeurige ε > 0 een δ = δ(ε) > 0 bestaat zodanig dat voor alle
x ∈ I met |x− c| < δ geldt |F (x)− F (c)| < ε.

Zij nu c een willekeurig punt uit I. Stel dat voor x geldt |x − c| < δ en
veronderstel verder - zonder verlies van algemeenheid - dat x ≥ c. Dan
geldt:

F (x)− F (c) =

∫ x

c

f(t) dt.

Uit Definitie 2.1.2 volgt dat f een begrensde functie is, derhalve volgt het
bestaan van een constante M > 0 waarvoor geldt |f | ≤ M . Uit dit laatste
volgt dan:

−
∫ x

c

M dt ≤
∫ x

c

f(t) dt ≤
∫ x

c

M dt.

Ofwel,

−M(x− c) ≤
∫ x

c

f(t) dt ≤M(x− c).

We zien dus dat de volgende afschatting voor |F (x)− F (c)| geldt:

|F (x)− F (c)| ≤M |x− c|.

Uit deze afschatting voor |F (x)− F (c)| volgt de volgende ongelijkheid:

|F (x)− F (c)| < Mδ.
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Gezien M > 0 kunnen we δ = ε
M

kiezen. We zien dan dat we voor een
willekeurig punt c uit I hebben bewezen dat de functie F uniform continu is
in c. Hiermee is de stelling bewezen.

We zijn nu aangekomen bij de laatste eigenschap die we zullen beschouwen.
Deze eigenschap is geformuleerd als stelling welke ook wel bekend staat als
de inverse fundamentele stelling van de Infinitesimaalrekening. Deze stelling
is als volgt.

Stelling 2.2.3 (Inverse fundamentele stelling van de Infinitesimaalrekening,
[8], p1). Zij f : I → R continu en zij verder F : I → R de functie zoals
gedefinieerd in (2.2). Dan geldt dat de functie F differentieerbaar is op I,
met als afgeleide F ′(x) = f(x), voor x ∈ I.

Bewijs. In dit bewijs volgen we de behandeling van [8], p2.

Gezien f continu is op I, weten we dat f Riemann-integreerbaar is over I.
We zien dus dat

F (x) =

∫ x

a

f(t) dt

bestaat.

We moeten bewijzen dat F ′(x) = f(x) voor willekeurige x ∈ I. Merk der-
halve het volgende op:

F ′(x) = lim
h→0

F (x+ h)− F (x)

h

= lim
h→0

1

h

(∫ x+h

a

f(t) dt−
∫ x

a

f(t) dt

)
= lim

h→0

1

h

∫ x+h

x

f(t) dt.

Veronderstel nu - zonder verlies van algemeenheid - dat h > 0. Gezien f
continu is op het gesloten en begrensde interval [x, x+h], neemt f een mini-
male waarde m en maximale waarde M aan in het laatstgenoemde interval.
Merk op dat deze minimale en maximale waarden afhankelijk zijn van h,
ofwel m = mh en M = Mh. Op [x, x + h] hebben we dus mh ≤ f(t) ≤ Mh.
Uit dit laatste volgt dan:∫ x+h

x

mh dt ≤
∫ x+h

x

f(t) dt ≤
∫ x+h

x

Mh dt.
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Ofwel,

hmh ≤
∫ x+h

x

f(t) dt ≤ hMh.

Ofwel,

mh ≤
1

h

∫ x+h

x

f(t) dt ≤Mh.

Uit de continüıteit van f op het steeds kleiner wordende interval [x, x + h]
volgt dan:

lim
h→0

mh = lim
h→0

Mh = f(x).

Gezien mh en Mh, respectievelijk, steeds de minimale en maximale waarden
zijn van de functie f op het steeds kleiner wordende interval [x, x+ h], volgt
dan:

lim
h→0

1

h

∫ x+h

x

f(t) dt = f(x).

Hiermee is de stelling bewezen.

2.3 Beperkingen van de Riemann-integraal

Nu de lezer bekend is met Riemann-integratie en met een aantal bijbeho-
rende significante eigenschappen, is het tijd om een aantal beperkingen van
Riemann-integratie te behandelen. Deze paragraaf is derhalve aan dit laatste
toegewijd.

Merk op dat uit Stelling 2.2.1 een beperking van de Riemann-integraal volgt.
Immers, uit deze stelling volgt dat niet elke discontinue functie
f : I → R Riemann-integreerbaar is. Zoals in paragraaf 2.1 al benoemd is, is
een voorbeeld van een dergelijke discontinue functie de zogenaamde Dirichlet
functie. De definitie van deze functie - op een interval I - is als volgt:

1Q(x) :=

{
1 als x ∈ Q ∩ I,
0 anders.

(2.4)

Intüıtief gezien is het logisch dat deze functie niet Riemann-integreerbaar is
op het gegeven domein, immers, we herinneren de lezer aan het feit dat de
rationale getallen dicht zijn in de reële getallen. Dit wil zeggen dat tussen
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ieder paar verschillende reële getallen ten minste één rationaal getal is gele-
gen. Uit dit laatste en uit de definitie van de Dirichlet functie op een interval
I volgt dan dat de bovensom behorend bij een willekeurige partitie van I
altijd strict groter is dan de bijbehorende ondersom. In het bijzonder is de
bovenintegraal dus strict groter dan de onderintegraal (om precies te zijn, is
de bovenintegraal gelijk aan b−a en de onderintegraal is gelijk aan 0.) Vanuit
Definitie 2.1.2 volgt dan dat de Dirichlet functie niet Riemann-integreerbaar
is over een interval I (en bovendien ook niet over R.)
In het volgende hoofdstuk zullen we het voorbeeld van de Dirichlet functie
opnieuw tegenkomen. Dit voorbeeld heeft immers betrekking tot de mono-
tone convergentie stelling (Stelling 3.2.1), welke in het volgende hoofdstuk
besproken zal worden. We zullen ondermeer ook zien dat de Dirichlet functie
- gedefinieerd op een interval I - wél Lebesgue-integreerbaar is!

Een andere beperking van de Riemann-integraal - welke betrekking heeft op
rijen van (Riemann-integreerbare) functies (fn)n∈N - is dat we tot op zekere
hoogte limieten en integralen mogen verwisselen. Wanneer we te maken heb-
ben met een rij van (Riemann-integreerbare) functies, (fn)n∈N, gedefinieerd
op een interval I - welke convergeert tot een zekere functie f : I → R - en
we beschouwen:

lim
n→∞

∫ b

a

fn(x) dx,

dan moet men meestal een sterke conditie eisen (zoals uniforme convergen-
tie van de rij (fn)n∈N in combinatie met Riemann-integreerbaarheid van alle
fn) om de limiet en de integraal te mogen verwisselen. Ook op deze be-
perking zullen we in het volgende hoofdstuk terugkomen in het licht van
Lebesgue-integratie, gezien deze beperking betrekking heeft tot de gedomi-
neerde convergentie stelling (Stelling 3.2.4.)
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Hoofdstuk 3

De Lebesgue-integraal
tegenover de Riemann-integraal

In paragraaf 2.3 hebben we gesteld dat de Riemann-integraal beperkingen
heeft die betrekking hebben op discontinue functies en het verwisselen van
limieten en integralen. De Franse wiskundige Henri Lebesgue (1875–1941)
merkte op dat functies welke bijna overal continu zijn prima gëıntegreerd
kunnen worden, uitgaande van de definitie van de integraal volgens Riemann.
Echter, tegelijkertijd benoemde Lebesgue ook dat men geen reden heeft om te
hopen dat functies welke overal discontinu zijn ook Riemann-integreerbaar
zijn. Immers, zo zei Lebesgue zelf het volgende over een functie f welke
overal discontinu is:

Het nemen van intervallen (xi, xi+1), dat wil zeggen waarden van
f(x) corresponderend met waarden van x die dichter bij elkaar
zijn gelegen, garandeerd geenzins dat men waarden van f(x) neemt,
waarvan het onderlinge verschil kleiner wordt. [9]

Het zijn deze beperkingen en observaties die Lebesgue hebben gemotiveerd
om een nieuwe definitie van de integraal te ontwikkelen, waarbij in het bij-
zonder, niet het domein van een functie, maar het co-domein van de functie
wordt gepartitioneerd in steeds kleinere intervallen.[3], p5.

In dit hoofdstuk zullen we de Lebesgue-integraal bestuderen (paragraaf 3.1).
Echter, de hoofdzaak van dit hoofdstuk is het behandelen van verschillende
convergentiestellingen welke gelden voor de Lebesgue-integraal en welke de
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beperkingen van de Riemann-integraal, die reeds in paragraaf 2.3 zijn be-
sproken, oplossen (paragraaf 3.2).

3.1 Definitie van de Lebesgue-integraal

Om de Lebesgue-integraal formeel te kunnen definiëren, is het belangrijk dat
de lezer bekend is met een stuk achtergrondkennis binnen de maattheorie.
Gezien het veel werk is om dit alles te bestuderen, beschouwen we het ach-
terliggende idee van de Lebesgue-integraal, van waaruit we beknopt naar de
formele definitie van de Lebesgue-integraal toe kunnen werken. We beschrij-
ven het achterliggende idee met behulp van de onderstaande continue functie
f op het interval (a, b).

Figuur 3.1: Weergave van de verzameling Ei [3], p6.

Het doel van Lebesgue was om een definitie van de integraal op te stellen
welke ondermeer toepasbaar is op een groot aantal discontinue functies (zoals
de Dirichlet functie.) Derhalve is het logisch om het interval (f, f) - begrensd
door de boven- en ondergrens van f op het interval (a, b) - te partitioneren,
in plaats van het interval (a, b). Immers, op deze manier kunnen we het
interval (a, b) verdelen in deelverzamelingen gebasseerd op waarden van f(x),
waarvan het onderlinge verschil zeer klein is.
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Het partitioneren van het interval (f, f) doen we met behulp van de getallen
yi, zoals weergegeven in Figuur 3.1. We stellen hierbij dat deze getallen yi
onderling minder dan ε verschillen, waarbij ε > 0. we beschouwen nu de
waarden van f(x) waarvoor geldt:

yi ≤ f(x) ≤ yi+1.

De hiermee corresponderende waarden van x vormen dan een deelverzameling
Ei ⊂ (a, b). In het geval van ons voorbeeld (zie Figuur 3.1) bestaat Ei uit
vier intervallen. In andere gevallen kan Ei er zeer complex uitzien, echter,
dit maakt voor de theorie niet uit. Zij nu ηi een willekeurig getal tussen yi
en yi+1. Dan is het verschil tussen ηi en f(x) met x ∈ Ei kleiner dan ε. Laat
nu m(Ei) de maat zijn van de verzameling Ei (het begrip ‘maat’ zullen we
spoedig definiëren.) In dit geval nemen we als maat van Ei de lengte van de
vier intervallen waaruit Ei is opgebouwd. Kies verder uit alle (yi, yi+1) een
getal ηi. Hierbij geldt dat i ∈ I, met I eindig. Merk dan nu op dat door

S =
∑
i∈I

ηim(Ei) (3.1)

een schatting van de integraal
∫ b
a
f(x) dx wordt gegeven. [3], p6, p7.

Vanuit dit achterliggende idee moeten we ons zelf nu de volgende vraag stel-
len:

“Wat is een maat?”

We zullen dit begrip definiëren met behulp van het voorbeeld van zo net
(Figuur 3.1.) Overdek de verzameling Ei met een eindig aantal of aftelbaar
oneindig aantal intervallen, en laat l1, l2, . . . de lengtes zijn van deze interval-
len. We willen dan graag hebben dat

m(Ei) ≤ l1 + l2 + . . .

Wanneer we vervolgens kijken naar de grootste ondergrens van de collectie
bestaande uit alle aftelbare overdekkingen van m(Ei) welke aan de laatstge-
noemde ongelijkheid voldoen, dan is dit een bovengrens van m(Ei). Derhalve
noteren we deze bovengrens met m(Ei) en we hebben dan dus:

m(Ei) ≤ m(Ei). (3.2)
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Zij nu Ec
i het complement van Ei in (a, b). Dan hebben we op soortgelijke

wijze als net:

m(Ec
i ) ≤ m(Ec

i ).

Uiteraard is het wenselijk dat het volgende geldt:

m(Ei) +m(Ec
i ) = m[(a, b)] = b− a.

Derhalve moet de volgende ongelijkheid gelden:

m(Ei) ≥ b− a−m(Ec
i ). (3.3)

We observeren nu dat de ongelijkheden (3.2) en (3.3), respectievelijk, een
boven- en ondergrens vormen van m(Ei). Merk vervolgens op dat deze on-
gelijkheden elkaar nooit tegenspreken. Wanneer deze onder- en bovengrens
gelijk zijn aan elkaar, dan is m(Ei) dus gedefinieerd en zeggen we dat Ei meet-
baar is. Indien voor een functie f de verzamelingen Ei meetbaar zijn voor
iedere keuze van de getallen yi, dan zeggen we dat f een meetbare functie is.
Vervolgens valt in te zien dat wanneer de getallen yi ε van elkaar verschillen
waarbij ε naar nul nadert, de som S uit (3.1) nadert tot

∫ b
a
f(x) dx. We zien

dus dat een functie meetbaar moet zijn om lebesgue-integreerbaar te kunnen
zijn. [3], p8.

Uit het bovenstaande idee van de maat kunnen we opmerken dat het nood-
zakelijk is dat het interval (a, b) meetbaar moet zijn. Verder dient de lezer
te observeren dat wanneer A ⊂ (a, b) meetbaar is, Ac ⊂ (a, b) meetbaar is.
Ook is met inductie te bewijzen dat de vereniging van een rij (An)n∈N van
meetbare deelverzamelingen uit (a, b) meetbaar is. We kunnen deze feiten
generaliseren voor een willekeurige verzameling X, welke de rol inneemt van
(a, b) in het reeds beschreven voorbeeld. Dit leidt ons tot de volgende formele
definitie.

Definitie 3.1.1 (σ-algebra, Definitie 3.1 uit [12]). Een σ-algebra A op een
verzameling X is een familie van deelverzamelingen van X met de volgende
eigenschappen:

X ∈ A, (Σ1)

A ∈ A =⇒ Ac ∈ A, (Σ2)

(An)n∈N ⊂ A =⇒
⋃
n∈N

An ∈ A. (Σ3)
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Een verzameling A ∈ A heet meetbaar of A-meetbaar.

Met deze laatste definitie en het reeds beschreven idee van de maat, zien we
dus dat een maat op een verzameling X een afbeelding is welke gedefinieerd
is op een σ-algebra op X. Dit leidt ons tot de volgende formele definitie van
een maat op een verzameling X.

Definitie 3.1.2 (Maat, [12], p23). Een (positieve) maat µ op X is een af-
beelding µ : A → [0,∞] welke voldoet aan:

A is een σ-algebra op X, (M0)

µ(∅) = 0, (M1)

(An)n∈N paarsgewijs disjunct =⇒ µ

(⊎
n∈N

An

)
=
∑
n∈N

µ(An). (M2)

Hierbij is
⊎

notatie voor een disjuncte vereniging.

Voor een verzameling X en een σ-algebra A op X, wordt het paar (X,A) een
meetbare ruimte genoemd. Zij verder µ een maat op X, dan wordt (X,A, µ)
een maatruimte genoemd.

Nu de lezer bekend is met de formele definitie van een maat µ op een verza-
meling X, kunnen we het oog richten op de formele definitie van de Lebesgue-
integraal. Om dit te kunnen doen, zullen we nu het begrip ‘simpele functie’
definiëren. Simpele functies zijn immers de ‘bouwstenen’ van de Lebesgue-
integraal, gezien iedere positieve meetbare functie de puntsgewijze limiet is
van een stijgende rij simpele functies. Dit laatste staat bekend als het Lemma
van Sombrero, waar we dadelijk op zullen terugkomen. De definitie van een
simpele functie is als volgt.

Definitie 3.1.3 (Simpele functie, [12], p63). Een simpele functie f : X → R
op een meetbare ruimte (X,A) is een functie van de vorm

f(x) =
M∑
m=1

ym1Am(x), M ∈ N, ym ∈ R, Am ∈ A disjunct. (3.4)

Hierbij is 1Am : X → {0, 1} de indicatorfunctie gedefinieerd door:

1Am(x) :=

{
1 als x ∈ Am,
0 anders.
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Indien we het volgende hebben:

f(x) =
N∑
n=0

zn1Bn(x), N ∈ N, zn ∈ R, z0 := 0, Bn ∈ A, X =
N⊎
n=0

Bn, (3.5)

dan wordt (3.5) een standaard weergave van f genoemd. De verzameling van
simpele functies noteren we met E(A).

Vanuit de bovenstaande definitie kunnen we opmerken dat een simpele func-
tie meetbaar is. En gezien elke simpele functie slechts een eindig aantal
waarden aanneemt, hebben we voor elke simpele functie een standaard weer-
gave. [12], p63.

We observeren nu het reeds genoemde, zogenaamde Lemma van Sombrero.

Lemma 3.1.1 (Lemma van Sombrero, [12], p64, p65). Laat (X,A) een meet-
bare ruimte zijn. Iedere positieve meetbare functie u : X → [0,∞] is de
puntsgewijze limiet van een stijgende rij simpele functies fn ∈ E(A), fn ≥ 0.
Ofwel,

u(x) = sup
n∈N

fn(x) = lim
n→∞

fn(x), f1 ≤ f2 ≤ f3 ≤ · · · . (3.6)

Lemma 3.1.1 is essentieel voor de correctheid van de formele definitie van de
Lebesgue-integraal, zoals we dadelijk zullen gaan zien. Voor een bewijs van
dit lemma verwijzen we de lezer naar [12], p65.

Voor een simpele functie f in standaard weergave lijkt het logisch dat de
bijbehorende Lebesgue-integraal gegeven wordt door:

Iµ(f) =
N∑
n=0

yiµ(Bi) ∈ [0,∞]. (3.7)

Het komt uiteindelijk wel neer op deze laatste gelijkheid, echter, met deze
gelijkheid stuiten we wel op een probleem. Stel immers dat geldt µ(Bi) =∞,
µ(Bj) =∞, met i 6= j. Stel verder dat geldt yi = 1, yj = −1. In dit geval is
dan de uitdrukking ∞−∞ onderdeel van de sommatie uit (3.7). Daarmee
is deze sommatie niet goed gedefinieerd. Om dit probleem te voorkomen,
beperken we ons derhalve voorlopig tot positieve simpele functies (E+(A)).
Voor deze simpele functies geldt dat alle yi in de sommatie van (3.7) positief
zijn. Nu resteert echter nog de vraag of de waarde van de sommatie uit (3.7)

17



afhankelijk is van een standaard weergave van een simpele functie (een stan-
daard weergave van een simpele functie is immers niet uniek!) Dit laatste
blijkt gelukkig niet zo te zijn. Voor het bewijs van deze onafhankelijkheid
verwijzen we de lezer naar Lemma 9.1 en diens bewijs, uit [12].

We zien nu dus dat de volgende definitie - gebasseerd op (3.7) - goed gedefi-
nieerd is.

Definitie 3.1.4 (Definitie 9.2 uit [12]). Laat f =
∑M

i=0 yi1Ai
∈ E+(A) een

simpele functie zijn in standaard weergave. Dan is het getal

Iµ(f) :=
M∑
i=0

yiµ(Ai) ∈ [0,∞]

de (µ-)integraal van f .

(Een Lebesgue-integraal wordt ook wel genoteerd als (µ-)integraal. Hierbij
slaat µ op de maat waarmee men werkt.)

Opmerking 3.1.1. Merk op dat Iµ(f) uit Definitie 3.1.4 de formele uitdruk-
king is van de som S uit (3.1), met yi = ηi en µ(Ai) = m(Ei).

Laten we vanaf nu alle (positieve) meetbare functies (meetbare afbeeldingen
van de vorm u : X → R) noteren met M :=M(A) (M+(A)). Uit Definitie
3.1.4 in combinatie met Lemma 3.1.1, volgt dan de volgende definitie.

Definitie 3.1.5 ((µ-)integraal voor positieve meetbare functies, [12], p75).
Laat (X,A, µ) een maatruimte zijn. De (µ-)integraal van een positieve func-
tie u ∈M+(A) wordt gegeven door:∫

u dµ := sup{Iµ(g) : g ≤ u, g ∈ E+(A)} ∈ [0,∞].

Tot dusver weten we hoe de Lebesgue-integraal is gedefinieerd voor posi-
tieve meetbare functies. We willen echter deze definitie uitbreiden tot alle
meetbare functies. We kunnen dit als volgt doen. Zij f ∈ M(A). We kun-
nen dan de functie f schrijven als f+ − f−, waarbij f+(x) := max{u(x), 0}
en f−(x) := −min{u(x), 0}. Merk dan vervolgens op dat f+ en f− posi-
tieve meetbare functies zijn. Derhalve volgt met de lineariteit van Lebesgue-
integralen behorend bij positieve meetbare functies (zie [12], p77) dat de
formele definitie van de Lebesgue-integraal voor meetbare functies als volgt
is.
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Definitie 3.1.6 (Lebesgue-integraal, [12], p82). Een functie u : X → R,
gedefinieerd op een maatruimte (X,A, µ) is (µ-)integreerbaar indien de func-
tie meetbaar is en verder indien geldt

∫
u+ dµ,

∫
u− dµ < ∞. In dit geval

noemen we ∫
u dµ :=

∫
u+ dµ−

∫
u− dµ ∈ (−∞,∞) (3.8)

de (µ-)integraal van u. We schrijven L1(µ) voor de verzameling van alle
reëelwaardige (µ-)integreerbare functies.

3.2 ‘Bijna overal’ en convergentiestellingen

Nu we bekend zijn met de formele definitie van de Lebesgue-integraal, zul-
len we ons gaan focussen op een tweetal belangrijke stellingen welke volgen
uit de Lebesgue-integraal. Deze stellingen staan bekend als de zogenaamde
convergentie stellingen en hebben beiden betrekking op integralen van rijen
van functies.

Stelling 3.2.1 (Monotone convergentie, Stelling 12.1 uit [12]). Zij (X,A, µ)
een maatruimte.

(i) Zij (un)n∈N ⊂ L1(µ) een stijgende rij van integreerbare functies u1 ≤
u2 ≤ · · · met limiet u := supn∈N un = limn→∞ un. Dan u ∈ L1(µ) dan,
en slechts dan als supn∈N

∫
un dµ <∞. In het laatste geval geldt:

sup
n∈N

∫
un dµ =

∫
sup
n∈N

un dµ.

(ii) Zij (vn)n∈N ⊂ L1(µ) een dalende rij van integreerbare functies v1 ≥
v2 ≥ · · · met limiet v := infn∈N vn = limn→∞ vn. Dan v ∈ L1(µ) dan,
en slechts dan als infn∈N

∫
vn dµ > −∞. In het laatste geval geldt:

inf
n∈N

∫
vn dµ =

∫
inf
n∈N

vn dµ.

Om deze stelling te kunnen bewijzen, maken we gebruik van de Stelling van
Beppo Levi. Dit resultaat is als volgt.
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Stelling 3.2.2 (Beppo Levi, [12], p75). Zij (X,A, µ) een maatruimte. Voor
een stijgende rij van functies (un)n∈N ⊂ M+(A), 0 ≤ un ≤ un+1 ≤ · · · ,
hebben we het supremum u := supn∈N un ∈M+(A) en∫

sup
n∈N

un dµ = sup
n∈N

∫
un dµ. (3.9)

Merk op dat we limn→∞ mogen schrijven in plaats van supn∈N in (3.9). Bo-
vendien geldt (3.9) binnen het interval [0,∞], i.e. het geval ‘∞ = ∞’ is
mogelijk.

Bewijs. In dit bewijs volgen we de behandeling van [12], p75 - 77.

Merk op dat u ∈M+(A) (zie Gevolg 8.10 uit [12].)

Stap 1. Claim: u,w ∈M+(A), u ≤ w =⇒
∫
u dµ ≤

∫
w dµ. Zij u ≤ w, dan

geldt voor iedere simpele functie f met de eigenschap f ≤ u ook dat f ≤ w.
Derhalve krijgen we dan:

∫
u dµ = sup{Iµ(f) : f ≤ u, f ∈ E+(A)}

≤ sup{Iµ(g) : g ≤ u, g ∈ E+(A)} =

∫
w dµ.

Stap 2. Claim: supn∈N
∫
un dµ ≤

∫
supn∈N un dµ. Uit de claim behorend bij

stap 1 volgt:

∀m : um ≤ sup
n∈N

un =⇒ ∀m :

∫
um dµ ≤

∫
sup
n∈N

un dµ︸ ︷︷ ︸
onafhankelijk van m

=⇒ sup
m∈N

∫
um dµ ≤

∫
sup
n∈N

un dµ.

Stap 3. Claim: f ≤ u, f ∈ E+(A) =⇒ Iµ(f) ≤ supn∈N
∫
un dµ. Zij f ∈

E+(A) een willekeurige simpele functie zodanig dat f ≤ u. Zij verder α ∈
(0, 1) vast. Dan geldt:
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u = supun =⇒ ∀x ∃N(x, α) ∈ N ∀n ≥ N(x, α) : αf(x) ≤ un(x)

=⇒ Bn := {x : αf(x) ≤ un(x)}︸ ︷︷ ︸
∈A

↑n→∞ X

=⇒ α1Bn · f ≤ 1Bn · un ≤ un,

waarbij we gebruik maken van de definitie van de verzamelingen Bn en van
het feit dat 1Bn ≤ 1. Voor alle simpele functies f =

∑M
m=0 ym1Am hebben

we dan:

α
M∑
m=0

ymµ(Bn ∩ Am) = Iµ(α1Bn · f) ≤
∫
un dµ ≤ sup

m∈N

∫
um dµ︸ ︷︷ ︸

onafhankelijk van n

.

Gezien de rechterkant van het laatstgenoemde onafhankelijk is van n en om-
dat Bn ↑ X, kunnen we n → ∞ nemen, met als gevolg dat µ(Bn ∩ Am) →
µ(Am). Vervolgens krijgen we dan:

αIµ(f) = α
M∑
m=0

ymµ(Am) ≤ sup
m∈N

∫
um dµ ∀α ∈ (0, 1).

Gezien de rechterkant van het laatstgenoemde onafhankelijk is van α ∈ (0, 1),
volgt de claim wanneer α→ 1.

Stap 4. We observeren ten slotte het supremum over alle f ∈ E+(A) met
f ≤ u. Uit de claim behorend bij stap 3 volgt dan:∫

u dµ = sup
E+(A)3f≤u

Iµ(f) ≤ sup
n∈N

∫
un dµ.

Uit dit laatste in combinatie met de claim behorend bij stap 2 volgt dan het
gewenste resultaat. Hiermee is de stelling bewezen.

We zullen nu vervolgens Stelling 3.2.1 bewijzen.

Bewijs van Stelling 3.2.1. In dit bewijs volgen we de behandeling van [12],
p97.
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Uit un := −vn volgt dat (i), (ii) impliceert. voor (i) merken we op dat
un − u1 ∈ L1(µ) een stijgende rij van positieve functies

0 ≤ un − u1 ≤ un+1 − u1 ≤ · · ·

definieert, waarvoor we de Stelling van Beppo Levi kunnen gebruiken:

0 ≤ sup
n∈N

∫
(un − u1) dµ =

∫
sup
n∈N

(un − u1) dµ. (3.10)

Veronderstel nu dat u ∈ L1(µ). Gezien het supremum uit (3.10) een stijgende
limiet is, krijgen we vanwege de lineariteit van de Lebesgue-integraal (zie [12],
p85):

sup
n∈N

∫
un dµ =

∫
(u− u1) dµ+

∫
u1 dµ

=

∫
u dµ−

∫
u1 dµ+

∫
u1 dµ =

∫
u dµ <∞.

Voor het omgekeerde, als supn∈N
∫
un dµ < ∞, zien we vanuit (3.10) dat

u− u1 ∈ L1(µ) en, gezien u1 ∈ L1(µ), u = (u− u1) + u1 ∈ L1(µ) vanwege de
lineariteit van de Lebesgue-integraal. Derhalve impliceert (3.10):∫

u dµ =

∫
(u− u1) dµ+

∫
u1 dµ = sup

n∈N

∫
un dµ <∞.

We zullen nu, als toepassing van Stelling 3.2.1, laten zien dat de Dirichlet
functie Lebesgue-integreerbaar is. Hiervoor maken we gebruik van de zoge-
naamde Lebesgue-maat (notatie: λ.) Informeel gesproken is de Lebesgue-
maat de standaard maat voor de n-dimensionale Euclidische ruimten. Voor
n = 1, 2, 3 komt dit, respectievelijk, overeen met de lengte van een (verzame-
ling) interval(len); de oppervlakte van een (verzameling van) rechthoek(en)
en het volume van een (verzameling) balk(en). Merk op dat we in het voor-
beeld aan het begin van dit hoofdstuk ook gebruik hebben gemaakt van de
Lebesgue-maat. Voor een formele definitie van de Lebesgue-maat en alle ge-
relateerde stof, verwijzen we de lezer naar [12], H4 t/m H6.

Zij (ak)k∈N een enumeratie van alle rationale getallen op een interval I =
[a, b]. We kunnen dan de Dirichlet functie, gedefinieerd op het interval I,
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schrijven als limiet van een stijgende rij van functies, (gk)k∈N, welke als volgt
is gedefinieerd:

gk(x) :=

{
1 als x = aj, voor j ≤ k,

0 anders.
(3.11)

We zullen laten zien dat gk voor alle k ∈ N Lebesgue-integreerbaar is.
Immers, zij ε > 0 willekeurig en zij verder x ∈ I willekeurig. Dan gaat
λ([x, x + ε]) (λ([x − ε, x])) naar 0 wanneer ε naar 0 nadert. Uit de monoti-
citeit van een maat (dit laatste kan de lezer bewijzen vanuit Definitie 3.1.2)
volgt dan dat de Lebesgue-maat van een willekeurig punt x ∈ I gelijk is aan
0. Uit dit laatste in combinatie met eigenschap (M2) vanuit Definitie 3.1.2
volgt dan dat de Lebesgue-maat van een aftelbare verzameling A ⊂ I gelijk is
aan 0. Merk vervolgens op dat uit dit laatste volgt dat de Lebesgue-integraal
van elk van de functies gk gelijk moet zijn aan 0. Uit Stelling 3.2.1 volgt dan
dat de integraal van de Dirichlet functie op een willekeurig interval I = [a, b]
gelijk moet zijn aan 0.

De Dirichlet functie dient bovendien als tegenvoorbeeld op Stelling 3.2.1 in de
context van Riemann-integratie. Men kan observeren dat de functies gk, zoals
in (3.11), Riemann-integreerbaar zijn. Immers, deze functies zijn opgebouwd
uit een eindig aantal continue (constante) functies en daarmee zijn deze func-
ties Riemann-integreerbaar. Echter, in paragraaf 2.3 hebben we gezien dat
de Dirichlet functie op een interval I = [a, b] niet Riemann-integreerbaar is.
Derhalve geldt de monotone convergentie stelling (Stelling 3.2.1) niet in de
context van Riemann-integratie.

We beëindigen dit hoofdstuk met het behandelen van de bekende gedomi-
neerde convergentie stelling (Stelling 3.2.4). Informeel gesproken vertelt deze
stelling dat we voor een rij Lebesgue-integreerbare functies met limietsfunctie
u in [−∞,∞] het limiet en de integraal mogen verwisselen indien de reeds
genoemde rij van functies uniform begrensd is door een zekere Lebesgue-
integreerbare functie. Voordat we deze stelling kunnen formuleren en bewij-
zen, dienen we eerst kennis op te doen van het Lemma van Fatou en het
begrip ‘bijna overal’, met bijbehorende resultaten. De definitie van dit laat-
ste begrip is als volgt.
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Definitie 3.2.1 (Bijna overal, [12], p89). Een (µ-)nul verzameling N ∈ Nµ
is een meetbare verzameling N ∈ A welke voldoet aan:

N ∈ Nµ ⇐⇒ N ∈ A met µ(N) = 0.

Indien een eigenschap Π = Π(x) geldt voor alle x ∈ X behalve voor x uit een
nul verzameling N ∈ Nµ, dan zeggen we dat Π bijna overal geldt. Deze laatste
uitspraak korten we af met Π a.e. (vanuit het Engelse “almost everywhere.”)

Opmerking 3.2.1. Nu we weten wat ‘bijna overal’ inhoudt, kunnen we van-
uit Definitie 3.1.2 observeren dat iedere continue functie ook bijna overal
continu is. Bovendien merken we op dat het resultaat van Stelling 3.2.1 nog
steeds geldt indien de rij van meetbare functies (un)n∈N ((vn)n∈N), zoals in
deze stelling, bijna overal monotoon is en/of bijna overal convergeert tot de
limietsfunctie u (v).

Stelling 3.2.3 (Stelling 11.2 uit [12]). Zij u ∈ M(A) een meetbare functie
op een maatruimte (X,A, µ). Dan geldt:

(i)
∫
|u| dµ = 0⇐⇒ |u| = 0 a.e.⇐⇒ µ{u 6= 0} = 0,

(ii) 1Nu ∈ L1(µ) voor alle N ∈ Nµ en
∫
N
u dµ = 0.

Voor het bewijs van Stelling 3.2.3 verwijzen we de lezer naar [12], p90.

Vanuit de reeds genoemde stelling valt het volgende resultaat te verwachten.

Gevolg 3.2.1 ([12], p91). Zij u ∈M(A) en v ∈ L1(µ), v ≥ 0, dan geldt:

|u| ≤ v a.e. =⇒ u ∈ L1(µ).

Voor het bewijs van dit gevolg verwijzen we de lezer opnieuw naar [12], p91.

We zijn nu bijna zover om de gedomineerde convergentie stelling te formu-
leren en te bewijzen. Het resteert ons alleen nog om het Lemma van Fatou
te bestuderen. Het bewijs van dit lemma kan de lezer, wederom, vinden in
[12], p78, p79.

Lemma 3.2.1 (Fatou, [12], p78). Zij (un)n∈N ⊂ M+(A) een rij van posi-
tieve meetbare functies. Dan geldt dat u := lim infn→∞ un meetbaar is en
bovendien: ∫

lim inf
n→∞

un dµ ≤ lim inf
n→∞

∫
un dµ.
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De gedomineerde convergentie stelling is nu als volgt.

Stelling 3.2.4 (Gedomineerde convergentie, [12], p97). Zij (X,A, µ) een
maatruimte en zij (un)n∈N ⊂ L1(µ) een rij van functies zodanig dat:

(a) |un(x)| ≤ w(x) voor alle n ∈ N, voor bijna alle x ∈ X en een w ∈
L1(µ),

(b) u(x) = limn→∞ un(x) bestaat in [−∞,∞] voor bijna alle x ∈ X,

Dan geldt dat u ∈ L1(µ) en hebben we dat

(i) limn→∞
∫
|un − u| dµ = 0;

(ii) limn→∞
∫
un dµ =

∫
limn→∞ un dµ =

∫
u dµ.

Bewijs. In dit bewijs volgen we de behandeling van [12], p98.

Uit |un| ≤ w a.e. volgt dat |u| = limn→∞|un| ≤ w a.e., en uit Gevolg 3.2.1
volgt dan dat u ∈ L1(µ). Derhalve geldt dat:∣∣∣∣∫ un dµ−

∫
u dµ

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∫ (un − u) dµ

∣∣∣∣ ≤ ∫ |un − u| dµ,

waaruit volgt dat (i), (ii) impliceert. Gezien

|un − u| ≤ |un|+ |u| ≤ 2w a.e. ∀n ∈ N,

hebben we dat 2w − |un − u| ≥ 0 a.e., en vanuit Lemma 3.2.1 volgt dan:

∫
2w dµ =

∫
lim inf
n→∞

(2w − |un − u|) dµ

≤ lim inf
n→∞

∫
(2w − |un − u|) dµ

=

∫
2w dµ− lim sup

n→∞

∫
|un − n| dµ.

Dus 0 ≤ lim infn→∞
∫
|un − u| dµ ≤ lim supn→∞

∫
|un − n| dµ ≤ 0, met als

gevolg dat limn→∞
∫
|un − u| dµ = 0.

25



Het zal de lezer wellicht zijn opgevallen dat we in het bewijs van Stelling 3.2.4
gebruik hebben gemaakt van additiviteit en de driehoeksongelijkheid als ei-
genschappen van de Lebesgue-integraal, terwijl we niet hebben gecontroleerd
of deze eigenschappen daadwerkelijk gelden voor de Lebesgue-integraal. Dit
blijkt echter wel zo te zijn en het bewijs voor de geldigheid van deze eigen-
schappen kan de lezer terugvinden in [12], p85.

Merk op dat de gedomineerde convergentie stelling (Stelling 3.2.4) niet geldt
in de context van Riemann-integratie. Immers, we kunnen exact hetzelfde
tegenvoorbeeld (de Dirichlet functie) construeren, zoals we ook hebben ge-
daan om te laten zien dat de monotone convergentie stelling (Stelling 3.2.1)
niet geldt in de context van Riemann-integratie. Neem derhalve weer de
rij van functies (gk)k∈N zoals gedefinieerd in (3.11). En neem vervolgens als
dominerende functie de constante functie 1. We hebben dan een rij van
Riemann-integreerbare functies die convergeren tot de Dirichlet functie en
welke wordt gedomineerd door de zojuist genoemde constante functie die bo-
vendien Riemann-integreerbaar is. Echter, we weten dat de Dirichlet functie
niet Riemann-integreerbaar is en derhalve concluderen we inderdaad dat Stel-
ling 3.2.4 niet geldt in de context van Riemann-integratie.

Stelling 3.2.4 zou nog steeds gelden indien we in plaats van een rij Lebesgue-
integreerbare functies ((un)n∈N ⊂ L1(µ)), een rij meetbare functies met li-
mietsfunctie u hebben welke bijna overal uniform begrensd zijn door een
functie w ∈ L1(µ) zoals in de stelling. Immers, uit de monotoniciteit van
Lebesgue-integralen (zie [12], Stelling 10.4(iv)) in combinatie met Gevolg
3.2.1 zou dan volgen dat de desbetreffende rij van meetbare functies Lebesgue-
integreerbaar zijn en daarmee ook de bijbehorende limietsfunctie u (zoals be-
handeld in het bewijs van Stelling 3.2.4.) Echter, in de context van Riemann-
integratie garandeert de Riemann-integreerbaarheid van de functie w niet
dat, noch de reedsgenoemde rij van meetbare functies Riemann-integreerbaar
zijn, noch de bijbehorende limietsfunctie Riemann-integreerbaar is. Merk op
dat het tegenvoorbeeld van de Dirichlet functie dit illustreert! Een moge-
lijke oplossing in de context van Riemann-integratie is om de extra eis te
stellen dat de rij van functies Riemann-integreerbaar zijn; uniform begrensd
zijn door een zekere constante M en bovendien dat de bijbehorende limiets-
functie Riemann-integreerbaar is. En zoals in paragraaf 2.3 al is benoemd
zou een andere mogelijke oplossing zijn om de extra eis te stellen dat de rij
van functies Riemann-integreerbaar zijn en bovendien uniform convergeren
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tot de limietsfunctie, wat immers impliceert dat de limietsfunctie Riemann-
integreerbaar is. We zien nu dus dat de gedomineerde convergentie stelling
voor Lebesgue-integratie inderdaad een zeer mooi resultaat is ten opzichte
van een soortgelijk resultaat in de context van Riemann-integratie. [1]
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Hoofdstuk 4

Bijdrage van de (λ-)integraal
aan de infinitesimaalrekening

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe de Lebesgue-integraal is ge-
definieerd en dat vanuit deze definitie een aantal mooie stellingen volgen
waaruit blijkt dat de Lebesgue-integraal soepeler is met rijen van functies en
bijbehorende limietsfuncties dan de Riemann-integraal. Ook hebben we een
voorbeeld gezien van een functie welke niet Riemann-integreerbaar is, maar
wél Lebesgue-integreerbaar is. Dit alles leidt ons tot de vraag:

“Is de klasse van bijna overal begrensde Lebesgue-integreerbare
functies, gedefinieerd op een gesloten en begrensd interval een
uitbreiding van de klasse van eigenlijke Riemann-integreerbare
functies?”

Het is precies deze vraag waar we ons in dit hoofdstuk in zullen verdiepen.
Derhalve zullen we ons in dit hoofdstuk beperken tot de Lebesgue-maat. Het
doel hierbij is om de reeds genoemde klassen met elkaar te vergelijken, waar-
bij we een poging doen om beide klassen te visualiseren. Zo zullen we in
paragraaf 4.1 zien dat iedere eigenlijke, Riemann-integreerbare functie ook
Lebesgue-integreerbaar is en verder zullen we in deze paragraaf ook de reeds
genoemde klasse van Riemann-integreerbare functies visualiseren doormid-
del van het zogenaamde Lebesgue criterium voor Riemann-integreerbaarheid
(herinner Stelling 2.2.1!) In paragraaf 4.2 zullen we de focus leggen op de
reeds genoemde klasse van Lebesgue-integreerbare functies, met als doel deze
klasse te visualiseren We beëindigen vervolgens deze paragraaf (en tevens dit
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hoofdstuk), met het definiëren van de klasse van functies welke het verschil
vormen tussen de eerder genoemde klassen van functies.

4.1 De klasse van eigenlijke Riemann-

integreerbare functies

Zoals reeds is benoemd, is het doel van deze paragraaf om de klasse van
eigenlijke Riemann-integreerbare functies te visualiseren. Om dit te kunnen
verwezenlijken, zullen we nu allereerst bewijzen dat elke eigenlijke Riemann-
integreerbare functie (gedefinieerd op een gesloten en begrensd interval I =
[a, b]) Lebesgue-integreerbaar is met betrekking tot de Lebesgue-maat (λ).

Stelling 4.1.1 (Stelling 12.8 uit [12]). Zij u : [a, b] → R een meetbare en
Riemann-integreerbare functie. Dan geldt:

u ∈ L1(λ) en

∫
[a,b]

u dλ = (R)

∫ b

a

u(x) dx.

Hierbij dient ‘(R)’ voor de laatst genoemde integraal om te benadrukken dat
deze integraal een Riemann-integraal is.

Om deze stelling te kunnen bewijzen moeten we nog één ander resultaat
observeren, welke een direct gevolg is van Stelling 3.2.3.

Gevolg 4.1.1 ([12], p91). Zij u, v ∈M(A) zodanig dat u = v µ-bijna overal.
Dan geldt:

(i) u, v ≥ 0 =⇒
∫
u dµ =

∫
v dµ;

(ii) u ∈ L1(µ) =⇒ v ∈ L1(µ) en
∫
u dµ =

∫
v dµ.

Voor het bewijs van het bovenstaande gevolg verwijzen we de lezer naar [12],
p91.

Bewijs van Stelling 4.1.1. In dit bewijs volgen we de behandeling van [12],
p103, p104.

Gezien u Riemann-integreerbaar is, bestaat er een rij van partities V (i) =
{t0, t1, · · · , ti} van [a, b] zodanig dat:

29



lim
i→∞

L(u, V (i)) =

∫
u =

∫
u = lim

i→∞
U(u, V (i)).

Zonder verlies van algemeenheid mogen we veronderstellen dat V (i) ⊂ V (i+
1) ⊂ · · · , waarbij we observeren dat de onder- en bovensommen, respec-
tievelijk, stijgen en dalen wanneer de partities verfijnen (herinner Lemma

2.1.1.) De corresponderende simpelfuncties σ
V (i)
u en Σ

V (i)
u , respectievelijk,

gedefinieerd door:

σV (i)
u (x) :=

i∑
j=1

inf
x∈[tj−1,tj ]

u(x)1[tj−1,tj)(x),

ΣV (i)
u (x) :=

i∑
j=1

sup
x∈[tj−1,tj ]

u(x)1[tj−1,tj)(x),

convergeren monotoon tot:

σu := sup
i∈N

σV (i)
u ≤ u ≤ inf

i∈N
ΣV (i)
u =: Σu,

en vanuit Stelling 3.2.1 concluderen we:∫
u = lim

i→∞
L(u, V (i)) = lim

i→∞

∫
[a,b]

σV (i)
u dλ =

∫
[a,b]

σu dλ,

en bovendien:∫
u = lim

i→∞
U(u, V (i)) = lim

i→∞

∫
[a,b]

ΣV (i)
u dλ =

∫
[a,b]

Σu dλ.

Ofwel, σu,Σu ∈ L1(λ). Gezien u Riemann-integreerbaar is, hebben we:∫
[a,b]

Σu dλ−
∫
[a,b]

σu dλ =

∫
u−

∫
u = 0,

vanwaar Stelling 3.2.3(i) impliceert dat Σu = σu Lebesgue a.e. Derhalve
geldt:

{u 6= Σu} ∪ {u 6= σu} ⊂ {σu 6= Σu} ∈ Nλ,
en vanuit Gevolg 4.1.1(ii) concluderen we dan dat u Lebesgue-integreerbaar
is. [12], p103, p104.
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Het zal de lezer wellicht zijn opgevallen dat we veronderstellen dat u een
meetbare functie is. Echter, de meetbaarheid van u volgt ook al uit de ver-
onderstelling dat u Riemann-integreerbaar is. Immers, Uit dit laatste volgt
het bestaan van de functies σu en Σu, waarbij σu het supremum is van de rij
van simpele functies σ

V (i)
u en waarbij Σu het infimum is van de rij van simpele

functies Σ
V (i)
u (Zie het bovenstaande bewijs.) Uit de meetbaarheid van de

reeds genoemde rijen van simpelfuncties volgt dan dat σu en Σu meetbaar
zijn (zie [12], p66.) Bovendien volgt uit het bovenstaande bewijs dat Σu = σu
= u Lebesgue a.e. Derhalve is u een meetbare functie. Vanuit Stelling 4.1.1
in combinatie met een dergelijk voorbeeld als de Dirichletfunctie, zien we nu
dus dat de Lebesgue-integraal de eigenlijke Riemann-integraal uitbreidt.

We zullen dadelijk Stelling 2.2.1 gaan bewijzen, waarmee we zien dat we
de klasse van eigenlijke Riemann-integreerbare functies kunnen visualiseren
doormiddel van het begrip ‘bijna overal’, zoals in het vorige hoofdstuk is
gedefinieerd. Merk op dat Stelling 2.2.1 daadwerkelijk de klasse van eigen-
lijke Riemann-integreerbare functies visualiseert. De lezer weet immers al
vanuit hoofdstuk 2 dat iedere continue functie, gedefinieerd op een gesloten
en begrensd interval, Riemann-integreerbaar is (dit zal de lezer dadelijk ook
eindelijk gaan inzien). Echter, doormiddel van Stelling 2.2.1 weten we ook
precies welke discontinue functies Riemann-integreerbaar zijn, waarmee we
de gewenste klasse van eigenlijke Riemann-integreerbare functies complemen-
teren.

Voordat we Stelling 2.2.1 gaan bewijzen, observeren we allereerst nog een
voorbeeld waarin we Stelling 2.2.1 zullen toepassen.

Voorbeeld 4.1.1 (Thomae’s functie, [5]). Zij T : [0, 1] → R de functie
gedefinieerd door:

T (x) :=

{
1
q

als x = p
q
∈ Q volledig vereenvoudigd,

0 als x /∈ Q.
(4.1)

Deze functie staat bekend als Thomae’s functie.

Merk op dat T discontinu is op alle rationale getallen. Immers, herinner dat
elk rationaal getal x een limiet is van een rij irrationale getallen (xn)n∈N.
Uit een dergelijke rij volgt dan dat de functie waarde T (xn) naar 0 nadert
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wanneer n naar oneindig gaat, terwijl de functie waarde T (x) ongelijk is aan
0. We concluderen derhalve inderdaad dat Thomae’s functie discontinu is op
alle rationale getallen.

Het blijkt dat Thomae’s functie wel continu is op [0, 1] \ Q. Immers, merk
allereerst vanuit de definitie van T op dat voor iedere rij (yn)n∈N welke con-
vergeert tot een irrationaal getal y ∈ [0, 1] en welke slechts een eindig aan-
tal rationale elementen bevat, de functie waarde T (yn) convergeert tot T (y),
wanneer n naar oneindig gaat. Derhalve hebben we de continüıteit van T
op [0, 1] \Q bewezen indien we voor iedere rij van rationale getallen (rn)n∈N,
welke convergeert tot een irrationaal getal r ∈ [0, 1], aantonen dat de functie
waarde T (rn) nadert tot T (r), wanneer n naar oneindig gaat. Zij derhalve
r ∈ [0, 1] irrationaal en zij verder (rn)n∈N een rij bestaande uit rationale ge-
tallen, welke convergeert tot r. We kunnen dan iedere rn schrijven als een
volledig vereenvoudigde breuk pn

qn
. Uit de convergentie van pn

qn
tot r en het feit

dat r oneindig veel decimalen heeft, volgt dan dat qn naar oneindig nadert
wanneer n naar oneindig gaat. Uit dit laatste in combinatie met de definitie
van de functie T volgt dan dat T (rn) naar T (r) convergeert. Uit dit alles
concluderen we dan inderdaad dat Thomae’s functie continu is op [0, 1] \Q.

Eerder hebben we gezien dat de Lebesgue-maat over een aftelbare verzameling
gelijk is aan 0. Derhalve zien we nu dat Thomae’s functie bijna overal con-
tinu is op [0, 1] en concluderen we vanuit Stelling 2.2.1 dat Thomae’s functie
Riemann-integreerbaar is.

Laten we dit voorbeeld afronden door Thomae’s functie te vergelijken met de
Dirichlet functie. Zoals de lezer wellicht al is opgevallen, lijken deze beide
functies op elkaar. Beide functies hebben immers dezelfde waarde voor alle
irrationale getallen en verschillen slechts op de rationale getallen. Op soort-
gelijke wijze als net kunnen we aantonen dat de Dirichlet functie discontinu is
op, zowel de rationale getallen, als op de irrationale getallen. Dat wil zeggen
dat de Dirichlet functie overal discontinu is en derhalve volgt ook uit Stelling
2.2.1 dat de Dirichlet functie niet Riemann-integreerbaar is.

Bewijs van Stelling 2.2.1. In dit bewijs volgen we de behandeling van [12],
p104, p105.

‘⇒’: We veronderstellen dat u Riemann-integreer-
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baar is. Zij verder V (i), σu en Σu zoals in het bewijs van Stelling 4.1.1. Uit
de definitie van het supremum en infimum vinden we dan voor iedere ε > 0
en iedere x ∈ [a, b] een n(x, ε) ∈ N zodanig dat:

|σV (i)
u (x)− σu(x)|+ |ΣV (i)

u (x)− Σu(x)| ≤ ε voor alle i ≥ nε,x. (4.2)

Zij nu x0 ∈ [a, b] \
⋃
n∈N V (n) en zij verder i ≥ nε,x0 . Er bestaan dan tj−1,

tj ∈ V (i) zodanig dat x0 ∈ (tj−1, tj). Uit (4.2) volgt dan dat voor alle
y ∈ (tj−1, tj) geldt:

|u(x0)− u(y)| ≤ sup
x∈[tj−1,tj ]

u(x) − inf
x∈[tj−1,tj ]

u(x)

= ΣV (i)
u (x0)− σV (i)

u (x0)

≤ ε+ |Σu(x0)− σu(x0)|.

(4.3)

Zoals in het bewijs van Stelling 4.1.1 concluderen we vanuit de Riemann-
integreerbaarheid van u dat {Σu 6= σu} een λ-nul verzameling is. Uit dit
laatste in combinatie met (4.3) volgt dan:

{x : u niet continu in x} ⊂
⋃
n∈N

V (n)︸ ︷︷ ︸
aftelbare verzameling

∪
λ-nul verzameling︷ ︸︸ ︷
{Σu 6= σu} ∈ Nλ.

‘⇐’: We veronderstellen nu dat de verzameling {x : u niet continu in x} (een
deelverzameling van) een λ-nul verzameling is. Zij nu V (i) een partitie van
[a, b] en x0 ∈ [a, b] zodanig dat u continu is in x0. Er bestaat dan een
k = k(x0, V (i)) ∈ N zodanig dat x0 ∈ [tk−1, tk], waarbij tk−1, tk ∈ V (i).
Gezien we zonder verlies van algemeenheid mogen veronderstellen dat V (i) ⊂
V (i + 1) ⊂ · · · , geldt dat tk−1, tk steeds dichter naar x0 naderen, wanneer i
naar oneindig gaat. Derhalve geldt:

Σu(x0)− σu(x0) ≤ sup
x∈[tk−1,tk]

u(x) − inf
x∈[tk−1,tk]

u(x),

waarbij uit de continüıteit van u in x0 volgt dat de laatste term naar nul gaat
wanneer i naar oneindig gaat. We zien dus dat het volgende geldt:

{x : u continu in x} ⊂ {Σu = σu},
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ofwel,

{Σu 6= σu} ⊂ {x : u niet continu in x}.

Uit dit laatste in combinatie met de veronderstelling dat de verzameling
{x : u niet continu in x} (een deelverzameling van) een λ-nul verzameling is
volgt dan dat de meetbare verzameling {Σu 6= σu} een deelverzameling van
een nul verzameling is. Hieruit volgt dan:∫

u
def
=

∫
[a,b]

Σu dλ =

∫
[a,b]

σu dλ
def
=

∫
u,

ofwel, u is Riemann-integreerbaar.

Merk op dat we in het bovenstaande bewijs gebruik hebben gemaakt van
de eigenschappen dat de vereniging van een tweetal nul verzamelingen weer
een nul verzameling definieert en dat bovendien een deelverzameling van een
nul verzameling weer een nul verzameling definieert. We hebben dit echter
niet expliciet bewezen. Echter, Zij (X,A, µ) een maatruimte, dan kan men
vanuit Definitie 3.1.2 aantonen dat voor een tweetal meetbare verzamelingen
A,B ∈ A de volgende eigenschappen gelden:

(i) A ⊂ B =⇒ µ(A) ≤ µ(B),

(ii) µ(A ∪B) ≤ µ(A) + µ(B).

Vanuit deze eigenschappen volgt dan inderdaad dat iedere deelverzameling
van een nul verzameling een nul verzameling definieert en bovendien dat de
vereniging van twee nul verzamelingen ook weer een nul verzameling defini-
eert.

4.2 De klasse van (λ-)integreerbare reële func-

ties van de vorm f : [a, b]→ R
Nu we de klasse van eigenlijke Riemann-integreerbare functies hebben gevisu-
aliseerd, zullen we de klasse van bijna overal begrensde, Lebesgue-integreerbare
functies, gedefinieerd op een gesloten en begrensd interval visualiseren.
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Uitgaande van de Lebesgue-maat is het gemakkelijk in te zien dat ieder
begrensd interval meetbaar is en van eindige maat is. In het bijzonder zien we
dus dat de klasse van bijna overal begrensde, Lebesgue-integreerbare functies,
gedefinieerd op een gesloten en begrensd interval een domein van eindige
maat hebben. Uit dit laatste in combinatie met de eis dat een dergelijke
functie bijna overal begrensd moet zijn om deel uit te kunnen maken van de
reeds genoemde klasse, volgt dat we deze gewenste klasse als volgt kunnen
visualiseren.

Stelling 4.2.1. Zij (X,A, µ) een maatruimte met µ(X) < ∞. Zij verder
f : X → R een functie die bijna overal begrensd is. Dan is f Lebesgue-
integreerbaar dan en slechts dan als f meetbaar is.

Bewijs. ‘⇒’: Deze implicatie volgt direct uit Definitie 3.1.6.
‘⇐’: We veronderstellen dat f een meetbare functie is. Uit deze veronderstel-
ling volgt dat f+ en f− meetbare functies zijn. Uit Lemma 3.1.1 volgt dan
het bestaan van twee rijen van stijgende positieve simpele functies, (fn)n∈N,
(gn)n∈N ∈ E+(A) zodanig dat limn→∞ fn = f+ en limn→∞ gn = f−. Uit de
begrensdheid van f a.e. volgt het bestaan van een constante M > 0 zodanig
dat |f | ≤ M a.e. Uit het gegeven dat µ(X) < ∞ volgt dan dat de functie
g : X → R gedefinieerd door de constante functie M Lebesgue-integreerbaar
is.

Merk op dat (fn)n∈N ⊂ L1(µ) en dat bovendien geldt:

(a) |fn(x)| ≤ g(x) voor alle n ∈ N, voor bijna alle x ∈ X en g ∈ L1(µ),

(b) f+(x) = limn→∞ fn(x) bestaat in [−∞,∞] voor alle x ∈ X.

vanuit Stelling 3.2.4 observeren we dan dat
∫
f+ dµ < ∞. Op soortgelijke

wijze observeren we vanuit Stelling 3.2.4 dat
∫
f− dµ < ∞. Uit Definitie

3.1.6 volgt dan dat f Lebesgue-integreerbaar is.

Vanuit de bovenstaande stelling concluderen we dus dat de klasse van bijna
overal begrensde, Lebesgue-integreerbare functies, gedefinieerd op een ge-
sloten en begrensd interval precies wordt gegeven door alle meetbare, bijna
overal begrensde functies die gedefinieerd zijn op een gesloten en begrensd
interval. Hiermee hebben we de gewenste klasse gevisualiseerd. Tevens con-
cluderen we vanuit Stellingen 4.1.1 en 2.2.1 in combinatie met Stelling 4.2.1
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dat het verschil tussen de klasse van eigenlijke Riemann-integreerbare func-
ties en de klasse van bijna overal begrensde, Lebesgue-integreerbare functies,
gedefinieerd op een gesloten en begrensd interval precies wordt gegeven door
de klasse van alle meetbare, bijna begrensde functies, gedefinieerd op een
gesloten en begrensd interval, welke niet bijna overal continu zijn.
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Hoofdstuk 5

Waarom Riemann-integratie?

In Hoofdstukken 3 & 4 hebben we een aantal significante voordelen van
Lebesgue-integratie gezien ten opzichte van Riemann-integratie. Bovendien
hebben we gezien dat Lebesgue-integratie een uitbreiding is van Riemann-
integratie wanneer we ons beperken tot eigenlijke Riemann-integreerbare
functies. Een logische (en wellicht wel een prangende) vraag om derhalve
op dit moment te stellen is:

“Waarom Riemann-integratie, terwijl Lebesgue-integratie tot op
grote hoogte een uitbreiding is van Riemann-integratie en vele
voordelen heeft ten opzichte van Riemann-integratie?”

Hoewel de Riemann-integraal niet vele voordelen heeft ten opzichte van de
Lebesgue-integraal, geven we in dit korte hoofdstuk een aantal sterke kanten
van de Riemann-integraal welke we in verband zullen brengen met Lebesgue-
integratie.

Ten eerste is Riemann-integratie intüıtief gezien veel duidelijker dan Lebesgue-
integratie. Immers, informeel gesproken is het verschil tussen deze beide
vormen van integratie dat we in het geval van Riemann-integratie integre-
ren over het domein van een gegeven Riemann-integreerbare functie en we
in het geval van Lebesgue-integratie integreren over het co-domein van een
Lebesgue-integreerbare functie. Echter, vanuit de Riemann-integratie valt
duidelijk in te zien dat we inderdaad integreren over het domein van een
geschikte functie door steeds fijnere verdelingen te kiezen, terwijl het over
het algemeen lastiger valt in te zien dat we bij Lebesgue-integratie integreren
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over het co-domein van een geschikte functie f door steeds betere simpele
functies te kiezen als benadering voor de positieve (f+) en negatieve (f−)
gedeelten van f . Bovendien zijn de definities van boven- en ondersommen
gemakkelijker te begrijpen dan de definities van integralen van simpele func-
ties, vanwege de maattheorie die aan dit laatste verbonden is. Dit brengt
ons bij het volgende.

Ten tweede is de Riemann-integraal gemakkelijker te definiëren vergeleken
met de Lebesgue-integraal. Immers, voor het definiëren en begrijpen van
de Riemann-integraal, hoeft men slechts te beschikken over een stuk basis
kennis van de analyse. Echter, basis kennis vanuit de analyse is niet genoeg
om de Lebesgue-integraal te kunnen definiëren en te begrijpen, gezien kennis
over maattheorie noodzakelijk is (zoals de lezer in hoofdstuk 3 heeft geobser-
veerd.) Vanwege dit sterke punt van Riemann-integratie is het ook logisch
dat men over het algemeen eerst kennis maakt met de Riemann-integraal.

Ten derde kunnen we de Riemann-integratie generaliseren tot integratie vol-
gens Henstock-Kurzweil. Deze laatste vorm van integratie is een uitbreiding
van Lebesgue-integratie en heeft bovendien een zeer sterke fundamentele stel-
ling van de Infinitesimaalrekening. In het volgende hoofdstuk - welke com-
pleet is toegewijd aan de Henstock-Kurzweil-integraal - zal de lezer meer
kennis op doen over de Henstock-Kurzweil-integraal.
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Hoofdstuk 6

De Henstock-Kurzweil-
integraal

Zoals in het vorige hoofdstuk al is benoemd, zullen we ons in dit hoofdstuk
bezighouden met de Henstock-Kurzweil-integraal. Deze vorm van integra-
tie kunnen we afleiden uit de integratie methode volgens Riemann, zoals de
lezer zal zien in paragraaf 6.1. We zullen in paragraaf 6.2 bewijzen dat de
Henstock-Kurzweil-integraal een generalisatie is van de Riemann-integraal
en bovendien zullen we kort beargumenteren dat in een zeker opzicht de
Henstock-Kurzweil-integraal een uitbreiding is van de Lebesgue-integraal.
Ten slotte behandelen we in paragraaf 6.3 de fundamentele stelling van de In-
finitesimaalrekening behorend bij deze vorm van integratie. Het blijkt immers
dat Henstock-Kurzweil integratie de inverse operatie is van differentiatie!

6.1 Definitie van de Henstock-Kurzweil-

integraal

In deze paragraaf volgen we de behandeling van [7].

Zoals reeds benoemd kunnen we de Henstock-Kurzweil-integraal definiëren
vanuit de definitie van de Riemann-integraal. Echter, we zullen dit doen van-
uit een definitie van de Riemann-integraal welke anders is geformuleerd dan
Definitie 2.1.2 (namelijk in ε-δ-vorm.) Om deze equivalente definitie van de
Riemann-integraal te kunnen formuleren, dient de lezer bekend te zijn met
het begrip ‘gelabelde partitie.’
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Zij in deze paragraaf I = [a, b] een gesloten en begrensd interval. We her-
inneren de lezer eraan dat een partitie V := {[xi−1, xi] : 1 ≤ i ≤ n} van I
gedefinieerd is als een verdeling van I in een eindig aantal gesloten en be-
grensde deelintervallen [xi−1, xi], waarbij slechts de bijbehorende eindpunten
in intersecties van paren van dergelijke deelintervallen kunnen voorkomen.
We observeren van hieruit nu de volgende definitie.

Definitie 6.1.1 (Gelabelde partitie). Een gelabelde partitie,

T := {(ti, [xi−1, xi]) : 1 ≤ i ≤ n},

van een interval I is een eindige verzameling geordende paren, waarbij ti ∈
[xi−1, xi] voor alle i, en waarbij de intervallen [xi−1, xi] een partitie vormen
van I. De getallen ti zijn de corresponderende labels.

Voor het gemak worden vaak de begin- of eindpunten van de deelintervallen
[xi−1, xi] gekozen als labels. Beschouw als voorbeeld het interval [0, 1]. Merk
dan vervolgens op dat de verzameling {(0, [0, 1

3
]), (1

3
, [1

3
, 2
3
]), (2

3
, [2

3
, 1])} een

gelabelde partitie van [0, 1] is. Nu de lezer bekend is met het begrip ‘gelabelde
partitie’, kunnen we observeren hoe een Riemann-som in termen van een
gelabelde partitie is gedefinieerd. Deze definitie is als volgt.

Definitie 6.1.2 (Riemann-som). Zij T := {(ti, [xi−1, xi]) : 1 ≤ i ≤ n} een
gelabelde partitie van I en zij verder f : I → R een functie. Dan is

S(f, T ) :=
n∑
i=1

f(ti)(xi − xi−1)

De Riemann-som van de functie f corresponderend met de gelabelde partitie
T .

Nu we de definitie van een riemann-som weten, in termen van een gelabelde
partitie, kunnen we de definitie van de Riemann-integraal definiëren in ter-
men van een gelabelde partitie (en in ε-δ-vorm.) Deze definitie is als volgt.

Definitie 6.1.3 (Riemann-integraal in ε-δ-vorm). Voor een functie f : I →
R, is het getal A =

∫ b
a
f de Riemann-integraal van f indien voor elke ε > 0

een δ = δ(ε) > 0 bestaat zodanig dat als T := {(ti, [xi−1, xi]) : 1 ≤ i ≤ n} een
willekeurige gelabelde partitie is van I waarbij 0 < xi − xi−1 ≤ δ voor alle
i = 1, 2, · · · , n, er dan geldt |S(f, T )− A| ≤ ε.
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We kunnen vanuit deze definitie van de Riemann-integraal in ε-δ-vorm de
Henstock-Kurzweil-integraal definiëren. Om dit laatste te kunnen doen zal
de lezer, ter voorbereiding, eerst nog kennis op moeten doen van een tweetal
definities en het zogenaamde Lemma van Cousin.

Definitie 6.1.4 (Gauge). Een functie γ gedefinieerd op het interval I wordt
een gauge genoemd indien geldt dat γ(x) > 0 voor alle x ∈ I.

Zoals de lezer wellicht zelf al heeft geobserveerd, zijn er vele voorbeelden van
gauges te verzinnen. Denk bijvoorbeeld aan alle positieve constante functies
gedefinieerd op een interval I. Of denk aan de cosinus-functie gedefinieerd
op het interval [0, 1].

Definitie 6.1.5 (γ-fijn). Zij γ een gauge op het interval I en zij verder
T := {(ti, [xi−1, xi]) : 1 ≤ i ≤ n} een gelabelde partitie van I. Dan wordt T
γ-fijn genoemd indien xi − xi−1 ≤ γ(ti) voor alle i = 1, 2, . . . , n.

Het blijkt dat er voor iedere gauge γ gedefinieerd op het interval I een γ-
fijne gelabelde partitie bestaat. Dit laatste staat bekend als het Lemma van
Cousin.

Lemma 6.1.1 (Lemma van Cousin). Zij γ een gauge welke gedefinieerd is op
het interval I, dan bestaat er een gelabelde partitie van het interval I welke
γ-fijn is.

Een manier om Lemma 6.1.1 te bewijzen is doormiddel van de verzameling
S welke gedefinieerd is door:

S := {x ∈ (a, b] : ∃ γ-fijne gelabelde partitie van [a, x]}.

Het doel van dit bewijs is dan dat men laat zien dat het supremum van S
bestaat en wordt gegeven door b. Voor een dergelijk bewijs verwijzen we de
lezer naar [7].

We kunnen nu de Henstock-Kurzweil-integraal definiëren. De definitie is als
volgt.

Definitie 6.1.6 (Henstock-Kurzweil-integraal). Voor een functie f : I → R,

is het getal B =
∫ b
a
f de Henstock-Kurzweil-integraal van f indien voor elke

ε > 0 een gauge γ bestaat zodanig dat als T := {(ti, [xi−1, xi]) : 1 ≤ i ≤ n}
een γ-fijne, gelabelde partitie is, er dan geldt |S(f, T )−B| ≤ ε.
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6.2 De Henstock-Kurzweil integraal tegenover

de Riemann- en Lebesgue-integraal

Het doel van deze paragraaf is te bewijzen dat de Henstock-Kurzweil-integraal
een generalisatie is van de Riemann-integraal en we zullen beknopt laten zien
dat de Henstock-Kurzweil-integraal een uitbreiding is van de klasse van reële,
Lebesgue-integreerbare functies. We veronderstellen weer dat I = [a, b] een
gesloten en begrensd interval is.

Stelling 6.2.1 (Stelling 3.1 uit [7]). Zij f : I → R een Riemann-integreerbare

functie op I met
∫ b
a
f = A, dan is f Henstock-Kurzweil-integreerbaar op I

met
∫ b
a
f = A.

Bewijs. In dit bewijs volgen we de behandeling van [7], p8.

We veronderstellen dat de functie f : I → R Riemann-integreerbaar is op I.
Zij nu ε > 0. Gezien f Riemann-integreerbaar is bestaat er een constante
δ = δ(ε) > 0 zodanig dat als T := {(ti, [xi−1, xi]) : 1 ≤ i ≤ n} een gelabelde
partitie is op I waarbij xi − xi−1 ≤ δ voor alle i = 1, 2, · · · , n, er dan geldt
|S(f, T )− A| ≤ ε. We kiezen nu onze gauge γ, gedefinieerd op I, door:

γ(x) = δ.

We weten dan dat indien T een γ-fijne, gelabelde partitie is van I, er geldt:

|S(f, T )− A| ≤ ε.

Omdat we ε willekeurig gekozen hebben, weten we dat dit laatste geldt voor
alle ε > 0 en dus concluderen we dat f Henstock-Kurzweil-integreerbaar is
met

∫ b
a
f = A.

Vanuit het bovenstaande bewijs en Definities 6.1.3 en 6.1.6, kan de lezer ob-
serveren dat de Henstock-Kurzweil-integraal inderdaad een generalisatie is
van de Riemann-integraal.

Het blijkt dat de klasse van Henstock-Kurzweil-integreerbare functies ook
een uitbreiding is van reële functies uit L1(λ). We zullen dit nu beknopt
beargumenteren. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van Stellingen
3.2.1 en 3.2.4, welke ook gelden binnen de context van Henstock-Kurzweil-
integratie. Dit laatste zullen we echter niet bewijzen gezien dit, noch het doel
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van deze paragraaf is, noch tot de kern van deze scriptie behoort. Eveneens
zullen we het volgende resultaat - welke we dadelijk zullen toepassen in onze
beknopte argumentatie - niet bewijzen.

Stelling 6.2.2 (Lusin, [10], p43). Zij f een meetbare functie, dan bestaat er
een rij van continue functies, (fn)n∈N, welke bijna overal convergeert tot f .

De beknopte argumentie is nu als volgt.

Zij f : D → R een reële functie uit L1(λ). We kunnen dan f schrijven als
f+ − f− (herinner dat f+(x) := max(f(x), 0) en f−(x) := −min(f(x), 0).)
Uit de veronderstelling dat f Lebesgue-integreerbaar is in combinatie met
Definitie 3.1.6 volgt dat de niet-negatieve, reële functies f+ en f− Lebesgue-
integreerbaar zijn en dus in het bijzonder Lebesgue-meetbaar zijn. Vanuit
Stelling 6.2.2 volgt dan het bestaan van twee rijen van continue functies,
(fn)n∈N en (gn)n∈N, welke, respectievelijk, bijna overal convergeren tot f+ en
f−.

Zonder verlies van algemeenheid beschouwen we nu alleen f+. Voor deze
laatste functie definiëren we nu de volgende rij van functies:

f+
m(x) := min(f+(x),m), met, x ∈ D en m ∈ N. (6.1)

Gezien f+ en de constante functie m Lebesgue-integreerbaar zijn en het mini-
mum over twee Lebesgue-integreerbare functies ook weer Lebesgue-integreer-
baar is (zie [12], Stelling 10.4(iii)), observeren we nu dat f+

m Lebesgue-
integreerbaar is voor iedere m ∈ N. Voor iedere n kunnen we vervolgens
fn ook afkappen met iedere m ∈ N, zoals in (6.1). Voor iedere m is dan
de resulterende rij continu vanwege de continüıteit van, zowel de functies
(fn)n∈N, als de constante functie m. Ook merken we op dat een dergelijke
resulterende rij van continue functies, na afkapping met de constante functie
m, bijna overal convergeert tot f+

m en per definitie wordt gedomineerd doorm.

Gezien iedere continue reële functie Riemann-integreerbaar is, volgt dan uit
de continüıteit van, zowel de reële constante functie m, als de rij van reële
functies - welke bijna overal convergeren tot f+

m en bovendien worden gedomi-
neerd door m - in combinatie met Stellingen 4.1.1 en 6.2.1 dat we voor iedere
f+
m een rij van, zowel Lebesgue-, als Henstock-Kurzweil-integreerbare func-

ties hebben die bijna overal convergeren tot f+
m en worden gedomineerd door
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de constante functie m welke ook, zowel Lebesgue- als Henstock-Kurzweil-
integreerbaar is. Bovendien weten we vanuit de Stellingen 4.1.1 en 6.2.1 dat
de Lebesgue-integralen van ieder element uit de laatstgenoemde rij en de
functie m gelijk zijn aan de corresponderende Henstock-Kurzweil integralen.
Uit dit alles in combinatie met de gedomineerde convergentie stelling (Stelling
3.2.4) volgt dan dat f+

m, zowel Lebesgue- als Henstock-Kurzweil-integreerbaar
is voor iedere m ∈ N en dat beide integratie methoden dezelfde waarden ge-
ven voor de corresponderende integralen (dus (λ)

∫
D
fm dλ = (HK)

∫
D
fm dx

voor elke m ∈ N, waarbij (λ)
∫

en (HK)
∫

, respectievelijk, notatie is voor de
Lebesgue- en Henstock-Kurzweil-integraal.)

Nu dan, merk op dat de rij (f+
m)m∈N, zoals gedefinieerd in (6.1) een mono-

toon stijgende rij van positieve, Henstock-Kurzweil-integreerbare functies is
welke bijna overal convergeren tot de limietsfunctie f+. Uit de Lebesgue-
integreerbaarheid van deze limietsfunctie f+, weten we dan vanuit de mono-
tone convergentie stelling (Stelling 3.2.1) dat het volgende geldt:

lim
m→∞

∫
D

fm dλ <∞. (6.2)

Gezien we weten dat de Lebesgue-integralen van de functies fm gelijk zijn
aan de corresponderende Henstock-Kurzweil-integralen geldt (6.2) ook in ter-
men van de Henstock-Kurzweil-integraal. Uit dit laatste in combinatie met
Stelling 3.2.1 volgt dan nu dat de limietsfunctie f+ ook Henstock-Kurzweil-
integreerbaar is en dat de bijbehorende Henstock-Kurzweil-integraal gelijk
is aan de bijbehorende Lebesgue-integraal. Op soortgelijke wijze als net
kunnen we ook aantonen dat f− Henstock-Kurzweil-integreerbaar is en dat
de bijbehorende Henstock-Kurzweil-integraal gelijk is aan de bijbehorende
Lebesgue-integraal. Uit dit alles in combinatie met de lineariteit van de
Henstock-Kurzweil-integraal volgt dan dat de functie f Henstock-Kurzweil-
integreerbaar is en dat de bijbehorende Henstock-Kurzweil-integraal gelijk is
aan de bijbehorende Lebesgue-integraal.

Tot dusver hebben we kort beargumenteerd dat iedere reële Lebesgue in-
tegreerbare functie f uit L1(λ) ook Henstock-Kurzweil-integreerbaar is en
dat beide integratie methoden dezelfde integraal opleveren. Het resteert
ons nu dus nog te laten zien dat er een Henstock-Kurzweil-integreerbare
functie bestaat welke niet Lebesgue-integreerbaar is. Indien we dit laatste
hebben behandeld, dan hebben we dus inderdaad kort beargumenteerd dat
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de Henstock-Kurzweil-integraal een uitbreiding is van de klasse van reële
Lebesgue-integreerbare functies uit L1(λ). We beëindigen derhalve deze pa-
ragraaf met een voorbeeld van een reële functie welke Henstock-Kurzweil-
integreerbaar is, maar niet Lebesgue-integreerbaar.

Voorbeeld 6.2.1 (De Dirichlet integraal). We beschouwen de functie f :
(0,∞)→ R gedefinieerd door:

f(x) :=
sinx

x
.

We zullen laten zien dat f niet Lebesgue-integreerbaar is op (0,∞) met be-
hulp van Stelling 3.2.1. Dit gaat als volgt.

Herinner allereerst vanuit Definitie 3.1.6 dat een functie g Lebesgue-integreerbaar
is precies als de functie |g| Lebesgue-integreerbaar is. Indien we dus kunnen

aantonen dat |f | := |sinx|
x

niet Lebesgue-integreerbaar is op (0,∞), dan is f
ook niet Lebesgue-integreerbaar op (0,∞). Definieer derhalve nu op (0,∞)
de rij van functies (fn)n∈N door:

fn(x) :=

{
|f( 1

n
)| als 0 < x < 1

n

|f(x)| als x ≥ 1
n
.

Merk dan nu op dit een rij van continue functies is welke monotoon stijgend
is en convergeert tot de limietsfunctie |f |. Uit de continüıteit van alle fn
volgt dan dat elke fn Lebesgue-integreerbaar is. Uit Stelling 3.2.1 volgt dan
nu dat |f | Lebesgue-integreerbaar is precies als limn→∞

∫
(0,∞)

fn dλ < ∞.

Observeer echter dat dit laatste niet het geval is. We concluderen derhalve dat
de functie |f | niet Lebesgue-integreerbaar is op het interval (0,∞). Derhalve
is de functie f ook niet Lebesgue-integreerbaar op het interval (0,∞).

We hebben zojuist gezien dat (λ)
∫
(0,∞)

sinx
x

dλ niet bestaat. Deze integraal

staat ook wel bekend als de Dirichlet integraal en is wél Henstock-Kurzweil-
integreerbaar [4].

6.3 De fundamentele stelling van de Infinite-

simaalrekening

We beëindigen dit hoofdstuk met het formuleren en bewijzen van de fun-
damentele stelling van de Infinitesimaalrekening voor de Henstock-Kurzweil-
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integraal. Herinner dat deze stelling in de context van Riemann-integratie
als volgt is.

Stelling 6.3.1 (Fundamentele stelling van de Infinitesimaalrekening in de
context van Riemann-integratie). Zij F : [a, b] → R differentieerbaar op
ieder punt x ∈ [a, b]. Zij verder f = F ′ gedefinieerd op het interval [a, b]
Riemann-integreerbaar. Dan geldt de volgende gelijkheid:∫ b

a

f(x) dx = F (b)− F (a). (6.3)

We merken binnen deze stelling op dat het in de context van Riemann-
integratie noodzakelijk is dat de functie f zoals in de stelling Riemann-
integreerbaar moet zijn. In de context van Henstock-Kurzweil integratie
blijkt het echter niet noodzakelijk te zijn dat de functie f Henstock-Kurzweil-
integreerbaar moet zijn op dat (6.3) geldt. Daarmee wordt de fundamentele
stelling van de Infinitesimaalrekening in de context van Henstock-Kurzweil-
integratie als volgt.

Stelling 6.3.2 (Fundamentele stelling van de Infinitesimaalrekening in de
context van Henstock-Kurzweil-integratie, Stelling 5.1 uit [7]). Zij F : [a, b]→
R differentieerbaar op ieder punt x ∈ [a, b], dan is f = F ′ Henstock-Kurzweil-
integreerbaar op [a, b] en geldt de volgende gelijkheid:∫ b

a

f(x) dx = F (b)− F (a).

Bewijs. In dit bewijs volgen we de behandeling van [7].

Zij ε > 0 en zij verder t ∈ [a, b]. Gezien we veronderstellen dat F differenti-
eerbaar is in t, bestaat er een δ = δ(t) zodanig dat:

0 ≤ |x− t| ≤ δ, x ∈ [a, b] =⇒
∣∣∣∣F (x)− F (t)

x− t
− f(t)

∣∣∣∣ ≤ ε

b− a
.

We zullen nu voor onze gauge, γ(t), precies de zojuist genoemde δ(t) kiezen:

γ(t) := δ(t).

Dit laatste mogen we doen gezien δ = δ(t) strikt positief is voor iedere keuze
van t ∈ [a, b].
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Nu dan, indien |x − t| ≤ γ(t) voor x, t ∈ [a, b], dan hebben we dus het
volgende:

|F (x)− F (t)− f(t)(x− t)| ≤ ε

b− a
|x− t|. (6.4)

Zij vervolgens a ≤ α ≤ t ≤ β ≤ b en zij verder 0 ≤ |β−α| ≤ γ(t). Dan geldt
vanwege de driehoeksongelijkheid in combinatie met (6.4) het volgende:

|F (β)− F (α)− f(t)(β − α)| ≤ ε

b− a
|β − t|+ ε

b− a
|t− α|

=
ε

b− a
|β − α|.

(6.5)

Zij nu T := {(ti, [xi−1, xi]) : 1 ≤ i ≤ n} een γ-fijne gelabelde partitie van
[a, b]. Merk dan op dat vanuit de driehoeksongelijkheid in combinatie met
(6.5) volgt:

|S(f, T )− (F (b)− F (a))| = |F (b)− F (a)− S(f, T )|

=

∣∣∣∣∣
n∑
i=1

(F (xi)− F (xi−1))−
n∑
i=1

f(ti)(xi − xi−1)

∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣
n∑
i=1

(F (xi)− F (xi−1)− f(ti)(xi − xi−1))

∣∣∣∣∣
≤

n∑
i=1

|F (xi)− F (xi−1)− f(ti)(xi − xi−1)|

≤
n∑
i=1

ε

b− a
|xi − xi−1|

=
ε

b− a
(b− a) = ε.

Gezien we ε willekeurig gekozen hebben, geldt dit laatste voor elke ε > 0 en
derhalve concluderen we dat f = F ′ Henstock-Kurzweil-integreerbaar is op
[a, b] met

∫ b
a
f = F (b)− F (a).

Merk ten slotte op dat uit de fundamentele stelling voor de Infinitesimaalre-
kening in de context van Henstock-Kurzweil-integratie volgt dat Henstock-
Kurzweil-integratie inderdaad de inverse operatie is van differentiatie!
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Hoofdstuk 7

Conclusie

Hoewel de Riemann-integraal beschikt over een aantal mooie eigenschappen,
hebben we echter ook gezien dat de Riemann-integraal beperkingen heeft
op het gebied van discontinue functies en rijen van integreerbare functies.
Zo hebben we immers aan de hand van de Dirichlet functie gezien dat, zo-
wel de monotone convergentie stelling (Stelling 3.2.1), als de gedomineerde
convergentie stelling (Stelling 3.2.4) niet gelden in de context van Riemann-
integratie. Ook hebben we gezien dat iedere eigenlijke Riemann-integreerbare
functie ook Lebesgue-integreerbaar is, terwijl dit andersom niet per se geldt.
Daarmee hebben we gezien dat de klasse van Lebesgue-integreerbare functies
een uitbreiding is van de klasse van eigenlijke Riemann-integreerbare functies.
Echter, dit alles neemt niet weg dat de Riemann-integraal intüıtief veel duide-
lijker is dan de Lebesgue-integraal en daarmee wellicht ook gemakkelijker valt
te begrijpen dan de Lebesgue-integraal, gezien de Riemann-integraal niet be-
rust op een stuk maattheorie in tegenstelling tot de Lebesgue-integraal. Daar
komt ten slotte bovenop dat we de Riemann-integraal kunnen generaliseren
tot de Henstock-Kurzweil-integraal welke - zoals we reeds hebben gezien - een
uitbreiding is van alle reële Lebesgue-integreerbare functies met betrekking
tot de Lebesgue-maat en bovendien de inverse operator is voor differentia-
tie; iedere reële afgeleide functie is Henstock-Kurzweil-integreerbaar. Des-
ondanks concluderen we echter dat Lebesgue-integratie ontzettend krachtig
is, gezien Lebesgue-integratie toepasbaar is op een willekeurige maatruimte
(X,A, µ), terwijl dit noch het geval is voor Riemann-integratie, noch voor
Henstock-Kurzweil-integratie. Zo is voor integratie over een kans ruimte (Zie
voorbeeld 4.5(iv) uit [12]), de Lebesgue-integraal onmisbaar!
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