
Bewijzen door de eeuwen heen. Teksten bij werkcollege 2

Fragment 1

(Uit: Augustin Cauchy (1789-1857), Cours d’Analyse de l’Ecole Royale Poly-
technique (Parijs: Imprimérie Royale, 1821), Première Partie, Analyse Algébrique.
Vertaald door JPH uit de herdruk in A. Cauchy, Oeuvres Complètes, IIe Série,
Tome III, Parijs 1897, pp. 114-121.)

(p. 114)

Hoofdstuk VI. Convergente en divergente reeksen. Regels voor convergentie
van reeksen. Sommering van enkele convergente reeksen.

1. - Algemene beschouwingen over reeksen.

Men noemt een reeks (Frans: série) een onbepaalde opeenvolging van groothe-
den

u0, u1, u2, u3 . . .

die uit elkaar worden afgeleid volgens een bepaalde wet. Deze grootheden zelf
zijn de verschillende termen van de reeks die men beschouwt. Zij

sn = u0 + u1 + u2 + u3 + . . . + un−1

de som van de n eerste termen, waarbij n een willekeurig geheel getal voorstelt.
Als, voor steeds groeiende waarden van n, de som sn onbepaald1 een zekere
limiet s nadert, dan zal de reeks convergent heten, en de limiet in kwestie zal
de som van de reeks genoemd worden. Als, echter, wanneer n onbepaald groeit,
de som geen enkele vaste limiet nadert, zal de reeks divergent zijn en geen som
hebben. In elk van beide gevallen zal de term die overeenkomt met de index n,
te weten un, zijn wat men de algemene term noemt. Om de reeks helemaal vast
te leggen is het voldoende om die algemene term als functie van de index n te
geven.

Een van de eenvoudigste reeksen is de meetkundige rij (Frans: progression)

1, x, x2, x3, . . .

die als algemene term xn heeft, dat wil zeggen de n-de macht van de grootheid
(p. 115) x. Als men in die reeks de som van de eerste n termen neemt, vindt
men

1 + x + x2 + . . . + xn−1 =
1

1− x
− xn

1− x
;

1Uitleg toevoegen
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en, omdat voor groeiende waarden van n de numerieke waarde van de breuk
xn

1−x naar de limiet nul convergeert, of boven elke limiet groeit, al naar gelang
men de numerieke waarde van x kleiner of groter dan de eenheid veronderstelt,
moet men concluderen dat, op grond van de eerste aanname, de rij

1, x, x2, x3 . . .

een convergente reeks is die som 1
1−x heeft, terwijl, op grond van de tweede

aanname, dezelfde opeenvolging een divergente reeks is die geen som heeft.
Volgens de principes die hierboven vastgesteld zijn, is het, om de reeks

(1) u0, u1, u2, . . . , un, un+1, . . .

convergent te laten zijn, noodzakelijk en voldoende dat de groeiende waarden
van n de som

sn = u0 + u1 + u2 + u3 + . . . + un−1

onbepaald laten convergeren naar een vaste limiet s; met andere woorden, het is
noodzakelijk en voldoende dat, voor oneindig grote waarden van n de sommen

sn, sn+1, sn+2, . . .

met oneindig kleine grootheden van de limiet s, en daarom van elkaar, ver-
schillen. Trouwens, de opeenvolgende verschillen van de eerste som sn en elke
daarop volgende som worden respectievelijk bepaald door de vergelijkingen

sn+1 − sn = un,

sn+2 − sn = un + un+1,

sn+3 − sn = un + un+1 + un+2,

. . .
Dus, opdat de reeks (1) convergent zal zijn, is het eerst noodzakelijk (p. 116)

dat de algemene term un oneindig afneemt, terwijl n toeneemt; maar deze voor-
waarde is niet voldoende, en er moet ook nog gelden dat, voor groeiende waarden
van n, de verschillende sommen

un + un+1,

un + un+1 + un+2,

. . .
dat wil zeggen de sommen van de grootheden

un, un+1, un+2 . . .
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genomen vanaf de eerste, in elk aantal dat men wil, uiteindelijk steeds numerieke
waarden aannemen die kleiner zijn dan elke grens2 die aangegeven kan worden.
Omgekeerd, als die verschillende voorwaarden vervuld zijn, is de convergentie
van de reeks verzekerd.

Laten we als voorbeeld de meetkundige rij

(2) 1, x, x2, x3, . . .

nemen.
Als de numerieke waarde van x groter is dan de eenheid, zal die van de

algemene term xn onbepaald met n groeien, en alleen die opmerking is genoeg
om de divergentie van de reeks vast te stellen. De reeks zal ook nog divergent zijn
als men x = ±1 veronderstelt, omdat dan de numerieke waarde van de algemene
term xn, die tot de eenheid gereduceerd wordt, niet oneindig zal afnemen voor
groeiende waarden van n. Maar als de numerieke waarde van x kleiner dan de
eenheid is, worden de sommen van de termen van de reeks, genomen vanaf xn,
en in willekeurig aantal, te weten:

xn

xn + xn+1 = xn 1− x2

1− x

xn + xn+1 + xn+2 = xn 1− x3

1− x
. . . ,

die allemaal bevat zijn tussen de grenzen xn, xn

1−x , (p. 117) allemaal oneindig
klein voor oneindig grote waarden van n; en daarom zal de reeks convergent
zijn, hetgeen we al wisten.

(Hierna laat Cauchy als tweede voorbeeld zien dat de reeks met termen 1, 1
2 , 1

3 , . . .
divergent is, met sn > 1 + m

2 waarbij m de exponent is van de grootste macht
van 2 die kleiner is dan n + 1. Als derde voorbeeld behandelt hij de reeks met
algemene term 1

n! en som e. Daarna gaat hij verder:)

(p. 119) Als we veronderstellen dat de reeks (met termen) u0, u1, u2, u3 . . .
convergent is, en als we de som met s aangeven, en met sn de som van de eerste
n termen, dan vinden we

s = u0 + u1 + u2 + . . . + un + un+1 + . . . = sn + un + un+1 + . . . ,

en als gevolg daarvan

s− sn = un + un+1 + . . .

2Frans: “limite”. Om verwarring te voorkomen vertaal ik hier letterlijk.
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(p. 120) Uit deze laatste vergelijking volgt dat de grootheden

un, un+1, un+2, . . .

een nieuwe convergente reeks vormen waarvan de som met s− sn equivalent zal
zijn. Als we deze zelfde som door rn voorstellen, dan krijgen we

s = sn + rn

en rn zal zijn wat we de rest van de reeks (1) vanaf de n-de term zullen moenen.
Wanneer, als de termen van de reeks (1) een zelfde variabele x bevatten,

deze reeks convergent is, en de verschillende termen ervan continue functies van
x zijn, in de omgeving van een bijzondere waarde die aan die variabele wordt
toegekend, dan zijn

sn, rn en s

ook drie functies van de variabele x, waarvan de eerste klaarblijkelijk continu
is met betrekking tot x in de omgeving van de bijzondere waarde waarover het
gaat. Nadat we dit vastgesteld hebben, gaan we de toenames bekijken die die
drie functies ontvangen, wanneer men x met een oneindig kleine grootheid α
laat groeien. De toename van sn zal, voor alle mogelijke waarden van n, een
oneindig kleine grootheid zijn; en die (toename) van rn zal onwaarneembaar zijn
op het zelfde moment als rn (zelf), als men aan n een zeer aanzienlijke waarde
toekent. Daarom kan de toename van de functie s ook alleen een oneindig kleine
grootheid zijn. Uit die opmerking leidt men onmiddellijk de volgende propositie
af:

Stelling 1. - Als de verschillende termen van de reeks (1) functies van dezelfde
variabele x zijn, continu met betrekking tot die variabele in de omgeving van
een bijzondere waarde waarvoor de reeks convergent is, dan zal de som s van de
reeks ook, in de omgeving van die bijzondere waarde, een continue functie van
x zijn.

Krachtens deze stelling zal de som van de reeks (2) een continue functie van de
variabele x zijn, tussen de grenzen x = −1, x = 1; hetgeen men kan verifiëren
door de waarde van s te bekijken die gegeven wordt door de vergelijking

s =
1

1− x
.

Fragment 2

(Citaat uit Niels Henrik Abel (1802-1829), “Recherches sur la série 1+ m
1 x+

m(m−1)
1·2 x2 + m(m−1)(m−2)

1·2·3 x3 + . . .,” Journal für die reine und angewandte Math-
ematik 1 (Berlijn 1826). Vertaald door JPH uit de herdruk Oeuvres Complètes
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de Niels Henrik Abel, Nouvelle Edition, Tome 1, Christiania 1881, pp. 219-
250.)

. . .

(p. 221) 2. We gaan eerst enkele noodzakelijke stellingen over reeksen bestud-
eren. Het uitstekende werk van Dhr. Cauchy, “Cours d’Analyse de l’Ecole Poly-
technique,” dat gelezen moet worden door elke analist die houdt van een rig-
oreuze behandeling in wiskundige onderzoekingen, zal ons tot gids dienen.

. . .
(p. 225-226) Voetnoot: In het geciteerde werk van Dhr. Cauchy vindt men

(p. 131)3 de volgende stelling: “Wanneer de verschillende termen van de reeks,
u0 + u1 + u2 . . . functies van eenzelfde variabele x zijn, die continu zijn met
betrekking tot die variabele in de buurt van een bijzondere waarde waarvoor de
reeks convergent is, zal de som s van de reeks ook, in de buurt van die bijzondere
waarde, een continue functie van x zijn.” Maar het lijkt me dat op deze stelling
uitzonderingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld de reeks

sinx− 1
2

sin 2x +
1
3

sin 3x− . . .

is discontinu in elke waarde (2m + 1)π van x, waarbij m een geheel getal is. Er
zijn, zoals bekend is, veel reeksen van dit type.”

Fragment 3

(Uit Augustin Cauchy, “Noot over convergente reeksen waarvan de verschil-
lende termen continue functies zijn van een reele of imaginaire variabele, tussen
gegeven limieten (grenzen).”

Comptes Rendues de l’Académie des Sciences, Deel 36, p. 454 (14 maart 1853) = Oeuvres

complètes, Serie 1, Deel 12, pp. 30-36.)

Toen ik in mijn Analyse Algébrique de algemene regels voor de convergentie
van reeksen heb vastgesteld, heb ik daarnaast de volgende stelling uitgesproken:

Als de verschillende termen van de reeks

(1) u0, u1, u2, . . . , un, un+1, . . .

functies van dezelfde variabele x zijn, continu met betrekking tot die variabele
in de omgeving van een bijzondere waarde waarvoor de reeks convergent is, dan
zal de som s van de reeks ook, in de omgeving van die bijzondere waarde, een
continue functie van x zijn.

Zoals de heren Bouquet en Briot hebben opgemerkt, klopt deze stelling voor
reeksen die geordend zijn volgens opstijgende machten van een variabele (d.w.z.

3De nummering in het oorspronkelijke boek, dat ik niet gezien heb, moet anders geweest
zijn dan die in de herdruk die ik gebruikt heb.
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machtreeksen). Maar voor andere reeksen zou de stelling niet onbeperkt waar
zijn. Zo is het bijvoorbeeld wel waar dat de reeks

(2) sinx,
sin 2x

2
,
sin 3x

3
, . . .

die altijd convergent is voor reele waarden van x, als som een functie van x heeft
die continu is wanneer x, die reëel wordt verondersteld, varieert in de buurt van
een afzonderlijke waarde van een veelvoud ±2nπ van de omtrek 2π, en die in
het bijzonder, op π−x

2 neerkomt tussen de grenzen x = 0, x = 2π. Maar in die
grenzen zelf, wordt de som s van de reeks (2) discontinu, en die som, beschouwd
als functie van de reele variabele x, neemt in plaats van de waarde

+
π

2
of − π

2
,

die gegeven wordt door de formule

s =
π − x

2
de singuliere (enkelvoudige) waarde s = 0 aan, die ook nog verschijnt wanneer
men veronderstelt dat

x = ±2nπ

voor n een willekeurig geheel getal.
Daarbij is het eenvoudig in te zien hoe men de uitspraak van de stelling moet

wijzigen opdat er geen plaats voor uitzonderingen meer is. Dit ga ik in een paar
woorden uitleggen.

Volgens de definitie die in mijn Analyse Algébrique wordt voorgesteld, en
die tegenwoordig algemeen aanvaard is, is een functie u van de reele variabele
x continu tussen twee gegeven grenzen van x, als, wanneer die functie voor elke
tussenliggende waarde x een unieke en eindige waarde aanneemt, een oneindig
kleine toename van de variabele altijd, tussen de grenzen waarom het gaat, een
oneindig kleine toename van de functie zelf produceert. Nu dit vastgesteld is,
laten we aannemen dat de reeks (1) convergent blijft, en dat de verschillende
termen ervan continue functies van een reele variabele x zijn, voor alle waarden
van x die tussen bepaalde grenzen worden ingesloten. Laat dus

s de som van de reeks zijn,
sn de som van de eerste n termen;
rn = s − sn = un + un+1 + . . . de rest van de reeks die onbepaald wordt

voortgezet vanaf de algemene term un.
Als we n′ een geheel getal groter dan n noemen, zal de rest rn niets anders

zijn dan de limiet waarheen, voor toenemende waarden van n, het verschil

(3) sn′ − sn = un + un+1 + . . . un′−1

zal convergeren.
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Laten we ons nu voorstellen dat men, door voor n een voldoend grote waarde
te kiezen, voor alle waarden van x tussen de gegeven grenzen, de absolute waarde
van de uitdrukking (3) (wat n′ dan ook is), en dus ook de absolute waarde van
rn, kleiner kunnen maken dan een getal ε, dat men zo klein kan kiezen als men
wil. Omdat een toename van x nog verondersteld kan worden zo dicht bij nul te
zijn dat de overeenkomstige toename van sn een absolute waarde heeft kleiner
dan een getal dat zo klein is als men wil, is duidelijk dat het voldoende zal zijn
aan het getal n een oneindig grote waarde toe te kennen, en aan de toename
van x een oneindig kleine waarde, om de continuiteit van de functie

s = sn + rn

tussen de gegeven grenzen te bewijzen.
Maar dit bewijs veronderstelt duidelijk dat de uitdrukking (3) aan de hier-

boven uitgesproken voorwaarde voldoet, dat wil zeggen dat die uitdrukking
oneindig klein wordt voor een oneindig grote waarde die aan het gehele getal
n wordt toegekend. Trouwens, als aan deze conditie voldaan is, zal de reeks
(1) duidelijk convergent zijn. Als gevolg hiervan kan men de volgende stelling
uitspreken:

Stelling I. - Als de verschillende termen van de reeks

(1) u0, u1, u2, . . . un, un+1, . . .

functies zijn van de reele variabele x, die continu zijn met betrekking tot die
variabele, tussen de gegeven grenzen; als ook de som

(3) un + un+1 + . . . + un′−1

altijd oneindig klein wordt voor oneindig grote waarden van de gehele getallen
n en n′ > n, zal de reeks (1) convergent zijn, en de som s van de reeks (1) zal,
tussen de gegeven grenzen, een continue functie zijn van de variabele x.

Als men voor de reeks (1) de reeks (2) substitueert, zal de uitdrukking (3),
die teruggebracht kan worden tot de som

(4)
sin(n + 1)x

n + 1
+

sin(n + 2)x
n + 2

+ . . . +
sinn′x

n′

verdwijnen voor x = 0, maar voor waarden van x heel dicht bij nul, bijvoor-
beeld voor x = 1

n , waarbij n een heel groot getal is, zal hij merkbaar van nul
verschillen; en als we aan n een heel grote waarde toekennen, en men niet alleen
x = 1

n stelt maar ook n′ = ∞, dan zal de som (4), of, wat op hetzelfde neerkomt,
de rest rn van de reeks (2), bijna gelijk zijn aan de integraal

∫ ∞

1

sinx

x
dx =

π

2
− 1 +

1
1 · 2 · 3

1
3
− 1

1 · 2 · 3 · 4 · 5
1
5

+ . . . = 0.6244 . . .

We kunnen nog toevoegen dat voor een positieve waarde van x, die heel
dicht bij nul ligt, de som s van de reeks (2) bijna gelijk is aan de integraal
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∫ ∞

0

sinx

x
dx =

π

2
= 1, 570796 . . .

De rest van Cauchy’s noot gaat over complexe functies.
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Enkele opmerkingen van JPH.

Ik gebruik dezelfde notaties als hierboven.
Als we Cauchy’s stelling 1 nietsvermoedend in moderne wiskundige begrip-

pen omzetten, dan lijkt er te staan:

Als sn een rij continue functies is die op een interval [a, b] puntsgewijs naar
een functie s convergeren, dan is s continu. Zo schijnt Abel de steling in elk
geval gëınterpreteerd te hebben, en hij komt met een eenvoudig tegenvoorbeeld
(zaagtandfunctie) dat in die tijd welbekend was.4

Het merkwaardige was dat Cauchy niet van dit tegenvoorbeeld onder de
indruk was; hij komt met een redenering waarom Abel’s tegenvoorbeeld niet
aan zijn stelling voldoet. Kennelijk hield “convergentie” voor hem meer in dan
onze puntsgewijze convergentie.

Het methodologisch probleem is, hoe we zijn stelling in moderne begrippen
kunnen vertalen, en of dit mogelijk is. Verder zijn er vragen als: Was Cauchy
fout? (dat zou gek zijn, als een zo knappe wiskundige meteen in het begin een
knol van een fout zou maken en daaraan heel lang zou vasthouden), of vergat hij
een essentiele aanname? (zelfde probleem), of is hij alleen correct gezien tegen
de achtergrond van een soort non-standaard analyse?

Je zou kunnen denken dat sn → s voor Cauchy niet alleen sn(X) → s(X)
voor alle getallen X betekende maar ook sn(y) → s(X) voor alle grootheden y
zodat y → X. Dan is de stelling triviaal, en zijn bewijs veel te moeilijk.

Je zou ook kunnen denken aan: sn → s voor Cauchy betekent niet alleen
sn(X) → s(X) voor alle getallen X maar ook sn(xn) → s(X) voor alle rijen xn

zodat xn → X. Het lijkt me dat dit te zwak is om uniforme convergentie te
bewijzen; ik weet dit echter niet zeker.

In het artikel Detlev Laugwitz, “Definite Values of Infinite Sums: Aspects of
the Foundations of Infinitesimal analysis around 1820”, Archive for History of
Exact Sciences 39 (1988-9) pp. 195-245, vooral pp. 211-212, en in (nog beter)
Detlev Laugwitz, Infinitely Small Quantities in Cauchy’s Textbooks, Historia
Mathematica 14 (1987), 258-274, geeft Laugwitz een interpretatie van Cauchy’s
stelling mbv infinitesimalen. Volgens Laugwitz beweert Cauchy wel dat infinites-
imalen altijd voorgesteld moeten worden door variabelen die naar nul gaan, maar
in de praktijk beschouwt Cauchy ze als dingen op zichzelf, die oneindig dicht
bij 0 zijn.

Het bewijs van Stelling 1 zou dan als volgt zijn: Kies x een reeel getal, en α
een infinitesimaal.

Cauchy neemt aan sn → s voor alle x in het interval en ook voor alle x + α.
Dan |s(x + α)− s(x)| ≤ |sn(x + α)− sn(x)|+ |rn(x)|+ |rn(x + α)|.

4Voor studenten die dit voorbeeld niet kennen, kan het worden uitgelegd door de reeks
1 + x + x2 + . . . = 1

1−x
voor −1 < x < 1 termsgewijs te integreren, daarna complex op te

vatten (dwz analytisch voort te zetten), er komt dan z + z2

2
+ z3

3
+ . . . = log(1 − z) voor

|z| ≤ 1, z 6= 1. Door nu z = eiθ in te vullen met θ 6= 2kπ en log z = log |z| + i arg(z) te
gebruiken (voor z 6= 1) volgt de gewenste reeks door het nemen van imaginaire delen.
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Nu is voor gegeven ε > 0 er een N zodat voor alle n > N geldt |sn(x +
α)− sn(x)| ≤ ε, en verder worden rn(x) en |rn(x + α)| allebei ≤ ε voor n groot.
Q.e.d.

In Enrico Giusti, Gli “errori” di Cauchy e i fondamenti dell’analysi, Bollet-
tino di Storia delle Scienze Matematiche vol. IV (1984) fasc. 2, pp. 24-54, staat
op pp. 49-50 een interpretatie met reeksen. Dat wil zeggen, α infinitesimaal
wordt voorgesteld door een reeks an → 0. Zo kom je er uit (G. is zo verstandig
de details niet te geven), maar wel op een gekunstelde manier:

Stel an is een rij met limn→∞ an = 0, en veronderstel dat sn(x) → s(x)
en lim sn(x + an) − s(x + an) = 0. Te bewijzen s(x + an) → s(x). Bewijs:
|s(x+an)−s(x)| ≤ |s(x+an)−sn(x+an)|+ |sn(x+an)−sn(x)|+ |sn(x)−s(x)|,
enzovoort. Q.e.d.

Mijn conclusie hieruit: Het staat voor mijn gevoel wel vast dat Cauchy niet
lim sn(x+an)−s(x+an) = 0 gedacht heeft, maar lim sn(x+α) = s(x+α). Dus
toch de infinitesimalen volgens Laugwitz, onafhankelijk van hun “voortbreng-
ing”. De conclusie is dat Cauchy’s stelling zich niet goed in moderne wiskunde
laat vertalen.
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