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Termen:	  
	  

klassieke	  meetkunde,	  
elementaire	  meetkunde,	  
euclidische	  meetkunde,	  
synthe4sche	  meetkunde.	  

	  
	  Welke	  betekenis	  kan	  men	  aan	  deze	  termen	  hechten?	  
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Termen	  zijn	  woorden.	  Maar	  je	  wilt	  elkaar	  verstaan.	  
	  
Klassieke	  meetkunde	  =	  een	  algemene	  aanduiding	  voor	  de	  meetkunde	  op	  
de	  wijze	  van	  de	  Grieken	  –	  al	  is	  dit	  niet	  eenduidig.	  Resultaten	  van	  later	  
datum	  worden	  erin	  opgenomen.	  Enige	  algebra	  erbij	  is	  normaal.	  
Elementaire	  meetkunde	  =	  meetkunde	  opgebouwd	  met	  gebruik	  van	  zgn.	  
‘elementaire’	  middelen.	  Bijvoorbeeld	  louter	  met	  behulp	  van	  kennis	  die	  op	  
school	  onderwezen	  wordt.	  Dit	  kan	  trigonometrie	  zijn.	  
Euclidische	  meetkunde	  =	  meetkunde	  opgebouwd	  uitgaande	  van	  de	  
axioma’s	  van	  Euclides.	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  meerdere	  niet-‐euclidische	  
meetkunden.	  Termen	  sinds	  de	  19de	  eeuw.	  Maar	  soms	  wordt	  leTerlijk	  de	  
meetkunde	  bedoeld	  zoals	  Euclides	  die	  beoefende.	  
Synthe4sche	  meetkunde	  =	  meetkunde	  met	  een	  zeer	  beperkt	  gebruik	  van	  
algebraïsche	  methoden.	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  analy4sche	  meetkunde,	  
waar	  met	  coördinatenstelsels	  en	  vergelijkingen	  van	  rechten	  en	  krommen	  
wordt	  gewerkt.	  
	  
Bovenstaande	  betekenissen	  zijn	  mogelijkheden.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Euclides	  
(ca	  300	  BC)	  
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O.	  Bo9ema,	  Hoofdstukken	  uit	  de	  elementaire	  meetkunde.	  Oorspronkelijk	  uit	  1944.	  Bewerking	  uit	  
1997.	  Een	  zeer	  toegankelijk	  werk.	  Met	  enige	  algebra,	  en	  al	  gauw	  ook	  trigonometrie	  (sin,	  cos,	  tan).	  
Nathan	  Altshiller-‐Court,	  College	  geometry.	  Oorspronkelijk	  uit	  1952.	  Tweede	  druk	  uit	  1980,	  reprint	  
uit	  2007.	  In	  enige	  mate	  klassiek	  van	  opzet;	  geen	  trigonometrie,	  wel	  algebra.	  Tamelijk	  uitgebreid.	  
Nathan	  Altshiller-‐Court,	  Modern	  pure	  solid	  geometry.	  Uit	  1964.	  De	  stereometrische	  voortzecng	  
van	  het	  vorige	  werk.	  
Roger	  A.	  Johnson,	  Advanced	  euclidean	  geometry.	  Oorspronkelijk	  uit	  1960,	  reprint	  uit	  2007.	  Voor	  
degenen	  die	  ‘alles’	  willen	  weten.	  De	  uitleg	  is	  (zeer)	  beknopt.	  
Ross	  Honsberger,	  Episodes	  in	  nineteenth	  and	  twen<eth	  century	  euclidean	  geometry.	  Uit	  1995.	  
Vergelijkbaar	  met	  het	  werk	  van	  BoTema,	  maar	  sterk	  gericht	  op	  bijzondere	  resultaten,	  en	  meer	  
klassiek	  van	  opzet.	  
H.S.M.	  Coxeter	  &	  S.L.	  Greitzer,	  Geometry	  revisited.	  Uit	  1967.	  Als	  pdf	  te	  raadplegen	  op	  internet.	  
Een	  fraai	  werk.	  Heel	  wat	  algebra.	  Laatste	  hoofdstuk	  gaat	  over	  projec4eve	  meetkunde.	  
Viktor	  Blåsjö,	  ‘The	  how	  and	  why	  of	  construc4ons	  in	  classical	  geometry’.	  Ar4kel	  in	  het	  Nieuw	  
Archief	  voor	  wiskunde,	  december	  2016,	  pp.	  283-‐291.	  Als	  pdf	  te	  raadplegen	  op	  internet.	  Een	  
prach4g	  verhaal,	  dat	  focust	  op	  de	  construc4vis4sche	  kant	  van	  de	  klassieke	  meetkunde.	  	  
	  
Naast	  het	  bovenstaande	  zijn	  er	  websites	  (bijvoorbeeld	  van	  Dick	  Klingens	  of	  Floor	  van	  Lamoen),	  en	  
voor	  de	  echte	  diehards	  is	  er	  een	  digitaal	  4jdschrij	  (Forum	  Geometricorum).	  
	  
	  

Literatuur	  over	  de	  meetkunde	  van	  driehoeken,	  cirkels	  e.a.	  
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Sec4e	  I.	  
De	  meetkunde	  van	  de	  oude	  Grieken	  

	  
	  
	  
	  

Thales,	  Euclides,	  Archimedes,	  Apollonius,	  en	  
vele,	  vele	  anderen	  
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Thales	  van	  Milete	  	  
(ca.	  624	  –	  545	  BC)	  

Een	  stelling	  van	  Thales:	  
Een	  driehoek,	  ingeschreven	  in	  een	  cirkel,	  waarvan	  een	  zijde	  
door	  het	  middelpunt	  van	  de	  cirkel	  gaat,	  is	  rechthoekig.	  De	  
hypotenusa	  is	  de	  zijde	  door	  het	  middelpunt.	  
	  
Bewijs:	  	  
Omdat	  MA	  =	  MC,	  is	  driehoek	  MAC	  gelijkbenig	  ,	  daardoor	  is	  
hoek	  MCA	  =	  hoek	  MAC	  
Evenzo	  is	  hoek	  MCB	  =	  hoek	  MBC	  
Dus	  is	  in	  driehoek	  ABC	  hoek	  C	  gelijk	  aan	  de	  som	  van	  de	  
hoeken	  A	  en	  B.	  Omdat	  de	  drie	  hoeken	  samen	  gelijk	  zijn	  aan	  
een	  gestrekte	  hoek,	  volgt	  hieruit	  dat	  hoek	  C	  	  recht	  is	  

	  
Zijde	  AB,	  gaande	  door	  M,	  ligt	  tegenover	  de	  rechte	  hoek	  C;	  
deze	  zijde	  heet	  per	  defini4e	  de	  hypotenusa.	  
	  
Het	  omgekeerde	  van	  de	  stelling	  geldt	  eveneens.	  	  
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Pythagoras	  
(ca.	  572	  –	  ca.	  500	  BC)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(1)	  de	  driehoeken	  CAG	  en	  FAB	  zijn	  congruent	  (zhz).	  
(2)	  oppervlakte	  driehoek	  CAG	  =	  oppervlakte	  driehoek	  DAG	  
(hoogte	  en	  basis	  gelijk)	  	  
(3)	  oppervlakte	  driehoek	  FAB	  =	  oppervlakte	  driehoek	  FAC	  
(4)	  driehoek	  DAG	  is	  de	  helj	  van	  rechthoek	  DAGK,	  en	  
driehoek	  FAC	  is	  de	  helj	  van	  vierkant	  FACA’	  	  
(5)	  hieruit	  volgt	  dat	  rechthoek	  DAGK	  en	  vierkant	  FACA’	  
dezelfde	  oppervlakte	  hebben	  
(6)	  op	  dezelfde	  manier	  volgt	  dat	  rechthoek	  DBHK	  en	  vierkant	  
EBCB’	  dezelfde	  oppervlakte	  hebben	  
Hieruit	  volgt	  de	  stelling	  nu	  direct.	  

	  naar	  BoTema,	  Elementaire	  meetkunde	  

Stelling	  van	  Pythagoras:	  
Worden	  op	  de	  zijden	  van	  een	  rechthoekige	  driehoek	  
vierkanten	  beschreven,	  dan	  zijn	  de	  vierkanten	  op	  de	  
rechthoekszijden	  samen	  even	  groot	  als	  het	  vierkant	  
op	  de	  hypotenusa.	  
	  
Opmerking.	  Dit	  is	  aldus	  een	  stelling	  over	  oppervlaktes.	  
De	  stelling	  was	  al	  lang	  vóór	  Pythagoras	  bekend.	  Niet	  
bekend	  is	  waarom	  de	  stelling	  naar	  Pythagoras	  werd	  
genoemd.	  
	  
Bewijs:	  
Er	  bestaan	  vele	  bewijzen	  van	  deze	  stelling.	  Omdat	  de	  
stelling	  over	  oppervlaktes	  gaat	  moet	  het	  bewijs	  zich	  nu	  
daarop	  richten.	  	  
	  

Bruno	  Ernst,	  De	  interessantste	  bewijzen	  van	  de	  stelling	  van	  
Pythagoras	  (derde	  druk	  uit	  2011).	  

	  
Het	  omgekeerde	  van	  de	  stelling	  van	  Pythagoras	  geldt	  
eveneens.	  
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Hippocrates	  van	  Chios	  
(ca.	  430	  BC)	  

Hippocrates	  was	  de	  auteur	  van	  een	  samenvaTend	  werk	  onder	  de	  
naam	  Elementen.	  Dit	  werk	  is	  niet	  overgeleverd.	  
	  
De	  maantjes	  van	  Hippocrates:	  
De	  oppervlakte	  van	  de	  twee	  maantjes	  samen	  (rood	  gekleurd)	  is	  
gelijk	  aan	  de	  oppervlakte	  van	  de	  rechthoekige	  driehoek	  (groen	  
gekleurd).	  
Bewijs:	  
In	  plaats	  van	  een	  vierkant	  kan	  aan	  elke	  zijde	  van	  de	  driehoek	  net	  
zo	  goed	  een	  halve	  cirkel	  worden	  geplakt,	  met	  de	  desbetreffende	  
zijde	  als	  middellijn.	  	  	  
De	  oppervlakte	  van	  de	  halve	  cirkel	  met	  middellijn	  AB	  is	  dan	  gelijk	  
aan	  de	  som	  van	  de	  oppervlaktes	  van	  de	  beide	  halve	  cirkels	  met	  
middellijnen	  AC	  en	  BC.	  
De	  halve	  cirkel	  aan	  AB	  kan	  natuurlijk	  ook	  naar	  boven	  worden	  
geklapt,	  de	  oppervlakte	  blijj	  dan	  uiteraard	  gelijk.	  
Als	  men	  in	  dit	  geval	  de	  vlakdelen	  die	  de	  halve	  cirkel	  op	  AB	  gemeen	  
heej	  met	  de	  beide	  halve	  cirkels	  op	  AC	  en	  BC,	  weglaat,	  dan	  zijn	  de	  
resterende	  oppervlaktes	  aan	  elkaar	  gelijk.	  De	  gemeenschappelijke	  
vlakdelen	  zijn	  wit	  getekend.	  
Dus	  is	  de	  gezamenlijke	  oppervlakte	  van	  de	  twee	  rode	  maansikkels	  
gelijk	  aan	  de	  oppervlakte	  van	  driehoek	  ABC.	  
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Eudoxos	  van	  Cnidus	  
(ca.	  410	  –	  ca.	  350	  BC)	  

Geldt	  als	  een	  wegbereider	  van	  Euclides.	  Construeerde	  de	  
gulden	  snede	  en	  vele	  andere	  meetkundig	  interessante	  
zaken.	  
Kende	  de	  platonische	  veelvlakken	  –	  was	  zelf	  een	  leerling	  
van	  Plato.	  
	  
	  
Eudoxos	  ontwierp	  misschien	  de	  exhaus4e-‐theorie,	  die	  
later	  door	  Archimedes	  zou	  worden	  gebruikt.	  Dit	  is	  een	  
soort	  voorloper	  van	  de	  integraalrekening.	  
	  
	  
Eudoxos	  gaf	  ook	  een	  exposé	  over	  onmeetbare	  
lijnstukken.	  Bijvoorbeeld	  van	  een	  vierkant	  met	  zijde	  1	  is	  
de	  lengte	  van	  de	  diagonaal	  niet	  meetbaar.	  	  
Dit	  bezwaar	  zou	  mede	  hebben	  geleid	  tot	  de	  sterke	  
nadruk	  op	  construc4es	  in	  Euclides’	  Elementen.	  De	  
diagonaal	  van	  een	  vierkant	  is	  immers	  wél	  te	  construeren.	  

	  naar:	  D.J.	  Struik,	  Geschiedenis	  van	  de	  wiskunde	  (1990).	  
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Euclides	  
(ca.	  300	  BC)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(1)	  Kies	  twee	  willekeurige	  punten	  A	  en	  B,	  (2)	  trek	  lijnstuk	  AB,	  (3)	  snijd	  
de	  cirkel	  (A,	  AB)	  met	  het	  verlengde	  van	  BA:	  punt	  C,	  (4)	  snijd	  de	  bogen	  
(C,	  CB)	  en	  (B,	  BC)	  met	  elkaar:	  punt	  D;	  nb	  hiervoor	  zijn	  twee	  
mogelijkheden,	  kies	  er	  één,	  (5)	  trek	  lijn	  DA,	  die	  loodrecht	  op	  AB	  staat,	  
(6)	  snijd	  DA	  met	  cirkel	  (A,	  AB):	  punt	  E,	  (7)	  snijd	  cirkel	  (E,	  EA)	  met	  cirkel	  
(A,	  AB):	  punten	  F	  en	  G,	  (8)	  snijd	  FG	  met	  EA:	  punt	  H,	  dat	  het	  midden	  van	  
AE	  is,	  (9)	  snijd	  cirkel	  (H,	  HB)	  het	  verlengde	  van	  EA:	  punt	  J,	  (10)	  snijd	  
cirkel	  (A,	  AJ)	  met	  lijnstuk	  AB:	  punt	  K,	  (11)	  snijd	  cirkel	  (B,	  AK)	  met	  boog	  
EB:	  punt	  L	  *	  ,	  (12)	  trek	  AL,	  (13)	  trek	  BL.	  	  
Dan	  zijn	  in	  driehoek	  ALB	  de	  hoeken	  bij	  L	  en	  B	  beide	  tweemaal	  zo	  
groot	  als	  de	  hoek	  bij	  A	  -‐	  wat	  Euclides	  bewijst.	  
En	  daarna	  volgt	  de	  rest	  van	  de	  construc4e.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  naar:	  Robin	  Hartshorne,	  Geometry:	  Euclid	  and	  beyond	  	  (2000).	  

*	  Stap	  11	  is	  volgens	  Euclides	  illegaal.	  Men	  mag	  een	  passer	  niet	  
verplaatsen.	  Maar	  in	  dit	  geval	  is	  dit	  eenvoudig	  te	  verantwoorden.	  

Publiceerde	  de	  Elementen.	  Sindsdien	  de	  meest	  
geciteerde	  publica4e	  aller	  4jden(?)	  
De	  meetkunde	  in	  de	  Elementen	  werd	  geheel	  opgezet	  
vanuit	  axioma’s,	  met	  strikte	  regels	  voor	  bewijzen	  en	  
construc4es.	  	  Construc4es	  mochten	  alleen	  met	  passer	  
en	  liniaal	  zonder	  maatstrepen.	  
Euclides	  maakte	  gebruik	  van	  vroeger	  bewezen	  
stellingen	  en	  construc4es.	  In	  die	  zin	  vormen	  de	  
Elementen	  een	  compila4e.	  Mogelijk	  maakte	  Euclides	  
onder	  meer	  gebruik	  van	  een	  gelijknamig	  werk	  van	  
Hippocrates	  van	  Chios.	  
De	  fraaie,	  deduc4eve	  opzet	  van	  de	  Elementen	  had	  
eeuwenlang	  een	  voorbeeldfunc4e.	  
	  
Een	  groots	  meesterstuk	  is	  de	  construc4e	  van	  een	  
regelma4ge	  vijaoek	  met	  passer	  en	  liniaal.	  
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Congruen4e	  en	  gelijkvormigheid	  
	  
belangrijk	  in	  Euclides’	  Elementen	  

Wanneer	  noemt	  men	  twee	  figuren,	  bijvoorbeeld	  
driehoeken,	  congruent?	  
	  
Wanneer	  noemt	  men	  twee	  figuren	  gelijkvormig?	  
	  
Vaak	  wordt	  gedacht	  aan	  transla4e	  (verschuiving),	  
draaiing	  en	  spiegeling.	  	  
En	  bij	  gelijkvormigheid	  ook	  aan	  dilata4e	  	  
(puntvermenigvuldiging).	  
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Een	  nubge	  stelling,	  voorkomend	  in	  de	  Elementen:	  
	  
Een	  omtrekshoek	  in	  een	  cirkel	  is	  gelijk	  aan	  de	  held	  van	  de	  
middelpuntshoek	  op	  dezelfde	  boog.	  
	  
Men	  bewijst	  de	  stelling	  eerst	  voor	  omtrekshoeken	  
waarvan	  een	  been	  door	  het	  middelpunt	  van	  de	  cirkel	  
gaat.	  	  	  
Daarna	  algemeen.	  In	  de	  tekening	  ligt	  het	  middelpunt	  
binnen	  de	  hoek.	  Het	  middelpunt	  mag	  ook	  buiten	  de	  
hoek	  liggen.	  
	  
De	  eerder	  genoemde	  stelling	  van	  Thales	  is	  een	  
bijzonder	  geval	  van	  deze	  stelling.	  
	  

Gevolg:	  twee	  omtrekshoeken	  in	  een	  cirkel	  die	  op	  
dezelfde	  boog	  staan,	  zijn	  aan	  elkaar	  gelijk.	  
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Stelling:	  
De	  zwaartelijnen	  van	  een	  driehoek	  gaan	  door	  één	  punt.	  

Bewijs:	  
D	  en	  E	  zijn	  de	  middens	  van	  BC	  resp.	  AC.	  AD	  en	  BE	  zijn	  
zwaartelijnen.	  Hun	  snijpunt	  is	  Z.	  Bewezen	  moet	  worden	  
dat	  ook	  de	  zwaartelijn	  uit	  C	  door	  dit	  punt	  Z	  gaat.	  
Omdat	  EC	  de	  helj	  is	  van	  AC,	  en	  DC	  de	  helj	  is	  van	  BC,	  zijn	  
de	  driehoeken	  EDC	  en	  ABC	  gelijkvormig	  (zhz).	  Zodoende	  
is	  ED	  de	  helj	  van	  AB.	  Verder	  is	  hoek	  DEC	  gelijk	  aan	  hoek	  
BAC	  (evenzo	  is	  hoek	  EDC	  gelijk	  aan	  hoek	  ABC).	  Daardoor	  
is	  ED	  evenwijdig	  met	  AB.	  	  
ED	  is	  een	  zogeheten	  middenparallel.	  
	  
Nu	  volgt	  dat	  driehoek	  DEZ	  gelijkvormig	  is	  met	  driehoek	  
ABZ	  (hhh).	  Omdat	  ED	  de	  helj	  is	  van	  AB	  is	  DZ	  de	  helj	  van	  
AZ	  en	  EZ	  de	  helj	  van	  BZ.	  
Dus	  snijden	  de	  zwaartelijnen	  uit	  A	  en	  B	  in	  een	  punt	  Z,	  zó	  
dat	  AZ	  :	  ZD	  =	  BZ	  :	  ZE	  =	  2	  :	  1	  
	  
Neemt	  men	  het	  snijpunt	  van	  de	  beide	  zwaartelijnen	  uit	  A	  
en	  uit	  C,	  dan	  volgt	  op	  dezelfde	  wijze	  dat	  deze	  elkaar	  
verdelen	  in	  stukken	  die	  zich	  verhouden	  als	  2	  :	  1	  
Daaruit	  volgt	  dat	  hun	  snijpunt	  ook	  weer	  punt	  Z	  is.	  
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Stelling:	  
De	  drie	  bissectrices	  van	  een	  driehoek	  gaan	  door	  één	  punt,	  dat	  het	  
middelpunt	  is	  van	  de	  ingeschreven	  cirkel	  van	  de	  driehoek.	  
Bewijs:	  
Een	  bissectrice	  uit	  hoekpunt	  A	  deelt	  hoek	  A	  in	  twee	  
gelijke	  delen.	  Dit	  betekent	  dat	  elk	  punt	  op	  deze	  
bissectrice	  gelijke	  afstanden	  heej	  tot	  de	  zijden	  AB	  en	  
AC.	  Dit	  ziet	  men	  in	  de	  figuur	  voor	  het	  punt	  U:	  UD	  =	  UF.	  
Het	  omgekeerde	  geldt	  ook,	  d.w.z.	  als	  een	  punt	  X	  binnen	  
de	  hoek	  BAC	  gelijke	  afstanden	  heej	  tot	  AB	  en	  AC,	  dan	  
ligt	  dit	  punt	  op	  de	  bissectrice	  uit	  A.	  
Worden	  nu	  de	  bissectrices	  getrokken	  uit	  A	  en	  B,	  dan	  
geldt	  dus	  voor	  het	  snijpunt	  U	  enerzijds	  UD	  =	  UF	  en	  
anderzijds	  UD	  =	  UE.	  
Maar	  daaruit	  volgt	  dat	  ook	  UE	  =	  UF,	  met	  andere	  
woorden:	  punt	  U	  ligt	  op	  de	  bissectrice	  uit	  C.	  	  
Dus	  gaan	  de	  drie	  bissectrices	  door	  één	  punt,	  en	  dit	  punt	  
heej	  gelijke	  afstanden	  tot	  de	  drie	  zijden.	  
	  
Met	  dit	  punt	  als	  middelpunt	  en	  de	  afstand	  UD	  als	  straal	  
kan	  een	  cirkel	  worden	  getekend,	  die	  de	  zijden	  van	  de	  
driehoek	  inwendig	  raakt:	  dit	  is	  de	  ingeschreven	  cirkel	  
van	  de	  driehoek.	  
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Stelling:	  
De	  drie	  middelloodlijnen	  van	  een	  driehoek	  gaan	  door	  één	  punt,	  dat	  
het	  middelpunt	  is	  van	  de	  omgeschreven	  cirkel	  van	  de	  driehoek.	  

Bewijs:	  
Een	  middelloodlijn	  van	  een	  driehoek	  is	  een	  lijn	  die	  één	  van	  
de	  zijden	  loodrecht	  middendoor	  deelt.	  	  
De	  middelloodlijn	  van	  zijde	  AB	  is	  juist	  de	  verzameling	  van	  alle	  
punten	  die	  tot	  de	  punten	  A	  en	  B	  dezelfde	  afstand	  hebben.	  	  
Analoog	  voor	  de	  middelloodlijnen	  van	  BC	  en	  CA.	  
De	  middelloodlijnen	  van	  AB	  en	  BC	  snijden	  elkaar	  in	  punt	  M.	  
Voor	  dit	  punt	  M	  geldt	  dus:	  MA	  =	  MB	  en	  MB	  =	  MC.	  
Er	  geldt	  dan	  eveneens	  MA	  =	  MC,	  hetgeen	  betekent	  dat	  ook	  
de	  middelloodlijn	  van	  CA	  door	  punt	  M	  gaat.	  
	  
Neem	  men	  nu	  de	  cirkel	  met	  M	  als	  middelpunt	  en	  MA	  als	  
straal,	  dan	  krijgt	  men	  een	  cirkel	  die	  door	  alle	  drie	  de	  
hoekpunten	  van	  de	  driehoek	  gaat:	  dit	  is	  de	  omgeschreven	  
cirkel	  van	  de	  driehoek.	  
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Archimedes	  
(287	  –	  212	  BC)	  
Fameus	  wis-‐	  en	  natuurkundige.	  
Berekende	  oppervlaktes	  met	  gebruik	  van	  de	  exhaus4e-‐methode	  (=	  benadering	  met	  steeds	  
kleinere	  vlakdelen).	  Berekende	  aldus	  exact	  de	  oppervlakte	  van	  paraboolsegmenten.	  Gaf	  een	  
heel	  redelijke	  benadering	  van	  π.	  
Beschreef	  de	  13	  halfregelma4ge	  veelvlakken.	  
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Een	  planimetrische	  stelling	  van	  Archimedes	  
Gegeven	  is	  driehoek	  ABC	  met	  de	  omgeschreven	  cirkel;	  neem	  AC	  langer	  dan	  BC.	  	  
Laat	  M	  het	  midden	  zijn	  van	  boog	  ACB.	  Laat	  uit	  M	  een	  loodlijn	  neer	  op	  zijde	  AC:	  punt	  D.	  Dan	  is	  AD	  
=	  DC	  +	  CB.	  
Bewijs:	  verleng	  AC	  met	  CF,	  zó	  dat	  CF	  =	  CB.	  Driehoek	  CFB	  is	  gelijkbenig,	  dus	  hoek	  CBF	  =	  hoek	  CFB,	  en	  
hoek	  ACB	  is	  tweemaal	  deze	  hoek.	  In	  de	  omgeschreven	  cirkel	  van	  driehoek	  ABC	  staan	  de	  
omtrekshoeken	  AMB	  en	  ACB	  op	  dezelfde	  boog,	  zodat	  ze	  gelijk	  zijn.	  	  
In	  de	  omgeschreven	  cirkel	  van	  driehoek	  ABF	  staat	  de	  omtrekshoek	  AFB	  op	  de	  één	  van	  de	  bogen	  AB,	  
en	  dus	  moet	  een	  middelpuntshoek	  op	  deze	  boog	  tweemaal	  zo	  groot	  zijn.	  Omdat	  het	  middelpunt	  
van	  de	  omgeschreven	  cirkel	  van	  driehoek	  AFB	  gelegen	  moet	  zijn	  op	  de	  middelloodlijn	  van	  AB	  is	  dit	  
middelpunt	  punt	  M.	  Dus	  MD	  is	  een	  loodlijn	  uit	  het	  middelpunt	  op	  een	  koorde	  en	  AD	  =	  DF	  =	  DC	  +	  CB.	  
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De	  arbelos	  van	  Archimedes	  

Vraagstuk.	  
	  
AB,	  AC	  en	  BC	  zijn	  middellijnen	  van	  
de	  getekende	  cirkelbogen.	  D	  is	  het	  
snijpunt	  van	  de	  lijn	  door	  A	  die	  
loodrecht	  staat	  op	  BC.	  
Verder	  is	  alles	  wat	  het	  lijkt!	  
	  
Bewijs	  dat	  de	  geel	  gekleurde	  cirkels	  
even	  groot	  zijn.	  

College	  klassieke	  meetkunde,	  2017	   18	  



Apollonius	  van	  Perga	  (262-‐190	  BC)	  

Werd	  beroemd	  vanwege	  de	  construc4e	  van	  cirkels,	  die	  
andere,	  gegeven	  cirkels,	  moesten	  raken.	  
	  
Hiernaast	  zijn	  telkens	  drie	  gegeven	  cirkels	  zwart	  
getekend.	  	  
In	  dit	  geval	  zijn	  er	  acht	  verschillende	  cirkels	  die	  de	  
gegeven	  cirkels	  alle	  drie	  raken.	  Acht	  is	  het	  maximale	  
aantal	  (waarom?).	  
De	  gegeven	  cirkels	  kunnen	  een	  andere	  onderlinge	  ligging	  
hebben,	  waardoor	  de	  oplossingen	  er	  anders	  uit	  kunnen	  
gaan	  zien.	  
	  
Eenvoudiger	  gevallen	  worden	  verkregen	  door	  voor	  één	  
of	  meer	  gegeven	  cirkels	  een	  punt	  of	  een	  rechte	  lijn	  te	  
nemen.	  De	  ingeschreven	  cirkel	  en	  de	  aangeschreven	  
cirkels	  van	  een	  driehoek	  waren	  reeds	  bekend;	  staan	  in	  
de	  Elementen.	  	  
Elke	  driehoek	  heej	  dus	  vier	  raakcirkels.	  Door	  Apollonius	  
werd	  dit	  op	  meesterlijke	  wijze	  uitgebreid.	  
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Menelaos	  van	  Alexandrië	  
(circa	  70	  –	  140	  AD)	  

De	  stelling	  van	  Menelaos	  is	  hiernaast	  onder	  
woorden	  gebracht.	  De	  stelling	  geldt	  ook	  als	  de	  
lijn	  geheel	  buiten	  de	  driehoek	  ligt.	  	  
(Aangenomen	  wordt	  dat	  de	  lijn	  niet	  door	  een	  
hoekpunt	  gaat	  of	  evenwijdig	  is	  met	  een	  zijde.)	  
Bewijs:	  AZ	  :	  BZ	  =	  a	  :	  b	  ;	  dit	  geldt	  wegens	  
gelijkvormigheid	  van	  driehoeken.	  Evenzo	  geldt	  
BX	  :	  CX	  =	  b	  :	  c	  en	  CY	  :	  AY	  =	  c	  :	  a	  
Hieruit	  volgt	  de	  stelling	  direct.	  	  
	  
Het	  omgekeerde	  van	  de	  stelling	  geldt	  ook,	  
d.w.z.	  geldt	  voor	  de	  drie	  punten	  X,	  Y	  en	  Z	  de	  
formule,	  dan	  liggen	  deze	  punten	  op	  één	  lijn.	  
	  
	  
Soms	  komt	  men	  de	  stelling	  tegen	  met	  een	  
minteken.	  Dan	  wordt	  in	  de	  formule	  de	  rich4ng	  
van	  de	  lijnstukken	  meegenomen	  (BZ	  wordt	  ZB	  
enz.).	  Niet	  aldus	  bij	  Menelaos!	  
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Ptolemaeus	  (ca.	  87	  –	  ca.	  150	  BC)	  

Was	  het	  meest	  bekend	  om	  zijn	  bijzonder	  ingenieuze	  
construc4e	  van	  een	  geocentrisch	  planetenstelsel.	  
	  
De	  stelling	  van	  Ptolemaeus	  gaat	  over	  lengtes	  in	  
koordenvierhoeken	  (=	  vierhoeken	  waarvan	  alle	  
hoekpunten	  op	  één	  cirkel	  liggen).	  	  
De	  stelling	  zegt	  dat	  voor	  een	  koordenvierhoek	  ABCD	  geldt:	  	  
AC	  .	  BD	  =	  AB	  .	  CD	  +	  AD	  .	  BC	  
Bewijs	  op	  de	  volgende	  dia.	  
Het	  omgekeerde	  geldt	  ook,	  d.w.z.	  als	  deze	  betrekking	  
geldt,	  dan	  is	  ABCD	  een	  koordenvierhoek.	  
	  
	  
Ptolemaeus	  stelde	  ook	  tabellen	  op	  waarin	  de	  lengtes	  van	  
koorden	  in	  een	  cirkel	  waren	  opgenomen.	  Daarbij	  werd	  
dan	  telkens	  de	  bijbehorende	  middelpuntshoek	  vermeld.	  
(Na	  hem	  kwamen	  Indiërs	  en	  Arabieren,	  die	  sinustabellen	  
opstelden.	  Basis	  van	  de	  trigonometrie.)	  
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Bewijs	  van	  de	  stelling	  van	  Ptolemaeus	  

Kies	  punt	  P	  op	  de	  diagonaal	  BD,	  en	  wel	  zodanig	  dat	  
hoek	  PCD	  =	  hoek	  	  ACB	  
(Mocht	  hoek	  ACB	  groter	  zijn	  dan	  hoek	  ACD,	  dan	  kieze	  men	  
hoek	  PCB	  =	  hoek	  ACD)	  

	  
Hoek	  BAC	  =	  hoek	  BDC	  =	  hoek	  PDC,	  en	  dus	  zijn	  de	  
driehoeken	  ABC	  en	  DPC	  gelijkvormig	  (hh).	  
Hieruit	  volgt	  dat	  CD	  :	  PD	  =	  CA	  :	  BA,	  wat	  hetzelfde	  is	  
als	  AB	  x	  CD	  =	  AC	  x	  PD 	   	   	  (1)	  
	  
Hoek	  BCP	  =	  hoek	  ACD	  (volgt	  uit	  de	  keuze	  van	  P)	  en	  
ook	  hoek	  DAC	  =	  hoek	  CBD	  =	  hoek	  BCP,	  en	  dus	  zijn	  de	  
driehoeken	  BCP	  en	  ACD	  gelijkvormig.	  
Hieruit	  volgt	  dat	  BC	  :	  BP	  =	  AC	  :	  AD,	  wat	  hetzelfde	  is	  
als	  AD	  x	  BC	  =	  AC	  x	  BP 	   	   	  (2)	  
	  
Telt	  men	  de	  formules	  (1)	  en	  (2)	  bij	  elkaar	  op,	  dan	  
volgt:	  AB	  x	  CD	  +	  AD	  x	  BC	  =	  AC	  x	  (PD	  +	  BP)	  =	  AC	  x	  BD	  
	  

	  naar	  Dick	  Klingens,	  www.pandd.demon.nl	  
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Pappos	  van	  Alexandrië	  
(ca.	  290	  –	  ca.	  350	  AD)	  

Stelling	  van	  Pappos:	  neem	  twee	  willekeurige	  rechten	  
en	  kies	  daarop	  willekeurig	  de	  punten	  A1,	  B1	  en	  C1,	  
respec4evelijk	  de	  punten	  A2,	  B2	  en	  C2.	  
Bepaal	  nu	  de	  volgende	  snijpunten	  
B1C2	  en	  B2C1:	  snijpunt	  A,	  
C1A2	  en	  C2A1:	  snijpunt	  B,	  
A1B2	  en	  A2B1:	  snijpunt	  C.	  
Dan	  liggen	  de	  punten	  A,	  B	  en	  C	  op	  één	  lijn.	  
	  
De	  stelling	  gaat	  uitsluitend	  over	  inciden4erela4es.	  
	  
Een	  bewijs	  wordt	  hier	  achterwege	  gelaten,	  omdat	  
deze	  stelling	  naderhand	  gerekend	  wordt	  tot	  de	  
projec4eve	  meetkunde.	  

	  Mar4n	  Kindt,	  Lessen	  in	  projec<eve	  meetkunde	  (1993).	  
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Terugblik	  op	  de	  meetkunde	  van	  de	  Grieken	  
-‐  Fenomenale	  resultaten,	  vooral	  geraffineerde	  construc4es.	  Bij	  elke	  construc4e	  kwam	  een	  bewijs	  

van	  de	  geldigheid.	  
-‐  Bij	  Euclides	  een	  uitermate	  doordacht	  axiomastelsel.	  Met	  name	  het	  zgn.	  parallellenpostulaat	  bleek	  

zeer	  welgekozen.	  Voorbeeldig	  deduc4ef	  systeem.	  
-‐  Construc4e	  van	  regelma4ge	  vijaoek,	  geen	  construc4e	  voor	  zevenhoek	  e.v.	  	  

[N.B.	  Kort	  voor	  1800	  AD	  opgelost	  door	  Gauss.]	  
-‐  De	  drie	  delische	  problemen	  werden	  herkend:	  kwadratuur	  van	  de	  cirkel,	  verdubbeling	  van	  de	  

kubus,	  trisec4e	  van	  een	  willekeurige	  hoek.	  Deze	  problemen	  werden	  niet	  opgelost,	  wel	  werden	  
krommen	  bedacht	  om	  construc4eproblemen	  aan	  te	  pakken	  (zie	  V.	  Blåsjö,	  ‘The	  how	  and	  why’).	  De	  
wiskunde	  van	  deze	  krommen	  is	  geavanceerd.	  
[N.B.	  In	  de	  19e	  eeuw	  AD	  werd	  bewezen	  dat	  deze	  drie	  construc4es	  onmogelijk	  zijn	  met	  passer	  en	  
liniaal.]	  

-‐  Bij	  Euclides	  geen	  maat	  voor	  lengte	  en	  hoek.	  Daardoor	  wel	  excellent	  opgezeTe	  construc4es.	  Men	  
had	  geen	  irra4onale	  getallen	  (m.n.	  wortels	  uit	  niet-‐kwadraten),	  sommige	  lengtes	  bleven	  dus	  
onmeetbaar.	  	  

-‐  Na	  circa	  het	  begin	  van	  de	  jaartelling	  wél	  rekenwerk	  met	  algebraïsche	  formules.	  
-‐  In	  Euclides’	  Elementen	  komt	  het	  hoogtepunt	  van	  een	  driehoek	  niet	  voor.	  
-‐  Exhaus4e-‐methodes	  al	  vóór	  Euclides	  bekend;	  goede	  benadering	  van	  π	  bij	  Archimedes.	  
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Het	  hoogtepunt:	  een	  geval	  apart	  
Een	  tegenwoordig	  bekende	  stelling,	  die	  prima	  in	  Euclides’	  
Elementen	  zou	  passen	  –	  maar	  daar	  niet	  in	  voorkomt	  -‐	  is	  die	  
over	  de	  concurren4e	  van	  de	  hoogtelijnen	  in	  een	  driehoek.	  	  
Mogelijk	  was	  de	  stelling	  wel	  aan	  Archimedes	  bekend:	  	  
De	  drie	  hoogtelijnen	  van	  een	  driehoek	  gaan	  door	  één	  punt.	  
	  
Het	  bewijs	  in	  stappen.	  Zie	  de	  figuur.	  S	  is	  het	  snijpunt	  van	  de	  
hoogtelijnen	  uit	  A	  en	  B.	  Bewezen	  moet	  worden	  dat	  de	  lijn	  door	  
C	  en	  S	  ook	  een	  hoogtelijn	  is.	  
-‐  De	  punten	  D	  en	  E	  liggen	  op	  de	  cirkel	  met	  middellijn	  AB	  

(Thales).	  Dus	  geldt:	  hoek	  ABE	  =	  hoek	  ADE	  (staan	  beide	  op	  
boog	  AE).	  

-‐  Net	  zo:	  de	  punten	  D	  en	  E	  liggen	  op	  de	  cirkel	  met	  middellijn	  
CS.	  Dus	  geldt:	  hoek	  SDE	  =	  hoek	  SCE	  

-‐  Maar	  hoek	  SDE	  =	  hoek	  ADE	  en	  hoek	  SCE	  =	  hoek	  FCA,	  m.a.w.:	  
hoek	  ADE	  =	  hoek	  FCA	  

-‐  De	  driehoeken	  ABE	  en	  ACF	  hebben	  nu	  twee	  hoeken	  gelijk:	  
	  1e.	  Ze	  hebben	  hoek	  A	  gemeenschappelijk,	  
	  2e.	  hoek	  ABE	  =	  hoek	  ACF.	  

Dan	  is	  de	  derde	  hoek	  van	  driehoek	  ABE	  gelijk	  aan	  de	  derde	  hoek	  
van	  driehoek	  ACF.	  
Met	  andere	  woorden:	  hoek	  AFC	  is	  een	  rechte	  hoek	  
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Wel	  of	  geen	  hoogtepunt	  bij	  een	  viervlak	  

Eigenschappen	  van	  viervlakken	  zijn	  vaak	  analoog	  aan	  eigenschappen	  
van	  driehoeken.	  
Zo	  heed	  elk	  viervlak	  een	  zwaartepunt,	  waar	  de	  zwaartelijnen	  elkaar	  
verdelen	  in	  stukken	  die	  zich	  verhouden	  als	  3	  :	  1	  
Verder	  heed	  elk	  viervlak	  een	  ingeschreven	  bol,	  die	  aan	  elk	  der	  vier	  
zijvlakken	  raakt,	  en	  een	  omgeschreven	  bol,	  die	  door	  elk	  der	  vier	  
hoekpunten	  gaat.	  De	  middelpunten	  van	  deze	  bollen	  vindt	  men	  door	  
snijding	  van	  bissectricevlakken	  resp.	  middelloodvlakken.	  	  
	  
Maar:	  
Een	  viervlak	  bezit	  in	  het	  algemeen	  géén	  hoogtepunt.	  Er	  zijn	  namelijk	  
viervlakken	  waarvan	  de	  vier	  hoogtelijnen	  (=	  loodlijnen	  vanuit	  een	  
hoekpunt	  op	  het	  tegenoverliggende	  zijvlak)	  niet	  door	  één	  punt	  gaan.	  	  
Zie	  het	  orthoschema:	  de	  hoeken	  BAD,	  CAD	  en	  ABC	  zijn	  recht	  -‐	  en	  
daardoor	  is	  ook	  hoek	  CBD	  recht.	  De	  hoogtelijn	  uit	  D	  is	  lijn	  DA,	  de	  
hoogtelijn	  uit	  C	  is	  lijn	  CB.	  Deze	  beide	  snijden	  elkaar	  niet.	  
Conclusie:	  
In	  de	  regel	  gaan	  de	  vier	  hoogtelijnen	  van	  een	  viervlak	  niet	  door	  één	  
punt.	  
	  
Een	  regelma4g	  viervlak	  heej	  (logischerwijze)	  wel	  degelijk	  een	  
hoogtepunt.	  M.a.w.	  dit	  is	  niet	  ondenkbaar.	  	  
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Brahmagupta,	  	  
uit	  Bhillamala	  (Bhinmal),	  India	  	  	  
(ca.	  598	  –	  ca.	  665	  AD)	  

De	  Indiase	  wiskunde	  was	  beïnvloed	  door	  de	  Grieken	  en	  de	  Chinezen.	  De	  
Arabieren	  maakten	  gebruik	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  Indiërs.	  
Brahmagupta	  werkte	  met	  het	  getal	  nul.	  Wat	  niet	  bewijst	  dat	  hij	  het	  getal	  
nul	  ‘uitvond’.	  
Brahmagupta	  vond	  een	  formule	  voor	  de	  oppervlakte	  van	  een	  
koordenvierhoek:	  
Zijn	  de	  zijden	  van	  een	  koordenvierhoek	  a,	  b,	  c	  en	  d,	  en	  is	  s	  de	  halve	  som	  van	  
de	  zijden,	  dan	  is	  de	  oppervlakte	  van	  de	  koordenvierhoek	  gelijk	  aan:	  
O	  =	  √(s-‐a)(s-‐b)(s-‐c)(s-‐d)	  
	  
Dit	  is	  een	  generalisa4e	  van	  de	  formule	  van	  Heron	  voor	  de	  oppervlakte	  van	  
een	  driehoek:	  
O	  =	  √s(s-‐a)(s-‐b)(s-‐c)	  
(Heron	  van	  Alexandrië,	  ca.	  10	  –	  ca.	  70	  AD)	  
	  
Een	  bewijs	  van	  de	  bovenstaande	  oppervlakteformules	  wordt	  hier	  
weggelaten.	  In	  huidige	  literatuur	  staan	  vaak	  bewijzen	  met	  sinus	  en	  cosinus	  -‐	  
die	  men	  in	  de	  4jd	  van	  Heron	  niet	  had!	  
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Stelling	  van	  Brahmagupta	  

Hoewel	  de	  Indiërs	  bekend	  staan	  om	  hun	  geavanceerde	  
rekenwerk,	  gaat	  het	  hier	  om	  een	  zuiver	  meetkundige	  stelling.	  	  
	  
	  
ABCD	  is	  een	  koordenvierhoek	  waarvan	  de	  diagonalen	  
loodrecht	  op	  elkaar	  staan.	  	  	  
Dan	  snijdt	  een	  loodlijn	  op	  een	  zijde	  de	  overstaande	  zijde	  in	  
het	  midden.	  
Gegeven	  is	  hier:	  AC	  en	  BD	  zijn	  loodrecht,	  ME	  staat	  loodrecht	  
op	  BC.	  	  
Bewezen	  moet	  worden	  dat	  F	  het	  midden	  is	  van	  AD.	  
Als	  volgt:	  hoek	  CAD	  =	  hoek	  CBD	  (staan	  beide	  op	  boog	  CD)	  
In	  de	  rechthoekige	  driehoek	  BMC	  is	  hoek	  CME	  =	  hoek	  CBD	  
Ook	  is	  hoek	  FMA	  =	  hoek	  CME	  
Zo	  blijkt	  dus	  dat	  hoek	  FAM	  =	  hoek	  FMA	  
Zo	  is	  driehoek	  AMF	  gelijkbenig,	  en	  dus	  is	  FM	  =	  AF	  =	  ½	  AD	  
(Op	  dezelfde	  manier	  kan	  worden	  bewezen	  dat	  FM	  =	  FD	  –	  
maar	  dat	  hoej	  niet	  meer	  te	  worden	  bewezen.)	  
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Sec4e	  II.	  

Klassieke	  meetkunde	  in	  de	  moderne	  4jd	  
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Johannes	  Kepler	  (1571-‐1630)	  

Alle	  moderne	  ontwikkelingen	  beginnen	  met	  
Kepler!	  Hij	  werd	  beroemd	  door	  zijn	  we9en	  voor	  
de	  beweging	  van	  de	  planeten	  om	  de	  zon.	  
	  
Kepler	  beschreef	  halfregelma4ge	  veelvlakken	  die	  
niet	  noodzakelijkerwijs	  convex	  hoefden	  te	  zijn.	  
Zijn	  lijst	  werd	  later	  aangevuld	  door	  Louis	  Poinsot	  
(1777-‐1859).	  
Hiernaast	  een	  niet-‐convex	  veelvlak,	  dat	  uit	  vier	  
kubussen	  is	  opgebouwd.	  
	  
Kepler	  is	  bovendien	  de	  ontdekker	  van	  de	  
ruitenveelvlakken.	  Hiernaast	  het	  ruitentwaalfvlak	  
en	  het	  ruitender4gvlak.	  
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Blaise	  Pascal	  	  
(1623-‐1662)	  

Pascal	  is	  meer	  bekend	  gebleven	  door	  zijn	  driehoek	  
met	  coëfficiënten	  van	  tweetermen	  tot	  oplopende	  
machten	  (Driehoek	  van	  Pascal).	  Deze	  staat	  in	  
verband	  met	  zijn	  kansberekeningen.	  
	  
De	  meetkundige	  stelling	  van	  Pascal	  zegt:	  
Neem	  een	  willekeurige	  kegelsnede	  en	  kies	  daarop,	  
eveneens	  willekeurig,	  zes	  punten,	  1	  t/m	  6.	  Snijd	  dan	  
12	  met	  45,	  23	  met	  56	  en	  34	  met	  61.	  Dan	  liggen	  de	  
drie	  verkregen	  snijpunten	  op	  één	  rechte	  lijn.	  
	  
Dit	  is	  een	  generalisa4e	  van	  de	  stelling	  van	  Pappos.	  
Pascal	  ontdekte	  zijn	  meetkundige	  stelling	  reeds	  in	  
1639.	  	  
Een	  fraaie	  stelling	  uit	  de	  projec4eve	  meetkunde.	  
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Pierre	  de	  Fermat	  (1601?	  –	  1665)	   	   	  Evangelista	  Torricelli	  (1608	  –	  1647)	  

Torricelli	  beantwoordde	  een	  vraag	  van	  Fermat:	  
is	  er	  binnen	  een	  gegeven	  driehoek	  een	  punt	  waarvan	  de	  som	  van	  
de	  afstanden	  tot	  de	  hoekpunten	  minimaal	  is?	  	  
Het	  betreffende	  punt	  heet	  meestal:	  punt	  van	  Torricelli.	  Fermat	  
had	  het	  punt	  zelf	  ook	  al	  gevonden.	  Uitleg	  hierna.	  
	  
In	  de	  moderne	  periode	  ziet	  men	  vaker	  vragen	  naar	  bepaalde	  
minima	  of	  maxima.	  	  Fermat	  was	  daarbij	  een	  pionier.	  	  
Bij	  vragen	  naar	  maxima	  of	  minima	  moet	  al4jd	  de	  existen4e	  
worden	  nagegaan.	  
	  
Op	  de	  foto’s	  hiernaast:	  de	  markering	  van	  het	  punt	  van	  Torricelli	  
van	  Nederland,	  een	  steen	  bij	  Lunteren.	  Met	  de	  (on)juiste	  tekst	  
die	  erop	  staat.	  

	  naar:	  Pythagoras	  19-‐1,	  september	  1979.	  Internet.	  
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Het	  punt	  van	  Fermat/Torricelli	  van	  een	  driehoek	  
Gegeven	  is	  driehoek	  ABC.	  Punt	  S	  is	  een	  punt	  binnen	  de	  driehoek	  met	  afstanden	  SA,	  SB	  en	  SC	  tot	  de	  hoekpunten.	  	  
Werk	  nu	  eerst	  vanuit	  C.	  Roteer	  driehoek	  CSB	  over	  600	  om	  C	  in	  tegenwijzerrich4ng.	  	  
Dan	  is	  TC	  =	  SC,	  en	  vanwege	  de	  gekozen	  rota4ehoek	  is	  driehoek	  CST	  gelijkzijdig,	  dus	  is	  ook	  ST	  =	  SC.	  
Verder	  zijn	  de	  driehoeken	  CSB	  en	  CTW	  congruent,	  omdat	  CTW	  het	  rota4ebeeld	  is	  van	  CSB.	  Dus	  is	  TW	  =	  SB.	  Merk	  op	  
dat	  W	  niet	  a�angt	  van	  de	  posi4e	  van	  S;	  W	  is	  gewoon	  het	  rota4ebeeld	  van	  B.	  
De	  som	  der	  afstanden	  van	  S	  tot	  de	  hoekpunten,	  SA	  +	  SB	  +	  SC,	  is	  nu	  gelijk	  aan	  AS	  +	  ST	  +	  TW.	  Deze	  som	  is	  minimaal	  als	  
de	  lijn	  ASTW	  een	  rechte	  lijn	  is.	  Omdat	  dit	  mogelijk	  is,	  en	  omdat	  punt	  W	  al4jd	  kan	  worden	  bepaald,	  bestaat	  er	  een	  
punt	  met	  minimale	  afstandensom.	  Hiermee	  is	  de	  existen4e	  bewezen.	  
Het	  gezochte	  punt	  is	  het	  snijpunt	  van	  de	  drie	  verbindingslijnen	  van	  een	  hoekpunt	  met	  de	  top	  van	  de	  buitenwaarts	  
beschreven	  gelijkzijdige	  driehoek	  op	  de	  overstaande	  zijde.	  Deze	  drie	  verbindingslijnen	  snijden	  elkaar	  derhalve.	  
	  	  
De	  grootste	  hoek	  van	  de	  driehoek	  mag	  niet	  groter	  zijn	  dan	  1200.	  Anders	  zou	  het	  snijpunt	  van	  de	  verbindingslijnen	  van	  
de	  hoekpunten	  met	  de	  toppen	  van	  de	  gelijkzijdige	  driehoeken	  buiten	  de	  driehoek	  terecht	  komen.	  	  
Als	  de	  grootste	  hoek	  niet	  kleiner	  is	  dan	  1200	  ,	  dan	  het	  betreffende	  hoekpunt	  het	  punt	  met	  de	  kleinste	  afstandensom.	  
	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zeepvliezen die de kortste lengte aannemen: 
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Giovanni	  Ceva	  	  
(1647-‐1734)	  

Zeer	  nucg	  is	  de	  stelling	  van	  Ceva:	  
Is	  S	  een	  punt	  in	  het	  vlak	  van	  een	  driehoek	  ABC,	  en	  snijden	  
de	  transversalen	  AS,	  BS	  en	  CS	  de	  overstaande	  zijden	  in	  X,	  Y	  
en	  Z,	  dan	  geldt:	  
	  
	  
Het	  omgekeerde	  van	  de	  stelling	  van	  Ceva	  geldt	  ook.	  
Voor	  een	  bewijs	  van	  de	  stelling	  en	  zijn	  omgekeerde:	  zie	  
Coxeter	  &	  Greitzer,	  Geometry	  revisited,	  4-‐5.	  De	  bijzondere	  
nota4e	  aldaar	  wordt	  uitgelegd.	  
	  
Met	  het	  omgekeerde	  van	  de	  stelling	  van	  Ceva	  kan	  direct	  
de	  concurren4e	  van	  de	  hoogtelijnen	  worden	  bewezen.	  	  
Men	  neme	  daartoe	  in	  de	  figuur:	  	  
AF	  =	  b	  cos	  α,	  FB	  =	  a	  cos	  β,	  enzovoort.	  
Na	  invulling	  volgt	  direct	  de	  uitkomst	  1.	  
(vierde	  bewijs	  in	  deze	  presenta4e)	  
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Leonhard	  Euler	  (1707-‐1783)	  
Bewees	  een	  mooie	  uitbreiding	  van	  de	  sinusregel	  

De	  gewone	  sinusregel	  dateert	  uit	  de	  
Middeleeuwen;	  mogelijk	  uit	  Perzië.	  
In	  driehoek	  ABC	  is	  sin	  α	  =	  h	  /	  b;	  en	  sin	  β	  =	  h	  /	  a	  
Dus	  a	  .	  sin	  β	  =	  h	  =	  b.	  sin	  α	  
Waaruit	  volgt	  a	  /	  sin	  α	  =	  	  b	  /	  sin	  β	  
Dit	  is	  dan	  ook	  gelijk	  aan	  c	  /	  sin	  γ	  

Euler	  bewees:	  a	  /	  sin	  α	  =	  2R,	  
waarin	  R	  de	  straal	  van	  de	  omgeschreven	  cirkel	  is.	  
Laat	  O	  het	  middelpunt	  zijn	  van	  deze	  cirkel.	  
In	  de	  figuur	  is	  hoek	  BOC	  =	  2α,	  en	  dus	  hoek	  BOP	  =	  α	  
Omdat	  OB	  =	  R	  geldt:	  sin	  α	  =	  BP	  /	  R	  
Omdat	  BP	  =	  ½	  a	  	  volgt	  hieruit	  direct	  dat	  	  
a	  /	  sin	  α	  =	  2R	  

	   	  naar	  Dick	  Klingens,	  www.pandd.demon.nl	  
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De	  rechte	  van	  Euler	  in	  een	  driehoek	  

Euler	  bewees	  de	  volgende	  fraaie	  stelling:	  
	  
In	  een	  driehoek	  liggen	  het	  middelpunt	  van	  de	  
omgeschreven	  cirkel,	  het	  zwaartepunt	  en	  het	  
hoogtepunt	  op	  één	  lijn,	  en	  wel	  zo	  dat	  hun	  
onderlinge	  afstanden	  zich	  verhouden	  als	  1	  :	  2	  
De	  rechte	  waarop	  deze	  punten	  liggen	  heet	  de	  
rechte	  van	  Euler.	  	  
In	  de	  figuur	  is	  de	  Eulerrechte	  blauw	  getekend.	  
M,	  Z	  en	  H	  zijn	  de	  betreffende	  punten,	  waarbij	  
MZ	  :	  ZH	  =	  1	  :	  2	  
	  
Op	  de	  volgende	  dia	  staat	  een	  ‘ouderwets’	  
bewijs.	  	  
Later	  volgt	  een	  andersoor4g	  bewijs.	  
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Bewijs	  collineariteit	  hoogtepunt,	  zwaartepunt	  
en	  middelpunt	  omgeschreven	  cirkel	  

Bewijs.	  Hier	  zijn	  de	  betreffende	  punten:	  H,	  Z	  en	  O.	  
Ga	  eerst	  uit	  van	  Z	  en	  O,	  en	  teken	  dan	  de	  lijn	  OZ	  tot	  deze	  
de	  hoogtelijn	  AD	  snijdt.	  Bewezen	  moet	  worden	  dat	  het	  
snijpunt	  het	  hoogtepunt	  H	  is.	  
AK	  is	  een	  zwaartelijn,	  dus	  AZ	  :	  ZK	  =	  2	  :	  1	  
AD	  is	  hoogtelijn,	  deze	  is	  dus	  evenwijdig	  met	  de	  
middelloodlijn	  OK,	  daardoor	  is	  hoek	  DAZ	  =	  hoek	  OKZ.	  
Omdat	  de	  overstaande	  hoeken	  bij	  Z	  ook	  gelijk	  zijn,	  is	  
driehoek	  OKZ	  gelijkvormig	  met	  driehoek	  HAZ.	  Dus	  is	  de	  
verhouding	  OZ	  :	  ZH	  =	  1	  :	  2	  
Bewezen	  moet	  worden	  dat	  H	  het	  hoogtepunt	  is.	  	  
De	  redenering	  op	  grond	  waarvan	  lijn	  OZ	  de	  hoogtelijn	  uit	  
A	  snijdt	  in	  een	  punt	  P	  (dat	  hier	  alvast	  H	  is	  genoemd)	  
waarvoor	  geldt	  OZ	  :	  ZP	  =	  1	  :	  2,	  kan	  net	  zo	  goed	  gehouden	  
worden	  met	  de	  hoogtelijnen	  uit	  B	  en	  C.	  Met	  andere	  
woorden:	  deze	  hoogtelijnen	  worden	  gesneden	  in	  punten	  
Q	  en	  R,	  gelegen	  op	  het	  verlengde	  van	  OZ,	  waarvoor	  geldt	  
OZ	  :	  ZQ	  =	  OZ	  :	  ZR	  =	  1	  :	  2	  
Dus	  is	  P	  =	  Q	  =	  R,	  gelijk	  aan	  het	  hoogtepunt	  H.	  	  
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De	  negenpuntscirkel,	  waarvan	  Euler	  zes	  punten	  kende	  

Euler	  bewees	  bovendien	  de	  volgende	  stelling:	  
In	  een	  driehoek	  liggen	  de	  drie	  middens	  van	  de	  zijden	  en	  de	  
drie	  voetpunten	  van	  de	  hoogtelijnen	  op	  één	  cirkel,	  waarvan	  
het	  middelpunt	  halverwege	  het	  hoogtepunt	  en	  het	  
middelpunt	  van	  de	  omgeschreven	  cirkel	  ligt.	  
Het	  bewijs	  hiervan	  volgt	  later.	  
	  
In	  de	  figuur	  is	  M	  het	  middelpunt	  van	  de	  omgeschreven	  cirkel	  
en	  H	  het	  hoogtepunt.	  Het	  middelpunt	  N	  van	  de	  
negenpuntscirkel	  is	  het	  midden	  van	  lijnstuk	  MH.	  
	  
In	  de	  figuur	  zijn	  ook	  de	  drie	  punten	  aangegeven	  die	  bovendien	  
op	  de	  cirkel	  liggen.	  Dit	  zijn	  de	  middens	  van	  de	  lijnstukken	  AH,	  
BH	  en	  CH.	  Bewijs	  later.	  
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Gaspard	  Monge	  (1746-‐1818)	  

Monge	  geldt	  als	  de	  grondlegger	  van	  de	  beschrijvende	  meetkunde.	  Hij	  was	  
medeoprichter	  van	  de	  École	  Polytechnique	  te	  Parijs.	  
	  
Hij	  bewees	  een	  stelling	  voor	  viervlakken:	  
De	  zes	  vlakken	  die	  gaan	  door	  de	  middens	  van	  een	  ribbe	  van	  een	  viervlak,	  
en	  die	  loodrecht	  staan	  op	  de	  overstaande	  ribbe,	  hebben	  één	  punt	  
gemeen.	  
Dit	  punt	  heet	  het	  punt	  van	  Monge	  van	  het	  viervlak.	  
Het	  punt	  van	  Monge	  ligt	  op	  de	  Eulerrechte	  (lijn	  door	  het	  middelpunt	  van	  
de	  omgeschreven	  bol	  en	  het	  zwaartepunt)	  van	  het	  viervlak.	  Enigszins	  
verrassend	  is	  misschien	  dat	  dan	  het	  zwaartepunt	  het	  midden	  is	  van	  het	  
lijnstuk	  tussen	  de	  beide	  andere	  punten.	  
	  
Mocht	  het	  viervlak	  orthocentrisch	  zijn	  (d.w.z.	  een	  hoogtepunt	  hebben),	  
dan	  valt	  het	  punt	  van	  Monge	  samen	  met	  het	  hoogtepunt.	  Een	  viervlak	  dat	  
orthocentrisch	  is,	  is	  ook	  orthogonaal,	  en	  omgekeerd.	  (Orthogonaal:	  de	  
overstaande	  ribben	  kruisen	  elkaar	  twee	  aan	  twee	  loodrecht.)	  
De	  figuur	  geej	  het	  omgeschreven	  parallellepipedum	  van	  een	  viervlak;	  als	  
het	  viervlak	  orthocentrisch	  is,	  is	  het	  parallellepipedum	  een	  rhomboïde,	  en	  
omgekeerd.	  (Rhomboïde:	  alle	  zijvlakken	  zijn	  ruiten.)	  

	  naar:	  Altshiller-‐Court,	  Modern	  Pure	  Solid	  Geometry.	  
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Robert	  Simson	  (1687-‐1768)	  
William	  Wallace	  (1768-‐1843)	  

Eind	  18e	  eeuw	  publiceerde	  Wallace	  een	  fraaie	  stelling.	  Later	  werd	  de	  
stelling	  ook	  wel	  toegeschreven	  aan	  Simson.	  	  
Stelling:	  Gegeven	  zijn	  een	  driehoek	  ABC,	  en	  een	  punt	  P	  op	  de	  
omgeschreven	  cirkel	  van	  de	  driehoek.	  Laat	  men	  loodlijnen	  neer	  vanuit	  
P	  op	  elk	  van	  de	  zijden	  van	  de	  driehoek,	  dan	  liggen	  de	  drie	  projec4es	  
op	  één	  lijn.	  	  
Deze	  lijn	  heet	  rechte	  van	  Wallace,	  soms	  echter	  rechte	  van	  Simson	  bij	  
het	  gegeven	  punt	  P.	  
	  
Bewijs	  (beknopt):	  Trek	  PB	  en	  PC	  en	  constateer	  dat	  PBPcPa,	  PPaCPb	  en	  
PCAB	  koordenvierhoeken	  zijn.	  	  Bepaal	  daarmee	  dat	  de	  som	  van	  de	  
hoeken	  PcPaP	  en	  PbPaP	  gelijk	  is	  aan	  1800.	  Dan	  volgt	  dat	  de	  drie	  
projec4es	  op	  één	  rechte	  lijn	  liggen.	  
Het	  omgekeerde	  hiervan	  geldt	  ook:	  als	  de	  drie	  projec4es	  op	  een	  
rechte	  lijn	  liggen,	  dan	  ligt	  P	  op	  de	  omgeschreven	  cirkel.	  
	  
Er	  is	  een	  zeer	  fraaie	  generalisa4e	  mogelijk	  van	  de	  stelling.	  Als	  vanuit	  P	  
lijnen	  	  getrokken	  worden	  die	  de	  zijden	  onder	  dezelfde	  hoek	  snijden,	  
dan	  liggen	  de	  drie	  snijpunten	  op	  één	  lijn.	  De	  onderste	  figuur	  geej	  
hiervan	  een	  speciaal	  geval.	  
Het	  omgekeerde	  hiervan	  geldt	  niet.	  

	  naar:	  Mar4n	  Kindt,	  ‘Wat	  te	  bewijzen	  is’	  16,	  m.m.v.	  Aad	  Goddijn.	  Internet.	  
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Carl	  Friedrich	  Gauss	  (1777-‐1855)	  
In	  1796	  bewees	  Gauss	  dat	  een	  regelma4ge	  n-‐
hoek	  met	  passer	  en	  liniaal	  kan	  worden	  
geconstrueerd	  als	  n	  =	  2r	  +	  1,	  waarbij	  r	  =	  2s,	  en	  n	  
zelf	  een	  priemgetal	  is.	  Een	  dergelijk	  getal	  n	  heet	  
een	  Fermat-‐priemgetal.	  
Daarnaast	  is	  een	  regelma4ge	  n-‐hoek	  alleen	  nog	  
te	  construeren	  met	  passer	  en	  liniaal	  als	  n	  een	  
Fermat-‐priemgetal	  is	  maal	  een	  macht	  van	  2.	  
Tabel: 	  s 	  n	  

	  0 	  3	  
	  1 	  5	  
	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  
	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  257	  
	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65537	  

Niet	  alle	  getallen	  die	  aldus	  worden	  bepaald	  zijn	  
priemgetallen.	  Bijvoorbeeld	  voor	  s	  =	  5	  ontstaat	  
geen	  priemgetal;	  Euler	  liet	  zien	  dat	  n	  =	  232	  +	  1	  =	  
4294967297	  deelbaar	  is	  door	  641.	  
	  
	  
Construc4es	  met	  passer	  en	  liniaal	  waren	  
eeuwenlang	  toonaangevend,	  in	  navolging	  van	  
Euclides.	  	  
Maar	  situa4es	  die	  niet	  aldus	  kunnen	  worden	  
geconstrueerd,	  kunnen	  (toch)	  interessant	  zijn.	  
Zie	  de	  stelling	  van	  Morley	  (1904).	  
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Gauss	  over	  concurren4e	  hoogtelijnen	  
(tweede	  bewijs	  in	  deze	  presenta4e)	  

Gegeven	  is	  driehoek	  ABC	  met	  de	  hoogtelijnen	  uit	  A,	  B	  
en	  C.	  Bewezen	  moet	  worden	  dat	  de	  drie	  hoogtelijnen	  
door	  één	  punt	  gaan.	  
	  
Bewijs	  van	  Gauss:	  	  
Teken	  door	  elk	  hoekpunt	  een	  lijn	  die	  evenwijdig	  is	  met	  
de	  overstaande	  zijde.	  Op	  deze	  manier	  ontstaat	  
driehoek	  DEF,	  die	  gelijkvormig	  is	  met	  driehoek	  ABC	  
(hoeken	  gelijk).	  
De	  driehoeken	  DCB,	  CEA	  en	  BAF	  zijn	  alle	  drie	  
congruent	  met	  driehoek	  ABC	  (hzh).	  
Dus	  zijn	  de	  punten	  A,	  B	  en	  C	  de	  middens	  van	  de	  zijden	  
EF,	  FD	  en	  DE	  van	  driehoek	  DEF.	  
De	  middelloodlijnen	  van	  driehoek	  DEF	  zijn	  dus	  de	  
lijnen	  door	  de	  punten	  A,	  B	  en	  C,	  loodrecht	  op	  de	  
respec4eve	  zijden.	  Deze	  middelloodlijnen	  zijn	  de	  
hoogtelijnen	  van	  driehoek	  ABC.	  Zodoende	  gaan	  de	  
hoogtelijnen	  van	  driehoek	  	  ABC	  door	  één	  punt.	  
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Een	  dilata4e	  met	  het	  zwaartepunt	  als	  centrum	  

De	  bedoelde	  dilata4e	  (puntvermenigvuldiging)	  werkt	  
als	  volgt:	  	  
1e.	  Kies	  een	  centrum:	  Z	  
2e.	  Kies	  een	  factor:	  -‐2	  
3e.	  Neem	  dan	  een	  willekeurig	  punt	  in	  het	  vlak,	  zeg	  X	  
4e.	  Verleng	  XZ	  tweemaal	  met	  zichzelf,	  uitgaande	  van	  X;	  
het	  resulterende	  punt	  zij	  X’	  
	  
Een	  eigenschap	  van	  elke	  dilata4e	  is	  dat	  uit	  een	  figuur	  
een	  daarmee	  gelijkvormige	  figuur	  ontstaat.	  
	  
Vanwege	  FZ	  :	  ZC	  =	  1	  :	  2	  gaat	  bij	  deze	  dilata4e	  F	  over	  in	  
C.	  Zo	  gaan	  alle	  middens	  van	  de	  zijden	  over	  in	  een	  
hoekpunt.	  Zo	  gaat	  bij	  deze	  dilata4e	  driehoek	  ABC	  over	  
in	  de	  grotere	  driehoek	  (zie	  vorige	  dia).	  
	  
In	  het	  bijzonder	  geldt:	  
Het	  snijpunt	  M	  van	  de	  middelloodlijnen	  gaat	  over	  in	  
punt	  H.	  Dientengevolge	  ligt	  H	  op	  de	  lijn	  door	  M	  en	  Z	  en	  
geldt	  MZ	  :	  ZH	  =	  1	  :	  2	  
	  
Zo	  wordt	  nogmaals	  bewezen	  dat	  M,	  Z	  en	  H	  op	  één	  
liggen,	  de	  rechte	  van	  Euler.	  
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Nog	  een	  dilata4e	  met	  het	  zwaartepunt	  als	  centrum	  

Beschouw	  de	  volgende	  dilata4e:	  
1e.	  Centrum	  Z	  
2e.	  Factor	  –½	  	  
Nu	  gaat	  C	  over	  in	  F,	  en	  net	  zo	  gaat	  A	  over	  in	  D,	  en	  B	  in	  E.	  
De	  omgeschreven	  cirkel	  van	  driehoek	  ABC	  gaat	  dus	  over	  
in	  de	  cirkel	  door	  de	  middens	  van	  de	  zijden	  D,	  E	  en	  F.	  
	  
Het	  middelpunt	  M	  van	  de	  omgeschreven	  cirkel	  gaat	  over	  
in	  punt	  N	  waarvoor	  geldt	  MZ	  :	  ZN	  =	  1	  :	  ½	  =	  2	  :	  1	  
Omdat	  MZ	  :	  ZH	  =	  1	  :	  2	  volgt	  hieruit	  dat	  N	  precies	  het	  
midden	  is	  van	  MH.	  
In	  het	  bijzonder	  ligt	  punt	  N	  op	  de	  rechte	  van	  Euler.	  
	  
Omdat	  N	  precies	  tussen	  de	  middelloodlijn	  MF	  en	  de	  
hoogtelijn	  CR	  ligt,	  gaat	  de	  cirkel	  met	  middelpunt	  N	  die	  
door	  D	  gaat,	  ook	  door	  het	  voetpunt	  R.	  
Deze	  cirkel	  gaat	  dus,	  behalve	  door	  D,	  E	  en	  F,	  ook	  door	  de	  
voetpunten	  van	  de	  hoogtelijnen	  P,	  Q	  en	  R.	  
Bovendien	  blijkt	  dat	  de	  straal	  van	  deze	  cirkel	  de	  held	  is	  
van	  de	  straal	  van	  de	  omgeschreven	  cirkel.	  
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Orthocentrische	  puntenviertallen	  

Gegeven	  is	  driehoek	  ABC	  met	  hoogtepunt	  H	  en	  voetpunten	  D,	  E	  en	  F	  van	  de	  hoogtelijnen.	  Hieronder	  links	  is	  
driehoek	  ABC	  scherphoekig,	  	  rechts	  is	  driehoek	  ABC	  stomphoekig.	  
Nu	  geldt	  in	  beide	  tekeningen:	  Ieder	  van	  de	  punten	  A	  ,B,	  C	  en	  H	  is	  het	  hoogtepunt	  van	  de	  driehoek	  gevormd	  door	  
de	  overige	  drie.	  Dit	  viertal	  punten	  heet	  een	  orthocentrisch	  puntenviertal.	  
De	  punten	  D,	  E	  en	  F	  zijn	  van	  al	  deze	  driehoeken	  de	  voetpunten	  van	  de	  hoogtelijnen.	  Omdat	  de	  eerdergenoemde	  
cirkel	  met	  N	  als	  middelpunt	  door	  de	  voetpunten	  van	  de	  hoogtelijnen	  D,	  E	  en	  F	  gaat,	  vallen	  de	  N-‐cirkels	  voor	  deze	  
vier	  driehoeken	  samen.	  	  Een	  gevolg	  hiervan	  is	  dat	  de	  omgeschreven	  cirkels	  van	  de	  driehoeken	  ABC,	  ABH,	  BCH	  en	  
CAH	  even	  groot	  zijn,	  immers	  tweemaal	  zo	  groot	  als	  de	  N-‐cirkel.	  
Verder	  gaan	  de	  N-‐cirkels	  door	  de	  middens	  van	  de	  zijden.	  Dat	  zijn	  ten	  eerste	  de	  middens	  van	  AB,	  BC	  en	  CA,	  maar	  
ten	  tweede	  ook	  de	  middens	  van	  AH,	  BH	  en	  CH.	  Hiermee	  is	  de	  naam	  negenpuntscirkel	  verklaard.	  
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Bijzonderheden	  van	  de	  voetpuntsdriehoek	  van	  het	  hoogtepunt	  
Hier	  bewezen	  voor	  een	  scherphoekige	  driehoek	  

I.	  Gegeven	  is	  driehoek	  ABC	  met	  de	  hoogtelijnen	  AD,	  BE	  en	  CF.	  
Eerder	  bewezen:	  de	  driehoeken	  ABE	  en	  ACF	  zijn	  gelijkvormig.	  Dus	  
geldt	  dat	  AE	  :	  AF	  =	  AB	  :	  AC	  =	  c	  :	  b	  
Driehoek	  AEF	  en	  driehoek	  ABC	  hebben	  hoek	  A	  gemeen,	  en	  de	  
aanliggende	  zijden	  van	  hoek	  A	  zijn	  evenredig.	  	  
Zodoende	  is	  driehoek	  AEF	  gelijkvormig	  met	  driehoek	  ABC.	  
De	  lijnen	  AB	  en	  AC	  snijden	  EF	  dus	  onder	  dezelfde	  hoeken	  als	  
waaronder	  ze	  BC	  snijden,	  maar	  dan	  in	  omgekeerde	  volgorde:	  hoek	  
AEF	  =	  hoek	  ABC	  en	  hoek	  AFE	  =	  hoek	  ACB.	  
In	  dit	  geval	  heten	  de	  lijnen	  EF	  en	  BC	  an4parallel.	  
Op	  dezelfde	  manier	  zijn	  ook	  FD	  en	  CA	  an4parallel,	  evenals	  DE	  en	  
AB.	  
	  
II.	  Uit	  het	  voorgaande	  volgt	  dat	  hoek	  AEF	  =	  hoek	  CED	  (=	  β)	  
Omdat	  BE	  loodrecht	  staat	  op	  AC	  moet	  dan	  ook	  gelden	  dat	  hoek	  FEB	  
=	  hoek	  DEB.	  Dus	  is	  BE	  bissectrice	  van	  hoek	  FED.	  Dit	  geldt	  evenzo	  
voor	  de	  andere	  hoogtelijnen.	  
Dus:	  de	  hoogtelijnen	  van	  driehoek	  ABC	  zijn	  tevens	  de	  bissectrices	  
van	  de	  voetpuntsdriehoek	  DEF.	  
	  
Gevolg	  van	  het	  voorgaande:	  de	  hoogtelijnen	  van	  driehoek	  ABC	  zijn	  
concurrent	  
(derde	  bewijs	  in	  deze	  presenta4e)	  
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Toegij	  bij	  het	  vorige:	  	  
Over	  stralen	  die	  rondgaan	  in	  een	  driehoek.	  	  

Scherphoekige	  driehoek	  ABC	  met	  
voetpuntsdriehoek	  DEF.	  	  
De	  lichtstraal	  DEFD	  sluit.	  
Waarom?	  

Dezelfde	  scherphoekige	  driehoek	  ABC.	  Punt	  1	  ligt	  op	  
BC,	  ‘niet	  te	  ver	  van	  D’.	  	  
De	  lichtstraal	  1234561	  sluit	  (een	  resultaat	  uit	  2016).	  
Bewijs	  dit.	  Wáár	  mag	  punt	  1	  gekozen	  worden?	  
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Karl	  Wilhelm	  Feuerbach	  (1800-‐1834)	  

Feuerbach	  bewees	  de	  volgende,	  opzienbarende	  
stelling:	  
	  
Van	  elke	  driehoek	  raakt	  de	  ingeschreven	  cirkel	  
inwendig	  aan	  de	  negenpuntscirkel,	  en	  raken	  de	  drie	  
aangeschreven	  alle	  drie	  uitwendig	  aan	  de	  
negenpuntscirkel.	  
	  
De	  negenpuntscirkel	  wordt	  ook	  wel	  de	  cirkel	  van	  
Feuerbach	  genoemd.	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  bewijzen	  voor	  deze	  stelling.	  
Zie	  de	  literatuur.	  

College	  klassieke	  meetkunde,	  2017	   48	  



Jakob	  Steiner	  (1796-‐1863)	  

Groot	  meetkundige.	  Pakte	  alles	  zuiver	  meetkundig	  (synthe4sch)	  
aan.	  Was	  een	  grondlegger	  van	  de	  projec4eve	  meetkunde.	  
	  
Bewees	  onder	  meer:	  
1e.	  Elke	  driehoek	  heej	  een	  unieke	  omgeschreven	  ellips	  die	  het	  
zwaartepunt	  als	  centrum	  heej.	  
2e.	  Elke	  driehoek	  heej	  een	  unieke	  ingeschreven	  ellips	  die	  de	  
zijden	  raakt	  in	  de	  middens.	  
3e.	  De	  omgeschreven	  Steiner-‐ellips	  ontstaat	  uit	  de	  ingeschreven	  
Steiner-‐ellips	  door	  de	  dilata4e	  (Z,	  2).	  
	  
4e.	  Elke	  driehoek	  heej	  een	  unieke	  hypocycloïde	  die	  raakt	  aan	  de	  
drie	  zijden.	  
5e.	  Elke	  rechte	  van	  Wallace/Simson	  	  raakt	  aan	  de	  Steiner-‐
hypocycloïde.	  
6e.	  De	  Steiner-‐hypocycloïde	  raakt	  inwendig	  aan	  de	  
negenpuntscirkel.	  
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Stelling	  van	  Steiner-‐Lehmus	  
(met	  C.L.	  Lehmus,	  1780-‐1863)	  

De	  stelling	  luidt:	  
Gegeven	  is	  dat	  in	  een	  driehoek	  twee	  van	  de	  bissectrices	  
gelijk	  zijn.	  Dan	  is	  de	  driehoek	  gelijkbenig.	  
	  
Met	  andere	  woorden:	  stel	  α	  =	  β,	  γ	  =	  δ	  en	  AE	  =	  BD.	  
Bewijs	  dan	  dat	  AC	  =	  BC.	  
Steiner	  bewees	  dit	  geheel	  meetkundig.	  
	  
Op	  internet	  vindt	  men	  algebraïsche	  oplossingen.	  
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Iets	  over	  projec4eve	  meetkunde	  

Als	  voorbeeld	  hier	  de	  stelling	  van	  Pascal.	  In	  de	  projec4eve	  
meetkunde	  worden	  methoden	  ontwikkeld	  om	  dit	  soort	  
stellingen	  te	  bewijzen.	  	  
	  
De	  stelling	  kan	  ‘ouderwets’	  bewezen	  worden	  als	  de	  
kegelsnede	  een	  cirkel	  is.	  (zie:	  www.pandd.demon.nl)	  

Dan	  geldt	  de	  stelling	  ook	  voor	  een	  ellips,	  omdat	  raken	  en	  
snijden	  gewoon	  in	  stand	  blijven	  bij	  horizontaal	  uitrekken.	  
‘Uitrekken’	  is	  hier	  nog	  een	  niet-‐gedefinieerde	  term.	  
Naast	  de	  mogelijkheid	  van	  ‘uitrekken’	  is	  ook	  behoeje	  aan	  
transforma4es	  waarin	  een	  ellips	  overgaat	  in	  een	  parabool	  of	  
hyperbool.	  	  
Bovendien	  is	  behoeje	  aan	  methoden	  waarin	  de	  stelling	  van	  
Pappos	  gewoon	  als	  een	  mogelijke	  realisa4e	  van	  de	  stelling	  
van	  Pascal	  wordt	  meegenomen.	  
Projec4eve	  meetkunde	  is	  nu	  een	  tak	  van	  de	  meetkunde.	  

	  Mar4n	  Kindt,	  Lessen	  in	  projec<eve	  meetkunde	  (1993).	  
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De	  macht	  van	  een	  punt	  ten	  opzichte	  van	  een	  cirkel	  
Een	  begrip	  uit	  de	  19e	  eeuw	  -‐	  waardevol	  bewijsmiddel,	  gemunt	  door	  Steiner	  

Laat	  O	  een	  punt	  zijn	  in	  het	  vlak	  van	  een	  cirkel.	  Door	  O	  worden	  
twee	  lijnen	  getrokken	  die	  de	  cirkel	  snijden	  in	  A	  en	  B,	  
respec4evelijk	  C	  en	  D.	  Omdat	  de	  omtrekshoeken	  bij	  A	  en	  C	  gelijk	  
zijn,	  is	  driehoek	  AOD	  gelijkvormig	  met	  driehoek	  COB.	  Hieruit	  leidt	  
men	  af:	  OA	  x	  OB	  =	  OC	  x	  OD.	  
Dit	  product	  hangt	  dus	  niet	  af	  van	  de	  keuze	  van	  de	  lijnen	  door	  O	  
Per	  defini4e	  heet	  dit	  product	  de	  macht	  van	  O	  ten	  opzichte	  van	  
de	  cirkel.	  Hierbij	  wordt	  een	  minteken	  toegevoegd	  als	  de	  
lijnstukken	  tegengestelde	  rich4ng	  hebben.	  Dus	  als	  O	  binnen	  de	  
cirkel	  ligt,	  is	  de	  macht	  van	  O	  ten	  opzichte	  van	  de	  cirkel	  nega4ef.	  	  
Ligt	  A	  buiten	  de	  cirkel,	  en	  is	  AE	  een	  raaklijn,	  dan	  is	  de	  macht	  van	  
A	  ten	  opzichte	  van	  de	  cirkel	  AE2.	  
	  
Rekenformule.	  Neem	  als	  lijn	  door	  O	  de	  lijn	  die	  door	  het	  
middelpunt	  M	  gaat.	  Dan	  zijn	  de	  stukken	  die	  worden	  afgesneden	  
gelijk	  aan	  OM	  –	  r	  en	  OM	  +	  r.	  De	  macht	  van	  O	  ten	  opzichte	  van	  
de	  cirkel	  is	  dus	  ook	  OM2	  –	  r2	  

Deze	  rekenformule	  geldt	  eveneens	  als	  O	  binnen	  de	  cirkel	  ligt.	  
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Machtlijn,	  machtpunt	  

Twee	  cirkels	  die	  niet	  concentrisch	  zijn	  hebben	  een	  
machtlijn.	  Daarop	  liggen	  juist	  alle	  punten	  die	  gelijke	  
machten	  hebben	  tot	  elk	  van	  de	  twee	  gegeven	  cirkels.	  
Men	  bewijst	  eenvoudig	  dat	  dit	  een	  rechte	  lijn	  is,	  die	  
loodrecht	  staat	  op	  de	  lijn	  door	  de	  middelpunten.	  
In	  de	  bovenste	  figuren	  is	  m	  de	  machtlijn.	  Men	  ziet	  dat	  de	  
(eventuele)	  snijpunten	  van	  de	  twee	  cirkels	  op	  de	  
machtlijn	  liggen.	  Inderdaad,	  deze	  beide	  punten	  hebben	  
tot	  elk	  van	  de	  cirkels	  de	  macht	  0.	  
	  
Drie	  cirkels	  waarvan	  de	  middelpunten	  niet	  collineair	  zijn	  
hebben	  een	  machtpunt.	  Dit	  is	  het	  unieke	  punt	  
waardoorheen	  de	  drie	  machtlijnen	  gaan.	  In	  de	  middelste	  
figuur	  zijn	  m12,	  m13	  en	  m23	  de	  drie	  machtlijnen,	  hun	  
snijpunt	  is	  het	  machtpunt.	  
	  
Hieraan	  wordt	  een	  construc4emethode	  ontleend	  voor	  de	  
machtlijn	  van	  twee	  cirkels	  die	  elkaar	  niet	  snijden.	  Men	  
tekent	  dan	  een	  willekeurige	  cirkel	  die	  de	  beide	  cirkels	  
wel	  snijdt	  en	  bepaalt	  het	  machtpunt.	  De	  machtlijn	  gaat	  
door	  het	  machtpunt	  en	  staat	  loodrecht	  op	  de	  
verbindingslijn	  van	  de	  middelpunten.	  
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Een	  toepassing	  van	  het	  begrip	  macht	  van	  een	  punt	  ten	  opzichte	  van	  een	  cirkel:	  
de	  stelling	  van	  NN	  Taylor	  uit	  1882	  

Gegeven	  is	  driehoek	  ABC	  met	  de	  hoogtelijnen	  AD,	  BE	  en	  CF.	  De	  loodrechte	  
projec4es	  van	  D	  op	  de	  zijden	  CA	  en	  AB	  zijn	  de	  punten	  D2	  en	  D3.	  Soortgelijke	  
punten	  zijn	  E1	  en	  E3,	  en	  F1	  en	  F2.	  
Dan	  liggen	  de	  punten	  E3,	  D3,	  F1,	  E1,	  D2	  en	  F2	  op	  één	  cirkel.	  
Bewijs:	  Zijdelengtes	  en	  hoeken	  heten,	  als	  gebruikelijk,	  a,	  b,	  c	  en	  α,	  β,	  γ.	  
Men	  heej	  AE	  =	  c	  cos	  α	  en	  AE3	  =	  c	  cos2	  α;	  evenzo	  is	  BD3	  =	  c	  cos2	  β,	  dus	  AD3	  =	  c	  
sin2	  β	  .	  Hieruit	  volgt	  AD3	  x	  AE3	  =	  c2	  cos2	  α	  .	  sin2	  β	  
Na	  toepassing	  van	  de	  uitgebreide	  sinusregel	  van	  Euler	  wordt	  dit	  AD3	  x	  AE3	  =	  4R2	  
cos2	  α	  sin2	  β	  sin2	  γ	  .	  Om	  AF2	  x	  AD2	  te	  verkrijgen	  hoej	  men	  alleen	  β	  en	  γ	  te	  
verwisselen,	  zodat	  AD3	  x	  AE3	  =	  AF2	  x	  AD2	  

Dit	  laatste	  betekent	  dat	  de	  punten	  D3,	  E3,	  F2	  en	  D2	  op	  één	  cirkel	  K	  liggen.	  	  
Net	  zo	  goed	  is	  er	  een	  cirkel	  L	  door	  E3,	  D3,	  F1	  en	  E1.	  
Als	  K	  en	  L	  verschillende	  cirkels	  zijn,	  zijn	  ze	  niet	  concentrisch	  (anders	  krijgt	  men	  
een	  tegenspraak	  vanwege	  de	  gezamenlijke	  punten	  D3	  en	  E3)	  en	  dus	  hebben	  ze	  
dan	  een	  machtlijn.	  Men	  kan	  verifiëren	  dat	  A	  gelijke	  machten	  heej	  t.o.v.	  van	  K	  
en	  L,	  B	  eveneens,	  en	  C	  ook.	  De	  punten	  A,	  B	  en	  C	  zouden	  dus	  alle	  drie	  op	  de	  
machtlijn	  van	  K	  en	  L	  moeten	  liggen.	  Daar	  zij	  niet	  collineair	  zijn	  kan	  dit	  niet.	  
De	  conclusie	  is	  dat	  K	  =	  L.	  Er	  is	  dus	  één	  cirkel	  door	  de	  zes	  punten.	  
	  
N.B.	  Voor	  de	  zeshoek	  F1E1D2F2E3D3	  geldt	  bovendien	  dat	  de	  overstaande	  zijden	  
evenwijdig	  zijn,	  terwijl	  de	  diagonalen	  even	  lang	  zijn	  (te	  weten	  gelijk	  aan	  O/R),	  
en	  bovendien	  an4parallel	  zijn	  met	  de	  respec4evelijke	  zijden	  van	  de	  driehoek.	  

	  naar:	  BoTema,	  Elementaire	  meetkunde.	  
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Pieter	  Hendrik	  Schoute	  (1846-‐1913),	  Alicia	  Boole-‐Sto9	  (1860-‐1940)	  en	  de	  
meerdimensionale	  euclidische	  meetkunde	  
Meetkunde	  was	  van	  oudsher	  ‘de	  fysica	  van	  de	  ruimte’.	  Meer	  dan	  drie	  dimensies	  konden	  er	  dus	  niet	  zijn.	  Pas	  in	  de	  19e	  
eeuw,	  toen	  niet-‐euclidische	  meetkunden	  in	  het	  zicht	  kwamen,	  kwam,	  niet	  toevallig,	  ook	  meer-‐dimensionale	  
meetkunde	  in	  de	  belangstelling.	  Deze	  werd	  veelal	  op	  algebraïsche	  wijze	  benaderd.	  Een	  ‘echte’	  meetkundige	  op	  dit	  
terrein	  was	  Ludwig	  Schläfli	  (1814-‐1895).	  Hij	  bestudeerde	  polytopen	  in	  hoger-‐dimensionale	  ruimtes.	  
Aan	  het	  eind	  van	  de	  19e	  eeuw	  was	  de	  grootste	  autoriteit	  op	  dit	  gebied	  P.H.	  Schoute,	  hoogleraar	  te	  Groningen.	  Zijn	  
standaardwerk	  Mehrdimensionale	  Geometrie	  (twee	  delen,	  1902-‐1905)	  was	  toonaangevend,	  vooral	  ook	  door	  de	  
moderne	  behandeling	  van	  de	  stof.	  
Hij	  correspondeerde	  met	  de	  Engelse	  Alicia	  Boole-‐StoT,	  die	  in	  belangrijke	  mate	  autodidact	  was.	  Zij	  bestudeerden	  onder	  
meer	  vierdimensionale	  figuren,	  en	  wel	  door	  deze	  driedimensionaal	  uit	  te	  vouwen,	  of	  te	  doorsnijden	  met	  een	  
driedimensionale	  ruimte.	  Het	  Groningse	  Universiteitsmuseum	  bezit	  een	  collec4e	  modellen	  van	  hen.	  
Bij	  de	  viering	  van	  het	  300-‐jarig	  bestaan	  van	  de	  Groningse	  universiteit	  in	  1914	  zou	  Alicia	  Boole-‐StoT	  een	  eredoctoraat	  
ontvangen,	  op	  voordracht	  van	  Schoute.	  Hij	  overleed	  echter	  onverwacht	  in	  1913.	  Zij	  was	  afwezig	  bij	  de	  uitreiking.	  
	  

	   	   	   	   	  De	  centrale,	  diagonale	  doorsnede	  van	  een	  600-‐cel	  (polytoop),	  
	   	   	   	   	   	  getekend	  door	  Schoute,	  resp.	  gebouwd	  door	  Boole-‐Sto9	  
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Frank	  Morley	  (1860-‐1937)	  	  
en	  zijn	  wonderbaarlijke	  stelling	  

Frank	  Morley	  bewees	  in	  1899	  (of	  1904?)	  de	  volgende,	  
uitermate	  verrassende	  stelling.	  	  
Gegeven	  is	  een	  willekeurige	  driehoek.	  Daarin	  worden	  
van	  elke	  hoek	  de	  trisectrices	  getrokken	  -‐	  wat	  trouwens	  
niet	  kan	  met	  passer	  en	  liniaal.	  
Dan	  snijden	  de	  aanliggende	  trisectrices	  uit	  naast	  
gelegen	  hoekpunten	  elkaar	  zo	  dat	  de	  drie	  snijpunten	  
hoekpunten	  zijn	  van	  een	  gelijkzijdige	  driehoek.	  
	  
Later	  werd	  bewezen	  dat	  ook	  met	  buitentrisectrices	  
gelijkzijdige	  driehoeken	  worden	  gevormd.	  
	  	   	  Bewijzen:	  BoTema,	  Elementaire	  meetkunde.	  

	  
De	  getekende	  gelijkzijdige	  driehoek	  van	  Morley	  is	  
gelijkstandig	  met	  de	  gelijkzijdige	  driehoek	  die	  als	  
hoekpunten	  heed	  de	  drie	  keerpunten	  van	  de	  
hypocycloïde	  van	  Steiner!	  
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Terugblik	  op	  de	  nieuwe	  klassieke	  meetkunde	  tot	  circa	  1900	  
-‐  Verrassende	  vondsten	  (Fermat,	  Euler,	  Gauss,	  Feuerbach,	  Steiner,	  Morley).	  
-‐  Forse	  uitbreiding	  van	  het	  arsenaal	  aan	  hulpmiddelen	  (Ceva,	  trigonometrie,	  macht	  

t.o.v.	  cirkels,	  dilata4es).	  
-‐  In	  de	  19e	  eeuw	  ‘afsplitsing’	  niet-‐euclidische	  meetkunde,	  projec4eve	  meetkunde,	  

differen4aalmeetkunde	  e.a.	  
-‐  Zelfs	  is	  nog	  niet	  alles	  aan	  de	  orde	  geweest:	  inversie	  (‘spiegeling	  in	  een	  cirkel’),	  

isogonale	  verwantschap,	  poolverwantschap	  (vooral	  een	  projec4ef	  begrip),	  
boldriehoeksme4ng	  (was	  ook	  ‘euclidisch’),	  driehoekscoördinaten.	  

-‐  Enorme	  uitbreiding	  van	  de	  kennis,	  maar	  wel	  twijfel	  aan	  het	  belang	  ervan.	  
-‐  Twijfels	  over	  de	  voorrang	  voor	  construc4es	  met	  passer	  en	  liniaal.	  Bij	  moderne,	  

mul4disciplinaire	  aanpak	  van	  klassieke	  meetkunde	  wordt	  geen	  middel	  geschuwd.	  
-‐  Onmogelijkheid	  oplossing	  delische	  problemen	  algebraïsch	  aangetoond.	  
-‐  Twijfels	  over	  de	  grondslagen:	  mag	  je	  zomaar	  bepaalde	  transforma4es	  uitvoeren,	  en	  

hoe	  zit	  het	  met	  irra4onale	  lengteverhoudingen,	  en	  wat	  is	  ‘tussen’	  of	  ‘binnen’?	  
-‐  Paradigmawijziging.	  Meetkunde	  wordt	  een	  abstract	  onderdeel	  van	  de	  wiskunde,	  

ruimtelijke	  interpreta4e	  komt	  in	  het	  gedrang.	  
-‐  Felix	  Klein	  (1849-‐1925)	  bepleit	  een	  inzichtelijke	  opbouw	  van	  het	  meetkunde-‐

onderwijs,	  vanuit	  elementaire	  concepten	  (met	  landmeetkunde).	  
-‐  David	  Hilbert	  (1862-‐1943)	  publiceert	  zijn	  Grundlagen	  der	  Geometrie	  (1899).	  
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De	  ingeschreven	  driehoek	  met	  minimale	  omtrek;	  bewijs	  van	  Lipót	  Féjer	  (1880-‐1959)	  

Driehoek	  ABC	  wordt	  in	  dit	  geval	  scherphoekig	  genomen.	  De	  bedoeling	  is	  
een	  ingeschreven	  driehoek	  PQR	  te	  vinden	  met	  minimale	  omtrek.	  
Neem	  eerst	  aan	  dat	  punt	  P	  vast	  is.	  Laat	  P1	  en	  P2	  de	  spiegelpunten	  zijn	  van	  
P	  in	  de	  zijden	  BC	  en	  AC.	  
Dan	  is	  PQ	  =	  P1Q	  en	  PR	  =	  P2R,	  zodat	  de	  omtrek	  van	  driehoek	  PQR	  gelijk	  is	  
aan	  de	  lengte	  van	  de	  gebroken	  lijn	  P1QRP2.	  Punt	  P	  ligt	  voorlopig	  vast,	  dus	  
liggen	  ook	  de	  punten	  P1	  en	  P2	  vast,	  en	  moet	  men	  Q	  =	  S1	  en	  R	  =	  S2	  nemen	  
om	  de	  kleinste	  omvang	  van	  driehoek	  PQR	  te	  krijgen;	  waarbij	  S1	  en	  S2	  
snijpunten	  zijn	  met	  BC	  resp.	  AC,	  als	  in	  de	  figuur	  aangegeven.	  	  
Neem	  nu	  P	  variabel.	  P1	  en	  P2	  liggen	  dan	  niet	  vast.	  Maar	  wel	  is	  al4jd	  CP	  =	  
CP1	  =	  CP2.	  Dus	  is	  driehoek	  CP1P2	  gelijkbenig.	  	  
Verder	  is	  (vanwege	  de	  spiegeling)	  hoek	  P1CB	  =	  hoek	  PCB	  en	  hoek	  P2CA	  =	  
hoek	  PCA	  en	  dus	  is	  de	  tophoek	  van	  driehoek	  P1CP2	  gelijk	  aan	  tweemaal	  
hoek	  BCA.	  Deze	  tophoek	  hangt	  niet	  van	  de	  keuze	  van	  P	  af.	  Omdat	  hoek	  C	  
scherp	  is,	  is	  de	  tophoek	  kleiner	  dan	  een	  gestrekte	  hoek	  en	  dus	  snijdt	  lijn	  
P1P2	  de	  zijden	  BC	  en	  AC.	  De	  lengte	  van	  lijnstuk	  P1P2	  moet	  minimaal	  zijn.	  
Dus	  moeten	  in	  bovengenoemde	  gelijkbenige	  driehoek	  de	  benen	  zo	  kort	  
mogelijk	  zijn.	  Omdat	  deze	  benen	  gelijk	  zijn	  aan	  CP	  moet	  P	  zó	  gekozen	  
worden	  dat	  CP	  minimaal	  is.	  Dan	  moet	  CP	  loodrecht	  staan	  op	  AB	  en	  dus	  
een	  hoogtelijn	  zijn.	  
Aldus	  blijkt	  dat	  PQR	  de	  voetpuntsdriehoek	  van	  ABC	  moet	  zijn.	  
N.B.	  De	  kracht	  van	  dit	  bewijs	  uit	  1930	  is	  dat	  de	  existen4e	  bewezen	  
wordt.	  De	  stelling	  is	  al	  veel	  ouder	  dan	  1930.	  	  

	   	  naar:	  BoTema,	  Elementaire	  meetkunde.	  

College	  klassieke	  meetkunde,	  2017	   58	  



Frederick	  Soddy	  (1877-‐1921)	  
	  en	  ‘the	  kiss	  precise’	  

Soddy	  ontving	  in	  1921	  de	  Nobelprijs	  voor	  scheikunde	  voor	  
zijn	  ontdekking	  van	  radio-‐isotopen.	  	  
In	  1936	  ontdekte	  hij	  de	  volgende	  stelling:	  gegeven	  zijn	  drie	  
cirkels	  die	  elkaar	  twee-‐aan-‐twee	  raken	  (zwart	  in	  de	  figuur).	  
Dan	  geldt:	  
1e.	  Er	  zijn	  precies	  twee	  verschillende	  cirkels	  die	  de	  gegeven	  
cirkels	  alle	  drie	  raken	  (rood	  in	  de	  figuur).	  
Als	  men	  één	  van	  deze	  cirkels	  weglaat	  ontstaat	  een	  figuur	  
met	  vier	  cirkels	  die	  elkaar	  twee-‐aan-‐twee	  raken.	  
2e.	  De	  stralen	  van	  die	  vier	  cirkels	  (r1,	  r2,	  r3	  en	  r4)	  voldoen	  
aan	  de	  symmetrische	  betrekking	  
	  
	  
	  
Zijn	  drie	  van	  deze	  stralen	  gegeven,	  dan	  kan	  men	  de	  vierde	  
uitrekenen.	  Daarvoor	  zijn	  uiteraard	  twee	  oplossingen.	  
Soddy	  was	  zo	  enthousiast	  over	  zijn	  ontdekking,	  dat	  hij	  er	  een	  
gedicht	  aan	  wijdde:	  The	  kiss	  precise.	  Hiernaast	  het	  middelste	  
couplet.	  
	  
Soddy’s	  resultaat	  was	  overigens	  al	  gevonden	  door	  Descartes	  
(1643),	  en	  ona�ankelijk	  daarvan	  door	  Beecrod	  (1842).	  
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Johan	  Cornelis	  Hendrik	  Gerretsen	  (1907-‐1983)	  
en	  zijn	  beroemde	  ongelijkheden	  uit	  1952	  

Een	  eigen	  tak	  van	  sport	  wordt	  gevormd	  door	  de	  jacht	  op	  iden4teiten	  en	  ongelijkheden	  waarin	  de	  
‘hoofdelementen’	  van	  een	  driehoek	  voorkomen:	  de	  zijden	  a,	  b	  en	  c,	  de	  hoeken	  α,	  β	  en	  γ,	  de	  
stralen	  van	  ingeschreven	  cirkel	  en	  omgeschreven	  cirkel	  r	  en	  R,	  en	  de	  halve	  omtrek	  s.	  
Bovenstaand	  citaat	  komt	  uit	  Elemente	  der	  Mathema<k,	  Volume	  72,	  No.	  1	  (2017),	  pagina	  2.	  
	  	  
Literatuur:	  O.	  BoTema,	  R.Z.	  Djordjevic,	  R.R.	  Janic,	  D.S.	  Mitrinovic,	  P.M.	  Vasic,	  Geometric	  inequali<es	  
(1969);	  een	  compila4e.	  Hieruit	  komen	  de	  volgende	  voorbeelden	  (ha,	  hb,	  hc	  zijn	  hoogtelijnen).	  
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Bo9ema	  over	  ‘vergissen	  is	  menselijk’	  
Oene	  BoTema	  (Groningen	  1901	  -‐	  Delj	  1992)	  was	  hoogleraar	  te	  Delj,	  
aldaar	  acht	  jaar	  lang	  rector-‐magnificus,	  en	  ereburger	  van	  de	  stad	  
Delj.	  Publiceerde	  over	  meetkunde,	  kinema4ca	  e.a.	  
	  
Een	  stelling	  	  van	  Bombillier	  uit	  1827	  zegt	  het	  volgende.	  Gegeven	  is	  
een	  viervlak	  ABCD.	  Neem	  twee	  overstaande	  ribben,	  en	  neem	  
daarvan	  de	  middens.	  In	  de	  tekening	  zijn	  M	  en	  N	  de	  middens	  van	  AB	  
respec4evelijk	  CD.	  Dan	  verdeelt	  elk	  vlak	  door	  M	  en	  N	  het	  viervlak	  in	  
twee	  delen	  met	  gelijke	  inhoud.	  
Dit	  kan	  worden	  bewezen	  door	  de	  stelling	  van	  Menelaos	  toe	  te	  passen	  
in	  de	  driehoeken	  ABC	  en	  ADC;	  na	  combina4e	  van	  de	  resultaten	  volgt	  
BE	  :	  BC	  =	  AF	  :	  AD.	  Dan	  kan	  men	  de	  piramides	  D.MENF	  en	  D.BEM	  aan	  
de	  ‘voorkant’	  vergelijken	  met	  de	  piramides	  C.MENF	  en	  C.AMF	  aan	  de	  
‘achterkant’.	  Door	  deze	  deelpiramides	  twee	  aan	  twee	  te	  vergelijken	  
vindt	  men	  dat	  de	  volumes	  aan	  voor-‐	  en	  achterkant	  gelijk	  zijn.	  
	  
BoTema	  had	  gezien	  dat	  een	  onjuist	  vervolg	  hierop	  toch	  een	  eigen	  
leven	  was	  gaan	  leiden.	  In	  1828	  had	  iemand	  gedacht	  dat	  deze	  stelling	  
kon	  worden	  uitgebreid.	  De	  punten	  M	  en	  N	  zouden	  de	  ribben	  AB	  en	  DC	  
elk	  in	  een	  verhouding	  (p	  :	  q,	  met	  p	  ≠	  q)	  mogen	  verdelen,	  en	  dan	  zou	  
een	  vlak	  door	  M	  het	  volume	  van	  het	  viervlak	  in	  die	  verhouding	  
verdelen.	  Maar	  BoTema	  toonde	  aan	  dat	  dit	  onjuist	  was.	  
	  
BoTema	  signaleerde	  de	  onjuistheid	  nog	  in	  recente	  werken.	  Maar,	  
schreef	  hij:	  vergissen	  is	  menselijk.	  

	   	  naar:	  Euclides,	  februari	  1974.	  
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Mar4n	  Kindt	  beschrijd	  nog	  een	  bewijs	  van	  	  
de	  concurren4e	  van	  de	  hoogtelijnen	  

	   	  de	  foto	  is	  genomen	  op	  27	  januari	  2017	  

Dit	  vijfde	  bewijs	  gaat	  in	  twee	  stappen.	  
1e.	  Gegeven	  zijn	  een	  lijn	  l	  met	  daarop	  de	  punten	  A	  en	  B.	  Kies	  
nog	  een	  punt	  S	  ergens	  op	  l.	  Dan	  geldt	  voor	  elk	  punt	  X	  op	  de	  
loodlijn	  k,	  in	  S	  op	  l	  opgericht:	  XA2	  –	  XB2	  =	  SA2	  –	  SB2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Dit	  is	  met	  Pythagoras	  makkelijk	  te	  bewijzen.	  Als	  omgekeerd	  X	  
een	  punt	  is	  waarvoor	  (1)	  geldt,	  dan	  ligt	  X	  op	  lijn	  k.	  Met	  andere	  
woorden:	  k	  is	  de	  verzameling	  van	  de	  punten	  X	  waarvoor	  (1)	  
geldt.	  
	  
2e.	  Bezie	  nu	  driehoek	  ABC	  met	  de	  hoogtelijnen.	  Hoogtelijn	  hc	  
is	  de	  verzameling	  van	  alle	  punten	  X	  waarvoor	  geldt:	  
XA2	  –	  XB2	  =	  CA2	  –	  CB2 	   	   	  (2)	  
Dit	  is	  bijna	  hetzelfde	  als	  (1),	  alleen	  is	  nu	  C	  gekozen,	  niet	  een	  
punt	  S	  op	  AB.	  Net	  zo	  is	  ha	  de	  verzameling	  van	  alle	  punten	  X	  
waarvoor	  geldt:	  XB2	  –	  XC2	  =	  AB2	  –	  AC2	   	  (3)	  
Voor	  het	  snijpunt	  O	  (=	  orthocentrum)	  van	  hc	  en	  ha	  gelden	  (2)	  
en	  (3)	  beide,	  met	  X	  =	  O.	  Dan	  geldt	  ook	  de	  som	  van	  (2)	  en	  (3):	  
OA2	  –	  OC2	  =	  BA2	  –	  BC2.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  snijpunt	  O	  ook	  op	  
hb	  ligt.	  	  
	  

	  Mar4n	  Kindt,	  ‘Wat	  te	  bewijzen	  is’	  57.	  Internet.	  
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Vraagstuk	  uit	  Pythagoras	  41-‐3	  (februari	  2002),	  door	  Dion	  Gijswijt	  

Gegeven	  is	  een	  vierkant	  met	  zijde	  6.	  Op	  een	  
zijde	  is	  binnenwaarts	  een	  gelijkzijdige	  driehoek	  
beschreven.	  
Een	  cirkel	  met	  straal	  r	  raakt	  aan	  de	  driehoek	  en	  
aan	  twee	  zijden	  van	  het	  vierkant.	  
	  
De	  vraag	  is:	  bereken	  de	  straal	  van	  de	  cirkel.	  
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Vraagstuk	  (naar:	  eindexamen	  kweekschool	  1949)	  

Gegeven	  is	  een	  vierkant	  ABCD	  met	  een	  punt	  K.	  
De	  hoeken	  KAB	  en	  KBA	  zijn	  gelijk	  aan	  150.	  
	  
De	  vraag	  is:	  bereken	  hoek	  CDK.	  
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Engelse	  termen	  

Acute	  =	  scherp.	  Al4tude	  =	  hoogtelijn.	  Angle	  bisector	  =	  bissectrice	  (of	  deellijn).	  Area	  =	  
oppervlakte.	  Barycentre	  =	  zwaartepunt.	  Centroid	  =	  zwaartepunt	  (meestal	  gebezigde	  
term).	  Circumcentre	  =	  middelpunt	  van	  de	  omgeschreven	  cirkel.	  Collinear	  =	  op	  één	  
rechte	  lijn	  liggend.	  Concurrent	  =	  door	  één	  punt	  gaand.	  Coplanar	  =	  	  in	  één	  vlak	  liggend.	  
Cyclic	  quadrilateral	  =	  koordenvierhoek.	  Edge	  =	  zijde	  van	  een	  veelhoek,	  ribbe	  van	  een	  
veelvlak.	  Excentres	  =	  middelpunten	  van	  de	  aangeschreven	  cirkels.	  External	  angle	  
bisector	  =	  buitenbissectrice.	  Face	  =	  zijvlak	  van	  een	  veelvlak.	  Incentre	  =	  middelpunt	  
van	  de	  ingeschreven	  cirkel.	  Intersect	  =	  snijden.	  Median	  =	  zwaartelijn.	  Obtuse	  =	  stomp.	  
Orthocentre	  =	  hoogtepunt.	  Perimeter	  =	  omtrek.	  Perpendicular	  bisector	  =	  
middelloodlijn.	  Radius	  =	  straal.	  Reflect	  =	  spiegelen.	  Rhombus	  =	  ruit.	  Similar	  =	  
gelijkvormig.	  Simplex	  =	  eenvoudigste	  veelhoek,	  veelvlak,	  polytoop	  (zoals	  driehoek,	  
viervlak).	  Square	  =	  vierkant,	  kwadraat.	  Surface	  =	  oppervlak.	  Tangent	  line	  =	  raaklijn.	  
Tangen4al	  quadrilateral	  =	  raaklijnenvierhoek.	  Tetrahedron	  =	  viervlak.	  Touch	  =	  raken.	  
Translate	  =	  verschuiven.	  Vertex	  =	  hoekpunt.	  
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