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In de zeventiende eeuw heeft de wiskunde een totaal ander aanzien gekregen,
en twee ontwikkelingen zijn in dit proces heel belangnjk gewee.st. Tá oÀt",
het feit dat René Descartes in de Géométrie (1637) 

-op 
systematische manier

algebra en al_gebrarsche notaties invoerde bij het oplóssen van meetkundige
problemen. Hierbij legd" hij voor het eerst in de geschiedenis e€n verband tri-
sen (algebraïsche) vergelijkingm in twee onbekenden en (meetkundige) krom-
men. Ten tweede: _de ontdekking van de differentiaal- en integraalrekening
door Newton en Leibniz. Hierdoor werd het mogelijk algebraïsche reken-
methoden te hanteren bij het oplossen van problemen die met limieten (in
zeventiende eeuwse taal: met het oneindig kleine) in verband staan. Deze beide
ontwikkelingen hebben veel te maken met algebrarsche notatie.

Dit is niet het geval in het onderwerp van deze lezing, dat, gezien binnen de
lTde eeuwse context, in de periferie ligt en pas in de negentiende eeuw een

lervolg _kt*g. We zullen een boek bespreken van een Franse wiskundige,
Girard Desargues, dat in 1639 versch@n, twee jaar na de Géométrie lran
Descartes. Het boek van Desargues draagl de merkwaardige tttel Brouillon pro-
iect d'une atteinte aux Evenemens des rencontres du Cone (nec un Ptan (vij-ver-
taald: Ruwe schets van.@n essay over de resultaten van de ontmoetingen rrao
een kegel met een vlak)t; we zullen het afkorten met Brouillon Project. In zijn
Brouillon Project wilde Desargues, net als Descartes, een deel van de Griekse
meetkunde vernieuwen, maar in tegenstelling tot Descartes gebruikte Desar-
gue-s daarbtj goo algebra. De nieuwe methode van Desargues was gebaseerd
op het invoeren van oneindig verre punten en rechten in de meetkundè.

Modern Eez..egd komt dit op het volgende neer: Flke rechte heeft precies één
punt dat op oneindig verre afstand ligt; dit punt ligt dus naar beide kanten
oneindig ver weg. Twee evenwijdige lijnen ontmoeten elkaar in hun oneindig
vetTe punt. In elk plat vlak ligt precies één oneindig verre rechte, en op dezè
oneindig veÍïe rechte liggen alle oneindig verre punten van de 'gewone' rechten
in het vlak.

Deze annnnmen worden misschien als gewoon ervaren door degenen die met
projectieve meetkunde bekend zijn, maar wanneer men g€n projectieve meet-
kunde kent (en kennis van projectieve meetkunde wbrdt hier niet veron-
dersteld) zijn oneindig verre punten en lijnen allesbehalve vanzelfsprekend. In
de Griekse meetkunde, die in de tijd van Desargues de toon aangaf, :aijn ze
ondenkbaar. De invoering van oneindig verre punten en lijnen is daarom een
grote stap die tot allerlei wagen aanleiding geeft.

Allereerst kan men zich afuragen, hoe Desargues op het idee gekomen is.
Het standaard-antwoord daarop is, dat hij gernspireerd is door zijn werk in
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Perspectief; men kan daarbij denken aan het feit dat een stel parallelle lijnen
in het horizontale vlak op een schilderij lijken te convergeren naar een onein-
dig ver punt oP een oneindig verre horizon. Dit is bij nadere beschouwing
toch niet zo vanzelfsprekend, want waarom zou in het horizontale vlak inder-
daad een oneindig_ verre lijn voorkomen die op de horizon op het schilderij
wordt afgebeeld? Of en in hoeverre perspectief inspiratie geweest is voor hei
Brouillon Proiect wordt tegenwoordig onderzocht door Dr. Kirsti Andersen uit
Aarhus (Denemarken), specialiste in de geschiedenis van de perspectief.

De tweede waag is, of Desargues wel de @rste was. Hij was niet de eerste
die oneindig verre punten beschouwde, want in 1604 schreef Kepler dat de
parabool twee brandpunten heeft, waarvan er één in het oneindige \t1tr.
Kepleds oneindig verre brandpunt is een fraai filosofisch denkbeeld, maar het
bleef in zekere zin steriel, omdat hij er geen enkel wiskundig resultaat mee kon
afleiden. De eerste die wel concrete resultaten verkreeg mei behulp van onein-
dig verre punten was Desargues. Het middel dat hij daarvoor gèbruikte *as
centrale projectie, iets wat bij Kepler niet of nauwelijks voorkomí. In elk geval
was Desargues de eerste die oneindig verre lijnen heeft ingevoerd. Er is irou-
wens geen reden aan te nemen dat hij bij de invoering van oneindig verre pun-
ten door Kepler bernvloed is.

Voordat ik de derde vraag stel, die het centrale thema van deze lenng zal
zijn, wil ik een beeld schetsen van het Brouillon Project dat uit moderne (overi-
gens uitstekende) historische studies wel eens impliciet naar voren komt3. Het
lrjkt soms dat Desargues in het Brouitlon ProjecÍ te werk gng als een wis-
kundige die voor zijn plezier nieuwe begrippen definieerde (on-eindig verre pun-
ten en lijnen) en er allerlei mooie stellingel mee afleidde. Deze mooie ltel-
lingen en de methodes van Desargues zijn tegenwoordig heel belangrijk in de
projectieve meetkunde, mÍulr in de tijd van Desarguei was het bilang niet
duidelijk, dus Desargues was zijn tijd ver vooruit. I; dit beeld zit zeker een
kern van waarheid, want Desargues zal ongetwijfeld plezier gehad hebben in
het afleiden van zijn stellingen en hij was inderdaad zrj" *Ua vir vooruit. Maar
volgens mij is het niet zo dat Desargues de oneindig verre punten en lijnen
'zomaaÍ'definieerde. Hiermee komen we aan de centrale waagvan dezeleíing:

welk nut hadden oneindig verre punten en lijnen voor Desargues?

Mijt antwoord is in het kort: In de tijd van Desargues bestond eÍ een
moeilijke theorie over kegelsneden, die beschrerren *eà in de Conica van
Apollonius ven P"tg" (200 v. a*.): Dit is een groot werk dat oorspronkelijk
uit 8 delen bestond. De eerste vier delen hiervan íaren in 1566 in Laiijns" 'rrJr-
taling gepubliceerd door Commanríino. De voornaamste motivatie van het
Brouillon Project van Desargues in het algemeen en ven de oneindig verre pun-
t9n en lijnen in het bijzonder, is dat deze oneindig verre punten en lijnen de
theorie van Apollonius veel eenvoudiger en inzichtetiiter kunnen maken.

De theorie van Apollonius is tegenwoordig een tamelijk onbekend onder-
welp en daarom wordt het verband tussen het Brouillon Projea van Desargues
en de Conica van Apollonius naar mijn smaak niet altijd voÍdoende benadrukt.
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Dat dit verband bestaat en zeer belangrijk is, btjkt ook uit het feit dat het
Brouillon Project een aantal snieren bevat die bedoeld zijn voor Apolloniusa.
Desargues noemt de naam van Apollonius of de Conica echter niet, zodat
alleen de goede verstaander begrijpt wat er bedoeld wordt. We kunnen hierann
toevoegen dat het Brouillon Prqect ook delen bevat die weinig of niets met
oneindig veÍre punten en lijnen te maken hebben, maar die wel verklaard kun-
nen worden uit de aanname dat Desargues alles wat dpollonius gedaan had
opnieuw (en beter) wilde doen.

Hier en daar in het Brouillon ProjecÍ refereert Desargues ook aan onder-
we{pen in de theorie van kegelsneden die niets met de Conica te maken heb-
ben, of aan kwesties die in zijn tijd onderwerp van discussie waren, maar over
het geheel gezien zijn er mÍrar weinig delen van het Brouillon Project die niet te
zien zijn als een reactie op de Conica van Apollonius.

De rest van deze lezing bestaat uit: een kort biografisch overzicht van Desar-
gues, daarna een schets van de theorie van Apollonius, voorzover hier van
belang, en dan een uiteenzetting over de menier \ilaarop Desargues deze theo-
rie met behulp van oneindig verre punten en lijnen in zijn Brouillon Project
vereenvoudigde. Dit laatste deel is weer gesplitst in een inleiding en een
samenvatting van het Brouillon Project.

\I/e beginnen met een kort biografisch overzichts. Girard Desargues werd
geboren in Lyon in 1591. Over het begin van zijn leven is weinig bekend.
Vanaf omstreeks 1630 werkte hij in Parijs en hij kwam daar in contact met
vele andere geleerden. Hij nam regelmatig deel aan de discussiegroep van
geleerden die in 1635 werd opgericht door Père Mersenne. Via Mersenne
kwam hij i" 1637 in contact met René Descartes. Desargues en Descartes heb-
ben lang met elkaar in verbinding gestaan en hun verschillende aanpakken van
de meetkunde waren hierbij geen enkele belemmering; in tegendeel, Descartes
en Desargues hadden grote bewondering voor elkaars werk.

Tussen 1636 en 1647 publiceerde Desargues over perspectief, meetkunde,
zonnewijzers, mechanica, steenhouv/en en muziek, en in 1639 verscheen zijn
Brouillon Project. Vanaf 1640 werd hij (voornamelijk in verband met zijn werk
in perspectief) het onderwerp van allerlei controverses. Waarschijnlijk als
gevolg hiervan trok hij zich na 1645 steeds meer uit het wetenschappelijk leven
terug en hij hield op met publiceren. Desargues was een bekwaam architect;
het is bekend dat hij in Lyon ingewikkelde trappen ontworpen heeft. In het
algemeen schijnt hij vooral geïnteresseerd geweest te zijn in het toepasbaar
maken en toegankelijk maken van wiskunde, meer nog dan in wiskunde als
onderwerp vant theoretische bespiegeling. Desargues stierf in de omgeving van
Lyon in 1661.

Nu volgt een overzicht van de van belang zijnde delen van de theorie van
kegelsnedén van Apolloniusó, die Desargues vereenvoudigd en gegeneraliseerd
heeft.

Een kegel ontstaat bij Apollonius op de volgende manier: we bekijken een
cirkel en een vast punt I, niet in het vlak van de cirkel. Alle rechten door I
die ook door een punt van deze basiscirkel gaan, vorÍnen het oppervlak van
een kegel.
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Wenneer we de kegel met een vlak even*ijdig aan de basiscirkel snijden, is
d9 sntjfisuur weer een cirkel. Als de kegel een r-echte kegel is (dat wil zeggen,
als de loodrechte Projectie van I op het vlak van de basis-cirkel het middelpunt
van deze cirkel is), kan alleen een vlak evenwijdig aan de basiscirkel de kegel
in een cirkel snijden. Als de kegel niet recht is,ls er nog één andere schare
evenwijdige vlakksn die de kegel in cirkels snijden. AIle andere vlnkken die

1"!d*1 T gaan, snijden de kegel in een figo* die geen rechte en geen cirkel
is. Zo'n figo* heet een kegelsnede.

De begrippen diameter en ordinaat spelen een centrale rol in de theorie van
Apollonius. We no€men @n recht lijnsegment met eindpunten op de
kegelsnede een koorde van die kegelsnede lFiguur 1). Een rechte d heei een
diameter van een kegelsnede als hij alle koorden met een vaste richting mid-
dendoor deelt. De helften van de koorden heten ordinaten van de diameter. De
hoek o tussen diameter en ordinaten is per defrnitie constant, dezn hoek heet
ds eldinastshoek. De hoek co kan recht zijn (de diemeter heet dan as), maar
dat hoeft niet.

Frcuun I

Apollonius bewijst als volgt, dat elke kegelsnede een diameter heeft (Figuur
2): stel de kegelsnede ontstaat door de kegel met een vlak Y te snijden. Stel de
basis van de kegel is een cirkel met middelpunt M. Laat V het vlak van de
cfukel in u snijden, laat de loodlijn MN op v neer, en laat vlak TMN vlak Z in
af snUden (modern: d is de centrale projectie van MN op n. Als nu oÊrer
een koorde van de chkel is, loodrecht op MN, dan O rpr:p1e1. Laat TOr,
TPt, TQ1 vlak V in O, P eir Q snijden. Wegens Otet //v//Oe volgt nu
OP:PQ. Conclusie: d is een diameter van de kegelsnede, de ordinaten ziin
wenwijdig aan y. De ordinaatshoek ar hoeft niet recht te ajn7 .

Apollonius bewijst nu ook nog een resultaat, dat ik gemakshalve in de
ver€envoudigde vorrn (Conica l:20-21) voor de ellips zal weergeven: de
ordinaten PQ voldoen aan

PQz / PA .PB : alAB (l)
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voor 
""n 

constant rijnsegment c (de .parameter, of .latus rectum,), die areenvan het vrak v go á" Ëg"r urn*g, op een manier die er hier niet toe doet(Apollonius constru""rt oi*pti"i" t Ë1e"* t*M;ern zou men (r) een ver_gelijking kunnen noemen. A-en n 
7in d ,ópí-rï" van dmet de Legelsnede,zie Figuur 3. Ap?iloTr g;;rikt". oit"r"^.iáË; a[euraiscne-oà,"ri", nil

il*ï::1;;l"yq"I ilË vierkant *.,ïÈ" pe totde rechthoek metffi '#d;'Jï*?iL:.ij:,"it!"j:,:,tr.:T,:?;Íï**iïrr,JïÍ

Frcuun 3

0.3ï,*fff :ilï ;j"'1,iË:'ïS: 
" 

Ë'#lL$ï:,f i*l:r"ti3H"J;ordinaren zijn evenwijdig aan ae raaklilo"o io? in 8,, en zeuoiá;Lo ook aaneen vergelijking (l), *u*io in plaats il;; 
"ào 

*d.r" constanre d, voor_komt (die door 
lnolonius.fficie, oii- o,ïB*"n , geconstrueerd wordt).fffÏ*ilï.fi t'. 

""P pug-u;ï over' deze stelling en allerrei voorbereidende

.b,*:,qp;,;;ïïïïïffi 'J*ïil#*:tí;","'riffi ï$tHï"Tï'vergelijking' (l). en op ,o, ,.'qpdG; 
"" i"gr*ikk"rJ.'rJ""eringen,waarop ik hier niet zar ingaan. Het punt crwaardoor de diameters gaan, heethet middelpunr van a" tri"rr"J". Tot ,rot'u"*i;J hij dat erke kegeisnede eenas heert (d.w.z. een diameË;;;;;;ffi;ï:i+;; 

ËHf;et behurpflËïf ï #' ;*:"i"*l;6;; ;lffiï: o*,,orË ; ; rech,à
Deze aanpak van Apollooi,rr"i, niet aileen bewerkerijk maar ook onelegant.De hele theorie wordt eerrr uÀ-á" -oorrprÀtJri;i", a"-" ter drrÀ nigrru, zrfrt;Iru"Ï ffirffi:f* "' u""i meer áiameters te zijn en tensrotte

1orïer: u:",ra i" "Ë; iï,ïJ;;ïJfr*t l'Ëh,?#"Htr trjli

À
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door de manier waarop die kegelsnede werd ingevoerd door het vlak met ecn
kegel te doorsnijden. Het is echter duidelijk, en het blijkt ook uit de Conicq
dat dezelfde kegelsnede uit verschillende kegels wordt verkregen. Het is
daarom weemd dat één blijkbaar willekeurige diameter d zo spwiaal is, en dat
er bijna een heel boek voor nodig is om de andere diameters te vinden. Het
zou veel mooier zijn, wanneer alle diameters en ook het middelpunt C van de
kegelsnede direct in de stereometrische Figuur 2 terug te vinden zouden zijn,
het liefst met een kort en inzichtelijk bewijs. Een passage in een brief aan
Mersenne van 4 april 1638 suggereert dat Desargues door deze en dergelijke
gedachten is geleids.

Desargues' aanpak van dit probleem begint erÍn@, dat hij algemene begnp-
pen definieert, waarvan diameter en ordinaat bijzondere gevallen zijn. Hierbij
werd hij geholpen door de volgende stellingen die Apollonius verderop in de

Conica had bewezen (III:37) (Figuur 4):
Als lP en AQ twee raaklijnen aan een kegelsnede zijn, ARBS een rechte die

de kegelsnede snijdt in R en S en de koorde PQlln B, dan AR:RB:IS:SB.
Als C het midden is van PQ en DTCU is een rechte die de kegelsnede snijdt

in ï en U en de lijn / door I evenwijdig aan PQ in D, dan CT:TD : CU :UD.
Ik ga nu over van Apollonius naar Desargues, maaÍ trek me nu nog niets

aan van de volgorde in het Brouillon Project. Het doel is hier alleen een ach-

tergrond te schetsen voor de vernieuwingen van Desargues.

Desargues zag rn dat bepaalde configuraties in Figuur 4 belangrijk zijn en

hij voerde daarvoor namen in (het geven van namen is soms een heel

belangrijke stap in de ontwikkeling van de wiskunde).

Flcuun 4
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vier punten A, R, B, .s op een rechte, als in Figuur 5, zodatAR:kB =ls:sB 
1oem,t 

hti vrlrunten in invorutie (het zou ,r"i*, ,iio re spre-ken van twee prrntenparen (r,Bj en (R,,s) i" i""d;ï:.;ffi#ï"fi ,o"o *rwel: vier punten in hàrmoniscte tgging. Merk op: als A,B en^,.s in involutiezijn, dan is ook RÁ'Ás:Rl?:rsJus 1n,sfr"''(A,B) zijn ook in involutie).Als we R en ^s vasthouden en Á naar oneindig laten lopen, dan nadert -B hetmidden van R,s- 
^D:*or 

zeg oesargues dat h-et oneindig verre punt van R,s,

Flcuun 5

In Figuur a hSbbea het punt A ende rechte pe_deeigenschap dar alle lijnendoor I die de kegelsnede in twee punten n en ,q snijdea, pd neen punt gsnijden zodat 
1er punten in involutie ontstaan--il".t ook punt c en de rechte/ hebben een dergelijke. grsens"l?, a]Ie rijnen door c die de kegersnede intwee punten z en (J snijden, *i;a"" o" .Jnt" lL 

"en 
punt D zodat er weervier punten in involuti"ïot"t".o. pïggo", '.r"i ào. ,*" situaties nu samenonder de definitie: een T" (rg of /) nát "o iràn*ersaar (traversal) van eenkegelsnede en een p,tot Ëoi Ët ui3u"uor"od" iot aur> als alle rechten doorhet doel die de kegelsnede in twee plnten snijden de transverr"Jio een puntsnijden' zodat vier-punten in involutie ontstain. ó" ,ohteo door het doel diede kegelsn*" 

'Ï]gói (en waarop dus de rirt pÀË" in involutie liggen) noemthij ordinalez. Dus pe is tranàersaal met àoer Á en ,{RBS is i"' hierbijhorende ordinaal, to /it e&n ffansversaal met doel c en DTcuis een hierbijhorende ordinaar. (De namen .truosu"rsaal, 
en .doel, komen overeen met demoderne'poollijn' en .pool').

Deze definitie i: *;o.géffig als het doer A oneindig ver weg is; dan isR-B : BS voor elke roch-te aáor u.t oo"ioai; ;; punt r, dus pe is eendinmslgl' In dit.speciate geval komen de tíannersaal en de ordinalen dusovereen met de diameter en de ordinaren 
"u" apàuonius. Als het ;;;;", h"imiddelpunt van de kegelsnede ti,' 1T is de bgbehoren de ffansversaar I deoneindig verre rechte 1iÁ-ers dan hebben we ,rooi etke rijn door c: cr : cuals in Figuur a).

wat heeft dit nu.voor gevolgen voor de theorie van Apononius?Apollonius bewijst op h*Ëame manier: elke fiin aoor het middelpunt vandetegelsnede is diameter van de kegelsnede.
Desargues ziet.{it als specia4 g*q ur ."o 

4gemenere steting (Figuur 6,getekend voor her geval p èn g de fegelsned" soilJeï;,

SBR

Als P doel is vu
mer rrner tt Aon rl:fy:rt*l p en P ligt op e€n lrjn q, die transversaal ismet doel Q, dan trgt e op p

(2).
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Immers, stel P in-Figuw 6 is het middelpunt, dan isp de oneindig verre rechte.
LaaJ 1u q e.en rechte zijn door p, dan moet volgens (z> g op p [!gen, dus e is
9"".*dig ver weg, dus alle ordinalen vffi q zijn-ordinaten in de zin van Apol-
lonius.

Frcuun 6

Dus Desargues wil nu-bewijzen: Als P doet is van transversaal p en p ligt op
eellijn g die tansversaal is met doel e, dan ligt e op p.

-zo gezien lijkt het, dat de aanpak uao Desargues (die immers een
algemenere 5lslling wil bewijzen dan Apollonius) nog meer werk zal kosten

lan die van Apollonius. Maar dit is niet het geval, want de begrippen die
Desargues noemt (transversaal en doel) :arjn zoali dat modern heeï: invariant
onder centrale projectie.

Figuur 7 dient ter illustratie van dit begrip (waarvoor Desargues zelf trou-
wens nog geen naam heeft; de woorden a-fbeelding, centrale projectie, enz.
komen dus bij hem niet voor). In Figuur 7 :arjn eeo tlak v, enn itat w en een
punt r buiten v en W te zien. De centrale projectie van v op w met projec-
tiecentrum f is,re afbeelding die aan elk punt À van Vhet snijpunt A, ian-TA
en -W toevoegt. Merk op dat ats V en W elkaar snijden, dá oneindig veÍïe
rechte uy v op een gewone rechte (w in Figuw 7) ir w wordt afgebóld, en
er is- oolr één g€wone rechte v rn V die op de oneindig veÍïe tr"Ét" van W
wordt afgebeeld. In Figuur 8 kunnen we vermoeden daide begrippen doel en
transversaal invariant zijn onder centrale projectie. Als € een kegelin"d" is in t,
die ontstaat uit een kegel met top T en punt / buiten de kegel is doel voor
transversaal PQ (met P,Q op de kegelsnede), dan àjn lp en Ae laeklijnen.
Het beeld I is uiteraard ook een kegelsnede en APT en Àgr ziin iaatvt"Ëk"rr,
dus ,4'P' ea A'Q' zijn ook fiils€ laeklijnen, dus A, is doel voor transversaal
P'Q'. voor punten z4'binnen de kegel werkt deze redenering niet, maar dan
kunnen we eruit komen als we weten dat de centrale projectieJ van vier punten
in involutie ook weer vier punten in involutie zijn. Hoe dan ook, als we weten
dat 'doel' en 'transversaal' behouden blijven onder centrale projectie, hoeft
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Frcrrun 7

Frcuun 8
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5rclling (2) in principe alleen voor een cirkel bewezen te worden (dit is een-
voudig) en dan is hij automatisch geldig voor elke kegelsnede.

Het voorgaande diende om ren achtergrond te schetsen van het Brouillon
Project, het is niet bedoeld als samenvat':ng ervan. Desargues zet de theorie
nog iets algemener op dan we zouden verwachten. Toch is de bovenstaande
inleiding hopelijk niet overbodig, al is het alleen maaÍ om de toegang tot het
Brouillon Project te vergemnkkelijken. Desargues definieert vele nieuwe begttp-
pen, waarvan de m@ste overbodig zijn, en verder is het Brouillon Project in
Griekse stijl geschreven, en daarbij rommelig en onlogisch opgezet (het boek
heeft wel structuur, maar die blijkt niet onmiddellijk). Het resultaat hiervan is
een voor ons nogal moeilijk verteerbaar eindprodukt, dat ik nu gedeeltelijk zal
trachten saÍnen te vatten. Verwijzingen zoals (Taton, p. l0l) zijn naar de
modernste editie van het Brouillon Project door R. Taton (195I)t.

Desargues begint met het invoeren van oneindig verre punten en lijnen. Dit
doet hij als volgt (Taton, p. l0l):

bn rangschikking (ordonnance) van rechte lijnen is een stel lijnen dat hetzij
door hetzelfde punt gaat, hetzij evenwijdig is. In het eerste geval heet het snij-
punt het doel @ut) van de snijdende lijnen. In het twede geval, zegt Desar-

BU€s, ligt het doel op oneindig verre afstand aan beide kanten.
kn rangschikking (ordonnance) van vlakken is een stel vlakken die elkaar

alle in dezelfde lijn snijden, of die alle parallel zijn. In het eerste geval noemt
Desargues de snijlijn de as (essieu) van de rangschikking van vlakken; in het
tweede geval zegt hij dat de as aan alle kanten op oneindig verre afstand ligt.

Daarna volgt een grote hoeveelheid definities en stellingen over punten op
één rechte lijn, dan stellingen voor rechte lijnen in één vlak, en pas als deze
behandeld zijn, ongeveer halverwege het boek, worden de cylinder, de kegel en
de kegelsnede ingevoerd.

We beginnen met de theorie van punten op de rechte. Desargues begint met
een twintigtal definities. Hij bekijkt eerst een configuratie van een punt A en
drie paren punten (B,H);(C,G);(D,O op een rechte, zodat I tussen elk van
beide punten van elk paar ligt (Figuur 9, bovenaan), of A in geen enkel geval
tussen de twee punten van een paar ligt (Figuur 9, de drie onderste gevallen),
en zodat verder

C B AF G HD

D FA BCG H

HD FA BGG

Frcuun 9 D=F A BGG H
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AB .AH = AC .AG : AD .AF 
(3)

(d'w'z' de rechthoek met zijden AB, AH is gelijk aan de rechthoek met zijdenAC en AG, etc.).
voor deze configuratie voerde hij een nieuwe terminotogia h, waarbij hijgeihspireerd werd door het bos.
De configuratie zelf heet een boom. ttrnt r{ heet de stronk en de rechte lijndie dg drager van de configuratie is, heet de stam. De lijnst.kk en AB, AH, ACenz. heten takken, punten g, H, c enz. hetea knopen.Twee p'nten van het_zelfde paar heten gekowetde.knopen, de takken ,e,n, en heten gekoppelde tak_ken. F*n lijnstuk ,oals- ne lmei 3rnapunten toopeo die niet gekoppeld zijn)heEt laot van een.twijt die boven*"o go,o*r"n ir'r"g"n de stam.(In de studievan het vlak zullen we straks ook twiigen t"g"ko-en die niet tegen de stamgevouden rijn)- ,: yotg, er-nog_ een 

-tientar 
áefinities. om te ,r*ïko-"r' datde lezer(es) door de boáen het-bos niet meer ziet, zullen we deze overslaan,maar nog wel de opmerking make_1 dat punt A zelf gekoppeld is aan hetoneindig veÍïe punt van de iechte. Het kan voorkomen a"t eeo of twee paargekoppelde $op"o samenvallen (bijvoorbeera C] G, of c : G en D : .Fonderaan 1a Frgur 9);-Desargu"r rp't""kt dan van gemidderde knopen.

,"iliïffi bewijst ars eersie tetangriitr ,r"uiog'dat de dri" í;; punten

en dat gmgekeerf *l (ol volgt, dat er een punt r is dat aan (3) vordoet; ditpunt I is gedefinieerd door

BC .BG/HC.HG = BD.BFlHD .HF

BA/HA : BC.BGlHC.HG

(4)

(5)
Desargues had al eerder een hulpdefinitie gegeven: twee puntenparen hetengemengd als er tussen J*"" punten van één "á1" paren precies één punt van

T, Ta:t paar ligt; als dit niet zo. is heten ,. oog"*engd. In elk van de situa_ties in Figuur 9 geldt voor de drie paren <n,iíic,G);(D,r) dat erk tweetaleryan gemengd is, of elk tweetar àog"-"oga.' i{" uoigi á" áefinitie vaninvolutie:

?d"- puntenparen (B,H);(C,G);(D,F), die aan eigenschap (4) voldoen, enzod,at de paren corresponderende-punt91 alle gemelgd of ane ongemengd zijn,heten zes punten in iniolutie (Taton p. I 10); inïolutiJ betekenr reiteru.lt .inwik-
keling'' Het is mij niet helemaal a"iaeri;í *"lk" Lro"iatie Desargues hierbijgehad heeft; misschien, dat er uit die r"r "prrotro, 

oi eigenlijk, uit de drie parenknopen, zich straks drie paren twrjgen r.rti"o .ooi*itt"ten, (vergelijk Figuur l0hieronder)' In ieder geval geuruitt-oesargues t et i"gnp' .involutie, niet in dezin van aÍbeelding,_roats legenwoordig f"a"* *oro, iau afbeelding voegt
1T ï ï" p.rot {. o{" pi:sponderïnï9 p""t n ,n). Hij spreekr wel vanvrer paren punten die in involutie met elkaar zijn @eígeen"uËt"tlot dat elkdrietal paren in involutie is) en van willekeurig 

".ËÁ 
paren in involutie (Tatonp' 157), maar boom t: dj" basisbegnp. n"io.-p in her Brouilon project(Taton p- ls7) spreekt htj dan oók^rrao soortà bomen, waar moderne
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wiskundigen over soorten involuties zouden spreken. Desargues redeneerde
blijkbaar als volgt: als ik zes punten in involutie heb, dan behoren deze zes

punten tot een boom die door deze punten uniek bepaald is (immers I is
bepaald) en deze boom kan verder worden uitgebreid. Aan elk van de bomen
in Figuur 9 kan men bijvoorbeeld nog een paar E,K toevoegen zodat
AE'AK - AB'AH etc. Zo correspondeert in een boom elk punt op de stam
(inclusief het oneindig verre punt) met precies één ander punt. Het oneindig
veÍre punt kan ook één van zes punten in involutie zijn; A, het oneindig veÍïe
punt, B,H en C,G in. Frgo* 9 zrjo zes punten in involutie, die voldoen aan (5).

In de situatie waarin twee puntenpaÍen samenvallen (de onderste mogelijk-
heid in Figuur 9) noemt Desargues de punten vier punten in involutie. Merk op
dat de stronk I dan het midden van CD is wegens AC 'AG : AD 'AF. De
definiëlsade eigenschap volgt dan uit ($; BC/HC: BD/HD, of f/ is het
oneindig veÍre punt en BC : BD (B valt dan samen met de stronk l, die het
midden van CD is). Merk op dat als alleen vier punten in involutie gegeven
zijn, de boom nog niet bepaald is; immers we zouden ook B en I/ als gemid-
delde knopen kunnen opvatten, de stronk wordt dan het midden van BH.

We zullen de verdere stellingen over punten op een rechte overslaan en uit
de behandeling van rechten in het vlak alleen de belangrijkste stelling citeren.
Modern gaegd zegt deze: als zes punten op een rechte in involutie liggen en
de rechte wordt door een centrale projectie op een andere rechte afgebeeld,
dan liggen de zes beelden ook in involutie. Desargues zegt het zo (Figuur 10,

Taton pp. 126-127):
'W4nneer op een rechte stam GfI door 3 paren knopen BH, DF, CG die in

involutie liggen, drie paren uitgespreide twijgen FK, DK, BK, HK, CK, GK
gÍran, die alle tot dezelfde rangschikking horen met doel K, dan worden die
drie paren twijgen samsl twijgensysteem (ramêe) van een boom genoemd, en
elk (paar) geeft op een willekeurige andere rechte cá... in hun vlak één van drie
paren knopen van een involutie bh, dí cg.' Figuur l0 is ontleend aan Desar-
gues (een hulplijn is weggelaten); merk op, dat Desargues puntenparen aan-
geeft door kleine puntjes. In het bewijs onderscheidt hij twee gevallen: K op
oneindige afstand, en K op eindige afstand, en hij merkt op dat wanneer
bijvoorbeeld KB //bc, de stelling waar is, met dien verstande dat het punt á op
oneindige afstand ligt. Het bewijs is verder oninteressant, het berust op de stel-
ling van Menelaos en evenredigheden. Zonder oneindig veÍre punten is het
helemaal niet mogelijk de stelling zo algemeen te formuleren; er zouden dan
allerlei uitzonderingsgevallen bekeken mo€ten worden.

We slaan weer van alles over en passeren nu het punt \ilÍrarop Desargues
kegelsneden invoert. Hij vat cylinder en kegel samen, onder het algemene
b"gnp rol (de achterliggende gedachte is dat een cylinder een kegel is met top
in het oneindige). Hij spreekt dan ook niet over een kegelsnede, maar over een

rolsnede (coupe de rouleau). De basis van zo'n rol is een cirkel. Het snijvlak
mag ook door de top gaan en Desargues vat twee snijdende of evenwijdige lij-
nen soms ook op als een kegelsnede.

Dan komt er een stelling, die tegenwoordig wel 'stelling van Desargues'
wordt genoemd (maar het is niet de bekende'stelling van Desargues' die in de
tegenwoordige axiomatische opbouw van de meetkunde een grote rol speelt).
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Desargues bekijkt een configuratie die later de volledige vierhoek zou worden
genoemd en die bestaat uit een vierhoek BCDE met de diagonalen BD, CE en

de snijpunten N en -F' van .BC en ED, BE en CD (Figuur I l). Hij bewijst dat
als deze configuratie door een willekeurige rechte wordt gesneden in
P,Q;I,KiG,H, deze zes punten in involutie zijn. (Dit resultaat was feitelijk in
de Griekse oudheid al bekend en wordt vermeld in de Collectio van Pappus
van Alexandrië, die in het Latijn vertaald was in 1575; Pappus had echter geen

naam voor de configuratie). Desargues maakt dan de extra veronderstelling dat
B, E, D en C op een cirkel liggen. Deze cirkel snijdt de rechte door P en Q in
punten L en M en hij bewijst (met gebruikmaking van stellingen over de cirkel
in de Elementen van Euclides, zie kader) dat L,M;P,Q;I,K;G,H in involutie
zijn met elkaar (d.w.z. elk drietal paren is in involutie). Hieruit concludeert hij
onmiddellijk dat hetzelfde waar is voor B, E, D en C op een willekeurige
kegelsnede in plaats van een cirkel. Dit is correct, want een kegelsnede is de
centrale projectie van de cirkel en in een vorige stelling is bewezen dat de
centrale projecties van zes punten in involutie ook zes punten in involutie zijn.
Natuurlijk blijft de stelling ook gelden als punten door de centrale projectie op
oneindig verre punten geprojecteerd worden.

B

Frcuun
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Frcuun I I

Details uit het bewrjs van de Stelling van Desargues-

De stelling van Menelaos levert
IQ/IP - (CQ/Cn'@F/BP) en KQ/KP - (DQ/Dn'@F/EP)
Dus
(rQ- KD/UP -KP) - (cQ' DQ)IGF'Dn'@F' Enl@P ' EP)
Door verwisseling van C en D krijgen we op dezelfde manier
(GQ.HQ)/GP . HP) - (DQ'cQ)/@F'cn'@F'En/@P 'EP)
Dus (/O 'KQ)/!P'KP) - (GQ'HQ)IGP'HP). Dus Q,P; I,K;
G,H Àjn zes punten in involutie. Als nu B, C, D en E op een cirkel lig-
gen die door de rechte in Z en M wordt gesneden, dan volgt uit Euclides'

Elementen (III; 35-36)

QL'QM -- QC'QD, PL'PM - PB'PE, en FC'FD - FB"FE;
merk op dat deze stelling ook geldt voor 4 Q, P binnen de ciÍkel. Nu
votgt (QL' QM)/(PL' PM) - (QC 'QD)/(PB ' PE) -
QC - QD/ FC. FD). (FB' FE/ BP' EP) - (IQ' KQ)/gP' KP).
Conclusie: I,K;G,H;L,M;Q,P zijn in involutie met elkaar.
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Ftcuun 12

Uit deze stelling kan men de noodzakelijke theorie van doel en transversaal
(pool en poollijn) nu heel eenvoudig afleiden. Als we de snijdende rechte LM
in Figuur ll (/in Figuur 12) door Fen het snijpunt van de diagonalen BD,
CE laten gaan, bfijkt dat de vier punten F : P : Q, L, G - H en M vier
punten in involutie zijn. Trekken we nu een andere snijdende rechte /' door F
als in Figuur 12, dan krijgen we vier Puntenparen in involutie:
L',M';I',K';G',H';F,F. Punt I'is dus een gemiddelde knoop van de boom op l'
die door de puntenparen bepaald is (modern gezegd: F is een dubbelpunt van
de involutie op /'). De andere gemiddelde knoop is het snijpunt X van NG en I
(dit zien we doordat F, I, G, K via de centrale projectie van / op /' met
centrum N op F, I', X, K' worden afgebeeld. Ik heb hier Desargues' redenering
vereenvoudgd; hij leidt alles opnieuw met evenredigheden af). De conclusie is
dat NG e,en transversaal is met doel F. Desargues concludeert dat analoog FG
ook een transversaal is met doel N, en dat FN een transversaal is met doel G

(hij heeft in het voorgaande nergens gebruikt dat F buiten de kegelsnede ligt
en dus mag hij F met G verwisselen). Uit deze feiten wordt ook duidelijk hoe
we een transversaal met willekeurig gegeven doel kunnen construeren en het
doel van een gegeven transversaal kunnen vinden. Ook concludeert hij, dat als

GN de transversaal van F is en GF de transversaal van N, I'N de transversaal
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van G is. Als we nu voor .FN de oneindig verre rechte nemen, dan is G het
middelpunt van de kegelsnede en er volgt nu (omdat F, L', x en M, vier pun-
ten in involutie njn) L'x : xM' etc. zo zien we in, dat elke rechte (NG) àoor
h91 niddelpunt een diameter van de kegelsnede is; de ordinaten zijn even-
wijdige lijnen die elkaar in het oneindig veÍre punt .F ontmoeten. Desargues
geeft ook nog exptciet de stereometrische constructie van het middelpunt: als
een kegel door een snijvlak z gesneden wordt, beschouwt hij het vlak v,// v
door de top Z van de kegel; stel s is de s*jlij" van het vlak van de basis van
de kegel en V'. Ten opzichte van de basis van de kegel is s de transversaal van
een doel S. Met behulp van het voorgaande is gemakkelijk in te zien, dat het
snijpunt van ST en V het middelpunt van de kegelsnede in V is. En hiermee
heeft Desargues een stereometrische constructie van het middelpunt van een
kegelsnede gegeven en een inzichtetijk bewijs van het feit dat elke lijn door dit
middelpunt een diameter van de kegelsnede is. Vergeleken met Apoflonius is
de theorie nu veel helderder en eenvoudiger geworden.

De centrale projectie is bij het bewijs essentieel en Desargues was zich
bewust van het belang van dit principe. 7-o zegt hij dat als je en eigenschap
van eén kegelsnede hebt, je daaruit vaak met deze methode (waarvoor hij zoals
gezegd geen naam invoert) een eigenschap van een andere kegelsnede kunt
afleiden. Hij gaat zelfs zover te zeggen, dat het onderscheid tussen ellips, para-
bool en hyperbool niet wezenlijk is en dat de namen te maken hebben met
aspecten die 'hors d'elles & de leur nature' rijt, niet te maken hebben met hun
eigenlijke aard (TatoÍr, p. 138).

De rest van het Brouillon Project is in hoofdzaak gewijd aan het verbeteren
en nieuw opzetten van andere gedeelten van de theorie van Apollonius. Desar-
gues kan eenvoudig bewijzen dat bij elke diameter de ordinaten aan een ver-
gelijking (l) voldoen (Figuur 3). Hij bewijst namelijk een veel algemenere stel-
ling en laat zien dat de stelling van Apollonius er een 'speciaal geval van een
speciaal geval van een speciaal geval' (Taton, p. l6a) van is. Daarna geeft hij
stellingen over brandpunten, die aan Apollonius zijn ontleend (Apotlonius of
de Conica worden niet genoemd). De bewijzen van Desargues zijn wel wat
eleganter, maar er worden geen essentieel nieuwe methoden gebruikt. De stel-
lingen zijn gebaseerd op de aanname dat elke kegelsnede een as heeft,. iets wat
Apollonius wel maar Desargues nog niet heeft bewezen. Aan het eind van het
Brouillon Project staat een lange en duistere stelling, waarin o.a. wordt bewezen
dat twee punten binnen een gegeven kegelsnede kunnen worden geprojecteerd
op de brandpunten van een andere kegelsnede. Desargues zegt dat hij bij het
bewijs van deze stelling hulp heeft gehad van een andere wiskundige, een
zekere Pujos, over wie verder bijna niets bekend is. De betekenis van deze stel-
ling is door moderne historici verschillend uitgelegd, maar naar mijn idee zou
de stelling in verband kunnen staan met pogingen van Desargues te bewijzen
dat een kegelsnede assen heeft (dit heeft hij nog niet gedaan). Op dit punt is
Desargues er in het Brouillon Project niet in geslaagd Apollonius te verbeteren.

Het is misschien goed aan het eind van dit overzicht de relatie tussen Desar-
gues en Apollonius nog eens te karakteriseren. Desargues wilde de theorie van
Apollonius opnieuw en veel eenvoudiger opzetten, en dit is hem voor een deel
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uitstekend gelukt. Zijn methoden hierbij (oneindig veÍre Punten en lijnen,

centrale projectie, definitie van involutie, transversaal, doel) Àjn zeer origineel.

Vanuit onze tijd gezien is het ook duidelijk dat de doelen die Desargues wilde

bereiken wel voor e€n groot deel door Apollonius bepaald waÍen. Dit doet

natuurlijk niets af aan de originaliteit van de methode.
In de zeventiende eeuw is het werk van Desargues maar door weinig wis-

kundigen begrepen en nog minder wiskundigen zijn erdoor geïnspireerd: Blaise

Pascale, Philippe de la Hire, wellicht ook (direct of indirect) Isaac Newton.
}Jet Brouillon ProjecÍ is ook sterk bekritiseerd in een geschrift uit 1640 van een

zekere Jean De Beaugrand. Oorspronkelijk was deze bevriend met Desargues,

maar de relatie was nogal bekoeld nadat Desargues een boek van De

Beaugrand had bekritiseerd. In zijn kritiek drijft De Beaugrand de spot met de

vele nieuwe terÍnen die Desargues invoert (zo suggereert hij een verband tussen

de term involutie (: inwikkeling) en 'ingewikkeldheid') en hij probeert te

bewijzen dat de stellingen in het Brouillon Project afgeleid kunnen worden uit
de boeken van Pappus en Apollonius. In het bijzonder leidt De Beaugrand de

involutiestelling van Figuur I I af uit stellingen in de Conica. Het ontgaat De
Beaugrand daarbij totaal, dat het nieuwe in het Brouillon Proiect in de

methode ligt en niet in de resultaten. Aan het eind van zijn geschrift noemt De
Beaugrand de reden waarom hij het geschreven heeft: Desargues had hem

namelijk gezegd dat zi-jn Brouillon Project verre te prefereren was boven de

Conica van Apolloniusro. De Beaugrand was hierdoor kennelijk zeer geschokt.

De Beaugrand was niet de enige aan wie het belang van het Brouillon Proiect

ontging. Terugkijkend kan men zich afwagen door welke oorzaken de ideeën

uan nésargneJin de lTde eeuw nauwelijks aansloegenll. Een van de oorzaken

is zeker de moeizame st|l van het Brouillon Project, met alle afschrikwekkende
definities van bomen, stammen en twijgen, en het feit dat pas na tweederde

van het boek duidelijk wordt waar het allemaal voor dient. Ook is belangrijk,
dat het Brouillon Project in een oplage van maar 50 exemplaren gedrukt is (er

is tegenwoordig maar één exemplaar van de originele oplage bekend, dat in
1950 in Parijs is ontdekt). Het boek is totaal verloren geweest van ca. 1680 tot
1845, toen de Franse meetkundige Chasles in een boekhandel in Parijs een

handgeschreven afschrift vond, dat gemaakt was door Philippe de la Hire in
1679. Er is nog een mogelijke reden voor het feit dat de ideeën van Desargues

in de zeventiende eeuw veel minder ge\ilaaÍdeerd werden dan in de negentiende

eeuw. In de zeventiende eeuw werden centrale projectie en oneindig verre pun-
ten en lijnen alleen in verband met kegelsneden toegePast en het was

onduidelijk wat er nog meer mee gedaan kon worden (alleen Newton gebruikte
deze methoden aan het eind van de l7de eeu\il bij de studie van kubische
krommen). De aandacht was in de zeventiende eeuw meer bij de nieuwe resul-

taten die met behulp van de algebra konden worden verkregen. In de l9de
eeuw waren er veel meer objecten in de meetkunde bekend waarop de metho-
den van Desargues konden worden toegepast en verder ontdekte Móbius kort
voor 1827 dat het mogelijk is, oneindig veÍre punten en lijnen met behulp van
(homogene) coórdinaten te beschrijven, zodat je ze net als gewone punten en

lijnen met algebra kunt behandelen". De oneindig verre punten en lijnen
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verloren daardoor veel van hun mysterieuze karakter. Het feit dat deze
inzichten ten tijde van Desargues nog niet aanwezig waren, is wellicht een
extra oorzaak dat zijn ideeën in zijn tijd niet op hun waarde werden geschat.

De eerste die in de negentiende eeuw de waarde van Desargues' werk íruag
was Jean-Victor Poncelet, de grondlegger van de moderne projectieve meet-
kunde, in zijn Traité des Propriétës Projectives des Figures. Hij schreef dit boek
in 1822, dus voordat het Brouillon Project weer terugggvonden werd. Poncelet
baseerde zijn oordeel vooral op de kritiek van De Beaugrand en trok daar de
juiste conclusie uit, namelijk dat De Beaugrand eigenlijk niets van Desargues
had begrepen. Toen het Brouillon project in 1845 weer ontdekt werd, bleek dat
Poncelet volkomen gelijk had gehad. Sindsdien wordt Desargues beschouwd als
een van de grote wiskundigen van de zeventiende eeuw.

NorEN
l. De standaarduitgave van het Brouillon ProjecÍ van Desargues is in R.

Taton, L'Oeuvre Mathématique de Desargues, Parijs l95l (voortaan geci-
teerd als Tatoni gebaseerd op het enig bekende gedrukte exemplaar van
het Brouillon Project). Een oudere uitgave is N. Poudra, oewres de
Desargues réunies et analyseés, Parijs 1864, 2 delen. De Engelse vertaling
in J. Field, J. Gray, The geometrical work of Girard Desargues is betrouw-
baar, maar de figuren bevatten een Írantal onjuistheden, zodat men het
beste de figuren uit het boek van Taton erbij kan gebruiken (kennis van
het Frans is daarvoor uiteraard niet noodzakelijk). Wiskundig gezien is het
helderste de Duitse vertaling in G. Desargues, Erster Entwurf eines
Versuchs ilber die Ergebnisse des Zusammentefens eines Kegels mit einer
Ebene, iibers. M. Zacharias (Leipzig 1922, Ostwalds Klassiker der exakten
Wissenschaften 197).
Artikelen over Desargues en het Brouillon Project zijn in het Nederlands:
H. de Vries, Desargues, ín Nieuw Tijdschrft voor Wiskunde 14 (1926/27),
pp.365-380 en 15(1927/28) pp. l-14, herdrukt in H. de Vries, Historische
studiën, deel 2, Groningen 1934, pp. 22-50. Een lijst van artikelen in
andere talen is aan het eind van het artikel van René Taton, Desargues, in
Dictionary of Scientific Biography deel 4 (1971), pp. 46-5 l; àe ook noot 3.

2. Zie J. Field, J. Gray, The geometrical work of Girard Desargues, pp. 185-
188.

3. Goede historische werken ojn bijvoorbeeld: K. Fladt, Geschichte und
Theorie der Kegelschnitte und der Fltichen 2. Grades (Stuttgart 1963), pp.
4l-42; H. Zeuthen, Geschichte der Mathematik im 16. und 17. Jahrhundert,
New York 1966 (herdruk van de uitgave uit 1903) pp. 180-185; J.L.
Coolidge, A history of the conic sections and the quadric surfaces, Oxford
1945, pp.28-32.

4. Details zullen worden uitgewerkt in een artikel dat t.z.t. als preprint zal
verschijnen.
De beste biografie is in R. Taton, L'Oetmre mathématique de Desargues.
De beste inleiding tot de Conica is nog steeds T.L. Heath, Apollonius of
Perga, treatise on conic sections, Cambridge 1896.

5.

6.
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7. In H. de Vries, Desargues (Historische Studiën deel 2, P. 38) staat ten

onrechte vermeld dat Apollonius de kegel alleen met vlakken Z sneed

waaÍvoor de 'driehoek door de as' TMN loodrecht op het grondvlak staat.

V mag echter een willekeurig vlak zijn, niet door de top. Hetzelfde mis-

verstand staat al in M. Chasles, Aperga historique sur I'origine et le

developpement des méthodes en géometne, Bruxelles 1837, S 20-?l- Chasles

geloofde zelfs, dat de grootste verdienste van Desargues is, dat hij de kegel

oret een willekeurig vlak Z sneed (hetgeen Apollonius in feite al had

gedaan).
8. Íaton p. 84: Desargues schrijft aan Mersenne dat hij de leer der kegelsne-

den ontwikkelt 'sans employer pour cela aucun des triangles par I'essieu

(TMN in Figuur 2) ny faire distinction d'un principal diamètre d'avec les.

autres'.
9. In het eind van 1639 (op l6-jarige leeftijd) had Pascal de methoden van

Desargues al zo goed begrepen, dat hij de volgende beroemde stelling

gevonden had: als,41, A2, As, Bt, 82 en 83 zes Punten oP een

Èegelsnede zijn (een zogenaamde mystieke zeshoek) en A1A2 en BtBz
snijden elkaar h cr, AzAt en B2B3 snijden elkaar in cl, €Ír A3A1 en

BiBt snijden elkaar h cr, dan liggen cr, cz en c3 op één rechte lijn.
Zie voor de geschiedenis van ds2s slslling H. de Vries, Historische Studiën

deel l, Nienw Tijdschrft voor Wiskunde ll (1923/4) l-24, 188-210' 295-

330, herdrukt in Historische Studiën deel I (Groningen 1926).

10. De brief van De Beaugrand is gepubliceerd in N. Poudra, Oetmres de

Desargues réunies et analysées, vol. 2, Parijs 1864, pp. 355-378.

ll. Grotendeels ontleend aan J. Field, J. Gray, The geometrical work of Girard

Desargues, pp. 43-46.
12. Zie voor de geschiedenis hiervan H. de Vries, De oudste homogene

coórdinaten, in Historische Studiën deel l, Groningen 1926.


