
Met een simpele ingreep verandert een gebruikte enve-
lop in een viervlak met vier gelijke grensvlakken. Dat
viervlak is onderwerp van ons artikel dat in drie afleve-
ringen zal verschijnen.
In dit eerste deel gaan we op zoek naar een formule
voor de inhoud van het viervlak. Ingewikkeld reken-
werk weten we te vermijden door handig tegen het vier-
vlak aan te kijken. Bovendien vinden we zodoende
meer fraaie eigenschappen van het viervlak.
In het tweede deel willen we de inhoud van een envelop
maximaal maken. Opnieuw is ‘kijken’ verkieslijk boven
‘rekenen’.
Als je uitgaat van een envelop van het bekende A-for-
maat (de zijden verhouden zich als 1 : �2�), krijg je een
heel speciaal geval: het A-viervlak. En dat blijkt buiten-
gewoon interessant te zijn.
In het derde en laatste deel zien we dat sommige ruim-
tevullende lichamen ook ‘zelfvullend’ zijn. Ons A-vier-
vlak is er zo een. Het blijkt zelfs een Voronoi-cel te zijn.

De constructie

De envelop met hoekpunten A, B, E en F is aan de
bovenkant opengesneden. Op de rand EF nemen we
aan de adreskant een punt C en aan de afzenderkant
een punt D, D even ver van hoekpunt E als C van hoek-
punt F. Vouw nu langs de lijnen AC, BC, AD en BD,
zodat C naar voren komt en D naar achteren gaat. Met
plakband langs CD maken we de envelop weer dicht.
Viervlak ABCD is ons studieobject.

figuur 1a

figuur 2

Van der Vegt noemt het viervlak een disphenoïde
(zie [1]; grieks: dys = moeilijk, faino = zich vertonen,
eidos = vorm). Inderdaad kun je je het lichaam maar
moeilijk voorstellen. Het is raadzaam met een envelop
daadwerkelijk de disphenoïde te laten ontstaan. Dat
helpt.

De uitslag van het viervlak

Net als bij de bekende Platonische veelvlakken zijn bij
ons viervlak alle grensvlakken gelijk en zien alle hoeken
er hetzelfde uit. Zetten we het viervlak met grensvlak 

figuur 1b
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ABC op tafel en snijden we het langs de opstaande rib-
ben open, dan krijgen we de uitslag van figuur 3.

figuur 3

Je kunt ook uitgaan van een willekeurige scherphoekige
driehoek D1D2D3 met zijden 2a, 2b en 2c. Door de mid-
dens van de zijden te verbinden, wordt deze driehoek
verdeeld in vier congruente driehoeken. Vouwen we de
buitenste driehoeken naar boven dan komen D1, D2 en
D3 samen in één punt. Dat punt ligt loodrecht boven
het hoogtepunt van driehoek D1D2D3. Hier hebben we
een ruimtelijke demonstratie van de planimetrie-stel-
ling: de drie hoogtelijnen van een driehoek gaan door één
punt.
Driehoek D1D2D3 moet scherphoekig zijn anders ont-
moeten D1, D2 en D3 elkaar niet. (De hoeken van drie-
hoek D1D2D3 moeten bij elkaar komen; de drie hoeken
moeten dus een ruimtehoek vormen. Dat kan alleen
maar als elk tweetal van de hoeken van de driehoek
opgeteld groter is dan de derde hoek; en dat is alleen zo
bij een scherphoekige driehoek.) 
Als de driehoek rechthoekig is, ontaardt het ‘viervlak’
in een platte figuur en is de inhoud dus 0.

De inhoud

Het viervlak heeft drie paren overstaande ribben. De
overstaande ribben zijn even lang; zeg dat de lengten a,
b en c zijn. Door deze lengten is het viervlak op spiege-
ling na bepaald. (Als je de punten D1, D2 en D3 naar
beneden vouwt in plaats van naar boven, krijg je een
viervlak dat spiegelcongruent is met het vorige.) Dus
ligt met de lengten a, b en c de inhoud van het viervlak
vast. Dit doet je denken aan de formule van Heron voor
de oppervlakte van een driehoek met zijden a, b en c :
opp � �s(�s�−� a�)(�s�−� b�)(�s�−� c�)�, met s � Qw (a � b � c). 
Is er voor ons viervlak ook zoiets?
Charles Dodgson – beter bekend als Lewis Carroll, de
schrijver van ‘Alice in Wonderland’ – vermaakte zich

met dit soort problemen als hij in bed lag en niet kon
slapen. In zijn boekje ‘Pillow Problems’ (1893) geeft hij
een verzameling van 72 opgaven met antwoorden en
uitwerkingen (zie [2]). Opgave 59 luidt:
Given a tetrahedron, having every edge equal to the oppo-
site edge, so that its facets are all (when looked at from the
outside) identically equal: find its volume in terms of its
edges.
Zijn oplossing neemt drie hele bladzijden in beslag en
bevat naar de mode van die tijd veel goniometrie. Als
antwoord verschijnt:

inhoud = abc�co�s�� �� c�o�s�� �� c�o�s��

Met de cosinusregel kun je dit herleiden tot:

inh. = �(b�2��� c�2�−� a�2)�(a�2��� c�2�−� b�2)�(a�2��� b�2�−�c2�)�

Deze uitkomst vinden we ook in het boekje van de
Poolse wiskundige Hugo Steinhaus (zie [3], opgave 37).

Hier zou de lezer zelf aan de slag moeten gaan om de
formule af te leiden. Het zou hem waarschijnlijk het-
zelfde vergaan als ons: veel ondoorzichtig rekenwerk,
waarbij de symmetrie van de af te leiden formule geheel
zoek is. Als troost kan dienen dat dat ook in [2] en [3]
het geval is. De voor de hand liggende aanpak die daar
gevolgd wordt via

� grondvlak � hoogte

blijkt namelijk tot ingewikkelde rekenpartijen te leiden.
Maar als je volhoudt, kom je er wel uit.
We kunnen de laatste formule nog wat fatsoeneren
door (naar het voorbeeld van Heron) voor de halve
som van de kwadraten p2 te schrijven: 

p2 � (a 2 � b 2 � c 2). 

We krijgen dan:

inhoud = �(p�2�−� a�2)�(p�2�−� b�2)�(p�2�−� c�2)�

Bij zo’n mooie formule vermoed je ook een mooie
afleiding. Die kwamen we op het spoor toen we het
viervlak met een ribbe op tafel plaatsten met de over-
staande ribbe evenwijdig aan de tafel (figuur 4). De
hoogte van die ribbe boven de tafel (dat is de afstand
tussen de twee overstaande ribben) bleek gelijk te zijn
aan �p�2�−� a�2�, waarbij a de lengte is van de betreffende
overstaande ribben.
Toen pas werd het ons allemaal duidelijk. Ruimtelijk
inzicht krijg je kennelijk niet cadeau. Eerst moet je van
alles proberen en dan vind je plotseling de juiste aanpak.
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figuur 4

De afleiding

Een willekeurig viervlak kan gevat worden in een paral-
lellepipedum en wel zodanig dat de ribben van het vier-
vlak diagonalen zijn van de grensvlakken van dat paral-
lellepipedum. Ieder paar overstaande ribben bepaalt
eenduidig een paar evenwijdige vlakken, waarin die
ribben liggen. Zo krijg je drie paar evenwijdige vlakken.
Die snijden in de ruimte juist het bewuste parallellepi-
pedum uit.
Van de disphenoïde zijn de overstaande ribben even
lang; en dat zijn de diagonalen van een grensvlak van
het omgeschreven parallellepipedum. Daarom zijn de
grensvlakken van het parallellepipedum rechthoeken
en is het parallellepipedum dus zelfs een balk.

figuur 5

Zeg dat de afmetingen van de balk zijn: u, v en w. We
snijden van de balk vier piramides af via de snijvlakken
ABC, ABD, ACD en BCD; zie figuur 5. Blijft over ons
viervlak met inhoud uvw − 4 � Qy � uvw � Qe � uvw. De
inhoud van het viervlak is éénderde van de inhoud van
de omvattende balk. De lichaamsdiagonaal van de balk
noemen we p. 
Dus
p2 � u 2 � v 2 � w 2 � Qw (a 2 � b 2 � c 2).
Er geldt: 
u 2 � p2 − a 2, v 2 � p2 − b 2 en w 2 � p2 − c 2. 

De inhoud van het viervlak is dus 
Qe �(p�2�−� a�2)�(p�2�−� b�2)�(p�2�−� c�2)�.
Uit het bovenstaande volgt nog een keer dat driehoek
D1D2D3 scherphoekig moet zijn. Immers p2 − a 2, 
p2 − b 2 en p2 − c 2 moeten alle drie positief zijn, dus elk
tweetal van de drie kwadraten a 2, b 2 en c 2 moet opge-
teld groter zijn dan het derde kwadraat. En dat is alleen
zo bij een scherphoekige driehoek.

Nog meer fraais

De situering van de disphenoïde in een balk heeft nog
meer voordelen. Je ziet zo onmiddellijk dat de drie ver-
bindingslijnen van de middens van de overstaande rib-
ben van het viervlak loodrecht op elkaar staan en elkaar
snijden in het middelpunt van de balk. Dit punt is
tevens het middelpunt van de omgeschreven bol van
het viervlak (en van de balk).
Het is ook het middelpunt van de ingescheven bol van
het viervlak. De ingeschreven bol kun je zien door in de
richting van CD naar de balk met viervlak en inge-
schreven bol te kijken (figuur 6). 

figuur 6

Voor de diameters p en q van achtereenvolgens de om-
en ingeschreven bol geldt:
p2 � u2 � v 2 � w 2 en   q�2 � u�2 � v�2 � w�2.
Het bewijs hiervan laten we aan de lezer over.
Uit deze formules kun je afleiden dat p tenminste 3 keer
zo groot is als q (p � 3q alleen als u � v � w).
Interessant is ook dat dezelfde balk nog een tweede dis-
phenoïde bevat, spiegelcongruent met de eerste. Die
krijg je door juist de andere vier hoekpunten van de
balk te gebruiken. Beide viervlakken hebben een
gemeenschappelijke omgeschreven bol en ook de inge-
schreven bol hebben ze gemeen. Deze laatste bol raakt
aan ieder vlak dat door precies drie hoekpunten van de
balk gaat. Er zijn acht van die schuine vlakken en die
snijden in de balk een (niet regelmatig) achtvlak uit.
Nu kunnen we ook de hoogte h van het viervlak geven,
dat is de afstand van een hoekpunt tot het tegenoverlig-
gende grensvlak. Als we zó naar de balk met viervlak en
ingeschreven bol kijken dat we vlak ABC als een lijn
zien (figuur 7), blijkt dat h � 2q.
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figuur 7

Dit is ook als volgt te bewijzen. Verdeel de disphenoïde
in vier congruente piramides, ieder met een zijvlak van
de disphenoïde als grondvlak en het middelpunt van de
ingeschreven bol als top en dus de straal  Qw q als hoogte.
Omdat de inhoud van zo’n piramide een kwart van de
inhoud van de hele disphenoïde is, moet de hoogte van
zo’n deel ook een kwart van de hoogte van het geheel
zijn, dus  Qw q � Qr h.
Uit de hoogte en de inhoud van een disphenoïde met
ribben a, b en c kunnen we de oppervlakte van een grens-

vlak bepalen. We vinden:  Qw �u�2v�2��� v�2w�2��� w�2u�2�, wat
met een beetje manipulatie herleid kan worden tot
Qr �(a�2��� b�2��� c�2)�2�−� 2�(a�4��� b�4��� c�4)�, een concurrent
voor de formule van Heron.
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