
(Pamflet van Dr. B. Oonggrijp tegen ,, Vlakke Driehoeksmeting" 
van Dr. P. Molenbroek en P. Wijdenes). 

Vooreerst zij opgemerkt, dat de door Dr. GoNGGRJJP geuite 
beschuldiging van plagiaat wegens hef opnemen van algemeen 
geldige cyclometrische formules eenigszins belachelijk is, waar 
het een zoo eenvoudige zaak betreft. Het pleit in de hoogste 
mate voor overschatting, zoowel van het belang der formliles als 
van zich zelf, · waar hij schrijft: ,, Welnu, deze ontdekking van 
,,algemeen geldige" cyclometrische formules behoort geheel aan 

. mij. Toen .... had nog niemand buiten mij daarover eenig idee 
gehad". Bovendien zoo algemeen geldig zijn die formules niet. 

Al even belachelijk zijn de hatelijke opmerkingen ov·er een • 
(verder geen effect hebbende) vergissing, gemaakt bij een verifi
catie · d~t fo ule voor bg cos p - bg cos q, waar Dr. OoNoGt JP 
schrijft: ,,Zou een leerling meer dan een 2 krijgen voor zulk --. ' 

schriftelijk w~rk? Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onder-
wijs, wordt ge niet huiverig voor zulk een Leerboek, als het zulke 
afgrijselijl<heden bevat?" Zijn niet in ieder boek we! dingen aan 
te, wijzen, die op zich zelf genomen met een 2 zouden worden 
gehonoreerd? Ook in de boeken van Dr. GoNGGRJJP zijn die wel 
te vinden. Zonder er naar te zoeken vond ik zoo iets in zijn 
behandeling der cyclometrische · formules (Leerboek der Gonio
metrie en Trigonometrie door Dr. B. GoNGGRJJP en P. WIJDENES, 
15te druk biz. 147, 2cte druk biz. 149): ,,d) Formule voor 
bg cos p - bg cos q,, Zooals vroeger is vastgesteld, denken wij 
0-== p -== 1, eveneens O -== q -== 1 en bovendien p < q. Dan is 
de te herleiden vorm positief en weer tusschen O en 1 gelegen. 
Hij kan dus weer aan een bg cos gelijk zijn." Iemand, die daar 
aanleg toe heeft, kan bij deze 1 ~erwarring van goniometrische 
en cyclometrische functies ook wel huiveren. 

Nu enkele meer zakelijke opmerkingen over de behandeling 
der cyclometrische formules in beide leerboeken. Dr. GoNGGIWP 
leidt met veel noodeloozen omhaal (het 12-tal stellingen voor 
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scherpe hoeken: "'· Als sin2 a + sin2 ~>I, is a+~> 900 en 
omgekeerd'' , enz. is daarbij in bet geheel niet noodig) de cyclo
metrische optellingsformules af en komt tot algemeen geldige 
formules voor bg sin p + bg sin q, bg cos p + bg cos q en 
bg tg p + bg tg q, die echter slechts in zoover algemeen geldig 
zijn, dat p en q positief riloeten worden ondersteld. 

Minder gelukkig is Dr. GoNGGRIJP bij zijn overige cyclometri
sche formules. Zoo is zijn formule 

"bg cotp + bg cot q = 90° + bg cot_!!_+ q" . 
. . 1-pq 

alleen juist, zoo men een bg ctg steeds neemt tusschen - t 1r en 
½1r, een afspraak, die Dr. GoNGGRIJP nergens formuleert en die 
ook niet de aangewezene is, daar bg ctg op deze wijze discontinu 
wordt voor bet argument 0. 

De formules op blz. 150 (blz. 152 van den 2den druk) voor 
bg sin p - bg sin q, bg eos p - bg cos q en bg tg p - bg tg q . 
zijn weliswaar juist in de door Dr. GoNGGRIJP gemaakte onder
stelling; dat die uitdrukkingen positief zijn, maar beter is bet 
toch te streven naar formules, die van deze (vaak hinderlijke) 
onderstelling onafhankelijk zijn. Dit is den beer WIJDENES 
gelukt, waardoor hij eenvoudiger formules voor bg sinp- bgsin q 
en bg tg p - bg tg q verkrijgt (waarvan de eerste-ook bij Dr. UONGGRIJP 
voorkomt, zonder dat deze echter de geldigheid voor p <q opmerkt), 
terwijl de formule voor bg cos p - bg cos q iets ingewikkelder 
wordt. De opmerking van Dr. GoNGGRIJP op blz. 150, dat hij 
zijn formules voor verschillen af kan leiden uit die voor sommen 
(ook voorkomende op biz. 5 van zijn pamflet) is onjuist, daar 
hij zijn formules voor sommen in de uitdrukkelijke onderstelling, 
dat p en q positief zijn, heeft afgeleid. 

Waar zooveel aanmerkingen op Dr. GoNGGRIJP's behandeling 
der cyclometrische formules te maken zijn, past bet hem zeker 
niet op zoo smalenden toon over bet werk van een ander, die 
hem in menig opzicht verbeterd heeft, te spreken. Alleen wat 
betreft de formule 

bg tg p + bg tg q = bg tg lp + g__ 
. -pq 

is d_e beer W1JDENES minder goeq geslaagd. Zoo men toch, wat 
bezwaarlijk anders te doen is, een bg tg neemt tusschen - t1r 
en t1r, is de formule niet juist, als bet eerste lid > ½:or is. Wei 
is waar, is het bezwaar niet zoo groot, daar men weet, dat bij 
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toepassing der formule steeds. bet tweede lid tusscben t1r en 1r 
genomen moet · worden, als pq > I uitvalt, maar tocb gaat bet 
niet aan formules voor bg tg p + bg tg q en bg tg p - bg tg q 
te geven met verscbillende afspraken omtrent de beteekenis der 
bg tg van een negatief getal ; in elk geval badden dan die afspra
ken uitdrukkelijk geformuleerd moeten worden. 

Wat bet overige betreft, is de bebandeling van den beer 
WIJDENES boven die van Dr. GoNGGRIJP te verkiezen. De aan
merkingen, die Dr. GoNGGRIJP op de formules voor bgsinp-bgsinq 
en bg cos p - bg cos q maakt, zijn geheel ongegrond. Wat de 
eerste betreft wil br. GoNOGRIJP deze door een ingewikkelder, 
minder algemeen geldige (en bovendien door hem op onjuiste 
wijze afgeleide) formule vervangen (zie blz. 5 van zijn pamflet). 
Terecht laat de beer W1mENES de formule 

bg cos p - bg cos q = bg cos (pq + VI - p2 • V 1 - q2) 

los, omdat in het tweede lid niet te zien is of men een nega
tieven of een positieven hoek als uitkomst moet nemen ! ! ( de 
uitroepteekens zijn van Dr. GoNGGRIJP, blijkbaar als uiting van 
groote verbazing). "Wat . is dat?" zegt Dr. GoNGORIJP ,, Wanneer 
kan men ,aan .een bg cos zoo iets wet zien? Gelukkig behoeft 
zoo iets dan ook nooit te geschieden. Zijn er nog anderen, die 
niet -weten, dat men een positieven of een negatieven hoek als 
uitkomst moet nemen al naar mate p < q of p > q is??!" Ver
moedelijk zal de beer WuDENES dit wel weten, maar aan Dr. 
GoNGGRIJP schijnt het geheel te zijn ontgaan, dat het groot gemak 
kan <?Pleveren een formule, zooals hier voor bg cos p - bg cos q, 
te mogen toepassen zonder de noodzakelijkheid van te voren te 
onderzoeken of p < q of p > q is. Dr. GoNGGRIJP schijnt niet 
opgemerkt te hebben, dat het het streven van den heer WIJDENES 
geweest is zich van zulke hinderlijke beperkingen, daar waar ze 
niet noodig zijn, te ontdoen. In dit opzicht staat het werk van 
den beer W1JDENES boven dat van Dr. GoNGG1{1JP. 

FRED. SCHUH. 

Naschrift. 

Wat het persoonlijke in het pamflet van Dr. GoNGORIJP aan
gaat, heb ik slechts het volgende ; te zeggen. 

Toen Dr. GoNGGRIJP in 1915 verpleegd werd in de Psychiatrische 
en Neurologische Kliniek op het Valeriusplein alhier, heeft hij 



mij verzocht, zijn werk over Driehoeksmeting af te maken; ik 
heb daaraan mijn groote vacantie opgeofferd en hem naar mijn 
beste vermogen geholpen. Nu heb ik Dr. MoLENBROEK geholpen, 
ook naar mijn beste weten. Dr. GoNGGRIJP heeft daarvoor de 
woorden unfair, gemeen en erger. 

lk hoop nog lang in staat te zijn anderen te helpen, zonder 
aan een ander, aan wien ook, te vragen of ik dat mag of n1et. 
Met dankbaarheid getuig ik, dat anderen mij weer met raad en 
daad en bun meerdere kennis bijstaan. lk vlei mij zelfs, dat door 
onderlinge samenwerking reeds heel wat tot stand gebracht is 
en hoop, dat nog meer kan worden gedaan. 

Amsterdam. P. WIJDENES. 

ALGEMEEN. GELDIGE CYCLOMETRISCHE FORMULES. 

De functie /(x) beet in het door a -=== x -=== b bepaalde gesloten 
interval Ix monotoon stijgend, als voor ieder tweetal getallen 
x1 en x2 van Ix, waarvoor x1 < x2 is, voldaan is aan f (x1) </(x2). 

Is voor x1 < x2 steeds /(x1) > /(x 2) , dan heet de functie monotoon 
dalend. In beide gevallen heet de functie monotoon. 

Is y = f(x) in het interval Ix _ een monotoon stijgende [dalende] 
continue functie van x , dan behoort bij iedere waarde van y uit 
bet interval ly, bepaa!d door f(a) -=== y -=== /(b) [/(b)-=== y -=== f(a)], 
een en slechts een · tot Ix behoorende waarde van x, zoodat 
omgekeerd x in het interval ly een (eenwaardige) functie van y is. 
Deze functie x = rp(y) beet de omgekeerde of inverse van /(x) . 

y 

- ½ n 
½ II X 

y _==sinx 

x == bg siny 

Fig. 1. 

De inverse functie is eveneens continu en monotoon (dalend of 
~tijgend, al naar gelang f(x) dalend of stijgend is). Voor de hand 
liggende wijziging ondergaat bet voorgaande, als bet interval Ix 
open (of half-open) is. . ·· 
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Bij het omkeeren der goniometrische functies (waardoor de 
cyclometrische ontstaan) doet zich de moeilijkheid voor, dat sin x 
en cos x niet in ieder interval monotoon zijn en dat tg x en 
ctg x discontinu zijn voor x = krr: resp. x = (k + ½)rr:, waarin k 
geheel is. 

We beperken ons daarom bij deze functies (sec x en cosec x 
laten we buiten beschouwing) tot zoodanige x-inter.vallen, dat 
de gonlometrische functie contlnu en monotoon is. De daar
uit afgeleide omkeeringen heeten de hoofdwaarden der cyclo
metrlsche functles; deze worden in het volgende bedoeld, als 
we schrijven bg sin y, enz. Zooals nevenstaande graphieken doen 
zien, zijn deze hoofdwaarden (aangegeven door de dik geteekende 
gedeelten der krommen) aldus gedefinieerd: 

y = sin x, 
y = cos x, 
y-: tg x, 
y = ctg x, 

x= bg sin y, 
x = bg cosy, 
X = bg tg y, 
x = bgctg y, 

- ½n-== x -== ½n .. - 1 -== y-== 1; 
0 -== X -== n, - J -== y -== J; 

- -~n < x < ½n; 
0 < X < n, 

Tot het x-interval behoort steeds het Jste kwadrant, waarnaast 
een zoodanig kwadrant gevoegd is, dat de goniometrische functie 
continu en monotoon blijft. 

y=cos x 

X = bg cos y 

0 

Fig. 2. 

" Onder algemeen geldlge cyclometrische formules verstaan 
,;.e for mules, die voor alle waarden der argumenten, ook neg a~ 
tieve, waarvoor de cyclometrische functies bestaan ( dus I y I -== I 
bij bg siny en bg cosy), geldig zijn. Zulke algemeen geldige 
formules zijn: 

bg sin p + bg sin (- p) = 0, 
bg cos p + bg cos (- p) = n, 
bg sin p + bg cos p = ½n, 

bg tg p + bg tg (- p) = O; 
bg ctg p + bg ctg (- p) =.n; 
bg tg p + bg ctg p = ½n; 
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bg tg p = bg sin V p , 
. . 1 + p2 

bg ctg p = bg cos V P , 
' 1 +p2 

bg sin p = bg tg V....f__; 
1-p2 

bg cos p = bg ctg V P 
. 1-p2 

We zullen een cyclometrische formule half-algemeen geldig 
noemen, als ze geldig is voor waarden der door letters voorgestelde 
getallen, die positief of nut zijn (en waarvoor de cyclometrische 
fitncties bestaan). Zulke half-algemeen geldige formules zijn: 

1 
bg ctg p = bg tg - , 

p 
1 

bg tg p = bg cos V ' 
I +p'2. 

bg ctg p = bg sin 
1 

, 
VI+ p2 

bg cosp = bg sin VI - p2 ; 

' VI - 2 
bg cos p = bg tg P ; 

p 
. VI - p2 

bg sin p = bg ctg---· 
p 

Algemeen geldige optellingsformules . voor de cyclometrische 
functies laten zich niet opstellen, wet half-algemeen geldige. 
De eenvoudigste zijn: 

bg sin p - bg sin q = bg sin (pV J - q2 - qV I - p 2) , 

bg cos p -+ bg cos q = bg cos {pq - V (J - p 2) (1 - q2)}-; 

bgtgp-bgtg q=bgtg :q +qi' 

bg ctg p + bg ctg q =bg ctg pq+ 
1
• 

p q 

y 

y = tg X 

x= b g tgy 

X 

Fig. 3. 

De · juistheid der edersdte formule blijkt daaruit, dat beide !eden 
er _e 
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dezelf de stinus hebben en beide gelegen zijn tusschen - ½1t en 
angens 

½1t, de juistheid der t~eedde formule daaruit, dat beide leden 
vier e 

d lrfd cosinus h bb l .. t h 0 eze J' e e en en ge egen zyn ussc en en 1t. 
cotangens 

0 

,y=cot x 

=hg coty 

Fig. 4. 

X 

¥:erder heeft m@-n-da-n nog-40-kalf-algemeen-f:l-us---voer-waa-ra-e-n----'----

van p en q, die :::=> 0 zijn) geldige /ormules: 

bg sin p + bg sin q "'."""" bg sin {pq - V'""'(J,.,..._-p.,,.,.2)-(1,...._-q-=2)} + !n, 
bg COS p ""'."" bg COS q = bg COS (p VI....: q2 - q Y 1- p 2) .:.. ½n; 

bg tg p + bg tg q = bg tgpq+_!_ + ½n, p q 

bg ctg· p - bg ctg q = bg ctg :q + qi - ½n, 

De juistheid der edersdte formule blijkt daaruit, dat beide leden 
ere 

dezelrrde cosinus h bb l .. t h O d :1• e en en ge egen zyn ussc en en 1t, e 
cotangens 

. . th ·ct d tweede f I d ·t d t b "d d . l'l'.d sinus JlllS e1 er . d ormu e aaru1, a et e eze:1, et 
vier e angens 

hebben en gelegen zijn tusschen - ½1t en ½1t. 
FRED. SCHUH. 


