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Breuken oP De heLLinG (2)

corresponderen met neergaande lijnen in het rooster. 
Het tegengestelde van een breuk krijg je als je een lijn 
spiegelt in een verticale of horizontale lijn.

Zo wordt bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt dat:

=
-

= --2 2
3 3

2
3

en -
-

=2 2
3 3

Zowel ‘tegengestelde van’ als ‘omgekeerde van’ zijn 
operaties die zichzelf weer opheffen, ofwel die hun eigen 
inverse zijn. De eerste operatie correspondeert met een 
spiegeling in de y-as (of x-as) en de tweede met een 
spiegeling in de diagonaal x = y. 
Als we van een hellinggetal het tegengestelde van het 
omgekeerde nemen, komt er een helling van een lijn die 
loodrecht staat op de oorspronkelijke lijn:

Ook zonder voorkennis van transformatiemeetkunde is 
dit goed te snappen. Kijk naar het voorbeeld. De lijn met 
helling 3

4  maakt hoeken met de diagonaal x = y en de 
y-as die samen gelijk zijn aan 45°. De hoek tussen de 
rode en blauwe lijn is duidelijk het dubbele hiervan! 

tussenbreuken
Terug naar breuken met positieve teller en noemer. Het 
naïef optellen van breuken, door zowel tellers als noemer 
te sommeren, levert een breuk op die ergens tussen 

De lijn door de oorsprong die een hoek van 60° met de x-as maakt, treft buiten o 
geen enkel roosterpunt, hoever je het vlak ook uitbreidt! Met de verklaring van dat 
‘wonder’ eindigt dit artikel van Martin kindt, waarin na het refereren aan de koppeling 
tussen hellingen en breuken een interessante stamboom van breuken centraal staat.

hellingen in de brugklas?
Met de introductie van het begrip ‘hellinggetal’ hoeft 
niet gewacht te worden tot de behandeling van lineaire 
functies. In mijn vorige artikel[1] heb ik een summiere 
schets gegeven hoe hellingen van schuine lijnen in 
een vierkantjesrooster kunnen dienen als context om 
het opereren met breuken wat op te frissen. Om elk 
misverstand te voorkomen: bij de eerste kennismaking met 
breuken zijn andere modellen (pizzamodel, breukenstrook, ...)  
natuurlijker en geschikter. Maar in de aanloop naar een 
meer formele behandeling van breuken lijkt het me geen 
slecht idee om het hellinggetal in een vroeg stadium van 
het voortgezet onderwijs te introduceren. Het mes snijdt 
hierbij aan twee kanten: het geeft een context om weer 
wat aan breukrekening te doen, en het anticipeert op de 
behandeling van functies en grafieken. Het hellingmodel 
geeft ook een verrassend inzicht in wat het effect is 
van foute rekenhandelingen op breuken. En er zijn veel 
mogelijkheden om speels te oefenen, zoals het vragen naar 
hellingen van lijnen die door een of meer ‘poortjes’ gaan. 

Vanuit het punt (0, 0) gaat een bundel lijnen door het 
linkerpoortje, de hellingen variëren van 1 tot 3. Een 
deel van die bundel gaat door beide poortjes, namelijk 
de lijnen waarvan de helling tussen 1 en 3

4  ligt. Je 
kunt dan vragen hoe het zit als je het startpunt omhoog 
verplaatst naar (0, 1), (0, 2) of (0,3). In het laatste geval 
komen er negatieve hellingen in beeld; daar moet dan wel 
eerst aandacht voor zijn geweest. Variatie is er te over: 
combineer bijvoorbeeld verticale met horizontale poortjes. 
Tip: laat leerlingen ook zelf opgaven in deze geest 
ontwerpen; van ‘eigen producties’ steek je veel op! 

negatieve hellingen
Zodra negatieve getallen hun intrede hebben gedaan, 
kunnen ook negatieve hellingen ter sprake komen. Die 
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de twee breuken in ligt. In de getaltheorie wordt zo’n 
tussenbreuk wel een mediant genoemd. Deze operatie is 
geen eigenlijke bewerking op rationale getallen, want de 
uitkomst hangt af van de gekozen representant van het 
getal. Bijvoorbeeld:

Op deze manier kun je bij twee gegeven rationale 
getallen zoveel tussenbreuken maken, als je maar wilt. Als 
de representanten gelijke noemers hebben, vind je zo het 
rekenkundig gemiddelde. In het geval van 2

1  en 3
1  is dit 

+
+ =6 6 12

3 2 5 .

Bij gelijke tellers komt er een ander gemiddelde op de 
proppen: het zogeheten harmonisch gemiddelde. Een 
verbale definitie hiervan klinkt wat ingewikkeld: het 
omgekeerde van het gemiddelde van de omgekeerden. 

Denk aan een trainingsritje op de fiets in de bergen. 
Bergop met een snelheid van 12 km/u en dezelfde weg 
terug met 60 km/u. De gemiddelde snelheid over heen-en-
terug is dan niet 36 km/u maar slechts 20 km/u. Neem de 
mediant van 5

60  en 1
60 , et voilà.

een breukenboom 
De figuur toont hoe je stap voor stap via de mediant-
operatie een groeiend aantal rationale getallen tussen 0 
en 1 kunt genereren.

De ‘stamhouders’ 0 en 1 brengen de breuk 2
1  voort. Dan 

worden 3
1  en 3

2  gemaakt door 2
1  te paren aan 1

0  en 1
1 . 

En zo verder, en zo voort.

Dat er op elke rij een opklimmende rij van getallen komt 
te staan, spreekt vanzelf. Minder vanzelfsprekend is het 
volgende trio eigenschappen:
a. het verschil tussen elk tweetal buren (rood-zwart) op 

dezelfde regel is een stambreuk (teller = 1);
b. elke breuk in de boom is onvereenvoudigbaar;
c. elk rationaal getal tussen 0 en 1 krijgt een plek in de 

boom. 
Deze eigenschappen kunnen vanuit het hellingbegrip 
meetkundig worden verklaard en dat ga ik nu doen. 

Parallellogrammen en breuken
Twee lijnstukken OP en OQ en in het eerste kwadrant 
spannen een parallellogram op.

De oppervlakte van het parallellogram OPMQ vind je 
door van de oppervlakte van de rechthoekige omlijsting 
de rode driehoeken, de blauwe driehoeken en de twee 
identieke rechthoekjes linksboven en rechtsonder af te 
trekken. In dit voorbeeld resulteert dat in 7, precies de 
teller van de breuk die je krijgt door het verschil van de 
hellingen van OQ en OP te berekenen. Dat dit niet op 
toeval berust, volgt na generalisatie: 

De oppervlakte van OPMQ is gelijk aan:
(a + c)(b + d) – ab – cd – 2ad = bc – ad (I)
En ook: 

-- =d b bd
a b ac c d

Bij elk paar breuken past zo’n parallellellogram. Is het 
verschil van de breuken een breuk met teller 1, dan is de 
oppervlakte van dit parallellogram ook 1. Bovendien: het 
verschil van de mediant van twee zulke breuken met elk 
van die breuken heeft dan weer 1 als teller. 
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Het plaatje spreekt boekdelen. Een puur algebraïsche 
verklaring werkt ook, maar die laat ik aan de lezer over. 
Omdat bij de start van de stamboom de verschillen tussen 
buren op een rij een breuk met teller 1 is, weet ik dat dit 
zo blijft bij verdere afdaling in de boom, inductie! 

Merk op dat uit de formule (I) volgt dat de 
oppervlakte van een (niet-ontaard) parallellogram 
met roosterpunten als hoekpunten een positief geheel 
getal is. Bijgevolg is de kleinst mogelijke oppervlakte 
van een ‘roosterparallellogram’ gelijk aan 1! Ik weet 
dan meteen ook dat de kleinst mogelijke oppervlakte 
van een roosterdriehoek 2

1  is. Daaruit volgt dan dat 
een minimaal parallellogram (oppervlakte 1) geen 
inwendige roosterpunten heeft. Verbind een eventueel 
inwendig roosterpunt met de vier hoekpunten van dat 
parallellogram. De vier roosterdriehoeken die je krijgt, 
hebben dan samen een oppervlakte ≥ 2, tegenspraak dus.

De tweede eigenschap (b.) is een direct gevolg van 
a. Stel bijvoorbeeld dat y/x en nw/nv buren zijn in de 
boom, waarbij n een natuurlijk getal ≥ 2 is. Volgens a. 
is de oppervlakte van het bijpassende parallellogram 
1. Het parallellogram opgespannen door de lijnstukken 
vanuit O naar (x, y) en (v, w) zou nu de oppervlakte 1/n 
hebben, in strijd met het eerder geconstateerde feit dat 
de oppervlakte van een roosterparallellogram een geheel 
getal is.

Eigenschap c. is het lastigst te bewijzen. Daarom eerst 
een voorbeeld: komt de breuk 30

17  in de boom voor? Om te 
beginnen is het direct te zien dat deze breuk tussen 2

1  en 
3
2  ligt, twee buren in de derde rij van de boom. Ik ga nu 
stap voor stap vergelijken met tussenbreuken uit de boom 
in lagere rijen, eerst met 5

3 :

Er moet tot de achtste rij worden afgedaald in de boom, 
maar dan komen we 30

17  ook tegen!

Wat ook vooraf al wel duidelijk was, namelijk dat bij 
voortschrijdende afdaling de tellers en noemers van de 
nieuwe breuken in de boom almaar groter worden, is de 
clou van het bewijs van de volledigheid van de boom. 
Stel ik heb een (onvereenvoudigbare) breuk t/n die tussen 
de buren y/x en y*/x* in ligt, dan geldt: t + n ≥  (y + x) 
+ (y*+ x*) (II)
Als dit waar is, ben ik klaar. Want het is helder dat 
de som van de vier getallen in het rechterlid stijgt met 
tenminste 1 bij elke afdaling in de boom en dus na een 
aantal stappen gelijk zal zijn aan de bovengrens t + n.

Het bewijs van (II) kan worden gegeven met behulp van 
(lineaire) algebra[2], maar ik kies weer voor meetkundig 
inzicht. Het parallellogram passend bij de breuken y/x en 
y*/x* heeft de oppervlakte 1 en bevat van binnen geen 
roosterpunt. In de volgende figuur is dit parallellogram 
getekend en ook drie lijnen met helling –1, die de x-as 
snijden in punten met respectievelijk de coördinaat  
y*+ x*, y + x en y + x + y*+ x*. 

De lijn uit (0,0) naar het punt (n,t) gaat – eventueel na 
verlenging – door het ‘poortje’ AB. Als ik kan bewijzen dat 
het punt (n,t), óf samenvalt met M óf boven de lijn AB ligt, 
dan is (II) bewezen. Het komt er dus op neer dat binnen 
de driehoek OAB geen roosterpunt mag liggen. 

Betegel het vlak met parallellogrammen congruent met 
OPMQ. Omdat de enige roosterpunten binnen of op de 
rand van OPMQ de vier hoekpunten zijn en omdat de 
betegeling het gevolg is van een herhaalde translatie over 
een vector met gehele kentallen, is het zeker dat er geen 
roosterpunten binnen driehoek OAB liggen en ook dat 
M het enige roosterpunt is tussen A en B. Het punt (n,t) 
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moet dus wel boven de lijn OA liggen of samenvallen met 
M. Kortom: t + n ≥ (y + x) + (y*+ x*).

tussen alle roosterpunten door
Merk op dat de breuken in onze boom stuk voor stuk 
kunnen worden omgedraaid om zo alle representanten 
van rationale getallen > 1 te krijgen. Deze nieuwe boom 
vormt samen met de boom van breuken tussen 0 en 1 de 
zogeheten boom van Stern-Brocot.[3] Ik doe of mijn neus 
bloedt en probeer of ik het getal 3  ergens diep in deze 
Stern-Brocot-boom kan vinden. 3  ligt tussen 2

3  en 1
2 , 

want 32 < 3 ⋅  22 en 22 > 3 ⋅ 12. Twee stappen omlaag en 
er komt: < < 43

5 73

Ik construeer op deze wijze een reeks onderschattingen 
y/x en bovenschattingen y*/x* van 3  en gebruik 
daarbij steeds de ‘determinant’ (teller2 – 3 ⋅  noemer2) 
om te bepalen of ik met een onder- of bovenschatting van 
doen heb. In de tabel zijn de breuken als getallenparen 
genoteerd.

Opmerkingen: 
a. de gevonden getallenparen corresponderen met 

roosterpunten op drie hyperbolen: y2 – 3x2 = c met  
c = –3, –2, 1;

b. een historische onderschatting van 3  is de breuk 
in de laatste regel, namelijk 265/153. Die is door 
Archimedes gebruikt bij zijn berekening van het getal 
π  via in- en omgeschreven regelmatige veelhoeken. 
Als er vier stappen verder wordt afgedaald in de 
boom van Stern-Brocot komt ook zijn bovenschatting 
van 3  voor de dag: 1351/780.

hypothese en bewijs
Hypothese: als in de derde kolom de waarde –3 
staat, geldt: x = y* en y = 3x* en de rij paren van 
determinantwaarden is periodiek.
Bewijs: stel (x, y) = (m, 3n) en (x*, y*) = (n, m) met  
m2 – 3n2 = 1
Dan volgt y2 – 3x2 = (3n)2 – 3m2 = –3(m2 – 3n2) = –3
De mediant van de breuken y/x en y*/x* correspondeert 

met het getallenpaar (m + n, m + 3n). Hiervan is de 
determinantwaarde (m + 3n)2 - 3(m + n)2 en een beetje 
algebra leert dat dit gelijk is aan –2. Op deze manier 
doorgaand komt er:

En zie, na drie stappen herhaalt het patroon zich! 
Omdat bij de start met de paren (2,3) en (1,2) aan de 
gestelde voorwaarde is voldaan, is nu de periodiciteit 
bewezen. Dat betekent dat 3  niet in de boom van  
Stern-Brocot voorkomt, en dus geen rationaal getal kan zijn!

In meetkundetaal: de lijn met helling 3  en dus met 
hellingshoek 60°, treft geen enkel roosterpunt. Anders 
gezegd: de lijn gaat door oneindig veel verticale poortjes 
met lengte 1 (zie figuur) zonder ooit maar een van de 
grenspunten te raken!
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