
Door Rosa Schwarz 

Afgelopen voorjaar hebben veel eerstejaars wiskundigen zich weer gebogen 
over het vak algebra 1, maar wat antwoord je nou op de vraag wat je aan het 

doen bent? Ook ik als masterstudent krijg deze vraag nog wel eens, als ik laat 
vallen dat ik een algebra specialisatie doe. Wat is dat nou, algebra?

Waar komen groepen 
nou vandaan? 

Groepen komen voor 
in verzamelingen van 

symmetrieën.
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Groepentheorie

HOE LEG IK AAN M’N OMA UIT?

Bij algebra bestuderen we vooral verbanden en struc-
turen, zoals groepen. Groepen, het onderwerp van 
algebra 1, zijn verzamelingen, op zich al een abstract 
begrip, met een zekere bewerking die je op de din-
gen in de verzameling kan doen. Kijk bijvoorbeeld 
naar de verzameling waar alle gehele getallen …,-2,-
1,0,1,2,3,4,… in zitten. De bewerking tussen twee din-
gen in de verzameling, moet weer iets binnen de ver-
zameling geven, zo zijn twee gehele getallen bij elkaar 
opgeteld weer een geheel getal. Dit is dus een voorbeeld 
van een bewerking. Hier, en bij elke groep, heeft die 
bewerking drie bijzondere eigenschappen. Het getal 0 
is namelijk zo dat je het overal bij kan optellen en er 
niets gebeurt, wat we de eenheid van de groep noemen. 
Daarnaast geldt voor ieder getal, zeg 5, dat er een ander 
getal is, namelijk -5, waar je het mee kan optellen om 
weer op de eenheid 0 uit te komen. Ook maakt het niet 
uit of je (1+3)+4 of 1+(3+4) uitrekent. Dit maakt het 
een groep.

Je ziet degene wie je het probeert uit te leggen al vaag 
knikken. Begrijpelijk, want getallen kennen we name-
lijk al. Waar komen groepen nou vandaan? Groepen 
komen voor in verzamelingen van symmetrieën. Kijk 
bijvoorbeeld naar een ruit. Je kunt hem spiegelen in 
de verticale lijn of in de horizontale lijn. Hierbij wordt 
de ruit weer exact in zichzelf overgevoerd, en dus zijn 
deze spiegelingen symmetrieën. Symmetrieën kan je 
ook combineren of samenstellen; door eerst te spiege-
len in de verticale lijn en dan in de horizontale, heb je 
als geheel weer een symmetrie van de ruit. Ook is er 
een eenheid, ofwel een symmetrie die helemaal niets 
doet als je deze samenstelt met de anderen, namelijk 
niets doen. Dit klinkt een beetje raar, maar je kunt 
dit bijvoorbeeld ook zien als tweemaal spiegelen in de 
horizontale as. Dan gebeurt er ook niets. Deze niets-
doen-symmetrie noemen we de identiteit. Iedere sym-
metrie kan je met zichzelf samenstellen, wat resulteert 
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in de identiteit, nietsdoen. De verzameling met alle 
symmetrieën van de ruit vormt dus ook een groep. 
Deze bestaat uit de identiteit, spiegelen in de horizon-
tale as, spiegelen in de verticale as, en de samenstelling 
van de laatste twee.
     
Wat kunnen we dan met zo’n groep doen? Stel we 
maken een armbandje met 4 kralen, om en om een 

grote en een kleine, en we hebben hiervoor rode, 
blauwe, groene, gele en paarse kralen. In het plaatje 
staat een voorbeeld van een kleuring van je armbandje. 
Maar, kijk nu eens beter naar de twee armbandjes 
met links een gele kraal en rechts een rode en die met 
links een rode en rechts een gele. Je ziet dat het eigen-
lijk dezelfde armband is als je ze andersom aandoet. 
Maar hoeveel echt verschillende armbandjes kan je nu 
maken met 4 kralen en 5 mogelijke kleuren? Daarvoor 
bestaat iets wat de banenformule heet. We zullen de 
symmetriegroep van een ruit gebruiken, en wel zo. 
We kunnen zien dat armbandjes alleen hetzelfde zijn 
als ze door een symmetrie van een ruit in elkaar over-
gevoerd kunnen worden en dat gaat als volgt. In het 
vorige voorbeeld met twee dezelfde armbandjes, kan 
je het armbandje spiegelen in de verticale as om het 
andere armbandje te krijgen. Nu kan je alle mogelijke 
kleuringen van je armbandje in groepjes onderver-
delen: pas de symmetrieën van een ruit toe  op elke 
gekleurde armband. De verschillende kleuringen die 
je zo krijgt, vormen samen een groepje van kleuringen 
die eigenlijk één armband voorstellen. Voorbeelden 
van groepjes, die ‘banen’ worden genoemd, staan in 
het plaatje. Omdat elk groepje één armbandje voor-
stelt, wil je dus eigenlijk tellen hoeveel groepjes of 
banen er zijn, en vandaar ook de naam banenformule 
en deze ziet er zo uit:

Deze formule ziet er wellicht ingewikkeld uit, maar 
wat staat er nou eigenlijk? De G staat voor je symme-

triegroep van een ruit, en #G voor hoeveel symme-
trieën daarin zitten. In ons geval is dit 4, en dan staat 
er links een factor ¼. Dit vermenigvuldig je met een 
zekere som van symmetrieën g in de groep G. Voor 
elke symmetrie g in je groep G tel je hoeveel kleurin-
gen onveranderd blijven onder die symmetrie, dat is 
χ(g). Al deze waarden χ(g) tel je vervolgens bij elkaar 
op. Laten we het bepalen van χ(g) voor de spiegeling 
in de horizontale as van een armbandje bekijken. Je 
weet dat als de kleuring van het armbandje onveran-
derd moet blijven na spiegelen, de kraaltjes boven en 
onder dezelfde kleur moeten hebben. Links en rechts 
mag je gewoon een kleur kiezen, omdat deze bij deze 
spiegeling toch op zichzelf komen, en je mag dus in 
totaal 3 keer een kleur kiezen uit de 5 kleuren. Dit 
geeft 5x5x5=125 onveranderde kleuringen. Nu kan 
je ook bedenken hoeveel kleuringen hetzelfde blijven 
onder spiegelen in de verticale as: je mag een kleur kie-
zen voor de kraal boven, een voor de kraal onder, en 
een voor de kralen links en rechts, want die moeten 
dezelfde kleur hebben. Dit geeft weer 5x5x5=125. Bij 
de samenstelling van horizontaal en verticaal spiege-
len, zie je dat je maar twee kleuren mag kiezen, omdat 
zowel boven en onder als links en  recht een kraal met 
dezelfde kleur moet komen, wat 5x5=25 kleuringen 
geeft. Als laatste kan je de kleuren voor de identiteit 
vrij kiezen, onder niets doen blijft namelijk elke kleu-
ring onveranderd. Dit geeft dus 5x5x5x5=625 opties, 
en dan geeft de banenformule dat er

groepjes en dus 225 verschillende armbandjes zijn. 
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(125 + 125 + 25 + 625 ) = 225 
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Waarom tel je nou het aantal banen op deze manier? Neem één groepje uit het voorbeeld, en tel nu 
hoe vaak een gekleurde armband in dat groepje na het toepassen van een symmetrie hetzelfde blijft. 
Je bent dan eigenlijk ∑ 𝜒𝜒(𝑔𝑔) 

𝑔𝑔∈𝐺𝐺  aan het tellen voor één enkel groepje. Het maakt niet uit welk 
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symmetrie die een mogelijke armband naar een andere kleuring van de armband stuurt, er ook een 
symmetrie is die die andere kleuring onveranderd laat. Dit betekent dat binnen één groepje, de som  
∑ 𝜒𝜒(𝑔𝑔) 
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Waarom tel je nou het aantal banen op deze manier? 
Neem één groepje uit het voorbeeld, en tel nu hoe vaak 
een gekleurde armband in dat groepje na het toepassen 
van een symmetrie hetzelfde blijft. Je bent dan eigen-
lijk ∑gG  χ (g) aan het tellen voor één enkel groepje. 
Het maakt niet uit welk groepje je hebt genomen, het 
antwoord is altijd 4. Dit is geen toeval; dit komt door-
dat er voor elke symmetrie die een mogelijke armband 
naar een andere kleuring van de armband stuurt, er 
ook een symmetrie is die die andere kleuring onveran-
derd laat. Dit betekent dat binnen één groepje, de som  
∑gG  χ (g) altijd gelijk is aan #G =4 en dus geeft voor 
één enkel groepje de banenformule 1. Tel je vervolgens 
het aantal onveranderde kleuringen in alle groepjes, 
dan tel je inderdaad het aantal groepjes. 

Wat kan je hier later mee? Stel je wilt je terras betegelen 
met een mooi symmetrisch figuur. Met driehoeken, 
rechthoeken of zeshoeken krijg je een mooi gevuld ter-
ras. Maar met vijfhoekige tegels lukt dit niet. Dit kan 
bewezen worden met theorie van groepen. Daarnaast 
spelen groepen soms een rol bij het oplossen van puz-
zels zoals de Rubiks kubus. Ook kan je formules geven 
voor het bepalen van x, zoals in de abc-formule voor 
ax^2 + bx + c =0, maar dan voor veel grotere uitdruk-
kingen. Ten slotte spelen groepen ook een belangrijke 
rol in cryptografie, wat inhoudt dat met behulp van 
groepen onze gegevens en pinpas beveiligd worden. 
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