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FACTOR
20 VERHALEN OVER DE ONZICHTBARE KRACHT VAN WISKUNDE

Hoe werkt homebanking? Hoe worden gezelschapsspelletjes ontwikkeld? Hoe betrouw-
baar kan windenergie worden? Hoe ontdekken we vervalste schilderijen? Blijven slimme 
meisjes langer single? Hoe gevaarlijk kan een bioterrorist worden? Bij al deze vragen – en 
nog vele andere – speelt wiskunde een belangrijke rol in de zoektocht naar het antwoord. 

In dit boek vertellen we het verhaal achter twintig van dit soort vragen. Dit is uitdrukkelijk 
géén wiskundeboek, maar een boek over de rol die wiskunde speelt bij het bedenken 
van de creatieve oplossingen die de wereld nodig heeft. De vragen zijn opgedeeld in drie 
categorieën: huis-, tuin- en keukenwiskunde, wiskunde voor de werkvloer, en wiskunde 
voor de maatschappij van morgen. De thema’s illustreren niet alleen de ongelooflijk brede 
inzetbaarheid van wiskunde in de wereld rondom ons, maar ook de grote diversiteit aan 
bruikbare wiskundige technieken. 

Zoals we net iets langer blijven kijken dan strikt noodzakelijk is wanneer we iemand zien 
passeren met een hoge X-factor, willen we hier de X-factor van de wiskunde in de verf 
zetten. Wanneer we iets langer kijken dan nodig naar wat we zien rondom ons, komt als 
vanzelf het besef dat er heel wat wiskunde gebruikt is om de mens te brengen tot waar 
hij vandaag staat. En dat er nog heel wat problemen over zijn, en te ontdekken, en wis-
kunde om die op te lossen.

GIOVANNI SAMAEY behaalde in 2006 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen en 
is sinds 2011 docent Wiskundige Ingenieurstechnieken aan het departement Computer-
wetenschappen van de KU Leuven. Hij is ook lid van de Jonge Academie.

JOOS VANDEWALLE is emeritus hoogleraar ingenieurswetenschappen en doceerde 
jarenlang Wiskundige Ingenieurstechnieken aan het departement Elektrotechniek (ESAT) 
van de  KU Leuven. 

“Dit is een boek dat ik dolgraag op mijn eigen boe-
kenrekje zou gehad hebben toen ik opgroeide. 
Het beschrijft levendig wiskundige exploraties 
voor een breed publiek. Ik hoop dat het zal hel-
pen om heel wat jongeren en volwassenen te 
overtuigen van de veelzijdigheid van wiskunde, 
en hen ertoe zal aanzetten om in zichzelf de wis-
kundige nieuwsgierigheid te herkennen die je 
bij bijna iedereen kunt terugvinden als je wat 
begint te graven.”

INGRID DAUBECHIES in het Woord vooraf

De Limburgse INGRID DAUBECHIES behaalde 
haar doctoraat in de fysica aan de Vrije Universi-
teit Brussel in 1980. Na periodes bij AT&T Bell Labs 
in New Jersey en als professor wiskunde in Prin-
ceton, verhuisde ze in 2011 naar Duke University. 
In 1988 zorgde ze voor een doorbraak in de the-
orie van wavelets, die onder meer de basis vormt 
voor de JPEG2000-standaard waarmee beelden 
zeer efficiënt kunnen opgeslagen worden. In haar 
werk, dat bekroond werd met vele wetenschap-
pelijke prijzen en een adellijke titel in 2012, is ze 
steeds op zoek naar fundamentele wiskundige 
oplossingen voor concrete problemen in weten-
schappen en kunsten. Daarnaast communiceert 
ze heel gedreven naar het brede publiek over het 
grote praktische belang van wiskunde.

LIEVEN SCHEIRE is een 
Vlaamse comedy- en 
televisiemaker. Hij ver-
zorgt regelmatig weten-
schapsrubrieken voor 
tv en schreef populari-
serende boeken over 
fysica en techniek.

Dat wiskunde naast een schoolvak ook een speeltuin is, dat weet ieder-
een die al eens een sudoku heeft ingevuld. Maar ook in het dagelijkse 
leven komt de speeltuin van de wiskunde vaak boven. 

Lieven Scheire
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