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2  I De Nieuwe Antwerpenaar

Het moet just zijn!
Zorgvuldig planten de mannen van de groen-
dienst gele en blauwe viooltjes in het bloemen-
perkje aan het kruispunt bij het Albertpark.
In totaal komen er in de stad zo’n 160 000 plant-
jes bij voor de winter en 20 000 erna.

Uw foto in De Nieuwe Antwerpenaar?
Volgt u de actualiteit in ‘t stad? Zet uw foto’s op 
Flickr, misschien belanden ze wel in ons blad. 
Meer uitleg en alle foto’s staan op  
www.antwerpen.be/denieuweantwerpenaar.  
Vermeld plaats en tijdstip van je foto.
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DOSSIER

Wereldberoemd maar
 onbekend bij ons

Ze maken naam en faam in het buitenland, 
maar wij kennen hen niet. Vanaf vandaag zijn 
zij bekend in eigen stad, want wij zijn er trots 
op dat deze heren uit Antwerpen komen! 
Tekst: Frauke Joossen

Ken je van:
Drupal, één van de belangrijkste pro-
gramma’s ter wereld om websites 
te bouwen. In 2001 stelde hij het vrij 
beschikbaar op het internet, tien jaar 
later draait zelfs de website van de 
Amerikaanse president Obama op het 
geesteskind van deze jonge Berchem-
naar. Andere fans van Drupal zijn Le 
Figaro, de Duitse Playboy, de stichting 
Kofi  Annan, VTM, TV1 en RTBF.

Zijn verhaal:
Hij was veertien toen hij voor zijn va-
der een programma schreef. Die wilde 
als gynaecoloog zijn patiënten kun-
nen opvolgen. Hij haalde toen zijn 
kennis uit enkele boeken. Later ging 
hij informatica studeren aan de Uni-
versiteit Antwerpen en legde daar de 
basis voor Drupal. Hij creëerde een 
‘berichtenbord’ om via internet bood-
schappen te kunnen sturen naar zijn 
vrienden. Nadat hij afstudeerde zette 
hij zijn berichtenbord op het internet 

en noemde het Drupal - de naam is 
een woordspeling op ‘drop’, van be-
richten ‘droppen’. Zelf had hij zijn suc-
ces niet zien aankomen: “Ik dacht dat 
een tiental mensen mijn systeem zou 
gebruiken, maar tien jaar later zijn er 
ruim 500 000 sites gebouwd met Dru-
pal.” Niet slecht, toch? 

 www.buytaert.net

Dries Buytaert
Webmaster

Guido 
Sterkendries
Natuurfotograaf 

Ken je van:
Zijn foto’s! Hij ontplooide zich tot een in-
ternationaal beroemd natuurfotograaf. 
Hij is een van de weinige Belgen met een 
volwaardig coverartikel mét foto’s in een 
internationaal tijdschrift als BBC Wild-
life Magazine. Zijn recentste fotoboek 
‘Amazone Puur’ ligt nu in de winkel.

Zijn verhaal:
Reeds als kind was Guido Sterkendries ge-
fascineerd door de natuur, een passie die 
hem tot de absolute top van natuurfoto-
grafen bracht. De echte Tarzan-fotograaf 
wordt hij wel eens genoemd, of de man 
die de zwaartekracht tart - zo ver gaat hij 
in zijn zoektocht naar de puurste, mooiste 
beelden. Hij beperkt zich overigens niet tot 
mooie beelden, maar rapporteert ook kri-
tisch over de ecologie, economie en cultuur 
van de Amazone. Volgend jaar komt zijn le-
venswerk uit met als titel ‘Battle for Life’. 
Een boek om naar uit te kijken en ouderwets 
Antwerps fi er op te zijn!

 www.battleforlife.com 

De website van 
Obama werd met zijn 
programma gebouwd.  

>>>>>
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DOSSIER

Ken je van:
Koffi ekunst! Deze kunstenaar doet het met 
zwart goud. Hij is Belgisch Kampioen Latte 
Art 2007, 2008 en 2009, Wereldkampioen 
Latte Art 2009, trainer van de Wereld-
kampioen ‘Coffee in Good Spirits 2010’ en 
jurylid. 

Zijn verhaal:
Hernou begon zijn Latte Art-carrière om de 
klanten in zijn vroegere horecazaak zo goed 
mogelijk te kunnen bedienen. Hij wilde be-
ter koffi e leren serveren, wilde dingen bijle-
ren en dat ook overbrengen, en lette op de 
reacties van zijn klanten. Koffi ekunst was 
de logische volgende stap.
Beetje raar, kunst met koffi e? Niet volgens 
Hernou. “Als je weet dat koffi e meer dan 
achthonderd smaakcomponenten per 
boon bevat én de potentiële mogelijkhe-
den groter zijn dan bij wijn, weet je toch 
genoeg?” Met zijn bedrijf ‘Art in a cup’ is hij 
consulent en trainer om vooral de rijkdom 
van koffie te maximaliseren. Of hoe een 
‘bakje troost’ een ‘bakje kunst’ werd…

 www.artinacup.com

Peter Hernou
Wereldkampioen Latte Art 
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Ken je van: 
Epica, de symfonische metal band 
met wereldfaam, waar hij sinds 
2002 basgitaar speelt en ook mee-
werkt aan nieuwe nummers. 
Epica is een wereldwijd bekende 
groep, afkomstig uit Nederland. De 
groep bracht tot nu toe vijf studio- 
albums uit die regelmatig in de top 
100 staan. Op dit ogenblik zijn ze 
bezig aan een wereldtournee. Daar-
bij deden ze al 42 landen aan en het 
einde is nog lang niet in zicht. 

Zijn verhaal:
Yves Huts speelt bas sinds 1996. Zo-
als veel bassisten begon hij met gi-
taar, maar hij speelt ook keyboards. 
Dat deed hij bij de Belgische black-
metalband Gurthang en bij de me-
talband Axamenta. Over zijn creatie-
ve bijdrage aan het nieuwste album 
blijft Huts bescheiden. Hij zegt zelf 
ideeën aan te dragen en “soms wat 
meer, soms wat minder” te doen bij 
het creëren van een volgende reeks 
succesnummers. Zo bescheiden, 
voor een Antwerpenaar…

 www.epica.nl

Yves Huts
 Symfonisch Metal  Bassist 
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Ritchie De Laet
Voetballer UK 

Ken je van: 
Voetbal! Zijn eerste professionele voetbal-
passen zette hij bij ‘den Antwerp’, en al snel 
was er internationale interesse. Zijn En-
gelse avontuur begon bij Stoke City. Inmid-
dels is hij ingelijfd bij Manchester United 
en tijdelijk uitgeleend aan Sheffi eld United. 
Onlangs werd hij er verkozen tot ‘Denzil Ha-
roun Reserve Player of the year’, lees: be-
lofte van het seizoen.

Zijn verhaal:
“Ritchie de Laet, da’s dé reizende ster van 
het Belgische voetbal.” Het is maar één van 
de reacties op Facebook op onze 21-jarige 
Antwerpenaar. Hij debuteerde al in de na-
tionale ploeg, woont en werkt in Engeland 
en heeft er op jonge leeftijd al een resem 
indrukwekkende clubs opzitten. Het leuke 
aan spelen in het buitenland? “Het viel 
meteen op dat het voetbal er lééft. Met tel-
kens om en bij de twintig- à dertigduizend 
fanatieke supporters”, stelt De Laet met 
veel plezier vast. Maar hij blijft zijn wortels 
trouw. “Of ik de prestaties van Antwerp nog 
volg? Zeker!”

 www.sufc.co.uk

Ken je van: 
Zijn werk als fysicus. Hij werkte 
al met de Nobelprijswinnaar van 
dit jaar én met de Nobelprijswin-
naar van 2003. Hij kreeg de Frans 
Verbeure-prijs voor zijn onder-
zoekswerk in Antwerpen. Ook de 
Burgen-award van de Academia 
Europaea en de Europese Marie Cu-
rie Fellowship voor zijn onderzoek 
in Groot-Brittannië zijn maar een 
paar van de prijzen die deze kers-
verse papa binnenrijfde.

Zijn verhaal: 
Volgens François Peeters, de hoog-
leraar bij wie Milorad zijn docto-
raat deed, is hij de nummer 1 in 
de wereld in de simulatie van ‘su-
pergeleidende hybrides’. Heel kort 
uitgelegd ontwikkelt Milosevic een 
technologie die ons leven beter 
zou kunnen maken. Bij het verstu-
ren van elektriciteit gaat zo’n der-
tig procent verloren. Met superge-
leiders wordt dat herleid tot niets. 

Heel bijzonder, en dat hebben ze 
in de fysicawereld ook wel door. 
Nu probeert Milosevic de superge-
leiders op microscopische schaal 
te verbeteren, om nog betere ei-
genschappen te kweken. Overal is 
deze Wilrijkenaar gewild: hij woont 
hier sinds 2000, maar is al een paar 
keer weggeplukt door Amerika en 
door Groot-Brittannië. En het bui-
tenland wil hem nog steeds, maar 
voorlopig houdt hij het bij Antwer-
pen. “Ik heb mijn gezin en mijn 
vrienden hier, ik werk graag aan de 
Universiteit Antwerpen en ik kan 
doen wat ik graag doe.”

Milorad Milosevic
Prijswinnend fysicus 

Hij woont in 
Wilrijk maar 
Amerika wil hem 
wegplukken. 

<<<<<
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