
Gebouwen die de
vorige bevingen nog
net overleefd hadden,
gingen nu volledig
tegen de vlakte. Foto:afp

Voor geologen komen de re-
cente aardbevingen, net als die
in het 500 kilometer zuidelijker
gelegen L’Aquila drie jaar gele-
den, niet als een verrassing.
‘Van noord tot zuid staat de
hele rug van de Apennijnen
bekend als risicogebied voor
aardbevingen. Dat daar een
actieve breuklijn loopt, zie je al

aan het landschap: die asym-
metrische bergruggen zijn ty-
perend voor een bergketen die
op zo’n breuklijn ligt’, verdui-
delijkt geoloog Manuel Sintubin
(KU Leuven). ‘De streek die nu
getroffen is, ligt in de Povlakte,
pal boven de frontzone van de
Apennijnen. Historisch is het
bekend dat in deze streek fre-

‘Rug van Apennijnen staat bekend als
Manuel Sintubin, geoloog KU Leuven

De patiënten van het ziekenhuis in Crevalcore werden voor hun veiligheid
naar buiten gebracht. Foto: rtr

De klok van de kathedraal van Mirandola kwam naar beneden.
Foto: epa

Drie jaar na de zware aard-
schok in L’Aquila, waarbij drie-
honderd doden vielen, is het
noordoosten van Italië op-
nieuw het toneel van zware
aardbevingen. Amper negen
dagen geleden vielen er in de
regio Emilia-Romagna zes do-
den en duizenden daklozen,
gisterenwas de balansmet zes-
tien doden, minstens honderd
gewonden en in totaal
15.000 daklozen, nog een stuk
dramatischer.

Vooral arbeiders getroffen

De hele dag waren er in de re-
gio schokken voelbaar. Het epi-
centrum van de eerste schok
rond 9 uur, met een kracht van
5,8 op de schaal vanRichter, lag
in Medolla, veertig kilometer
ten noordwesten van Bologna.
De bevingen waren voelbaar
van Bolzano aan de grens met
Oostenrijk, tot in Milaan, Bo-
logna, Firenze en Pisa. De
zwaarst getroffen dorpen Mi-
randolla, Medolla en Cavezzo
werden in één klap herschapen
tot puin. Tal vanhistorische ge-
bouwen, al deels vernield door
de vorige aardbeving anderhal-
ve week geleden, gingen nu he-
lemaal tegen de grond. In aller-
ijl werden scholen en over-
heidskantoren gesloten, men-
sen renden naar buiten om aan
de brokstukken te ontsnappen.
Tal van fabriekshallen gingen
tegen de vlakte. Onder de
slachtoffers vielen dan ook
vooral arbeiders te betreuren.
De naschokken, meer dan
honderd, duurden tot laat in de
namiddag. ‘Iedereen zit hier

met de daver op het lijf ’, klinkt
het bij een Belgisch koppel dat
niet ver van het epicentrum
woont. ‘Volgens de Italiaanse
media liggen nog heel watmen-
sen onder het puin. Hier heerst
enorme paniek. Mensen heb-
ben angst omdat ze zich tegen
zoiets krachtigs en onbekends
niet kunnen wapenen.’
Net gisteren stond er in Rome
een speciale crisisvergadering
gepland om te praten over het

Bij nieuwe, krachtige aardschokken in het
noordoosten van Italië zijn gisteren minstens

zestien mensen omgekomen, honderden mensen
raakten gewond. Tal van historische gebouwen,

al zwaar getroffen door de aardbeving van amper
negen dagen geleden, zijn herschapen tot puin.

Het aantal daklozen verdubbelde tot 15.000.
‘Iedereen zit hier met de daver op het lijf.’

PIETER HUYBERECHTS

Italië voor tweede maal in
negen dagen getroffen door

zware aardbevingen
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Bologna
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Er heerst grote
angst omdat
niemand zich tegen
zoiets krachtigs
en onbekends kan
wapenen

Weer dood en chaos in Noord-Italië
In Medolla voeren brandweerlui
slachtoffer weg. Foto:ap
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Dirk Huylebrouck, die les-
geeft aan de UGent, startte de
discussie in het wetenschap-
pelijke blad EOS. ‘Di Rupo
deed onlangs nog een oproep
datwetrotsmoetenzijnopon-
zewetenschappers.Wel, op de
pleinen is daar niets van te
merken’, zegt Huylebrouck.
‘Iedereen krijgt hier een
standbeeld, uitgezonderd we-
tenschappers. En vooral de
wiskundigen zijn kop-van-jut.
Slechts twee hebben er een
beeld in ons land. Simon Ste-
vin inBrugge enAdolpheQué-
telet in Brussel.
Niet dat we er geen andere
hebben die er één verdienen
hoor. De top 30 van ’s werelds
beste wiskundigen telt mo-
menteel vier Belgen. Oosten-
denaar Jean Bourgain, of
Ingrid Daubechies uit Hout-
halen om er twee te noemen.
Als je op je computer een foto
opslaat in jpeg-formaat, dan
heb je dat aan Daubechies te
danken. Dat is haar werk.
Maar een standbeeld krijgt ze
er niet voor.’

Lucy Loes

Terwijl anderen met ‘een
duister verleden’ of een min-
der indrukwekkend cv er wel
éénkregen. ‘CyrielVerschaeve
heeft een buste in Alveringem
maar was wel een collabora-
teur die Himmler persoonlijk
ontmoette. En Godfried van
Bouillon, die op het Konings-

plein inBrussel staat, riepzich
in 1099 tot koning van Jerusa-
lem uit, na moorden, plunde-
ringen, verkrachtingenenver-
nielingen. Nog een voorbeeld:
in mijn eigenste Oostende
staat er één van Lucy Loes, die
visserslieden zong. Prachtige
muziek, maar ik vraag al jaren
om een beeld van Bourgain.
Dat kan niet. Komaan?! Een
topwetenschapper zet Oos-
tende volgens mij toch iets
meer op de wereldkaart dan
een pladijszangeres, neen?’
De reden waarom België niet
tuk is op standbeelden van
wiskundigen, is volgens Huy-
lebroucknietver te zoeken. ‘In
depolitiek zitten erbitterwei-
nig. Het zijn vooral advocaten.
Die hechten niet veel belang
aan wiskunde. Zij plaatsen
vooral standbeelden voor
mensen die een wet geschre-
ven hebben.’ (csn)

‘Moordenaars en
pladijszangeressen
krijgen standbeeld,
maar wiskundigen niet’
‘Moordenaars, collabora-
teurs of pladijszangeres-
sen. In België krijgen ze
allemaal een standbeeld.
Maar wiskundigen die tot
de wereldtop behoren?
Vergeet het. Ons land telt
twee standbeelden van
Belgische wiskundigen.
Daar moet verandering in
komen.’ De Oostendse
professor wiskunde Dirk
Huylebrouck houdt een
vurig betoog voor ‘meer
respect voor onze wis-
kundeknobbels’.

quent bevingen voorkomen.’
Volgens Sintubin gaat het
om een fatale mix van on-
diepe, ‘matige’ aardbevin-
gen, oude en dus minder
stabiele gebouwen, slecht
onderhouden moderne ge-
bouwen en dat alles in com-
binatie met een ‘gevoelige’
ondergrond. (phu)

risicogebied’

Een fietser passeert een vernielde woning in Rovereto.
Foto: epa

herstel na de eerste
aardbeving. De Itali-
aanse premier Mario
Monti beloofde de re-
gio dat alles zal worden
gedaan om de schade zo
snel mogelijk te verhel-
pen. ‘De regio is voor Ita-
lië zo belangrijk, zo
bijzonder en zo
productief.’
Ook de econo-
mische schade
is namelijk im-
mens. In de
vruchtbare Po-
vlakte zijn dui-
zenden bedrij-
ven gevestigd
die wereldbe-
kende exportgoe-
deren zoals parme-
zaanse kaas of balsami-
co-azijn fabriceren. Al-
leen al bij de vorige
aardbeving werden
300.000 bollen kaas
vernield, volgens de
kaassector goed voor
een schade van
250 miljoen euro.

Interland afgelast

Er waren ook sportie-
ve gevolgen: de voetbal-
interland Italië-Luxem-
burg die gisteravond in
Parma geprogrammeerd
stond, werd afgelast.
Voor het thuislandkader-
de die match in de voor-
bereiding op het EK 2012.
Ook de F1-testritten op
het nabijgelegen Ferrari-
circuit van Maranello wer-
den gestaakt.

Het verdriet om de
slachtoffers – vooral
arbeiders werden getroffen
door de ramp – is immens.
Foto:ap

Weer dood en chaos in Noord-Italië

De enige twee standbeelden van Belgische wiskundigen: Simon
Stevin in Brugge (links) en Adolphe Quételet in Brussel. Foto: smb, hrb
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DIRK HUYLEBROUCK
Oostendse professor
wiskunde

Lucy Loes zong
prachtige vissers-
liederen, maar
volgens mij zet een
topwetenschapper
Oostende toch meer
op de wereldkaart

Foto: kds
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In Medolla voeren brandweerlui het lichaam van een dodelijk


