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EDITORIAAL
In dit herfstnummer wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de oktoberverkiezingen. GroenPlus heeft dit keer veel geïnvesteerd om 55 plussers te promoten: er is de algemene seniorenfolder ‘vergroen de vergrijzing’ , er is een doelgroepenfolder voor
actieve ouderen en één voor hulpbehoevende senioren, aangeboden door Groen nationaal(maar op vraag van GroenPlus!),
individuele folders voor een Groenplusser die op een kieslijst staat kunnen deels worden gesubsidieerd door GroenPlus. Traditioneel is er een fotoreportage over de wandel- en fietstochten georganiseerd door GroenPlus West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Ouderen moeten immers in beweging blijven, zoals Wout in zijn cursiefje weer plastisch vertolkt. Maar dit betekent ook
dat ouderen voor hun rechten moeten blijven opkomen . Vandaar STEM VOOR EEN GROENE SENIOR.
— D e redac t ie

Federale Adviesraad voor Ouderen
is eindelijk opgericht!
Vlaanderen had reeds zijn Vlaamse Ouderenadviesraad, maar federaal was er nog geen
Ouderenadviesraad. Nu is die er. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne legde de
ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de werking en samenstelling van de
Federale Adviesraad voor Ouderen vastlegt. De ministerraad keurde dit ontwerp op 4 juni definitief
goed. Op 15 juni werd het koninklijk besluit in het staatsblad gepubliceerd.
Met de Federale Adviesraad voor Ouderen krijgen ouderen een volwaardig inspraakorgaan op federaal niveau. Tot nu toe hadden ze enkel een inspraakorgaan voor pensioenaangelegenheden.
De Federale Adviesraad zal samengesteld zijn uit 25 effectieve stemgerechtigde leden, 25 plaatsvervangende stemgerechtigde leden en een aantal leden met raadgevende stem. De effectieve en plaatsvervangende leden zijn personen die ervaring
hebben binnen bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid actief op federaal niveau, binnen het Nederlandse taalgebied,
binnen het Franse taalgebied, binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en binnen het Duitse taalgebied. De leden met
raadgevende stem zijn de ambtenaren-generaal van de bevoegde administraties en de vertegenwoordigers van alle bevoegde
ministers. Organisaties inzake seniorenbeleid worden breed opgevat. Het kan zowel om een deelstatelijke ouderenraad gaan
als om belangenverenigingen voor ouderen, vakverenigingen of ziekenfondsen.
Het Bureau van de Federale Adviesraad zal samengesteld zijn uit 12 stemgerechtigde leden en een aantal leden met raadgevende stem. De stemgerechtigde leden zijn de voorzitter, de ondervoorzitter en de voorzitters en ondervoorzitters van de vijf
permanente commissies. De leden met raadgevende stem zijn de ambtenaren-generaal van de bevoegde administraties en de
vertegenwoordigers van alle bevoegde ministers.
De Federale Adviesraad zal volgende opdrachten hebben:
•

•
•

op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of van Kamer of Senaat advies uitbrengen omtrent pensioenen, gelijkheid van kansen, sociale integratie en bestrijding van kansarmoede, toegankelijkheid van de gezondheidszorg en mobiliteit (in zoverre deze aangelegenheden een federale bevoegdheid uitmaken);
jaarlijks de beleidsverklaring van de regering bespreken wat de aangelegenheden betreft die verband houden
met ouderen;
op verzoek van een regeringslid waarnemers afvaardigen naar in het kader van de EU opgerichte adviescomités
en de kwaliteit evalueren van de dienstverlening aan de ouderen door de federale overheidsdiensten.

De Federale Adviesraad zal verschillende commissies hebben bevoegd voor de volgende materies: pensioenen, gelijkheid van
kansen, sociale integratie en bestrijding van kansarmoede, toegankelijkheid van de gezondheidszorg en mobiliteit .                 
De installatie van de Federale Adviesraad voor Ouderen is voorzien voor november. Kortelings zal een oproep tot kandidaatstelling gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en verspreid worden onder alle ouderenorganisaties van het land. Bij de
installatie zal het Raadgevend Comité voor de Pensioensector ophouden te bestaan.

V E R K I E Z I N G E N -V E R K I E Z I N G E N -V E R K I E Z I N G E N
Op vele kieslijsten, zowel voor gemeenteraden als voor de provincieraden, staan ouderen. En zo moet het zijn!
Allemaal deze groene senioren voorstellen is onmogelijk. Bij het in druk gaan van dit Zilverblad waren ze trouwens nog niet
allemaal gekend. Daarom hebben we per provincie één kandidaat uitgekozen.

Antwerpen • ELKA JORIS
-specifieke noden van ouderen kenbaar makenAls oma van 6 kleinkinderen is haar grootste
bezorgdheid ‘hoe hun wereld er later zal uitzien’. Wordt het klimaatprobleem tijdig opgelost, zodat zij in normale omstandigheden hun
leven kunnen uitbouwen? Als senior tracht Elka
-inmiddels 76 jaar jong!- ook de specifieke noden van ouderen
kenbaar te maken. Vooral in de eigen omgeving werkt ze -als
lid van de Stedelijke Ouderenraad- mee aan de realisatie van
een weldoordacht ouderenprogramma. Veilige voetpaden,
meer rustbanken, respect voor ouderen, eenzame ouderen
opzoeken, bereikbaarheid van winkels en een alerte wijkwerking vind Elka heel belangrijke actiepunten. Elka staat 26ste op
de stadslijst en 14de op de kieslijst voor het district Antwerpen

Limburg • PAUL DRIESEN
-ik ben een doe-mensPaul heeft er al twaalf jaar als gemeenteraadslid van Groen opzitten, waarvan enkele als leider van de Groen-fractie in de gemeenteraad.
Hij is 69 jaar en werkte vroeger als technieker.
Hij heeft bewezen dat hij in soms moeilijke
dossiers de pijnpunten gemakkelijk kan blootleggen. Op dit ogenblik is hij ondervoorzitter van de Commissie Verkeer, waar hij steeds weer gaat voor veiligere wegen,
duidelijke verkeersregels en voorrang voor de zwakke weggebruiker. Ouderenzorg, veilig verkeer en het milieu liggen hem
nauw aan het hart. Paul staat op de negentiende plaats op de
lijst van Groen Alken.

Vlaams-Brabant
MIEKE MATTHIJS
-mijn hart ligt bij de seniorenIk ben 65 jaar en voorzitter van GroenPlus
Vlaams-Brabant. Als mantelzorger voor mijn
moeder en jarenlange ervaring in de seniorenadviesraad weet ik dat vereenzaming van ouderen kan doorbroken worden. Hoezo? Door
de broodnodige mantelzorgers degelijk op te vangen en te
ondersteunen, door het kangoeroewonen en andere generatievriendelijke vormen van samenwonen aan te moedigen,
door hartelijke vrijwilligers te motiveren om eenzame ouderen met een telefoontje op te beuren. Het is hierbij tevens

belangrijk om de seniorenadviesraad te inspireren om al het nodige uit de brand te slepen
voor de senioren. Het begin van een hartelijk
seniorenbeleid waarvoor ik mij helemaal wil inzetten als lijstduwer in Leuven.

Oost-Vlaanderen • JOS DERAEDT
-vernieuwing is mijn mottoJos is geboren in 1950, recent met pensioen, nog boordevol
vitaliteit en goesting. Als prille zestiger heeft hij de nodige tijd
om zich voor de partij Groen voltijds in te zetten.
Zijn werk in Congo, in Zimbabwe, bij Oxfam en op federale kabinetten hebben hem dossierervaring opgeleverd. Maar hij
deed ook pionierswerk: hij gaf o.a. les in een broussedorp in
Afrika. Hij lag vaak aan de basis van vernieuwende projecten
in Oosterzele en elders.
Jos wil met ons de grote groep zestigers aanspreken en motiveren. VERNIEUWING is zijn motto! Jos staat tiende op de
provincielijst van Groen voor Oost-Vlaanderen,
district Deinze.

West-Vlaanderen
KATHLEEN BEVERNAGE
-voor mij is inspraak zeer belangrijkIk ben 61 jaar, woon in Ieper en werk voltijds als
duurzaamheidsambtenaar. Ik was 24 jaar thuisverpleegkundige, toen kreeg ik een zwaar ongeval (met beenamputatie) waardoor ik op mijn 51e op zoek moest naar een
andere job.
Binnen Groen was ik jarenlang secretaris van de groep Ieper
en enkele jaren van de hele Westhoek.
In de aanloop naar de verkiezingen zag het er naar uit dat
Groen in Ieper niet zou kunnen opkomen wegens gebrek aan
kandidaten en vooral aan jongeren. Maar toch zijn we er geraakt! Nu hebben we een kandidatenlijst van 21 met daarvan
6 vijfenvijftig plussers.
Voor mij is inspraak zeer belangrijk. Het is meer dan een
afgewerkt plan komen voorstellen. Met Groen willen
we van Ieper een stad maken waar het verkeer afgesteld is op kinderen en ouderen en in onze
mooie stadskern een groene long. Zodat
men tussen de historisch gebouwen rustig op een bankje een boekje kan lezen en waar ook speeltuigen voor
kinderen zijn.

En dus verdienen ze uw stem!

het positieve alternatief
WWW.GROEN-PLUS.BE

Contact en verantwoordelijke uitgever:
Hugo Van Dienderen
Wapenstraat 2 bus 2
2000 Antwerpen
hugo.vandienderen@groen.be

Groene mandatarissen gaan daarvoor.

European seniors Go Green
youtu.be/5pkg96wZ7q0
dat de overheid meer rekening kan houden met
ouderen (en kinderen)?

Hedendaagse ouderen zijn actief.
Bovendien zorgen ze voor kleinkinderen en
zorgbehoevende familieleden en buren.
Ze zijn actief in het verenigingsleven.
Kortom, ze zorgen als vrijwilligers
voor een warme samenleving.
Op de website van Groen vindt u het hele programma met
een specifiek hoofdstuk over ouderen:
www.groen.be

www.groen-plus.be
www.facebook.com/groenplus

Hoe staan groenen in andere Europese landen tegenover
ouderen? We maakten er een filmpje over:

>

Je kan de folder ook bekijken op goo.gl/BFr4q

dat men ouderen als volwassenen moet
behandelen, ook als ze zorg nodig hebben?

Groen Nationaal biedt daarnaast een format of sjabloon aan
voor een doelgroepenfolder. Je vind daar groene aandachts-

Wil je dat meer ouderen voor Groen kiezen? Het groene programma is het beste voor de levenskwaliteit, ook van ouderen.
Maar die weten het dikwijls niet. Spreek ouderen in je omgeving aan en geef hen een verkiezingsfolder speciaal voor hen
gemaakt. Bestel je exemplaren bij rikcarmen@scarlet.be; tel.
03 449.33.66 of gsm 0495 64 19 40

dat we onze verplaatsingen slimmer kunnen
organiseren met minder files, fijn stof en lawaai?

Je kan de folder ook downloaden en bij een persoonlijke email voegen. Die stuur je naar je oudere familieleden en kennissen. De folder kan ook makkelijk in een gewone langwerpige briefomslag.

punten voor actieve senioren en een tweede versie voor hulpbehoevende senioren in serviceflats of woon- zorgcentra. Je
kan die aanvullen of helemaal veranderen. In dat ontwerp heb
je ruimte voor foto’s van je oudere kandidaten of kandidaten
die zich speciaal voor ouderen willen inzetten. Het werkt met
Kadanza zoals voor het huis-aan-huisblad. In je groep is er wel
iemand die daar mee kan werken. Je spreekt daarvoor een eigen drukker aan. De campagneleider van je groep krijgt hierover uitleg van de nationale campagneleiding zodra dit op
Kadanza staat. Vraag hem of haar er naar. GroenPlus kan het
grootste deel van de drukkosten financieren. Contacteer daarvoor Rik Carmen. Je stuurt een aanvraag met een offerte van
je drukker naar Rik Carmen. Hij oordeelt over de redelijkheid
van je aanvraag.

dat ouderen recht hebben op smakelijk en gezond
voedsel, ook in dienstencentra en woonzorgcentra?

GroenPlus nationaal heeft een seniorenfolder laten drukken
die gratis beschikbaar is.

Meer over GroenPlus

‘Vergroen de vergrijzing’
met Seniorenfolder op campagne

dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen buurt
moeten kunnen wonen?

— Lena Burm

dat er meer groen, speelplekken, openbare
toiletten en zitbanken mogen komen?

Het bleef niet bij deze gemiste kans: moeder kreeg kanker.
Als twaalfjarig meisje trok zij onverschrokken naar het kabinet
van de huisarts . Die man kwam éénmaal op visite en legde
haar uit hoe zij haar moeder thuis moest verzorgen. ‘ Kanker,

Ik moest dit verhaal opschrijven als eerbetoon aan het meisje
in deze vrouw. Voor één keer zal ik Nathan en Elisa, mijn kleinkinderen, verplichten om mijn schrijfsel te lezen. Elisa is 13.
Het is nauwelijks zeventig jaar geleden.

Vindt u ook

Zijzelf was afkomstig van Beveren-Waas. Het kasteel van Beveren speelt trouwens een hoofdrol in haar verhaal. Moeder
was weduwe met vier kinderen, van wie één hartlijdertje. Zijzelf was de eerste van de klas in het Lager Onderwijs. Traditioneel verleende de graaf van het kasteel een studiebeurs aan
de begaafdste leerling. Pech! In 1940 vluchtte de graaf naar
Engeland.

Tijdens de tweede wereldoorlog bezetten de Duitsers het kasteel van Beveren. Herinner u, moeder had kanker en de ganse
familie leed honger. De oudste moest gaan bedelen. Zo was
het! Bang maar moedig belde het meisje aan bij het kasteel,
waar de Duitsers hun kwartier hadden opgeslagen. Ze eiste
BROT van de verbaasde Duitser en kreeg het ook. En dezelfde
Duitser bezorgde haar iedere dag weer brood. Zie je wel; er
waren ook goede Duitsers, beklemtoonde ze.

Hugo Van Dienderen,
gepensioneerd en
grootvader, gewezen
parlementslid en
VRT-journalist is
stichter-voorzitter van
GroenPlus; hij is samen
met Mieke Vogels
duwer op de Antwerpse
provincielijst.

Wij zaten die dag naast haar . Zij viel op:
in de hoek met een Yorkshirehondje op
de schoot. Wat begon als een vrijblijvend
gesprekje over haar intelligent ogende
compagnon, mondde echter uit in een
levensverhaal, dat stof kon bieden voor
een film van de gebroeders Dardenne. Men moest dan evenwel even teruggaan in de tijd! Zij was nu 83 jaar, dus van
1929,en al twintig jaar weduwe; verhuisd van Brussel voor
haar mans’ gezondheid

mevrouw! En ik was zelf nog een kind’. Na de dood van haar
moeder was het weeshuis de enige optie. Er waren kwade
nonnen die niet zachtaardig met de wezen omsprongen. Zij
kwam dapper voor hen op. Er was echter een jonge non die
alles goedmaakte. Het verhaal wordt onwaarschijnlijk. In 1942
kregen de rijke meisjes taalles, en de goede non liet haar-onopvallend- achteraan in de klas de lessen volgen. De droom
van ons weesmeisje, dokter of chirurg worden, kon de goede
non enkel hoofdschuddend beantwoorden. De goede non is
negentig jaar geworden. Tot daar het verhaal van de “goede”
non en….. de “goede” Duitser?

Mondige senioren eisen hun
plek op in de samenleving

In Koksijde staat een koffiehuis waar aangespoelde senioren uit gans België mekaar regelmatig terugvinden. Om diverse
redenen is dat ook onze stek.

GroenPlus bepaalt mee de standpunten van Groen. En
de groene senioren willen dat via Groen meer ouderen
effectief verkozen worden om een politiek mandaat uit
te oefenen, zowel binnen gemeente en provincie als op
Vlaams en nationaal vlak. Ook binnen de partij dragen
ouderen graag verantwoordelijkheid.

Er zijn nog goede mensen, mevrouw

Wist u dat Groen een eigen
ouderenwerking heeft?

[ Vrouwentribune ]

Daarvoor verdienen ze volgens Groen
veel waardering van de politiek.
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Vergroen de
vergrijzing
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beweging!

Bibliotheken en cultuurcentra kunnen plekken voor sociale ontmoeting worden, ook voor ouderen. Ouderenverenigingen krijgen steun van de overheid. En de seniorenraad,
die wordt ernstig genomen.

Hoe ouder u wordt, hoe belangrijker uw onmiddellijke
omgeving is. Die moet veilig zijn en u moet er de
nodige voorzieningen vinden zoals buurtwinkels, een
dienstencentrum waar u terecht kan voor hulp en
smakelijke, gezonde maaltijden. Liefst met groenten
van de bioboer uit de omgeving.

kangoeroewonen, waarbij jongeren ouderen
bijspringen en omgekeerd...

abbeyfieldhuizen, voor 55-plussers die
onafhankelijk, maar niet alleen willen wonen;

groepswonen met een mix van alle
leeftijdsgroepen;

Dat zeggen veel ouderen. Groen speelt daarop in.
We zijn voor nieuwe woonvormen zoals:

“Ik wil niet naar een rusthuis. Ik wil ook niet
inwonen bij de kinderen. Ik wil zelf mijn eigen
levenswijze bepalen.”

GroenPlus in

Groene senioren voeren al jaren actie voor schone lucht.
Die is goed voor ouderen én kinderen, twee bevolkingsgroepen die erg kwetsbaar zijn. Fijn stof is een stille
doder. De gemeente kan vervuilende dieselvrachtwagens
uit woonkernen weren.

FILM: European Seniors Go Green

Veel ouderen zijn dankbare gebruikers van het openbaar
vervoer. Omdat de meeste pensioenen aan de lage kant
zijn, is GroenPlus voor het behoud van het gratis abonnement op De Lijn voor 65-plussers.

“Ik vind dat het wettelijk pensioen het meeste
geld van de gemeenschap moet krijgen, niet
de groepsverzekeringen of het individuele
pensioensparen. Ik aanvaard niet dat de
regering zo weinig doet om armoede o.a.
bij ouderen te bestrijden.”

Wouter De Vriendt, een jonge Groene volksvertegenwoordiger, weet dat ouderen dikwijls moeilijk rond komen:

Met een duofiets van het OCMW Zwijndrecht bezoekt een demente
oudere bekende plekken uit zijn buurt. OCMW-voorzitter Chris Vermeulen
(Groen) stuurt. De gemeente kan dementie bespreekbaar maken.

< Paul als wegkapitein

Werner in bewondering voor één van
de prachtige foto’s van Carl De Keyzer
Meer over deze fiets- en
wandeltochten vind je op
www.groen-plus.be

Met de overzetboot naar de Oosteroever

Oostende verwelkomde dan weer een 20tal Groenplussers voor een bezoek aan de
fototentoonstelling ‘Before
the floods’ van Carl De
Keyzer op de Maritime
Site (Oosteroever). En
op 26 augustus jl. was er
het traditionele etentje
met erna een wandeling
door de Cabourduinen in
Adinkerke-De Panne.

Aan kasteelvijver in Château d’Anvaing
Met een fietsverkenning in juli van het Brugse Ommeland, georganiseerd door GroenPlus
West-Vlaanderen en met de Oost-Vlaamse verkenning in augustus, van le Pays des
Collines zijn nieuwe en verfrissende stappen gezet in een nog jonge traditie. Net over de
taalgrens werden we ontvangen door de lokale Ecolo-groep. We wandelden er met ‘Les
Marcheurs du Mercredi’ en gaven er ons Groene visitekaartje af. De klassieke uitreiking van
Groene Pluimen zorgde daarbij voor de nodige accenten.

Veel ouderen houden van bomen, groen en bloemen in hun
omgeving. En gelijk hebben ze! Groen in de buurt helpt om
ons gezond te houden, zowel van lichaam als van geest.

De fiets- en wandeltochten van GroenPlus
zijn stilaan een begrip geworden.
En als u op stap gaat heeft u ook nood aan een toilet.
Groen ijvert voor toegankelijke openbaar toiletten. Die
zijn gelegen op het gelijkvloers en zijn ook geschikt voor
rolstoelgebruikers. Toegankelijkheid, zeker van openbare
gebouwen, is voor groene mandatarissen een belangrijk
aandachtspunt.

Dat gebeurde op een Congres
van de Europese Groene Partij in
november 2011 in Parijs. Je kan
de film bekijken op YouTube:
goo.gl/YmoZK. Hij bestaat ook
op DVD. Je kan die bestellen door
€ 7 (€ 5 voor de DVD en 2 voor de
verzending) over te schrijven op
rekening 000-0116610-16 van Jeannine Van Dienderen-Weyers.
Vermeld duidelijk je naam en adres.
Zowel jongeren als ouderen, vrijwilligers en mandatarissen
vinden de rol van ouderen in de maatschappij en de politiek
erg belangrijk. “Ouderen vormen een bibliotheek van ervaring,“
stelt een groene Afrikaanse vertegenwoordiger in European
Seniors Go Green. Naast hem komen 13 leden van Europese
groene partijen aan het woord. Ook Daniel Cohn-Bendit is er
bij, de voorzitter van de Groene fractie in het Europees Parlement. GroenPlussers leverden het grootste aandeel in de productie van deze film. Jeannine Weyers interviewde, regisseerde en monteerde. Hugo Van Dienderen schoot de beelden.

Poseren in kasteeltuin Oostkerke
Rob bepluimt vzw Wieder
groene pluim en kus van Sylvain
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Aussies kennen geen leeftijd
Ik ben er lang naar op zoek geweest. Naar senioren in
Australië. Naar hoe ze eruit zien en waar ze mee bezig
zijn. En eerlijk: ze zijn me echt niet opgevallen.
Nu zijn de Aussies – althans: die van de Oostkust en
Sydney, want elders ben ik niet geweest- een erg actief
volkje. (Nou ‘volkje’, laten we het maar op ‘volk’ houden.)

In Memoriam
Elvira Waegemans
Elvira Waegemans bereikte de leeftijd van 91 jaar en werd
op 23 juni 2012 te Wilrijk ten grave gedragen.
Elvira was één van de pioniers van Agalev. Ze spitste zich
toe op de rechten van de ouderen, die in de 80-er jaren
nog steeds betutteld werden.
Daarom stichtte ze de pluralistische beweging ‘ Grijze
Panters’, maar ze bleef ondertussen het reilen en zeilen
binnen Agalev/Groen! nauwgezet volgen.
Mede door haar stuwende kracht zag GroenPlus het
levenslicht; eerst (als de Groene Senioren) in Antwerpen,
daarna in gans Vlaanderen.
GroenPlus voorzitter Hugo Van Dienderen bracht onze
gevoelens van dankbaarheid en ons delen in het verdriet
passend over aan haar familie.
— frans coenen

COLOFON
Zilverblad is een uitgave van GROENPLUS.
Verschijnt 4x per jaar in maart, juni, september, december.
Gedrukt op cyclusPrint, papier van 100% gerecycleerde vezels.
Verantwoordelijke uitgever:
Hugo Van Dienderen, Wapenstraat 2 bus 2, 2000 Antwerpen
Eindredactie: Violette Vansteelandt
Werkten mee aan dit nummer:
Hugo Van Dienderen, Walter Decoene, Violette Vansteelandt, Lena Burm, Frans
Coenen, Mieke Matthys, Paul Driesen, Jos Deraedt, Kathleen Bevernage, Elka Joris,
Hilde Masui, Rik Carmen.
Redactieraad: Violette Vansteelandt, Hugo Van Dienderen, Walter Decoene, Frans
Coenen, Lena Burm, Hilde Masui.
Foto’s: Walter Decoene, Sylvain Lockefeer, Shutterstock.
Lay-out: Beeldburo | Drukkerij: Druk in de weer

LIDGELD
De leden van Groen die 55+ zijn, worden automatisch bij GroenPlus gerekend en
ontvangen Eco-zine en ook dit Zilverblad. Lid van Groen word je door storting van
€10 op rekening van Groen 001-0983681-80.

Misschien heeft dat te maken met de oorsprong van het
land en met zijn eerste bewoners. Dat waren namelijk
gevangenen en bannelingen. Uitschot dat ze in Engeland
liever kwijt dan rijk waren.
Tijdens een bezoek aan Sydney dwong regen ons
richting Cockatoo Island. Dit eiland der verdoemden
ligt ergens verloren in het grillige estuarium waarrond
Sydney gebouwd is. Je kan de plek vergelijken met het
Duivelseiland uit ‘Papillon’. Maar toch wist ook daar een
Aboriginal te ontsnappen…
Dwangarbeiders ontdeden Cockatoo eerst van een deel
rotsen en legden er vervolgens een scheepswerf aan,
waarvan de dokken er sinds de jaren ’80 werkloos en
verlaten bijliggen.
Cockatoo is allicht een uitgesproken voorbeeld van
‘wrochten’, maar elders zijn - ook zonder enkelband grote stukken van dit enorme land op de natuur veroverd.
Heeft dat de Aussies generaties lang getekend?
Zodat ze nu nog altijd rondlopen met een soort
‘Arbeid adelt’ in zich? (Wie een passende vertaling weet,
mag die aanreiken!)
‘Down under ‘wordt ook van kleins af aan, op school
en daarbuiten, intens aan sport gedaan. Het is er ook
uitkijken voor joggers als je een ommetje maakt. En
in park en plantsoen staan toestellen die je constant
prikkelen iets te doen aan je buik- of armspieren.
Heeft dat allemaal een invloed op het ouder worden, of
op het zich oud voelen? Dat valt moeilijk te zeggen. En het
is mogelijk voer voor lokale wetenschappers die zich de
eigen volksaard aantrekken.
In de koffieruimte van een shoppingcenter zag ik op een
keertje wel eens wat senioren bij mekaar zitten.
Of ze echt doorzakten, betwijfel is. Ze zaten hooguit wat
bij te kletsen, om na een kwartiertje weer fluks recht te
staan. Weg om een nieuwe klus te klaren.

— WOUT

