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Oudste man ter wereld overleden
Oudste Belg
Fanny Godin uit Hoei (111 jaar)

Oudste Limburger

Na het overlijden van de
Japanner Jiroemon Kimura
(116, links) is
zijn landgenote
Misao Okawa
(115, rechts) de
oudste mens
ter wereld.
Foto ‘s AF¨P

TOKIO - De oudste mens ter wereld, de Japanner Jiroemon
Kimura, is woensdag op 116-jarige leeftijd overleden. Het
toeval wil dat een Chinese vrouw die beweerde nog ouder
te zijn dan de kranige Japanner, dinsdag ook aan haar einde
kwam.
De Japanner Jiroemon Kimura werd geboren in 1897. Hij
werkte meer dan veertig jaar voor de Japanse post, vooraleer
hij in 1965 besloot met pensioen te gaan. Het toeval wil dat
een dag eerder ook Luo Meizhen overleed. De Chinese

vrouw beweerde maar liefst 127 jaar oud te zijn, wat van
haar meteen de oudste mens ooit zou maken. Het record
van Meizhen werd echter nooit internationaal erkend omdat
het geboortecertificaat van de eeuwelinge niet betrouwbaar
was. Door de twee overlijdens verliest de wereld op korte tijd
twee van haar oudste bewoners. De nieuwe nummer 1 op
de lijst is de Japanse vrouw Misao Okawa.Volgens officiële
cijfers leven er wereldwijd nog negen mensen die geboren
zijn vóór 1900.
SD/Belga

Antonia Nouwens
uit Hasselt
(105 jaar)

Oudste mensen ter wereld
1 Misao Okawa
2 Jeralean Talley
3 Susannah Mushatt
Jones
4 Bernice Madigan
5 Soledad Mexia
6 Naomi Conner
7 Mitsue Nagasaki
8 Emma MoranoMartinuzzi
9 Grace Jones
10 Yoshino Tanaka

Japan
VS
VS

115 jaar 100 dagen
114 jaar 20 dagen
113 jaar 342 dagen

VS
Mexico
VS
Japan
Italië

113 jaar 324 dagen
113 jaar 304 dagen
113 jaar 287 dagen
113 jaar 268 dagen
113 jaar 196 dagen

Engeland 113 jaar 188 dagen
Japan 113 jaar 102 dagen

Oudste mens ooit (ofﬁcieel erkend)
Jeanne Calment (Frankrijk - 122 jaar en 164 dagen) - overleden
in 1997

Oudste Belg ooit
Joanna Deroover (112 jaar en 186 dagen) - overleden in 2002

