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Deel 1: ‘Oud worden in de praktijk: laat de omgeving het werk 
doen’ van Rudi Westendorp en David van Bodegom 
 
Weer een boek over veroudering, een onderwerp dat het spoor begint te volgen van die 
andere hit op de boekenmarkt: voeding. Eerst verschijnt de wetenschappelijke uitleg, daarna 
volgt een receptenboek. Maar al die recepten om gezond oud te worden moeten onderhand 
toch wel op zijn? Toch zijn verouderingswetenschappers Rudi Westendorp en David van 
Bodegom erin geslaagd met een behendig geschreven verhaal de aandacht te vangen. Met 
ook wel een bijzonder fijne boodschap: het is niet alleen onze eigen schuld dat we te dik zijn 
en te veel eten en te weinig bewegen, ook de omgeving is daar debet aan. Dat klinkt op 
voorhand een beetje flauw, maar de vele voorbeelden die de twee bijeenbrachten, 
overtuigen. Hoogleraar Westendorp verruilde onlangs Leiden voor Kopenhagen, waar 
wettelijk is vastgelegd dat aan bureaus afwisselend zittend en staand kan worden gewerkt, 
waar koffiepauzes verplicht zijn, schalen fruit op tafel staan, en werken in het weekend wordt 
ontmoedigd. Waarom kunnen we eigenlijk geen fietskilometers declareren, vraagt hij zich af, 
en wel de autoritten die we maken? Zo lang mogelijk wegblijven uit de spreekkamer van de 
dokter, dat is in feite wat gezond oud worden behelst, en daar begin je dus al mee op 
kleuterleeftijd, bijvoorbeeld met het Amerikaanse initiatief van de lopende schoolbus: wie het 
verst van school woont, gaat lopen en haalt onderweg de rest van de klas op. Jaar na jaar 
keerden Westendorp en Van Bodegom terug naar het platteland van Ghana, waar de 
bloedvaten van de oudere Kwaku gezond blijven, met absurd lage bloedsuikers en een puik 
cholesterolgehalte terwijl de Nederlandse senioren worstelen met hoge bloeddruk en 
aderverkalking. Daar, in Afrika, passen de genen bij de omgeving, hier hebben we een 
mismatch tussen een bouwplan uit het stenen tijdperk en een 24-uurseconomie met overal 
roltrappen, en impulstafels in de supermarkt. Aan onze genen valt niks te verhelpen maar als 
we thuis, op school, op kantoor of in de wijk nu eens wat zaken handig aanpassen, zodat 
onze onbewuste keuzes de juiste kant op worden gestuurd? Doe als de Kwaku doen, daar 
komt het op neer. Gebruik kleinere borden en smallere glazen, zet de thermostaat een graad 
lager (want kou bevordert de verbranding van calorieën), ga staand vergaderen, doe 
boodschappen na het eten en laat vooral de kinderen thuis, en zet een bankje voor de deur 
(om in de zon te zitten en vitamine D te tanken). Het mogen dan niet allemaal vernieuwende 
inzichten zijn, voor de inactieve, gestreste, dichtslibbende westerling zijn het simpele 
maatregelen die tijd noch geld vergen. Als het niet op wilskracht lukt, laat dan de omgeving 
het werk doen. Westendorp en Van Bodegom verwoorden dat met zo veel vaart en verve dat 
hun boodschap beter zal beklijven dan een superfoodsreceptenboek. (…) Rudi Westendorp 
en David van Bodegom. Oud worden in de praktijk: laat de omgeving het werk doen. 12 
braillebanden. Boeknummer: 41620. 



Deel 2: ‘De zwarte Venus’ van Lydia Verbeeck 

Een spannende historische roman, het is Lydia Verbeeck op het lijf geschreven. Eerst 
schreef ze thrillers en die speelden in de 17de eeuw rond het Begijnhof van Lier, dan 
verplaatste ze haar personages naar het naoorlogse Dresden en dit keer heeft Leopold II de 
twijfelachtige eer om in haar jongste verhaal te figureren als een liefhebber van exotische 
creaturen. Mooi is dat Verbeeck haar verhaal begint met een bekentenis. In 1874 werd in de 
herberg De Orleans in Lier gedurende twee dagen een Hottentotse vrouw tentoongesteld. En 
dat is dan ook de enige historische waarheid waar ze een fraai verhaal omheen verzon. De 
boekhouder van een circus met een aparte kermisattractie besluit het pronkstuk van de 
collectie te stelen en haar in Frankrijk aan een liefhebber van bizarre creaturen te verkopen. 
Voor veel geld, want het pronkstuk is een jonge Afrikaanse Hottentot. Ze heet Jantie, heeft 
zeer opvallende attributen, en is nauwelijks een halve meter groot. De boekhouder slaagt 
erin Jantie te ontvoeren, maar raakt haar op zijn beurt kwijt aan dieven. Wie de schuldige? -
Mogelijk werd de vrouw ingepikt door de toenmalige koning der Belgen Leopold II die aan 
zijn paleis een oerwoud laat bouwen om Jantie of een van haar zussen te verwelkomen. Tot 
dat doel wordt een andere bekende ingeschakeld: Stanley, die tussendoor ook voor een 
Belgische kolonie moet zorgen. Lydia Verbeeck vertelt met fijne ironie, laat haar personages 
hun hebberige, achterbakse, naïeve rol spelen en dat maakt van dit maffe maar goed 
gestoffeerde verhaal een geestige roman.  (…) Lydia Verbeeck. De zwarte Venus. 13 
braillebanden. Boeknummer: 16922. Speelduur : 11 uur.  Boeknummer 23931. 

Deel 3: Romans. 
1: Historische romans 
 
Jennifer Ryan. 
Het dameskoor van Chilbury. 
Vertaald uit het Engels. Kent, zomer 1940. Engeland staat aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog. De vrouwen uit het dorpje Chilbury komen in opstand. De dominee wil het 
kerkkoor opheffen omdat alle mannen zijn opgeroepen. De tijd is gekomen om traditionele 
patronen te doorbreken. Terwijl de oorlog door hun levens davert, proberen vijf zeer 
verschillende vrouwen en meisjes uit alle macht het thuisfront te inspireren met hun muziek. 
Dan wordt Chilbury getroffen door een bombardement.  
17 braillebanden. Boeknummer: 16944. 
 
Robert Domes. 
Mist in augustus.  
Vertaald uit het Duits. Duitsland, 1942. De tienjarige zigeunerwees Ernst Lossa belandt in 
een nazistische jeugdgevangenis. Daar vereenzaamt de intelligente, eigenzinnige jongen 
steeds meer. Hij weigert zijn meerderen te gehoorzamen, die hem als psychopaat zien. 
Hoewel Ernst kerngezond is, deporteren ze hem naar het gekkenhuis. Daar ervaart Ernst 
voor het eerst hoe het is om familie te hebben. Hij voelt zich veilig en gewaardeerd, sluit 
vriendschap met de andere bewoners en wordt tot over zijn oren verliefd op medepatiënte 
Nandl. Maar stap voor stap stort zijn kostbare nieuwe wereld in...  
13 braillebanden. Boeknummer: 16942. 
 
Christoph Ransmayr. 
Cox, of Het verglijden van de tijd. 
Vertaald uit het Duits. China, 18de eeuw. Het Rijk van het Midden wordt geregeerd door 
keizer Qíanlóng, een verwoed verzamelaar van kunstwerken en klokken. Deze almachtige 
keizer haalt Alister Cox, een geniale Engelse klokkenmaker en automatenbouwer naar China 
waar hij met drie van zijn bekwaamste medewerkers enkele ingenieuze uurwerken moet 
vervaardigen. 



9 braillebanden. Boeknummer: 16950. 
 

2: Sociale romans 
 
Ron Rash. 
Boven de waterval. 
Vertaald uit het Engels. Een bijna pensioengerechtigde sheriff in de Appalachen in North 
Carolina krijgt te maken met opzettelijke milieuvervuiling en een inval in een 
methamphetaminelab. 
8 braillebanden. Boeknummer: 16836. 
 
Jonny Steinberg. 
Een man van goede hoop : een moderne Afrikaanse odyssee. 
Vertaald uit het Engels. Levensgeschiedenis van een Somalische vluchteling die na talrijke 
omzwervingen belandt in Zuid-Afrika. 
16 braillebanden. Boeknummer: 16856. 
 
Louis Paul Boon. 
Vergeten straat. 
In de Brusselse binnenstad spelen in de eerste helft van de twintigste eeuw grote sociale 
tegenstellingen. 
18 braillebanden. Boeknummer: 16978. 
 

3: Thrillers 
 
Hilde Vandermeeren. 
Scorpio. 
Nadat Gaella ontwaakt in een psychiatrisch ziekenhuis weet ze zich niets meer te herinneren 
maar wordt wel verdacht van poging tot moord op haar zoontje; ze gaat zelf op onderzoek 
uit. 
12 braillebanden. Boeknummer: 16918. 
 
Anders Roslund. 
Bloedbroers. 
Vertaald uit het Zweeds. Leo heeft zes jaar gezeten voor de bankovervallen die hij met zijn 
twee broers pleegde. Nu krijgt hij eindelijk zijn vrijheid terug, maar de band met zijn broers is 
hij voor altijd kwijt. Daar is één man verantwoordelijk voor: inspecteur Broncks. Leo zint op 
wraak, én op een nieuwe overval. Zijn voormalige celmaat Sam is een perfecte nieuwe 
brother in crime, al is hij dan geen bloedbroer. Althans, niet van Leo... 
21 braillebanden. Boeknummer: 16902. 
 
Arnaldur Indridason. 
Blauwzuur. 
Vertaald uit het IJslands. Wanneer in de zomer van 1941 in een goedkoop huurappartement 
in Reykjavík een handelsreiziger dood wordt aangetroffen, blijkt hij te zijn doodgeschoten 
met een Amerikaans wapen. 
13 braillebanden. Boeknummer: 16915. 


