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Deel 1: ‘Het meisje dat twee kampen overleefde’ van 
Heather Morris  
 
Een hartverscheurend boek van de Australische Heather Morris, auteur van de 
bestseller ‘De tatoeëerder van Auschwitz’. 
 
Cilka Klein is pas zestien als ze in 1942 per trein naar Auschwitz-Birkenau wordt 
gebracht. Ze springt in het oog bij kampcommandant Schwarzhuber en hij dwingt 
haar zijn liefje te worden. Als enige vrouw in het concentratiekamp mag zij haar lange 
haar behouden. Maar na de bevrijding wordt ze hierdoor gezien als collaborateur en 
naar een werkkamp in Siberië verbannen. 
 
Weer zit ze op een trein. Weer moet ze talloze onmenselijke handelingen doorstaan. 
En weer blijven de ogen van een kampbewaarder te lang op haar rusten … 
 
‘Het meisje dat twee kampen overleefde’ is gebaseerd op het waargebeurde 
levensverhaal van Cilka Klein. Het is een roman over hoop en overleven. Cilka vindt 
steeds weer de kracht om zichzelf staande te houden, ook al wordt ze dagelijks met 
de dood geconfronteerd. En wanneer ze een onbekende man, Aleksandr, verpleegt, 
ontdekt Cilka dat er ondanks alles ruimte in haar hart is voor liefde. 
 
Dit boek is eerder verschenen onder de titel: Cilka’s keuze. 
 
‘Het meisje dat twee kampen overleefde’ van Heather Morris.  
14 braillebanden, boeknummer: 17484. 
Dit boek zit ook als Daisy-boek in onze collectie, onder de titel ‘Cilka’s keuze’. 
Speelduur: 13:26, boeknummer: 304520.  

Deel 2: ‘Gisterland’ van Imme Dros 
 
In november 1582 trouwen Anne Hathaway en William Shakespeare. Anne is een 
jonge en zelfbewuste vrouw afkomstig van een boerderij nabij Stratford, en is 
zwanger van William. Hij is acht jaar jonger dan zij, houdt er verschillende baantjes 
op na en verlangt naar het toneel. Door te trouwen beginnen ze allebei de regie over 
hun eigen toekomst te nemen.  
Anne en Will bespreken samen ideeën voor toneelstukken als ‘Het temmen van de 
feeks’, en zij moedigt hem aan om zijn ambitie na te jagen. Als Will naar Londen 
gaat, ontplooit zij haar eigen talenten in Stratford. Aan het eind van zijn leven schrijft 
Shakespeare in zijn testament dat hij Anne zijn ‘op een na beste bed’ nalaat. Maar 
wat dat betekent blijft onzeker. Imme Dros weigert zich neer te leggen bij de 
heersende ideeën over Anne Hathaway en richt zich op háár kant van het verhaal. 
Ze geeft niet alleen gestalte aan het leven van Anne en Will, maar maakt het zich ook 
op weergaloos creatieve wijze eigen. In ‘Gisterland’ combineert ze een nieuw 
perspectief met haar talige rijkdom en die van Shakespeare. 
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‘Gisterland’ van Imme Dros.  
13 braillebanden, boeknummer: 46761. 

Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Kees Van Kooten. De tachtigjarige vrede. Uit de 28 boeken die van hem zijn 
verschenen bij de Bezige Bij selecteerde Kees van Kooten (1941) zelf de tachtig 
meest wezenlijke columns, verhalen en gedichten. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46707. 
 
Franck Julia. Werelden uit elkaar. Vertaald uit het Duits. Julia groeit met haar 
zusjes en alleenstaande, excentrieke moeder op in het Oost-Duitsland van de jaren 
'70. Het vertrek van het gezin, eind jaren '70, naar West-Duitsland is van grote 
invloed op het beschadigde meisje, dat daar haar schrijverschap ontdekt. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46747. 
 
Eva Mozes Kor. De tweeling van Auschwitz. Vertaald uit het Engels. 
Autobiografisch relaas van een joodse vrouw, die als kind samen met haar 
tweelingzus in Auschwitz werd onderworpen aan de wrede experimenten van dokter 
Mengele. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46753. 

2: Biografische romans 

Imme Dros. Gisterland. Portret van William Shakespeare en zijn vrouw Anne 
Hathaway gezien vanuit een nieuw perspectief. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46761. 

3: Brieven 

Roxane Van Iperen. Brieven aan 't Hooge Nest. Reacties van lezers op het boek ''t 
Hooge Nest', dat een episode uit de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog 
beschrijft, waarbij twee joodse zussen daadwerkelijk actie ondernamen tegen de 
Duitse bezetter. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46702. 

4: Detectives  

Camilla Läckberg. Box. Vertaald uit het Zweeds. Deel 1 van de Mina Dabiri en 
Vincent Walder-trilogie. Als inspecteur Mina Dabiri wordt geconfronteerd met een 
moord die het gevolg lijkt van een mislukte goocheltruc, schakelt ze de hulp in van 
mentalist Vincent Walder. 
31 braillebanden. Boeknummer: 46721. 
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5: Familiekronieken 

Victoria Hislop. Een avond in augustus. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de 
Spinalonga-reeks. De terugkeer van de genezen bewoners van een leprakolonie op 
een Grieks eiland naar het vasteland in 1957 gaat gepaard met een moord. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46722. 

6: Historische romans 

Lesley Downer. De vrouw van de shogun. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van het 
Shogun-kwartet. In het 19e-eeuwse Japan wordt een jonge vrouw uitgekozen om 
met de shogun te trouwen, met de bedoeling hem te beïnvloeden om de juiste 
beslissingen te nemen bij het tegenhouden van westerse indringers. 
22 braillebanden. Boeknummer: 17468. 
 
Heather Morris. Het meisje dat twee kampen overleefde. Gebaseerd op het 
waargebeurde levensverhaal van Cilka Klein. Vertaald uit het Engels. Cilka Klein is 
een jonge Joodse vrouw die Auschwitz weet te overleven maar daardoor als een 
verrader wordt gezien en naar een Siberisch werkkamp wordt gestuurd waar haar 
eenzelfde lot wacht. 
14 braillebanden. Boeknummer: 17484. 
 
Heidi Chiavaroli. Het huis tussen de appelbomen. Vertaald uit het Engels. Als 
twee zussen 150 jaar oude gedichten van de vriendin van een beroemde schrijfster 
Louisa May Alcott (Little Women) vinden, besluiten ze zich erin te verdiepen en dan 
blijken ze een bijzondere uitwerking te hebben. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46743. 

7: Humoristische romans 

Nina Lykke. Wildgroei. Vertaald uit het Noors. Een huisarts in Oslo ziet in een jaar 
haar hele leven compleet veranderen. 10 braillebanden. Boeknummer: 17568. 

8: Oorlogsromans 

Irma Joubert. Een thuis in Afrika. Vertaald uit het Afrikaans. Deel 3 van de 
Onderweg naar Afrika-trilogie. De Engelse Charles en de Duitse Oswald willen na de 
oorlog allebei een nieuw bestaan opbouwen in Zuid-Afrika. 
28 braillebanden. Boeknummer: 46766. 

9: Poëziebundels 

Johan Andreas Dèr Mouw. Mijn taalorkest: een ruime keuze uit Brahman. Ruime 
keuze uit de sonnetten van de unieke bundel van de dichter Johan Andreas der 
Mouw (1863-1919). 
8 braillebanden. Boeknummer: 46735. 
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10: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Sholeh Rezazadeh. De hemel is altijd paars. Een eenzame vrouw uit Iran probeert 
nieuwe liefde en vriendschap te vinden in Nederland. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46685. 
 
John Irving. Bidden wij voor Owen Meany. Vertaald uit het Engels. Twee 
bijzondere Amerikaanse jongens groeien op in de schaduw van de Vietnamese 
oorlog. 
42 braillebanden. Boeknummer: 46695. 
 
Erik Vlaminck. Een berg mens onder witte lakens. Een schrijver belandt in het 
ziekenhuis en moet daar noodgedwongen de kamer delen met een man die nooit 
zwijgt. Hij kan niet anders dan luisteren naar een markant levensverhaal. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17583. 
 
Yvonne Franssen. Oscar. Na de verdwijning van een vier maanden oude baby uit 
een auto start de politie een uitgebreid onderzoek, waarbij een verband ontdekt 
wordt met een soortgelijke zaak van 10 jaar geleden. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46692. 
 
Colson Whitehead. Harlem shuffle. Vertaald uit het Engels. Ray Carney probeert 
een fatsoenlijk leven te leiden, maar zijn neef Freddie sleurt hem steeds dieper de 
Harlemse onderwereld in. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46697. 
 
Edith Wharton. Het rif. Vertaald uit het Engels. Een man op weg naar zijn 
jeugdliefde om haar alsnog te trouwen, komt onderweg een aantrekkelijke jonge 
vrouw tegen. 
18 braillebanden. Boeknummer: 46709. 
 
Ariana Harwicz. Sterf, liefste. Vertaald uit het Spaans. Een jonge moeder in 
psychische nood geeft uiting aan wat ze meemaakt en voelt. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46712. 
 
Jaap Boekestein. De dodenleefster. Een geheimzinnig wezen beschikt over de 
gave om steeds voor één avond en één nacht te veranderen in een vrouw die is 
overleden. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46713. 
 
Jesús Carrasco. Terug naar huis. Vertaald uit het Spaans. Juan keert terug naar 
Spanje vanwege de dood van zijn vader. Hij is van plan een week te blijven maar zijn 
leven neemt een onverwachte wending. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46718. 
 
Juli Zeh. Onder buren. Vertaald uit het Duits. De min of meer gedwongen 
verhuizing naar het platteland wordt voor stadsmens Dora een nog grotere uitdaging 
als haar buurman een nazi lijkt te zijn. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46719. 
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Nelleke Noordervliet. Het wonder van Rotterdam: beelden en herinneringen. 
Essays, herinneringen, een gedicht en een novelle van de meervoudig bekroonde 
auteur over het Rotterdam van na de oorlog, waar ze opgroeide voor ze vertrok om 
te gaan studeren. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46754. 
 
Bertina Mulder. De Veluwse verdwijning. Een man en zijn vriendin gaan samen op 
zoek naar de waarheid achter de mysterieuze verdwijning van zijn oom en tante. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46755. 
 
Raymond Zachariasse. Vallen in verse sneeuw. Door kerst geïnspireerde verhalen 
van diverse auteurs en met uiteenlopende inhoud. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46765. 

11: Romantische boeken  

Anne Jacobs. Storm rond het landhuis. Vertaald uit het Duits. Deel 2 van de reeks 
‘Het landhuis’. Na de val van de Berlijnse Muur keert Franziska terug naar landgoed 
Dranitz, dat ze wil ombouwen tot een luxueus hotel. Ze vindt opnieuw de liefde bij en 
trouwt met haar jeugdliefde Walter. 
22 braillebanden. Boeknummer: 46700. 
 
Sarah Ladd. Een vreemdeling op Wyndcliff Hall. Vertaald uit het Engels. Als er 
een schip vastloop voor de kust, vangen een jongeman en vrouw de 
schipbreukelingen op, wat tot gevolg heeft dat ze verwikkeld raken in een web van 
bedrog en intrige. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46710. 
 
Cristina Caboni. De magie van het parfum. Vertaald uit het Italiaans. Deel 2 van 
de Elena-reeks. Elena woont en werkt in Parijs als designer van parfums maar als ze 
haar vermogen om nieuwe parfums te maken verliest, vreest ze voor haar toekomst. 
Haar moeder neemt haar mee op reis en Elena hoort een pijnlijk familiegeheim. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46711. 
 
Beth O'Leary. De roadtrip. Vertaald uit het Engels. Twee zussen, die op weg zijn 
naar Schotland om daar de bruiloft van een vriendin bij te wonen, krijgen in hun 
kleine auto onverwacht drie passagiers erbij. 
18 braillebanden. Boeknummer: 46720. 
 
Danielle Steel. Verleiding. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse huisvrouw 
begint na haar scheiding een heel nieuw leven waarin ook ruimte is voor een nieuwe 
liefde. 
21 braillebanden. Boeknummer: 46732. 
 
Corina Bomann. Sophia's wens. Vertaald uit het Duits. Deel 2 van de reeks ‘De 
kleuren van schoonheid’. De jonge Duitse Sophia, die in New York woont en werkt, 
krijgt een anonieme brief waarin staat dat haar zoontje Louis nog leeft en ze gaat 
terug naar Parijs om hem te zoeken. 
25 braillebanden. Boeknummer: 46740. 
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Judith Lennox. Dubbelleven. Vertaald uit het Engels. De twee zussen Rowan en 
Thea ontdekken kort na het overlijden van hun vader dat hij er een dubbelleven op 
na hield maar veel tijd om te rouwen en zijn tweede gezin te leren kennen hebben ze 
niet omdat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. 
23 braillebanden. Boeknummer: 46756.  

12: Schelmenromans 

Lex Kroon. Ik lach om niet te huilen. Autobiografie van een Rotterdamse 
taxichauffeur, die in korte stukjes zijn leven van twaalf ambachten en dertien 
ongelukken beschrijft. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46696. 

13: Streek- en familieromans  

Julia Burgers-Drost. Een hart ontdekt zichzelf. Nicolien worstelt van jongs af aan 
met een negatief zelfbeeld. Ze heeft het dan ook moeilijk op haar werk en in de 
liefde, maar langzaam krijgt ze meer en meer vertrouwen en overwint ze alle 
problemen. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46731. 
 
Margreet Maljers. Retourtje Elzas. In plaats van op wereldreis te gaan tijdens haar 
sabatical, schiet Jany een jeugdvriendin met een gastenverblijf in de Elzas te hulp. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46744. 
 
Marie Lamballe. Hildes beproeving. Vertaald uit het Duits. Deel 2 van de Café 
Engel-reeks. Wiesbaden, 1951. In Café Engel van de familie Koch probeert men zich 
aan de veranderende tijden aan te passen.  
27 braillebanden. Boeknummer: 46767. 

14: Thrillers  

Sharon Bolton. Die zomer. Vertaald uit het Engels. Een roekeloos rijspelletje van 
zes jongeren kosten de levens van een vrouw en twee kinderen; een van de 
jongeren neemt de schuld op zich in ruil voor niet onderhandelbare gunsten bij haar 
vrijlating uit de gevangenis. 
14 braillebanden. Boeknummer: 17566. 
 
Marelle Boersma. Het Moezelmeisje. Een getraumatiseerde maar sterke vrouw wil 
haar passie ontdekken in Duitsland en daar tegelijkertijd afrekenen met onrecht uit 
haar verleden. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46691. 
 
Helen Fields. Perfecte stilte. Vertaald uit het Engels. Deel 4 van de Luc Callanach 
& Ava Turner-reeks. Rechercheurs Luc Callanach en Ava Turner krijgen te maken 
met de ontvoering van en moord op enkele jonge vrouwen. 
23 braillebanden. Boeknummer: 46699. 
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Nelson DeMille. Het spel van de leeuw. De leden van een anti-terroristisch team 
zijn op jacht naar een Libische terrorist die hen telkens een stap voor is. 
34 braillebanden. Boeknummer: 46715. 
 
Lina Bengtsdotter. De man die een vreemde was. Vertaald uit het Zweeds. Deel 3 
van de Charlie Lager-trilogie. Rechercheur Charlie Lager onderzoekt de ontvoering 
van een baby uit een welgesteld gezin. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46716. 
 
Hillary Clinton. Staat van terreur. Vertaald uit het Engels. De kersverse minister 
van Buitenlandse Zaken van Amerika moet na een reeks bomaanslagen een 
nucleaire catastrofe proberen te voorkomen. 
27 braillebanden. Boeknummer: 46741. 
 
Karen Rose. Op de vlucht. Vertaald uit het Engels. Een FBI-agent met een 
getroebleerde jeugd onderzoekt de zaak van de aanval op een jonge vrouw met een 
even ingewikkeld leven. Al snel springt de vonk over terwijl het onderzoek naar de 
seriemoordenaar onverminderd verdergaat. 
34 braillebanden. Boeknummer: 46758. 

15: Verhalen  

Johann Wolfgang Von Goethe. Door de Fransen opgejaagd: salonvermaak van 
Duitse vluchtelingen. Vertaald uit het Duits. Nadat een Duitse adellijke familie door 
Napeoleon uit hun huis is verdreven en ze over de Rijn onderdak vinden, breekt ruzie 
uit tussen de familieleden, waarop de barones de lieve vrede hoopt te bewaren door 
iedereen een verhaal te laten vertellen. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46714. 

16: Waargebeurd  

Marianne Swinkels. Loslaten doet pijn: het waargebeurde verhaal van Bryan. 
Persoonlijk verhaal waarin een moeder vertelt over haar zoon die geboren werd met 
een teratoom. De ervaring met ziekenhuizen en artsen en ook over de mooie 
momenten met Bryan. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46693.  

17: Boeken voor jongvolwassenen 

Denise Marinus. Zoals u wenst. Jules (18) gaat werken als assistente van de 
kroonprinses van Fortura. Maar de kroonprinses zit niet te wachten op een assistente 
en maakt Jules het leven zuur. Wat begint met kleine pesterijen eindigt in een 
levensgevaarlijke situatie. 
25 braillebanden. Boeknummer: 46683. 
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Deel 4: Informatieve boeken 

1: Geschiedenis  

Karina Urbach. Het geroofde kookboek: hoe de nazi's de bestseller van mijn 
grootmoeder stalen. Vertaald uit het Duits. Persoonlijk verhaal over de joodse 
grootmoeder van de auteur, schrijfster van een succesvol kookboek dat in 1938 
verscheen, maar door de nazi's werd 'gearificeerd'. 
23 braillebanden. Boeknummer: 46703. 

2: Gezondheid  

Dick Van der Heijde. M'n ogen zeggen alles. Autobiografisch relaas van een man 
die door een hersenbloeding vrijwel geheel verlamd raakte en sindsdien alleen nog 
kan communiceren door met de ogen te knipperen. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46757.  

3: Klimaat  

Maarten Van Andel. De groene illusie: waarom we het klimaat niet kunnen 
redden met een paar windmolens en zonnepanelen. Pleidooi om in het kader van 
de klimaatdoelstellingen anders te kijken naar de vraag hoe we onze welvaart  die 
afhankelijk is van energie kunnen behouden en toch ons energieverbruik drastisch 
terugbrengen. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46717. 

4: Koningshuizen 

Peter Rehwinkel. Amalia: de plicht roept. Historische en juridische achtergronden 
bij het op 7 december 2021 staatsrechtelijk meerderjarig worden van de Nederlandse 
kroonprinses Amalia (2003). 
17 braillebanden. Boeknummer: 46706. 

5: Natuur, planten en dieren  

Anne Sverdrup-Thygeson. Op de schouders van de natuur: hoe tien miljoen 
soorten onze levens redden. Vertaald uit het Noors. Over de verbondenheid van 
dier en plant voor de mens en de invloed van het vaak desastreuse menselijke 
handelen op de biodiversiteit. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46752. 

6: Psychologie 

Derek De Beurs. Is het leven een zeven?: een psychologische 
gereedschapskist van vader op zoon. Praktische adviezen voor psychische 
problemen in de dagelijkse levenssfeer door een vader en zoon (psychiater en 
psycholoog). 
10 braillebanden. Boeknummer: 46701. 
 



10 
 

Corine Koole. Verstoord verlangen: over liefhebben, intimiteit en afstand 
houden. Persoonlijke ervaringen over het leven tijdens de coronapandemie, in het 
bijzonder betreffende relaties en intiem contact. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46739. 
 
Gary Chapman. Houvast voor je relatie: 5 adviezen om met passie vol te 
houden in de liefde. Vertaald uit het Engels. Vijf adviezen en tips om je huwelijk te 
verbeteren en de sleur te doorbreken, zeker in coronatijd. 
3 braillebanden. Boeknummer: 46749. 
 
Gijs Jansen. Denk wat je wilt, doe wat je droomt: op weg naar een waardevol 
leven. Zelfhulpgids om uit te stijgen boven je negatieve gedachten en gevoelens en 
in je leven het heft in handen te nemen. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46708. 

7: Religie en spiritualiteit  

Franciscus. Een vreugdevolle opdracht: leefregels voor christenen. Vertaald uit 
het Italiaans. Toespraken van paus Franciscus over de missie van christenen en kerk 
in de samenleving. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46770. 


