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Programma
◦ Introductie Deze ontspoorde wereld, het oorlogsdagboek van Paula Bermann

◦ Literaire analyse 

◦ Bespreking huiswerkopdracht – Padlet

◦ Verwerking 1 – beoordelingsvraag

◦ Verwerking 2 – evaluatievraag

◦ Verwerking 3 – belevingsvraag

◦ Poll – welk cijfer geef  je het boek? 

◦ In de chat – welke boeken over dit thema raad je aan? 

◦ Verwijzing website



Introductie 
◦ Van dagboek (1944) naar publicatie (2018) 

◦ De kleinkinderen van Paula Bermann

◦ Kusel, het geboortedorp van Paula, en de Stolperstein (2019) 

◦ Vertaling in het Duits (2020)

◦ Poll - welk cijfer geef  jij het dagboek van Paula Bermann? 



Literaire analyse

Genre

◦ Non-fictie

◦ Dagboek 

◦ Ik-verteller

Thema’s en verbanden

◦ Vier grote thema’s
◦ Oorlog
◦ Jodenvervolging
◦ Lijden
◦ Dood

◦ Verbanden
◦ Onrecht – Bijbelboek Job

◦ Angst - Bijbelboek Jeremia/Klaagliederen



WAT IS JOUW BEELD 
BIJ HET VERHAAL?

Huiswerkopdracht - Padlet



Opdracht 1 - beoordelingsvraag
Praat met elkaar in breakout-rooms 5 minuten over de volgende vraag:

◦ Er is veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog, zowel fictie als non-fictie. 
Hoe plaats je ‘Deze ontspoorde wereld’ in perspectief  van andere 
oorlogsliteratuur? 



Linda Bouws – kleindochter van Paula 
“De dagboeken van mijn grootmoeder zijn bijzonder 
doordat ze het leven beschrijft van een Duitse jodin
in Amsterdam. Ze was niet religieus opgevoed en 
werd plotseling uitgestoten, extra omdat ze ook Duits 
was. Ze beschrijft nauwkeurig de dagelijkse praktijk: 
de angst om haar kinderen, de dagelijkse 
beslommeringen van een Amsterdamse vrouw, 
boeken die ze leest, de politieke situatie (soms met 
een Duitse ziel), het verlies van decorum, het 
verschuiven naar joodse gevoelens. Op deze manier is 
nog nooit over de oorlogsjaren geschreven.” 



Opdracht 2 - evaluatievraag
Praat met elkaar in breakout-rooms 5 minuten over de volgende vraag:

◦Wat vind jij het mooiste stuk of  passage uit het dagboek? 



Linda Bouws – kleindochter van Paula 
pag. 57, 19 december 1940

“Sonja is goed maar nerveus. Haar binnenste is zoals vroeger het mijne was, vol 
gevoel. Ze lijdt omdat ik hard lijk, mijn gevoelens achter een pantser verberg, want 
niemand heeft me nodig behalve de kleine. Dat ik Duitse ben, is een probleem. Dat 
heeft de liefde van de kinderen van mij weggenomen, het respect. In hun ogen ben 
ik een walgelijke ‘moffin’. Zo gaat het niet alleen bij hen, zelfs kennissen hebben na 
het uitbreken van de oorlog het contact met ons verbroken, waarschijnlijk omdat ze 
iedereen haten die met een Duits accent praat. Ik ken de mensen.”



en ook:
pag. 252, 31 oktober 1943

“We hebben deze oorlog aan de democratie te danken. Ze waren blind. En nog 
steeds durven ze niets aan, hebben geen ondernemende geest. Alles gaat 
halfslachtig, langzaam. En intussen bloeden de bezette landen, broeit het in eigen 
landen, want de volkeren willen vrede. Alleen Duitsland vecht, omdat het weet wat 
het te verliezen heeft. Em omdat de Führer de zwakte van de anderen kent, rekent 
hij op de vaste wil van de Duitsers en op een putsch in de andere landen en houdt 
daarom vol.” 



Opdracht 3 - verwerkingsvraag
Praat met elkaar in breakout-rooms 5 minuten over de volgende vraag:

◦Welke levensles heb je uit het boek gehaald? 



Linda Bouws – kleindochter van Paula 
“Wees alert, geschiedenissen herhalen zich, weliswaar op een andere manier, maar 
het is goed het tijdig te herkennen en op te treden. En ook: ieder mens is een 
individu, druk hem/haar niet in een hokje.”



Nu je dit weet…
◦Welk cijfer geef  je het boek nu? (poll) 

◦Welke boeken over ditzelfde thema raad je aan? (chat)



Wat las Paula zelf ?
◦Wil je weten welke boeken Paula zelf  las? 

Bekijk deze Steinz-pagina op onze website: 
◦ www.literatuurenvertellen.webnode.nl

 

 

 

 

  

Selectie van boeken genoemd en gelezen door Paula Bermann in Deze ontspoorde wereld. 

J. van Ammers-Küller: Ma (?), 
Twaalf interessante vrouwen 
(1933), Elzelina (1940); Van 
Ammer-Küller was een 
Nederlandse roman- en 
toneelschrijfster. Vanwege 
Duitse sympathieën heeft zij na 
WOII een schrijfverbod opgelegd 
gekregen. Bermann over Van 
Ammers-Küller: “Uit de tijd van 
de patriotten “ “Pacifistische 
vrouwen dachten dat er nooit 
meer oorlog zou komen, wat 
zullen ze teleurgesteld zijn.” 

 

Nini Roll Anker: De groote 
prijsvraag (1932), De weduwe 
(1934); Nini Roll Anker was een 
sociaal geëngageerd Noors 
schrijfster. Zij was bevriend met 
Sigrid Undset en bezig aan een 
biografie over haar toen zij 
overleed. Bermann over Anker: 
“Zulke boeken zou je elke dag 
moeten lezen, ze geven troost.” 
en “… het leek of het mijn eigen 
woorden waren.” 

 

Cor Bruijn: Sil de strandjutter 
(1940), Arjen (1943); C. Bruijn 
was een Nederlandse schrijver 
van streekromans en 
kinderboeken. Zijn bekendste 
werk Sil de strandjutter is in de 
jaren ’70 bewerkt tot 
televisieserie. Bermann over Sil 
de strandjutter: “Een echt 
Nederlands boek dat de 
karakters van deze dappere 
mensen natuurlijk weergeeft.” 

 

A. Ages-Van Weel: De Hooge 
Luwe (1929), Letje Lieve. Een 
levenslied (?); Aleid Ages-Van 
Weel was een Nederlandse 
schrijver/dichter. Bermann over 
Ages-Van Weel: “Het doet 
denken aan de Deense dominee 
Rönne, fijn en innig is de 
inhoud, rijk. Deze boeken 
roepen heimwee op naar een 
andere wereld.” 

 

Sigrid Undset: Kristin 
Lavaransdochter (1922), Ida 
Elisabeth (1932), Madame 
Dorothea (1939); een Noorse 
romanschrijver die de Nobelprijs 
voor de literatuur won. 
Bermann over Undsett: 
“Begenadigd kunstenaarsziel” 
en “Wat schrijf die vrouw mooi, 
eenvoudig, en juist in de 
eenvoud van haar stijl ligt haar 
meesterschap.” 

 

G. Frenssen: Otto Babendiek 
(1926); G. Frenssen was een 
Duits schrijver en pastor. Ook 
was hij antisemiet. Bermann 
over Frenssen: “Altijd al 
bewonder ik deze volksschrijver, 
maar in mijn eenzaamheid 
begrijp ik hem des te beter.” 

 

Alice Nahon: Stervenspijn (uit 
Vondelingskes, 1920); Nahon 
was een Vlaamse dichter. 
Bermann over Nahon: “Haar 
gedichten zijn prachtig en vooral 
haar klaaglied betekent veel 
voor mij.” 

 

Paula Bermann: Deze 
ontspoorde wereld (2018). 
Dagboek van Paula Bermann 
over haar ervaringen en 
onderduikt in de periode van 
1940 tot 1944.  

Selma Lagerlöf: Het meisje van 
de Veenhoeve (1912); Selma 
Lagerlöf was een Zweedse 
schrijver en Nobelprijswinnaar. 
Zij schreef ook Nils Holgerssons 
wonderbaarlijke reis. Bermann 
over Lagerlöf: “Soms geven 
zulke diepzinnige vrome boeken 
troost, ze toveren je de illusie 
voor ogen dat al het leed toch 
niet tevergeefs is geweest.” 

 

R. Nathan: De weg van eeuwen 
(1935); Robert Nathan was een 
Amerikaanse schrijver met 
Sefardische achtergrond. 
Bermann over Nathan: “Deze 
Joodse schrijver heeft een 
zienersblik gehad.” 

 

J. Falk Rönne: Het geluksland 
(1924), Het neveleiland (1929), 
Rond den dorpsvijver (1930), 
Het meisje uit Hellnaes (1931);  
een Deense predikant en 
schrijver. Bermann over Rönne: 
“Hij schrijft zo prachtig idyllisch, 
dat je denkt dat je in een andere 
wereld bent met eenvoudige, 
goede lieden die geen weet 
hebben van de slechtheid van 
mensen.” 

 

 

http://www.literatuurenvertellen.webnode.nl/


Afsluiting
◦ Kijk voor meer informatie op onze persoonlijke website: 

www.literatuurenvertellen.webnode.nl

◦ Vragen? 

http://www.literatuurenvertellen.webnode.nl/

