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Inhoud:

De Duits-Joodse Paula Bermann (1895-1945) trouwt in
1918 met de Amsterdamse Joodse zakenman Coenraad van
Es. Van 1940 tot 1944 houdt Paula in Amsterdam een
dagboek bij. Dat doet ze in het Kurrentschrift, een Duitse
schrijfmethode die nog maar weinigen kunnen lezen. Het
dagboek vormt een beklemmend verslag over de wereld in
oorlog, haar Nederlandse gezin, haar familie in Duitsland.
Bermann is politiek zeer goed geïnformeerd en beschrijft
het dagelijks leven in Amsterdam gedetailleerd. Tussen de
regels door klinken haar angsten en verlangens, en haar
weerzin tegen een opgelegde identiteit: zowel Duits als
joods. Als Duitse wordt ze gewantrouwd, als joodse
opgejaagd. Bermanns dagboekaantekeningen zijn
doortrokken van weemoed, boosheid, zorg om haar
kinderen Hans, Sonja en Inge, afkeer van haar landgenoten
en angst voor verraad. Het dagboek eindigt abrupt:
voorjaar 1944 worden Paula, haar man Coen en hun
dochter Inge verraden, opgepakt en via Westerbork naar
Bergen-Belsen gedeporteerd. Vlak voor de bevrijding
sterven Paula en Coen: hij bezwijkt aan difterie, waarna zij
zelfmoord pleegt door tegen stroomdraad aan te lopen. De
drie kinderen overleven de oorlog. (Bron: Uitgeverij
Balans)
Op 31 augustus 2018 verscheen bij Uitgeverij Balans “Een

NB:

ontspoorde wereld, Het oorlogsdagboek van Paula
Bermann” (ISBN: 9789460038792 paperback en
9789460039171 ebook). Het betreft een Nederlandse
vertaling van dit in cahiers geschreven dagboek. Het bevat
tekeningen van Sonja van Es, de dochter van Paula.
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Eén van de tekeningen van Paula’s dochter Sonja.

