Paula Bermann ~ Deze ontspoorde
wereld
9 september 1943
‘Mijn Inge, wat zal ze blij zijn, ach, konden we maar
allemaal bij elkaar zijn. Maar we moeten dubbel
voorzichtig zijn, want de wa-mannen voelen dat ze aan
de verliezende hand zijn, en de Grüne Polizei zal harder
optreden dan ooit. Hans blijft veel binnen. Hij kookt zelf,
schrijft hij, en dat gaat hem goed af, hij studeert.
Sonja weet niet wat ze wil. Ze is vandaag bijzonder
nerveus, ongeduldig. Ik begrijp dat en toch moet ik vaak
streng zijn, en zij begrijpt dat niet. Haar opvattingen zijn
veranderd, en ik ben en blijf een ouderwetse vrouw met
te veel plichts- en eergevoel, kuisheidszin. Dat begrijpen
de jongelui niet, ze leven in een ontspoorde wereld.’
Van 1940 tot 1944 houdt de Duits-Joodse Paula Bermann een dagboek bij. Een
verslag van de eerste oorlogsjaren in Amsterdam en van de onderduikperiode
later in Jutphaas.
Niet alleen de zorg over het lot van haar kinderen, Inge, Hans en Sonja, maken
het dagboek beklemmend. Ook beschrijft zij de steeds ingrijpender gevolgen van
de Duitse maatregelen om het Joodse deel van de bevolking te isoleren. Daarnaast
staat ze stil bij die dubbele identiteit. Duitse voor de Nederlanders, Joodse voor de
Duitsers.
Maar ook is het een heel persoonlijk dagboek. Paula Bermann klaagt over het
sombere karakter van haar echtgenoot, moppert over het gedrag van haar
kinderen en zij voelt zich vaak onbegrepen.
Tegelijkertijd is zij de moeder die ontroerend haar jongste dochter, Sonja, als een
dromerig, leergierig meisje beschrijft, die trots is op haar zoon Hans die
medicijnen studeert en die de opstandige Inge een pluim geeft voor haar moed.
Het verhaal van een moeder met opgroeiende kinderen in een ontspoorde wereld.
17 februari 1943
‘Ach, de kinderen, als ik die niet zou hebben. Wat verlang ik naar de dood. Ikzelf

ben op alles voorbereid, geloof niet dat we de dans ontspringen als het nog lang
duurt, maar de kinderen.’
Hoe verder je leest, hoe aangrijpender het dagboek. Al flakkert er zo nu en dan
nog een vonkje hoop, de dodendans is niet te ontlopen.
19 maart 1944
De laatste woorden van het dagboek:
‘O hart, houd uit!’
Op 27 januari 1945 overlijdt Paula Bermann in Bergen Belsen.
Vandaag zien we de mistige contouren van een nieuwe ontsporing aan de horizon.
De eerste wagons worden weer op de rails gezet.
Het dagboek van Paula Bermann is meer dan een getuigenis van een bittere
periode uit onze geschiedenis, het is ook een waarschuwing. Een waarschuwing
voor de gevolgen van een wereld die ontspoort.
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