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Het vergeten verhaal van de joodse getto-
meisjes
In maart verschijnt Dochters van het daglicht van de jonge Canadese historicus

Judy Batalion. Het is een meeslepende geschiedenis over een groep jonge joodse

vrouwen in het Poolse verzet. Met centrale thema’s als vrouwenverzet,

vriendschap en feminisme in oorlogstijd is het een boek dat geen lezer onberoerd

zal laten.

 

In de krochten van de British Library stuitte kusthistoricus Judy Batalion vijftien jaar geleden

op een obscuur Jiddisch boekje uit 1946, Freuen in die Ghettos. Deze ‘getto-meisjes’ brachten

hun vijanden al flirtend het hoofd op hol, kochten ze om, maar vermoordden ze als het moest in

koelen bloede. Ze saboteerden de Duitse spoorwegen, bouwden bunkers en smokkelden

wapens, maar droegen ook zorg voor de kinderen en de zieken.

 

In Dochters van het daglicht brengt Batalion al deze indrukwekkende verhalen samen in een

magistraal en meeslepend historisch epos. Middelpunt vormt de hechte verzetsgroep rond de

achttienjarige Poolse Renia Kukielka, die haar leven zonder aarzeling in de waagschaal stelt om

Hitler te verslaan.
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Judy Batalion groeide op in Montreal, studeerde wetenschapsgeschiedenis aan Harvard en

promoveerde in Londen als kunsthistoricus. Tegenwoordig woont ze in New York en schrijft ze

voor onder meer The New York Times, Vogue en The Washington Post. Haar debuut White

Walls, over de complexe moeder-dochterverhoudingen binnen haar door de Holocaust

getraumatiseerde joodse familie werd lovend ontvangen.

 

Dochters van het daglicht verschijnt op 10 maart 2021 • paperback • geïllustreerd • 15 x 22,8

cm • ca. 608 blz. • isbn 978 90 263 4450 3 • nur 680 • oorspronkelijke titel The Light of Days •

oorspronkelijke uitgever Harper Collins • vertaling Noor Koch • omslagontwerp Marry van

Baar• verschijnt ook als e-book
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