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Waarom saaie dagboeken
boeiend zijn

et waren niet enkel de grote, aansprekende dagboekauteurs die
konden rekenen op de warme belangstelling van Jacques Presser, de bedenker van de term egodocument. Juist
ook de onbeduidende, eentonige schrijvers, de uitblinkers in het vastleggen
van de dagelijkse sleur, verdienden volgens hem de aandacht, omdat ze ons
zoveel te vertellen hadden over de geschiedenis van het alledaagse. Tijdens
zijn afscheid van de universiteit in 19651
nam Presser dan ook nog eens de gelegenheid waar om te pleiten voor, zoals
hij in zijn rede zei, 'enig eerherstel van
het mensenslag, dat de Engelsen met
een niet gemakkelijk te vertalen term
als bore aanduiden, de vervelende vent,
de ellendeling, de kletsmajoor, de
schrik van elk gezelschap'.
Eerherstel voor de saaie dagboekschrijvers, die toch niet allemaal zó onaangenaam geweest zullen zijn, is er inderdaad gekomen. Dit neemt niet weg dat
de lectuur van dagelijkse notities, bijvoorbeeld die uit Nederlands vroegmoderne tijd, een soms geestdodende
bezigheid kan zijn. Met hun monotone
reeks aantekeningen over visites, ont-
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moetingen, maaltijden, theepartijtjes
enzovoort, zijn veel dagboekschrijvers
uit de i/de en i8de eeuw goede kandidaten voor de titel bore. Sterker nog, het
lijkt soms wel of ze er alles aan doen om
postuum deze titel te kunnen verdienen.
Dit mensenslag, zoals Presser ze noemde, is een medeelzaam soort wanneer
het de dagelijkse sleur betreft, maar het
heeft ook vaak de hinderlijke neiging
op de verkeerde momenten te zwijgen
of te verhullen.

In een rechthoek geplaatste ster De
Delftse regent Pieter Teding van Berkhout is er zo een. De huidige lezer zal
hem maar moeilijk kunnen vergeven
dat hij, die meer dan veertig jaar lang
dagelijks zijn drukke sociale leven beschreef, niet even wat langer stil is blijven staan bij zijn ontmoetingen met
iemand als Christiaan Huygens, nota
bene een vriend van hem, of Gerard Dou
en Johannes Vermeer. Hij had bijvoorbeeld op z'n minst toch wel op kunnen
schrijven welk tafereel hij bekeek in het
atelier van de schilder van het melkmeisje, toen hij daar volgens zijn dag-

boek op 14 mei en 21 juni 1665» een bezoek bracht!
En zo'n fout was vast niet in alle onschuld begaan, want uit een notitie van
begin 1669 leren we dat Teding soms bewust zweeg. Die dag ontmoette hij
Saint-Èuvremont, berucht Frans schrijver en een van de figuren die historici
nu tot de radicale Verlichting rekenen.
Teding sprak met hem over onderwerpen die 'in de conversatie zeer op hun
plaats waren, maar die dat hier niet zullen zijn7. Welke radicale ideeën de verbannen schrijver ter sprake bracht en
of de Delftse politicus in spe zich liet
overtuigen, zullen we door de misplaatste zwijgzaamheid van de dagboekschrijver dus nooit te weten komen.
Andere saaie auteurs zijn wat eerlijker
en leggen ook op spannende momenten
de pen niet neer, maar zij frustreren de
lezer door zich te verbergen achter geheimschrift, codes of onbegrijpelijke tekens. De Engelse marineklerk Samuel
Pepys is een van de bekendste voorbeelden, met zijn dagboek in steno en zijn
mengelmoes van Spaans en Frans wanneer hij over zijn seksuele uitspattingen
schrijft. Nu wilde hij eigenlijk maar
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één lezer ontwijken, zijn echtgenote, en
bleek ontcijfering van zijn schrift later
voor historici geen al te groot probleem.
Andere dagboekschrijvers stellen ons
nu nog steeds voor raadsels. Johannes
Goethals stapte in zijn dagboek van het
jaar 1710 over op een geheimschrift van
Griekse letters wanneer hij zaken optekende die hij echt alleen voor zichzelf
wilde vastleggen.
Lezers kunnen zich alleen nog troosten
met de gedachte dat elk geheimschrift,
zo leert het verleden, op den duur zal
worden ontcijferd. Bij tekens is deze
troost er niet en rest ons slechts speculatie, zoals bij het dagboek van de adolescent Alexander van Goltstein uit
1806. De asterisken die hij regelmatig in
zijn dagboek zette, zijn waarschijnlijk
schuldbewuste herinneringen aan de
vele keren dat hij het masturberen niet
had kunnen laten, hoe zondig hij het
ook vond. Hier kunnen we nog wel een
redelijk vermoeden hebben, maar de
Haagse schoolmeester David Beek stelt
ons nog altijd voor een raadsel. Wat gaat
er schuil achter de in een rechthoek geplaatste ster die meermalen in zijn dagboek van 1624. voorkomt? Het zou een
heel onschuldig geheugensteuntje geweest kunnen zijn, maar de moderne
lezer verdenkt hem er natuurlijk algauw
van iets zeer intiems te willen verhullen.

Willem Frederik van Nassau hield tussen 1643
en 1654 een dagboek bij. Over de belangrijkste
gebeurtenissen in zijn tijd laat hij helaas niets
los. Portret door Pieter Nason uit 1662.
Nationaal Museum paleis het Loo.

Zelfcensuur Menig saaie dagboekschrijver begon wel heel frank en vrij,
maar wanneer hij of zij het later teruglas, sloeg vaak de schrik om het hart
vanwege de eigen openhartigheid en
werd er een stevige redactie toegepast.
Na het begaan van een drietal zonden
viel de Zeeuwse letterkundige Pieter de
la Ruë in 1720 in een zware geloofscrisis,
waar hij op aanraden van een predikant
uit probeerde te raken door dagelijkse
notities te maken over zijn doen en
laten. Achteraf moet De la Ruë zeer zijn
geschrokken dat hij niet enkel zijn gemoedstoestand had opgeschreven, maar
ook de drie zonden die de crisis veroor-

Over het leven van Johannes Vermeer is slechts
weinig bekend. De Delftse regent Pieter Teding
was bevriend met de schilder en hield uitvoerig
dagboek bij van zijn drukke sociale leven. Helaas
voor het nageslacht maakte hij niet altijd de
gewenste selectie: Vermeer komt er nauwelijks
in voor. Detail van Johannes Vermeer, 'De schilderkunst', ca 1666-1673. Kunsthistorisches
Museum, Wenen.

zaakten. Tot teleurstelling van de hedendaagse lezer dwong de schaamte
hem ertoe twee van de drie misstappen
met inkt volledig onleesbaar te maken.
Andere saaie auteurs kozen een nog radicalere weg en lieten de lezers zelfs niet
het bewijs van verhulling na. In het
i8de-eeuwse dagboek van Jan van Vleuten, inwoner van Zaandijk, zijn alle passages die hem persoonlijk betreffen er
vakkundig uitgeknipt. Hem valt niets te
verwijten; het waren zijn dochters die
vonden dat deze aantekeningen niet onder de ogen van anderen mochten komen en die er dus voor zorgden dat hun
vader de reputatie van bore kon krijgen.
Willem Frederik van Nassau-Dietz,
stadhouder van Friesland en de directe
voorvader van het koningshuis, hield
tussen 1643 en 1654 een dagboek bij,
maar net dat uit een van de opmerkelijkste jaren, 1650, heeft hij zorgvuldig
doen verdwijnen. Over het gewapende
optreden van de Hollandse stadhouder
Willem il tegen Amsterdam, waar
Willem Frederik nauw bij betrokken
was, laat hij zodoende niets los.
Zwijgen, verhullen, verminken of vernietigen: dagboekschrijvers doen er
alles aan om hun egodocumenten ook
daadwerkelijk een kroniek van de dagelijkse sleur te laten zijn. i>

