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voorwoorD

De beste spiegels zijn die waarin je niet je eigen gezicht 
ziet. Je spiegelbeeld, dat ken je nu wel, dat is een een-
voudige truc, je gaat voor de spiegel staan en daar is het; 
en alles zit nog omgekeerd ook. 

De beste spiegels zijn de spiegels die zich hebben ver-
momd. Je hebt niet eens meteen door dat het spiegels 
zijn. Ze tonen je dan ook niet als een geïsoleerd individu, 
je ziet iets groters. Je kijkt naar iets waarin je naadloos 
opgaat, met al je veronderstelde unieke eigenschappen. 
In de beste spiegels ben je nooit alleen. 

Nooit dacht je heviger dat je een individu was dan in je 
puberteit. Dat was niet moeilijk, het gebeurde voor je er 
erg in had. Er waren zoveel mensen die jou niet begre-
pen dat je als vanzelf in die aparte rol werd gedrongen. 
Het idee dat je uniek was bleef bij je, de rest van je leven. 
En dan lees je een bloemlezing uit puberdagboeken. 

Herkenning is niet eens het woord. Eerder het besef dat 
je deel hebt uitgemaakt van een groep, en zelfs dat niet: 
het is veelomvattender, je ziet opeens in dat je deel hebt 
uitgemaakt van een levensfase, je hebt net zo gedacht 
en geleefd en geschreven als zij, de pubers die deze dag-



8

boeken bijhielden. Je hebt niet alleen dezelfde zorgen en 
verrukkingen gehad, je hebt ze ook op dezelfde manier 
verwoord. De verzuchtingen, het gebruik van alternatie-
ve spellingen om gêne te verbloemen, de kortaffe, ver-
ontwaardigde samenvattingen van gebeurtenissen, de 
frustraties – ik herkende al die aspecten uit het dagboek 
dat ik begon bij te houden toen ik zestien was. 

26 augustus. Ik snap haar trouwens niet. Ze mag me wel. 
Dat staat vast. Ik breng haar naar huis. Ze zou bellen. Doet 
ze niet. Ze stuurt wel een kaart. Ik ook. Leuk. Ze belt nog 
niet. Ik zie haar. Begroeting. Ze belt niet.

Ik ben hem niet meer, die bij de telefoon wachtende pu-
ber die ooit deze dagboekaantekening maakte, dat deel 
van mij heeft zich naadloos gevoegd bij het algemene 
en bijna tijdloze idee van ‘pubers’. Alleen achteraf kun-
nen we vaststellen dat we nooit uniek zijn geweest. Zo 
zal het een voor een met alle fases van ons leven gaan. 
Onze individualiteit is iets wat zich vooral in het heden 
manifesteert, en dan nog in onze verbeelding, als nood-
zakelijke fictie. Achter ons worden onze vorige unieke 
zelven verzameld door de veegploeg van de tijd, die ze 
na gedane arbeid op een grote hoop gooit. We mogen 
blij zijn dat het zo werkt. Als het niet zo zou zijn, zouden 
we in de volgende pagina’s niet zoveel herkennen.

4 september. Voel me vrij breekbaar. Soms heb ik het idee 
dat ik niet lang zal leven. Onzin, maar soms denk ik het. 
Ook omdat alles zo snel gaat.
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Wat we als pubers gemeen hadden, was vooral onze 
ernst. Niet meer de geconcentreerde ernst van het kind 
dat net de wereld heeft ontdekt en voor wie elke han-
deling, hoe speels ook, een stadium is in de uiterst be-
langrijke taak die wereld te veroveren, maar de ernst die 
het gevolg is van het onvermogen om te relativeren. De 
puber wordt opeens geconfronteerd met een nieuwe 
wereld waarin nieuwe verhoudingen gelden, én met 
een nieuw lichaam, en die twee moeten op de een of an-
dere manier een verband met elkaar aangaan – waarbij 
dan ook nog andere lichamen een rol gaan spelen, vaak 
op een ronduit lichamelijke manier. Alles wat gebeurt is 
belangrijk, alles zegt iets over jou en de wereld en de 
combinatie van die twee. Relativeren zou die fragiele 
verbinding vernietigen.

5 juni. Na klasseavond met R. meegefietst: Hij: ‘Vrouw is net 
paddestoel, moet lang zoeken om ’n goeie te vinden.’ Ik: ‘Ja, 
en ze laat ook haar sporen achter.’ Hierom moesten we on-
natuurlijk hard lachen (Bier, wijn, wokkels. Komkommer). 
Oké, na nog meer van die flauwekul: naar de Tapperie maar 
die was dicht. Dan maar naar huis. En naar bed. En daar 
schrijf ik dit.

We weten hoe het verder is gegaan met de dagboek-
schrijvers die de volgende pagina’s vullen. Het ging met 
hen zoals het met ons is gegaan. Zonder ze te kennen 
zien we ze voor ons, we hebben zelfs een idee wat ze 
aanhadden, hoe de kamers eruitzagen waarin ze hun 
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dagboekaantekeningen maakten. Het is steeds dezelfde 
kamer, een jongens- en een meisjeskamer tegelijk, in 
een dorp en in een stad, met een uitzicht op de straat 
en op de binnentuin. Achter het bureau, dat zowel van 
eikenhout is als van spaanplaat, groot én klein, zowel 
rood als groen als blauw, zit een aarzelende puber achter 
een opengeslagen schrift. 

18 september. Soms heb ik diepe, heldere gedachten, maar 
als ik het dagboek voor me heb, ben ik ze kwijt. Ze zijn diep 
en goed, niet origineel misschien, maar óók ik denk ze.

Rob van Essen
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InleIDIng

Pubers! Het zijn geen kinderen meer, maar ook nog geen 
volwassenen. En ze hebben het moeilijk. Zoek op inter-
net naar uitspraken over deze periode en je vindt hoofd-
zakelijk uitspraken over onzekerheid, angst en depressie 
(van pubers zelf) en over onhandelbaarheid, recalcitran-
tie en geslotenheid (van volwassenen over pubers).

Wat er zoal omgaat in een puberhoofd kan uitstekend 
bestudeerd worden aan de hand van puberdagboeken. 
Hierin wordt oprecht geleden, geworsteld, naar liefde 
gesmacht en om onbeantwoorde liefde getreurd; pubers 
zetten zich in dagboeken af tegen autoriteiten, zijn on-
zeker over hun uiterlijk en over de toekomst of schrij-
ven over hevige ruzies met broers en zussen en ouders. 
Dat levert niet alleen komische, maar vooral ook her-
kenbare taferelen op. Iedere volwassene is immers ooit 
puber geweest, op de een of andere manier. Het lezen 
van puberdagboeken kan daarom zowel een feest van 
herkenning als een bron van troost zijn. Want nee, je 
bent niet de enige die haar broers of zussen haatte, die 
obsessief met zichzelf bezig was en zich op school niet 
kon concentreren. Je bent niet de eerste, en bepaald niet 
de laatste, die de juiste houding niet kon vinden, de dag 
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door een puist liet verpesten en zich wanhopig afvroeg 
wat er wanneer van je werd verwacht. De Amerikaanse 
auteur Warren Thomas vergeleek de puberteit niet voor 
niets met verhuizen: beide zijn een puinhoop, maar ge-
lukkig slechts een tijdelijke.

Intussen bestaan er verschillende opvattingen over 
wat een puber nu precies is. In de tweede helft van de 
vorige eeuw meenden sommige wetenschappers dat er 
geen fysiologische voorwaarden bestaan voor een der-
gelijke aparte periode in de menselijke ontwikkeling. 
Zij verklaarden daarom het begrip puber tot een mythe, 
die zou zijn ontstaan met de ontwikkeling van de mid-
denklasse. Volgens deze mythe zouden jongens (want 
daarover ging het toen alleen nog) tussen hun twaalfde 
en achttiende verschillende rollen kunnen uitproberen. 
Ze mochten zich voordoen als vrijbuiters en avonturiers; 
ze mochten de klas op stelten zetten, de buren pesten, 
hutten bouwen, op zelfgemaakte vlotten rivieren af drij-
ven en met seks experimenteren. In werkelijkheid was 
het allemaal wat minder vrijblijvend. Jongens mochten 
zich dan wel op allerlei gebieden uitleven, maar dit was 
slechts bedoeld als voorbereiding op een ordentelijk le-
ven als gezinshoofd met een vaste baan.

Toen rond 1870 ook meisjes officieel tot de openbare 
middelbare scholen werden toegelaten, noemde men 
hen geen pubers, maar bakvissen, naar het Duitse Back-
fisch. Dit is een verbastering van het woord ‘baccalaureus’ 
(de laagste academische graad), of een verwijzing naar 
vissen die te klein waren om te koken en daarom óf via 



13

bakboord in zee werden geworpen óf als klein grut in een 
bakpan terechtkwamen. Hoe ze ook aan hun naam kwa-
men, bakvissen waren meestal jongensmeisjes, meisjes 
die zich als jongens gedroegen en er het liefst ook als jon-
gens uitzagen, zo blijkt onder andere uit meisjesboeken 
vanaf 1880. In een vakantiedagboekje van een dertien-
jarig meisje uit 1920, uit de collectie van het Nederlands 
Dagboekarchief (nda), komt een meisje voor dat regel-
recht uit zo’n meisjesboek lijkt te stappen: ‘[Ze] kwam in 
haar kano die erg lek was en daarom had ze een badpak 
aangetrokken en over haar pak een mantel en sandalen 
aan. Ik ben even in de kano geweest maar het was zoo 
griezelig dat ik er gauw uit ben gegaan.’

Na de Tweede Wereldoorlog verdween het woord ‘bak-
vis’, en werden meisjes én jongens teenagers of tieners. 
Tegenwoordig hebben we het hoofdzakelijk over pubers, 
kinderen tussen tien en veertien jaar, zoals de Neder-
landse ontwikkelingspsychologe Eveline Crone pubers 
definieert. Pubers zijn geen kinderen meer, maar nog 
geen volwassenen. Ze bevinden zich tussen de kindertijd 
en de adolescentie.

Er is veel voor te zeggen de puberteit als een privilege 
van de westerse middenklasse te beschouwen, als een 
periode waarin kinderen uit die klasse ‘tussen servet en 
tafellaken’ zich nog even mogen laten gaan voor ze zich 
in hun rollen als mannen en vrouwen moeten schik-
ken. Wie als twaalfjarige de mijnen in moet, of op straat 
moet zien te overleven, kan zich de luxe van een experi-
mentele tussentijd immers niet veroorloven, laat staan 
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er jaren over doen om te bedenken wat zij of hij ‘later’ 
wil worden. Toch heeft empirisch onderzoek – zoals dat 
van Crone en haar collega’s – uitgewezen dat er wel de-
gelijk een aanwijsbare tijd bestaat waarin jonge mensen 
vanwege hormonale veranderingen specifiek gedrag 
vertonen. Bovendien was er, zoals de historicus Luuc 
Kooimans laat zien in Vriendschap en de kunst van het over-
leven in de zeventiende en achttiende eeuw (2016), ook in zes-
tiende-eeuwse documenten al sprake van een leeftijd 
waarop jongeren (of beter, jongens uit gegoede families) 
onbesuisd gedrag vertonen. Zo schreef een Nederlandse 
koopman in 1596 aan zijn jonge neef: ‘Gedenct altijt dat 
ghij in het dangereuste van uwe jaren sijt.’

Maar of je nu de puberteit als een constructie ziet, of 
als een onontkoombaar lichamelijk proces: een mensen-
leven is natuurlijk nooit statisch. We hebben altijd met 
lichamelijke en mentale veranderingen te maken, of we 
nu twaalf of tachtig zijn. Die veranderingen staan echter 
nooit los van culturele en maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Pubergedrag is dus altijd voor een deel aangeleerd. 
Daarom gedragen veel pubers zich soms zoals het van 
een puber wordt verwacht. Zo schreef een vijftienjarig 
meisje in 1960 in haar dagboek: ‘Ik ben zo blij dat ik deze 
leeftijd heb, dat ik “teenager” ben, dat ik gekke buien 
mag hebben.’ En een andere vijftienjarige, in 1994: ‘Hé, 
ik ben een puber en niemand begrijpt me. Hoezo cliché?’

Wat het lezen van puberdagboeken ook interessant 
maakt, is wat er níet staat. Toen we voor dit boek de pu-
berdagboeken uit de collectie van het Nederlands Dag-
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boekarchief bestudeerden, moesten we tot onze verba-
zing vaststellen dat er in de verschillende dagboeken 
weinig te vinden was over de lichamelijke veranderin-
gen die in de puberteit plaatsvinden. We vonden wei-
nig aantekeningen over menstruatie, vrijwel niets over 
haargroei op eerder onbehaarde plaatsen en niets over 
spontane zaadlozingen. Ook verwijzingen naar mastur-
batie ontbreken in de puberdagboeken in het nda. We 
vonden niet eens kruisjes in de kantlijn of andere tekens 
die naar dergelijke lichamelijke gebeurtenissen kunnen 
verwijzen. Ook aantekeningen over homoseksualiteit 
kwamen we nauwelijks tegen. Waarom de meeste dag-
boekschrijvers zo terughoudend waren op dit gebied 
weten we niet. Misschien komt dit doordat dagboeken 
altijd worden geschreven met een poten tiële lezer in 
het achterhoofd, of dat nu de toekomstige ‘ik’ van de 
schrijfster of schrijver zelf is, het mogelijke nageslacht 
of een stiekeme meelezer. Het kan ook zijn dat juist de 
mensen die hun dagboeken aan het nda hebben ge-
schonken dat deden in de wetenschap dat daarin geen 
ontboezemingen over dergelijke zaken staan. Maar het 
weglaten van bepaalde informatie kan ook andere oor-
zaken hebben. Zo wees een schenkster van een dagboek 
ons erop dat ze als puber veel problemen had waar ze in 
haar dagboek niet over wilde en kon schrijven. Daarom 
noteerde ze alleen de dagelijkse gebeurtenissen, die 
overigens ook niet altijd even leuk waren.

Dagboeken zijn dus altijd meer dan een tekst alleen. 
Ze weerspiegelen een bepaalde manier van leven en 
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bepaalde normen en waarden. Puberdagboeken zijn 
gebonden aan de tijd en het milieu waarin de dagboek-
schrijver opgroeit, aan gender, religie en leeftijd. Toch 
vertonen ze ook altijd bepaalde overeenkomsten, of ze 
nu in 1912 of in 2012 zijn geschreven. Dat komt doordat de 
meeste dagboekschrijvers hun dagboeken, ondanks alle 
beperkingen en culturele invloeden, als een vrijplaats 
beschouwen. Ook pubers gebruiken hun dagboeken om 
zichzelf te ontdekken, lucht te geven aan hun frustratie 
en hun creativiteit te ontplooien; om over belangrijke le-
vensvragen en over de toekomst na te denken. 

De fragmenten die in dit boek zijn opgenomen, stam-
men uit eenentwintig dagboeken die gedurende de af-
gelopen honderd jaar door verschillende jongens en 
meisjes tussen twaalf en ongeveer achttien jaar zijn ge-
schreven – we hebben de puberteit iets langer gemaakt 
dan huidige wetenschappers dat doen. Twintig van deze 
dagboeken bevinden zich in de collectie van het nda in 
Amsterdam. Om privacyredenen hebben we de namen 
veranderd van de schrijvers en schrijfsters en van de 
mensen die in de dagboeken worden genoemd. De cita-
ten hebben we ingedeeld aan de hand van zes thema’s: 
het schrijven van een dagboek, het dagelijkse puberle-
ven, vriendschap, verliefdheid en vrijages, filosofische 
beschouwingen en gedachten over de toekomst. We bie-
den deze citaten aan zonder veel commentaar en zonder 
analyses, in hun originele spelling en dus mét spelfou-
ten. De dagboeken laten zien dat pubers in de jaren veer-
tig van de vorige eeuw in elk geval net zoveel problemen 
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met hun d’s en t’s hadden als pubers in de eenentwintig-
ste eeuw. De fragmenten zetten, zo hopen we, de volwas-
sen lezers aan tot reflectie over hun eigen puberteit en 
die van hun kinderen en kleinkinderen, en de puberle-
zers die nog geen dagboek bijhouden tot het creëren van 
een eigen vrijplaats.

Monica Soeting en Nina Wijsbek

Onze grote dank gaat uit naar de schenkers van de dagboe-
ken aan het Nederlands Dagboekarchief, die zo vriendelijk en 
moedig waren hun aantekeningen uit hun puberteit met ons te 
delen. Onze dank geldt ook onze collega’s van het nda, de vele 
vrijwilligers die ons bij het werk voor het nda bijstaan, en het 
Meertens Instituut, dat de collectie van het nda in zijn archief 
heeft opgenomen.

Het Nederlands Dagboekarchief verzamelt, catalogiseert 

en archiveert dagboeken, en maakt deze toegankelijk voor 

wetenschappelijk onderzoek. In 2015 richtte het nda het 

European Diary Archives and Collections op, een netwerk 

van Europese dagboekarchieven. Het nda is gehuisvest bij 

het Meertens Instituut in Amsterdam. Voor meer informa-

tie over het nda, zie: www.dagboekarchief.nl.
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1 ‘Daarom schrijf ik, al vinden velen het nog  
zo belachelijk.’

over het DagboekschrIjven

Net als alle andere dagboekschrijvers houden pubers 
hun dagboek bij om hun dagelijkse belevenissen vast te 
leggen, voor later, of omdat ze willen weten of ze hun 
dag goed hebben besteed. In dagboeken kun je boven-
dien je gevoelens uiten en je in schrijven oefenen.

Hoe en waarom pubers dit doen heeft te maken met 
de tijd en het milieu waarin ze opgroeien. De progres-
sief-gereformeerde Leo schrijft in de jaren zestig als een 
boekhouder in de dop elke dag nauwkeurig op wat hij 
heeft gedaan, ook als dat niet veel was. Ook over zijn 
amoureuze avonturen laat hij zich uitgebreid in zijn 
dagboeken uit. Dat was iets waarover hij niet met zijn 
ouders wilde of kon praten, ook al blijkt uit het dagboek 
dat die met hun kinderen meeleefden en moeilijke ge-
sprekken bepaald niet uit de weg gingen.

In de jaren zeventig werd het ‘in’ om je gevoelens met 
iedereen te delen, thuis, op school, in praatgroepen en 
tijdens zogenoemde sensitivitytrainingen. Hoe ver dat 
ging, laat het dagboek van Freek zien, die door zijn vrien-
din werd gevraagd zijn dagboek met haar te delen. Freek 
was overigens, net als veel anderen in de jaren zeventig, 
een voorstander van een eenvoudige, fonetische spelling.
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Zo’n twintig jaar later begonnen sommige pubers 
met het schrijven van een dagboek omdat ze geïnspi-
reerd raakten door romans of gepubliceerde dagboeken, 
zoals De vriendschap van Connie Palmen (1995) of Het 
dagboek van Floortje Peneder (1994). Dat wil niet zeggen 
dat ze dan ook meteen als Connie Palmen of Floortje 
Peneder gingen schrijven – hun dagboeken reflecteren 
hun eigen levenswijze en hun eigen, al dan niet tijd- en 
milieugebonden overpeinzingen.

De hbs’er Hendrik, die met zijn broer in een progres-
sief, maar toch ook conventioneel middenklassemilieu 
opgroeide, begon op 30 september 1911, toen hij vijftien 
was, met het bijhouden van een dagboek. Hij deed dat 
hoofdzakelijk om zijn dagelijkse ervaringen en bepaalde 
politieke gebeurtenissen voor later vast te leggen. Drie 
belangrijke dingen waren er die dag gebeurd: Hendrik 
mocht na een amandelontsteking voor het eerst zijn bed 
uit en de Tripolitaanse Oorlog was uitgebroken, een ko-
loniale oorlog tussen Italië en Turkije, die een jaar duur-
de. Bovendien hoorde Hendrik tot zijn grote schrik dat 
hij tijdens bijeenkomsten van een gymnastiekclub een 
lange broek moest dragen. Wanneer je als schooljongen 
van een korte broek overstapte naar een lange, was niet 
altijd even duidelijk en was voor Hendrik duidelijk een 
probleem.

De puberdagboeken uit de collectie van het nda laten 
zien dat de meeste pubers, in welke tijd dan ook, hun 
dagboek in de eerste plaats als een geduldige vriend of 
vriendin beschouwen, die slechts toehoort en de puber 
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in haar of zijn waarde laat. Want kritiek, dat krijgen de 
meeste pubers naar eigen zeggen al meer dan genoeg.

Eva (1988)
Mei 2004

Nadat ik het boek De vriendschap van Connie Palmen 
heb gelezen, waarin de hoofdpersoon haar gedachten op-
schrijft, heb ik mijzelf voorgenomen om ook een schriftje 
aan te leggen. Absoluut geen dagboek ofzo, maar gewoon 
om op te schrijven wat me dwarszit of wat ik gewoon effe 
kwijt wil. Ik heb ook expres geen schrift ervoor gekocht 
ofzo, maar er eentje van m’n zus haar kamer afgehaald 
die dus logisch al verrot is. Ik had laatst echt een de-
pri-dip waarin ik me egt kut voelde over mezelf, onzeker 
ofzo, terwijl ik juist scheit wil krijgen aan iedereen.

Monique (1979)
12 maart 1994

Ik ben Monique, geboren op 02/03/79. Verder valt er wei-
nig te zeggen. Ik heb net vandaag het dagboek van ‘Floor-
tje Peneder’ (een meisje met leukemie), gelezen. Het was 
echt heel goed. Dat is ook inspirerend geweest. O.a. door 
dat boek ben ik erop gekomen om een dagboek bij te hou-
den. Ik weet niet of ik het volhoud. Ach, we zien wel.
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Janny (1943)
20 januari 1961

Ik heb weer bijna mijn dagboek vol. Mijn tweede al. 
Velen vinden het onzin, zoiets, maar ik heb er dikwijls 
een steun aan. Als ik op moeilijke dagen, alles wat me 
kwelt op kan schrijven, ben ik opgelucht. Dan is het net 
of ik iemand in vertrouwen heb genomen. Iemand die 
er nooit om lacht, die niets bespottelijk maakt en altijd 
zwijgt, het niet verder verteld. Daarom schrijf ik, al vin-
den velen het nog zo belachelijk.

18 december 1961

Wat doen alle kleine problemen van alle dag er nog toe. 
Voorbij, voorbij is mijn jeugd. De toekomst dreigt, som-
ber en angstig. Ik moet schrijven. Dagboek, je bent voor 
mij een uitlaatklep… Niemand begrijpt mijn angst, maar 
jij wel. Ik blijf aan het schrijven, steeds over hetzelfde, 
maar ik kan niet anders.

3 mei 1962

Vanavond werd er nog over dagboeken geredeneerd aan 
tafel. Ze vonden het iets van een puber en tijdverkwis-
ting. Waarom? Ben ik nog een puber? Ik heb mijn dag-
boek nodig. Als ik heel blij ben, moet ik dat iemand kun-
nen vertellen. Thuis kan ik niet praten en je kunt er niet 
over aan de gang blijven, je kunt niet alles zeggen en in je 
dagboek kun je je uitschrijven over je gevoelens. Ook als 
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ik angst heb, met moeilijkheden zit of diep in de put zit, 
bedroeft ben, is het een toevluchtsmiddel. Er is iemand 
die naar alles luistert en ik voel me dikwijls opgelucht 
als ik me uit heb geschreven. Als ik een jongen heb waar 
ik alles tegen kan zeggen, die echt van me houdt zal het 
misschien anders worden, maar nu heb ik het nodig.

Ik voel me altijd onzeker en ik ben zoekende. Ik heb 
altijd een angst, die dreigt over te slaan naar een doffe 
berusting. Hebben ze, anderen, dat niet. Zij staan zo ste-
vig met hun benen op de grond en nemen wat er komt, 
zonder zich er druk over te maken. Ik kan zo niet leven. 
Ik bepaal nu al hoe ik volgende week moet studeren. Ik 
ben bang voor de studie van volgende week, of ik alles 
wel klaar zal krijgen en hoe ik het aan moet pakken. Ik 
ben altijd onrustig en vind soms even rust in de stilte 
van de natuur, maar die ogenblikken zijn zeldzaam.

Evelien (1987)
2003

Hierin kan ik alles (!) opschrijven, van geheimen tot ont-
houdingetjes en meer!

Een paar regels:
•  netjes schrijven
•  data opschrijven
• mag plaatjes plakken maar niet te veel (oeps..)
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Vivian (1945)
19 maart 1960

Het is zo fijn dat ik jou heb, dagboek, ik kan alles aan je 
kwijt. Je bent een ding van papier, maar ik beschouw je 
als een vriend of vriendin aan wie ik alles kan zeggen 
zonder dat ik een kleur krijg of iets niet durf te vertel-
len.

Freek (1956)
25 oktober 1971

Om kwart voor 9 Linda opgebeld die net naar Peyton 
Place zat te kijken. Toen ik haar vertelde van dit dagboek 
zei ze meteen dat we er samen in konden schrijven en 
toen zei ik natuurlik nee. Dit dagboek is nu lekker hele-
maal van mij, en ik schrijf er m’n eigen dingetjes in, en 
probleempjes. Maar dat vond ze maar niks en nu denkt 
ze dat ik geheimen voor haar heb en dat heb ik echt niet. 
Maar wel m’n eigen gedachten die ik nu toevallig op wil 
schrijven. (ben op t idee gekomen nadat ik t dagboek van 
Samuel Pepys (1660-1669) gelezen heb pas geleden, en ik 
ben nu in t dagboek van Jacob Bicker Raye bezig.

Ik zal morgen Lin goed duidelik moeten maken waar-
om ik t niet laat lezen. Ik moet iets hebben wat helemaal 
van mij is, klinkt erg gek maar ik ben bang dat ik teveel 
kontakt met haar krijg anders (of eerder andersom ver-
moedt ik). Dat wil ik in ieder geval vermijden. Pasgele-
den zei ze ook dat ze best een paar spulletjes over wilde 


