
Jaarverslag NDA 2019 

2019 was voor het Nederlands Dagboekarchief een jaar als elk ander – met maandelijkse leesdagen 

en geregeld ontvangsten van dagboekcollecties –zij het dat in dit jaar het tienjarig bestaan van het 

NDA werd gevierd. Dit deden we met een speciale, feestelijke leesdag met taart en toespraken. 

Bovendien produceerden we een extra feestelijk jaarboek, dat voor het grootste deel door de lezers 

werd samengesteld. Een grote groep lezers schreef over hun leeservaringen en het belang van 

dagboeken, een lezeres verzorgde de illustraties en een andere – een schrijfster – stond haar 

gedichten over het schrijven en lezen van dagboeken belangeloos af. Het jubileumboek werd in juni 

tijdens de ‘Dag van het dagboek’ in juni bij boekhandel Blankevoort in Amstelveen gepresenteerd 

voor een groot publiek. Zoveel mensen waren naar de presentatie gekomen dat de winkel letterlijk 

vol zat met toehoorders. 

In dit jubileumjaar werd tot vreugde van alle betrokkenen ook het samenwerkingscontract met het 

NDA en het Meertens Instituut voor onbepaalde tijd verlengd. Tegelijkertijd werd dankzij 

tussenkomst van het NDA schrijver en dichter Joris van Castricum tot gastauteur (writer in residence) 

bij het Meertens Instituut benoemd. Van Casteren doet sinds de zomer van 2019 onderzoek naar de 

dagboeken uit de collectie voor een nog te schrijven boek. 

Verder vond 2019 een wisseling van bestuursleden en organisatoren plaats. Susanne Neugebauer 

nam afscheid als voorzitter van het bestuur en haar plaats werd door Mirjam Nieboer ingenomen. 

Monica Soeting werd ook bestuurslid. Beiden stopten met de organisatie van de leesdagen; hun werk 

werd overgenomen door Wiesje Brouwer, Ria Boertjes en Gerda Bakker.  

Op 5 juli vond een werkbezoek plaats aan het Deutsche Tagebucharchiv DTA) in Emmendingen, om 

ervaringen uit te wisselen en informatie in te winnen over het digitaliseringsproject waarmee het 

DTA een begin heeft gemaakt. Het is onze intentie in de toekomst een dergelijk proces op gang te 

zetten, in samenwerking met het Meertens Instituut. 

Toekomstvisie 

Het NDA gaat in nauwe samenwerking met het Meertens Instituut door me de acquisitie van 

dagboekcollectes en de ontsluiting daarvan. De collecties zullen o.a. via de groeiende database ter 

beschikking worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. In het kader van dez samenwerking 

met het Meertens Instituut wordt in de komende jaren ook een verdergaande digitalisering van de 

collecties. Dit is een zeer kostbaar en tijdrovend project waar fondsen voor zullen worden geworven. 

Binnen de Europese koepelorganisatie van dagboekarchief EDAC zal het NDA een bijdrage leveren 

aan de EDAC-conferentie 2021 die naar verwachting bij het Deutsche Tagebucharchiv in het 

Zuidduitse Emmendingen zal plaatsvinden.  


