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DAGBOEK VAN EEN ONBEKENDE 
Elke week kan je anoniem een stuk uit je dagboek sturen naar de Wakkerste 
Burger-krant. Op die manier geeft deze krant de lezer een beeld over wat de 
mensen beroert ...  
 
MAANDAG  
Het gaat goed, of nee, soms ook niet. Ik ben wat gefrustreerd. Vandaag vond ik 
de weg niet naar de tandarts en ik vroeg het aan verschillende mensen. Het 
toeval wilde dat iedereen net naar zijn mp3-speler aan het luisteren was. 
Niemand hoorde mij. Iedereen liep gewoon door. Uiteindelijk heb ik iemand bij 
de arm genomen om zijn aandacht te trekken. Hij schrok en was een beetje 
boos.  
 
DINSDAG  
Vandaag ben ik naar Gent gegaan met de auto. Wat een mooie stad toch! 
Zonder auto had ik deze trip helemaal niet kunnen maken. Zomaar snel eens 
op en af ... Ja, ik ben in mijn nopjes met die auto van mij.  
 
WOENSDAG 
Vandaag reed ik met mijn auto naar mijn werk, en plots begon een vrouw naar 
mij te schreeuwen. Ze vond dat ik te snel reed en dat ik gevaarlijk was. Het was 
ook een straat met veel huizen. Misschien woonden er wel kinderen. Ik was 
geschrokken dat die vrouw zo boos was ... Ik vind het niet fijn om anderen boos 
te maken. Maar ja, waarschijnlijk rijden er in die straat veel mensen te snel.  
 
DONDERDAG 
Vandaag heb ik hoofdpijn. Het bureau waar ik werk ligt aan een drukke straat. 
Al dat verkeer maakt echt veel lawaai. Bovendien komen die uitlaatgassen 
binnen als ik even het raam open zet. Misschien heb ik daar ook wel wat 
hoofdpijn van.  
 
VRIJDAG 
De hele dag kreeg ik telefoon. Zelfs terwijl ik op de wc zat, hield mijn gsm niet 
op met rinkelen. En iedereen zegt dat het dringend is. Als ik eens niet opneem, 
vinden ze dat ik niet bereikbaar ben. Ik krijg soms toch een beetje stress van al 
dat getelefoneer. Alsof ik nooit eens op mijn gemak kan zijn.  
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ZATERDAG 
Het is mooi weer, dus ik maai het gras af. Gelukkig heb ik zo'n mini-tractor en 
moet ik zelf niet duwen. De buren zijn soms wel boos, want mijn grasmaaier 
maakt flink wat lawaai. Ik moet dringend op dieet van mijn vrouw. Ze vindt dat 
ik een buikje krijg. Ik wil wel gaan fitnessen, maar een abonnement kost zoveel 
geld. Ach ja, misschien doe ik dat later wel. Nu moet ik het gras afmaaien.  
 
ZONDAG 
Rust! Eindelijk rust! Ik heb me boos gemaakt op mijn kinderen. Het is zo'n mooi 
weer en ze zitten voor de Wii. Soms maak ik me wat zorgen over hen. Ze zitten 
toch al de hele week op school. Zouden ze dan niet beter buiten spelen? 
 


