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Het begin
'Geboren in Rotterdam'. Er zijn spannender openingen denkbaar van
een levensverhaal. Deze woorden vormen echter wel de eerst bekende
openingszin van een levensverhaal geschreven door een in Nederland
geboren auteur: Desiderius Erasmus, die zijn leven in 1523 op papier
zette. Zijn Compendium uitae is geschreven in de derde persoon enkelvoud en bedoeld als voorzet voor een eventueel toekomstige biograaf,
om zijn nagedachtenis van mogelijke blaam te zuiveren.1 Vita uit 1562
van de Italiaanse goudsmid en beeldhouwer Benvenuto Cellini is veel
omvangrijker, misschien omdat hij er minder vertrouwen in had door
een latere biograaf tot onderwerp te worden uitverkoren.2 In Giorgio
Vasari's vermaarde Levens van kunstenaars (1550), een biografisch
woordenboek van kunstenaars, ontbrak Cellini's levensbeschrijving,
waarna hij besloot zelfde hand aan de ploeg te slaan, althans, hij dicteerde zijn levensverhaal tijdens het beeldhouwen aan een van zijn
leerlingen. Deze heeft vermoedelijk ook de hiernavolgende passage
braaf genoteerd: 'Iemand, die met enig succes zijn talenten gebruikt
1 Voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschenen als: Gort uerhael van het
leven Erasmi van Rotterdam zeljs van hem beschreven (Rotterdam, ca. 1615).
2 Het leuen van Benvenuto Cellini 1500-1571 door hem zelf verteld (Amsterdam 1985).
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heeft en zodoende naam gemaakt heeft in de wereld, zou al tevreden
moeten zijn dat hem vermaardheid beschoren is; maar het is nu eenmaal zo dat men zich in zijn leven moet aanpassen aan wat men anderen ziet doen, en daarom kan het geen kwaad zich zelf wat in de
hoogte te steken.'1 (zie ook Baggerman, 20053). Met nog enkele andere auteurs - ondere anderen Girolamo Cardano en Michel de Montaigne - werden de autobiografieën van zowel Erasmus als Cellini
opgenomen in de internationale eregalerij van de humanistische autobiografieën. Ze waren evenwel niet de eerste auteurs van levensverhalen.
Historici hebben de wortels van het autobiografisch schrijven getraceerd tot ver in de Griekse oudheid (zie Spigt, 1985; Jongeneel, 1989;
Lecarme & Lecarme-Tabone, 1997; Jolly, 2002). Hesiodes (700 v.Chr.)
wordt wei aangewezen als de eerste auteur die over zichzelf schreef.
De eerste sporen worden gezien als zij scheuten van dodengezangen
en lofdichten voor heersers. Pas de Confessiones van Augustinus (354430) kunnen als voorbode van de moderne autobiografie worden gezien. Meer recent is er ook onderzoek gedaan naar autobiografische
geschriften uit de Chinese oudheid, waar schrijvers soms eigen levenbeschrijvingen aan hun werken toevoegden, voorlopers van de moderne flaptekst.
De eerder vermelde autobiografieën uit de renaissance zouden van
deze voorgangers verschillen, omdat ze getuigen van een nieuwe geseculariseerde, individualistische levenshouding. Juist dat zelfbewustzijn, als noodzakelijk ingrediënt van het autobiografisch schrijven, maakt het schrijven van overzichten over dit genre zo gecompliceerd. Uniciteit laat zich nu eenmaal moeilijk langs een meetlat leggen. Nog gecompliceerder wordt het als het individualisme zelf in
diverse gradaties fungeert als belangrijk meetinstrument. De rode
draad in de overzichtsliteratuur van de geschiedenis van dit genre is
immers het toenemende individualisme.
Metamorfose van het levensverhaal rond 1800
Rousseau's Confessions uit de achttiende eeuw vormt, als het gaat om
individualiteitsbesef, een nieuw voorlopig hoogtepunt. Maar ook zijn
drang tot nauwgezet zelfonderzoek wordt beschouwd als een momentum in de geschiedenis van het genre. Anders dan bijvoorbeeld
Augustinus legde hij zijn innerlijke drijfveren niet bloot om nader tot
God te komen, maar om zichzelf aan zichzelf en de buitenwereld te
i Idem, p. 29.
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openbaren: 'Ik ga iets ondernemen wat nooit eerder is gedaan en wat,
als het eenmaal is uitgevoerd, niet zal worden nagevolgd. Ik wil aan
mijn medemensen een mens laten zien zoals hij werkelijk is en die
mens, dat ben ik zelf.'
Op deze wijze begon Jean-Jacques Rousseau zijn autobiografie en
zette daarmee, volgens de gangbare opinie, de toon voor een nieuwe
generatie autobiografen. Anders dan eerdere generaties zouden zij
hun pennen in inkt hebben gedoopt om al schrijvend te proberen
zichzelf te ontdekken (Gay, 1995; Weintraub, 1975,1978; Lejeune,
1971). Deze 'obsessieve neiging tot zelfreflectie' waardoor negentiende-eeuwers waren bevangen resulteerde, aldus de historicus Peter
Gay, in een enorme opgang van het genre van de autobiografie. Gay
baseerde zijn onderzoek echter op een willekeurige selectie autobiografieën van voornamelijk literaire auteurs.
Alleen in Nederland is, dankzij de grootscheepse inventarisatieprojecten, eenveel breder overzicht van egodocumenten voorhanden, niet
alleen geschreven door literair begaafde auteurs maar ook door handelaren, kruideniers, ingenieurs, artsen, huisvrouwen, zeelieden,
boeren, soms zelfs gedicteerd door mensen die niet konden schrijven, zowel in gedrukte vorm als in handschrift, zorgvuldig bewaard
in familiearchieven en bibliotheken (Dekker, 1989,1995).1 Tijdens dit
onderzoek bleek dat het aantal egodocumenten in de negentiende
eeuw inderdaad sterk was gegroeid. Als we ons beperken tot alleen de
door Nederlanders, geboren vóór 1900, geproduceerde levensverhalen, staat de teller momenteel op 3006, waarvan minder dan tien procent dateert van vóór 1800, het jaar van de take-ojf. Die groei zien we
bij de handschriften maar meer nog bij de gedrukte autobiografieën.
We kennen wel vele tientallen in druk verschenen levensverhalen die
voor 1800 zijn geschreven, maar het merendeel hiervan betreft manuscripten die pas in de loop van de negentiende eeuw werden gepubliceerd als teksteditie door een latere bewerker. Eigentijds gepubliceerde autobiografische teksten van voor 1800 zijn er nauwelijks, terwijl
i Rudolf Dekker, Ruud Lindeman & Yvonne Scherf, Egodocumenten van NoordNederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw (Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1993) en Reisverslagen van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin
negentiende eeuw (Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1994), ook op internet:
www.egodocument.net. De aansluitende periode tot 1918 wordt ontsloten. Op
internet raadpleegbaar: Arianne Baggerman, Hans de Valk & Gerard Schulte
Nordholt, Repertorium van gedrukte egodocumenten 1814-1914: http://
www.inghistnl/Onderzoek/Projecten/Egodocumenten; een inventarisatie van
egodocumenten in handschrift door Arianne Baggerman, Ellen Grabowsky en
Gerard Schulte Nordholt zal volgen.
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de drukpers toen toch al enkele eeuwen actief was. Kennelijk was het
genre van de autobiografie - anders dan dat van de roman, het geschiedverhaal, de dichtbundel, het politieke pamflet, het tijdschrift of
zelfs de krant - voor zeventiende- en achttiende-eeuwse uitgevers
commercieel niet interessant
Het is een typerend verschijnsel dat naarmate mensen meer over zichzelf gingen schrijven ook de behoefte groeide aan een fijnmaziger
terminologie. Het Engelse woord mrtobiography ontstond pas rond
1800, in de Nederlandse taal volgde de term ongeveer vijftig jaar later
(Voisine, 1963). Voordien werden omschrijvingen gebruikt, zoals in
de in 1721 gepubliceerde autobiografie van de predikant Passchier de
Fijne over 'het leven door hem zelve beschreeven'.1 De Leidse hoogleraar Jan Willem te Water sprak in de inleiding van zijn, in 1820 geschreven, autobiografie over 'mijn levensberigt'.2 Moses Salomon
Asser betitelde rond 1823 zijn autobiografie als 'Mijne biographie'.3
De uitgever van de autobiografie van C.R.T. KrayenhofFsprak in 1844
van 'eigen gedenkschriften' en van 'eigen-levensschets'.4 De loswerkman en marskramer Egbert Koning publiceerde in 1860 zijn autobiografie onder de titel: 'Ware beschrijving wegens den levensloop van
mij (...) door wie dit boek zelf is gemaakt'.5 De predikant Johannes
Decker Zimmerman sprak in 1863 als eerste over zijn 'autobiografie',
de herinneringen van Lodewijk van Toulon werden rond 1875 uitgegeven als 'auto-biographie'.6 De autobiografie van de hoogleraar
Georg Willem Vreede werd in 1883 door zijn zoon gepubliceerd met
de traditionele titel 'Levensschets van G.W. Vreede naar zijn eigen
handschrift uitgegeven', maar in de inleiding noemde hij het boek
een 'autobiographie'.7 Vanaf die tijd werd het woord autobiografie
vaker gebruikt, maar pas in de twintigste eeuw raakte de term werke-

1 'Het leeven en eenige bysondere voorvallen' in: P. de Fyne, Eenige tractaetjes (pp.
1-108). Amsterdam, 1721.
2 Levensberigt van Jan Willem te Water (z.p., 1825).
3 Nationaal Archief, tweede afdeling (in het vervolg afgekort als NA II), collectie
(coll.) Asser, inv. nr. 11.
4 H.W. Tydeman (red.) 1844. Levensbijzonderheden van den luitenant-generaal baron
C.R.T. Krayenhojjf; door hemzelven in schrift gesteld. Nijmegen.
5 Ware beschrijving wegens den levensloop van mij Eïgbert Koning, door urie dit boek zelf is
gemaakt (z.p., 1860).
6 Eene kostschool in 179 5; mijn verblijf aldaar. Utrecht, 1863; Autobiographie van Mr.
L. van Toulon (z.p., z.j.).
7 Levensschets van G.W. Vreede. Naar zijn eigen handschrift uitgegeven door A.C. Vreede
(Leiden, 1883).
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lijk ingeburgerd. Deze ontwikkeling is veel meer dan de geschiedenis
van een woord, het begrip kreeg in deze periode zijn moderne contouren.
Uniciteit of unieke tijd?
Tot zover geeft het Nederlandse onderzoek naar autobiografieën geen
aanleiding het gangbare beeld van een radicale omslag in het autobiografisch schrijven rond 1800 te herzien. Dat komt anders te liggen
wanneer we verder kijken dan alleen naar begrippen en getallen en
ook de inhoud van deze levensverhalen in ogenschouw nemen. Volgens het gangbare beeld zou die explosieve toename van levensverhalen in de negentiende eeuw immers het gevolg zijn van een toenemende individualisering die tot uitdrukking zou komen in een
groeiende behoefte aan introspectie. Deze motivatie zien we slechts
terug in een klein gedeelte van de autobiografieën. De bioloog en
scheikundige Pieter Harting (1812-1885) komt bijvoorbeeld aan het
beeld tegemoet In zijn voorwoord beweert hij tot het schrijven te zijn
aangezet door 'eene door mijzeive gevoelde behoefte om eenen terugblik op mijn eigen levensweg te slaan [en] mijnen eigenen ontwikkelingsgang na te sporen'.1 Willem Rooseboom, voormalig gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië opende zijn vierdelige, 1164 pagina's
lange autobiografie zelfs met de aanhef van Rousseau in zijn Confessions.2 De auteur wil proberen met zijn eigen 'in volkomen oprechtheid beschreven levenslessen' in diens voetsporen treden. Ook de
edelman Johan Frederik Carel van Hardenbroek (1807-1871) beweert
zich door Rousseau te hebben laten inspireren. Door het gure weer
veroordeeld om binnen te blijven, was hij diens Confessions gaan lezen
en steeds meer gefascineerd geraakt door de overeenkomsten tussen
zijn eigen karakter en dat van de grote schrijver. Hij nam zich vervolgens voor op dezelfde voet zijn eigen leven te ontleden, maar bracht
het slechts tot acht pagina* s.3 Het weer was vermoedelijk omgeslagen.
Hoe belangrijk het klimaat was, blijkt wel uit de vele dagboeken die in
dezelfde periode zijn geproduceerd waarin niet zozeer de gemoedsbewegingen van de auteurs als wel - naast de bezoekjes aan vrienden en
familie - vooral de weersgesteldheid zorgvuldig is opgetekend. Eenzelfde voorkeur voor de buitenwereld boven het innerlijk landschap
1 P. Harting (1961), Mijne herinneringen (p. n). Amsterdam.
2 Koninklijke Instituut voor de Tropen, Leiden, H1319-1.
3 Rijksarchief (RA) Gelderland, Familiearchief (FA) Van Spaen, inv. nr. 256.
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zien we terug in het gros van de negentiende-eeuwse terugblikken op
het eigen leven. Tegenover de autobiografieën van schrijvers met eeen
intieme en introspectieve aard stond een veelvoud aan autobiografieën met een, hoe paradoxaal het ook klinkt, toch tamelijk onpersoonlijk karakter. De auteurs hiervan waren niet vrij van passie of van
neurotische trekjes. Het object van hun passie verschilde echter van
het gangbare idee. De pennen van veel van deze schrijvers leken niet
zozeer in beweging te zijn gezet om het eigen innerlijk te ontsluieren
als wel om de wereld om zich heen te beschrijven of, beter gezegd,
om zichzelf te documenteren in relatie tot de wereld om hen heen.
Het gangbare beeld van negentiende-eeuwse schrijvers die zich achter
hun bureau zetten om hun zielenleven aan het papier toe te vertrouwen maakte plaats voor het visioen van een gezelschap nijvere kantoorklerken voortgedreven door een obsessieve drang de doffe dreun
van hun monotone leven op papier te zetten. Als deze auteurs niet de
behoefte hadden hun eigen innerlijk te ontrafelen, waar kwam hun
schrijfwoede dan wel uit voort?
In het onderzoeksproject 'Controlling time and shaping the self
wordt dan ook gezocht naar een nieuwe verklaring voor de enorme
stijging van het aantal egodocumenten in de negentiende eeuw, een
verklaring die zich niet concentreert op de inhoudsanalyse van literaire hoogtepunten maar een veel breder spectrum aan egodocumenten
onder de loep legt (Baggerman, aoosb; Baggerman & Dekker, 2005).
Een van de verklaringen voor de opbloei van het 'genre' wordt gezocht in een verandering in het tijdsbesef en het historisch bewustzijn
in de jaren 1750-1850. Deze periode zou zijn gekenmerkt door een
breukervaring in het historisch bewustzijn, die een gevolg zou zijn
van een enorme versnelling van politiek-sociale, economische en
technische ontwikkelingen. Hierdoor ontstond een bewustzijn waarin het heden niet logisch voortvloeit uit het verleden en waarin de
toekomst - alweer een nieuw woord in de Nederlandse taal rond 1800
- openligt. De toename van de behoefte zichzelf en het eigen verleden
op papier vast te leggen, kan wellicht worden verklaard als een reactie
op de breukervaring tussen heden en verleden, als een poging om
'ervaringen te controleren, waarop niet op grond van eerdere ervaringen kan worden geanticipeerd' (Koselleck, 1979). Door de grote technische veranderingen sinds de vroege negentiende eeuw, zoals de
komst van stoomschepen, treinen en fabrieken, werden autobiografen zich er zichtbaar van bewust dat hun eigen levens deel uitmaakten
van het verleden. Zij zagen hun jeugd steeds vaker als onderdeel van
een verloren gegane wereld. Dat bewustzijn bevorderde weer de
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groeiende populariteit van het op schrift vastleggen van de ervaringen
uit het persoonlijk verleden.
Terugblik op een veranderende wereld
Anders dan in de vroeg-moderne levensverhalen wordt in negentiende-eeuwse autobiografieën de veranderende wereld een belangrijk
thema. Die veranderingen zijn velerlei en vanzelfsprekend afhankelijk
van het jaar van terugblik. In de eerste decennia van de negentiende
eeuw concentreert men zich niet toevallig vooral op de politieke omwentelingen. Autobiografen die de Bataafse revolutie en de Franse
overheersing rond 1800 hadden meegemaakt, keken op deze jaren
terug als een periode van ongekende vernieuwing. Deze werd, afhankelijk van de opvattingen van de auteur, positief dan wel negatief gewaardeerd. De hoogleraar in de landhuishoudkunde Jan Kops dacht
in 1839 met grote voldoening terug aan de omwenteling van 1795,
omdat alle 'verbeterde inrigtingen na dat tijdvak hieraan zijn toe te
schrijven', en vertelde vol trots over zijn bijdragen aan de verbeteringen op landbouwkundig gebied.1 De Zeeuwse secretaris N.C. Lambrechtsen sprak in 1822 daarentegen met afschuw over de geestvan
anarchie die in die dagen heerste. Voor mensen later in de eeuw
vormde 1848 de cesuur - het jaar van de Parijse februarirevolutie en
de liberale grondwetherziening in Nederland.2
Hoe later in de negentiende eeuw autobiografen zich aan het schrijven zetten, des te meer aandacht besteedden zij aan de technologische ontwikkelingen. Zo illustreerde de Haarlemse schoolmeester
Willem van den Huil het enorme verschil tussen zijn leven toen en
thans, in 1854, met een verwijzing naar het vervoer.3 Toen hij opgroeide, in de decennia rond 1800, was het nog een drukte van belang
op de trekvaart tussen Amsterdam en Haarlem. Het veer bestond uit
'46 volksschuiten, 40 paarden, 28 schippers, 28 knechts, 40 jagers, 9
zeilschepen, een scheepswerf enz.'4 Maar dit behoorde toen hij ouder
was tot het verleden. De bestrating van de weg langs de vaart, die het
vervoer per rijtuig mogelijk maakte, had het vervoer te water een gevoelige slag toegebracht. De genadeklap kwam in 1839, toen langs
hetzelfde traject de spoorlijn werd geopend. De lezer kan wel bedenken hoe druk het vroeger in de Spaarnewoudestraat was, de straat
1 Universiteitsbibliotheek Utrecht, Handschriften, inv. nrs. 8 en B 28.
2 Rijksarchief Zeeland, Heerlijkheid Ritthem, inv. nr. 16.
3 Raymonde Padmos (red.) (1996). Willem uan den Huil, Autobiografie (1778-1854).
Hilversum.
4 Idem, p. 52.
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'waar thans een doodelijke stilte heerscht', aldus Van den Huil.1 Vijftien jaar later beschreef Joan Cornelis Reynst - hoge ambtenaar in
Indië, grootvader van de schrijver Louis Couperus - de transportrevolutie toen hij zijn in 1815 ondernomen tocht van Arnhem naar Amsterdam in het geheugen riep: 'Genoemde transportmiddelen (diligence en beurtman) en de inrigting van gemeld schip vergelijkende
met de sedert ingevoerde verbetering, staat men verbaasd van het
onderscheid.'* De politicus J.P.J.A. van Zuylen van Nyevelt memoreerde in zijn herinneringen uit 1883 eveneens de grote vooruitgang op
het terrein van vervoer: 'Men kan zich thans moeilijk meer de zwarigheden voorstellen die voor een halve eeuw nog aan het reizen, zelfs
op korte afstanden, verbonden waren, en men meende reeds in den
gouden eeuw te verkeeren door de stoombooten die pas in de vaart
gekomen waren, maar nog betrekkelijk zeer langzaam voeren in vergelijking tot de snelheid die later verkregen is.'3
Ook veranderingen op het gebied van ruimtelijke ordening worden
nadrukkelijk gememoreerd. Zo beschrijft de Amsterdamse theoloog
Samuel Muller in zijn autobiografie de metamorfose van zijn geboorteplaats Krefeld in 1862 als volgt: 'De pleintjes en plaatsen in en buiten de stad (...) zijn, met het ommuurde protestantsche kerkhof (...)
verdwenen voor de breede straten die er thans over leiden en voor de
groote woonhuizen en fabrieksgebouwen die nu de ruimte innemen,
en de stijve moes- en vruchttuinen die weleer om de stad liepen en
zoogenoemde wandelingen aanboden, zijn met een groot gedeelte
der omliggende graanvelden en schrale weilanden, door pleinen en
straten met allerlei magazijnen en fabrieken vervangen.' De bevolking
was gegroeid tot zeker 50.000 inwoners en dat had de stad 'van eene
kleine tot eene groote gemaakt'.4
Het dynamische zelfbeeld
Een andere nieuwe ontwikkeling binnen negentiende-eeuwse levensverhalen is de toenemende aandacht voor de historiciteit van mensen
en gebruiken (Baggennan & Blaak, 2005). Voormalig gouverneurgeneraal van Indië James Loudon typeert in zijn levensverhaal van
1892 een van zijn voorgangers als een ambtenaar 'van den ouden
schooP, dat wil zeggen iemand die zijn opleiding in de praktijk heeft
1 Idem, p. 599.
2 NA H, coll. PA J.C. Reynst, inv. nr. 40, katern 4.
3 NA II, coll. J.P.J.A. van Zuylen van Nyevelt, inv. nr. 53.
4 UniversiteitbibliothcekAmsterdam, Handschriften (HS): XIIIB 23.
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gehad.1 Willem van den Huil, geboren in 1778, vertelt in zijn autobiografie over een oude tafelgewoonte die in zijn kindertijd nog gangbaar was, namelijk dat men tijdens het eten niet met de linkerhand op
tafel mocht leunen, noch met deze hand iets mocht aanpakken. Ook
de historiciteit van kinderkieding komt aan bod als hij de geboorte
van het matrozenpakje vermeldt: De 'lange broeken of zoogenaamde
pantalons' die men kinderen tegenwoordig zag dragen, waren in zijn
jeugd nog onbekend, 'en slechts matrozen droegen zeV Het dagelijks leven van nog maar enkele decennia eerder had nu iets bijzonders, bijna exotisch gekregen.
Soms schuilt achter de beschrijvingen van oude gebruiken een zeker
nostalgisch gevoel, een typisch modern sentiment dat slechts mogelijk is dankzij het nieuwe historische besef. De typering die Loudon
van zijn voorganger gaf, was positief bedoeld: 'Het ware te wenschen', zo schrijft hij, 'dat in de tegenwoordige moeilijke tijden het
gouvernement rijker ware aan dergelijke uit de praktijk geboren selfmade men.'3 Ook anderen dachten met weemoed terug aan vroeger
tijden, toen er overal nog eenvoud en werklust heerste. Maar het nieuwe besef van de 'onherhaalbaarheid' van het verleden deed niets anders resten dan een weemoedige beschrijving van de goede oude tijd.
De jeugd kreeg in negentiende-eeuwse autobiografieën een veel prominenter plaats dan in oudere levensverhalen. Het nieuwe historische
besef creëerde een grotere afstand tussen het ik uit vroeger tijd en het
'hedendaagse' ik van de auteur tijdens zijn schrijfproces, wat de weg
vrijmaakte voor uitgebreide herinneringen aan de jeugdjaren. De
Delftse fabrikant F.W. Braats bijvoorbeeld, schetste in zijn autobiografie van 1886 een mooi portret van zijn kindertijd in de jaren twintig
en dertig van de negentiende eeuw. Hij had vooral aangename herinneringen aan de tuin van zijn vader, even buiten de stad, waar hij en
zijn zusje de woensdag- en zaterdagmiddagen doorbrachten. Zij hadden daar allerlei speelgoed tot hun beschikking als vliegers, hoepels,
vogelknippen, schommel, wipplank, stelten 'en wat al niet'.4 In die
tuin werden heel wat avonturen beleefd: 'En alzoo vlogen onze jongelingsjaren, steeds bij de verpligte werkzaamheden, onder heerlijk
genot voorbij.' Een aantal auteurs van autobiografieën was zo breedsprakig over hun jeugdherinneringen dat zij overleden nog voordat zij
aan het beschrijven van latere levensfasen toekwamen. Weer anderen
1 NA II, coll. Loudon, inv. nr. i.
2 Willem van den Huil, Autobiografie (1778-1854), Raymonde Padmos, ed. (Hilversum: Verloren, 1996) (Reeks Egodocumenten 10), p. 414.
3 NA II, coll. Loudon, inv. nr. i.
4 Gemeentearchief Delft, HS aanwinsten (492), doos 7, nr. 13.
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kozen er bewust voor zich tot hun kindertijd te beperken. Jeugdherinneringen worden in de negentiende eeuw een autobiografisch genre
op zichzelf. De jurist Jacobus Anthonie Fruin vulde in 1870 vele bladzijden met herinneringen aan zijn ouderlijk huis rond 1830, over de
gezellige avonden in familiekring met een handwerkende moeder en
een lezende vader, terwijl hij zich met zijn broertjes en zusjes amuseerde, bijvoorbeeld met de 'lekkers-winkel* die hij samen met zijn
broertje Robert Jacobus - later een beroemd historicus - en zijn zusje
Bet had opgezet in een alkoof van de woning.1
Het besefte leven in een steeds veranderende, voortschrijdende tijd
waarin geen terugkeer mogelijk is, zorgde er ten slotte vooral voor dat
schrijvers van negentiende-eeuwse autobiografieën hun leven steeds
meer in termen van ontwikkeling gingen zien. Zo vertelt self-made-man
Samuel Muller in zijn autobiografie het verhaal van zijn intellectuele
vorming en ontwikkeling en beschrijft hij zo de geschiedenis van de
arme jongen die het tot hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium wist te brengen.2 F.W. Braats beschrijft in zijn levensverhaal hoe
hij van kantoorklerk tot fabrieksbaas wist op te klimmen, door zijn
ogen ferm op de toekomst te blijven richten.3 Hij zag weinig kansen
voor zichzelf op kantoor en besloot daarom in de leer te gaan bij een
loodgieter. Later nam Braats de beslissing in de zinksmederij te gaan,
omdat hij inzag dat het zinkvak 'eene goede toekomst tegemoet ging,
vooral ook het ornement'. Dat had hij goed ingeschat, gezien de
bloeiende ornamentenfabriek die hij opbouwde. De arts Derk Doyer
plaatste zijn leven eveneens in een ontwikkelingsperspectief, met
toekomstgerichtheid als cruciale geesteshouding.4 Om die reden was
hij in 1841 naar 's Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen
gegaan, had hij een carrière in Indië verkozen boven een loopbaan in
Holland, maar had hij vervolgens besloten de dienst te verlaten en
zich als arts te vestigen.
Veel negentiende-eeuwse autobiografen vertellen een verhaal van verandering, ontwikkeling en verschil Terwijl zij het onderscheid tussen
vroeger en nu thematiseerden, historiseerden ze ook hun eigen persoonlijkheid, gevormd door de veranderende wereld om hen heen,
ongrijpbaar maar begrijpelijk gemaakt in deze levensverhalen van
mensen die oud werden in een hun vreemde wereld. Daarin is, zoals

1
2
3
4
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luitenant-ter-zee Marin Henry Jansen het formuleerde, 'bijna niets
onveranderd gebleven'.1
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