
PROGRAMMA 

Breukvlakken & Perdu 
seizoen 2021 - 2022 

de Biografie in Psychoanalyse 
in het teken van mannelijkheid 

Schrijvers en psychoanalytici ontmoeten elkaar in Literair Theater 
Perdu in hun liefde voor de biografie. Ze gaan met elkaar in 
gesprek op zoek naar sporen uit het verleden in het heden. 
Werkwijze, uitgangspunten en overeenkomsten komen aan de 
orde, Verschillen worden niet geschuwd. 

Komend seizoen van de Biografie in Psychoanalyse worden de 
levens van de mannelijke cultuurdragers Johan Polak (uitgever), 
Jef Last (schrijver en politiek activist), Herman Hertzberger 
(architect) en Jan Eijkelboom (dichter) onder de loep genomen.  
In het geval van bijzondere vrouwen krijgt gender vaak aandacht. 
We stellen vragen als: welke blokkades worden hen in de weg 
gelegd? Hoe gaan ze daarmee om? Hoe veranderen zij bij 
betreding het veelal door mannen bepaalde speelveld van 
wetenschap, kunst en cultuur? Hoe combineren zij hun carrière 
met geliefden en kinderen?  Hoe zit het met hun invloed op 
anderen, met de constructie van hun postume roem?  
Mannen bepalen in onze maatschappij de norm. Een vrouw kan 
per definitie niet toetreden tot de mannenwereld, de vrouw kan 
alleen zichtbaar zijn als uitzondering, als variatie, als bijzonder 
geval. Paradoxaal genoeg blijven mannen daardoor niet alleen 
als groep, maar ook als mens onzichtbaar en vormen daarmee 
een wereld die onder de radar blijft. Creëren mannen met deze 
verborgen wereld het speelveld waar zij ‘eigen’ baas kunnen zijn. 
(En niet hun moeder?) Hebben mannen er voordeel bij, maar 
misschien ook nadeel van, dat op gender gerichte vragen 
achterwege blijven? Yes or no, In het komende seizoen van  
de Biografie in Psychoanalyse zoeken we de man achter de 
cultuurdrager en gaan daarbij niet stilzwijgend voorbij aan hun 
gender.  



7 oktober 2021 
Koen Hilberdink: J.B.W.P. het leven van Johan Polak 
Psychoanalytische invalshoek: Rolien van Mechelen 

Moderator: Martine Groen 

25 november 2021 
Rudi Wester: Jef Last, 1898 - 1972. Bestaat er een raarder leven dan 

het mijne? 
Psychoanalytische invalshoek: Ton Stufkens 

Moderator: Koen Hilberdink 

29 maart 2022 
Kees van ‘t Hof: de Dordtse dichter Jan Eijkelboom 

Psychoanalytische invalshoek: Greet Kuipers 
Moderator: Hans Sanders 

12 mei 2022 
Christien Brinkgreve: de ruimte van Herman Hertzberger 

Psychoanalytische invalshoek: Martine Groen 
Moderator: Annelies van Hees 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van 
Breukvlakken meldt u dan aan voor de nieuwsbrief op 

www.breukvlakken.nl 
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