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Accreditatiepunten zijn aangevraagd, neem contact op met Breukvlakken via: 

secretariaat@breukvlakken.nl 

PROGRAMMA 

Breukvlakken & Perdu 
seizoen 2022 – 2023 

de Biografie in Psychoanalyse 

Ook het komend seizoen ontmoeten biografen en psychoanalytici elkaar in 
Literair Theater Perdu. Vanuit een gemeenschappelijke belangstelling voor 

levensgeschiedenissen spreken ze over hun werk. Uitgangspunt voor dit 
gesprek is steeds een recent verschenen biografie. Werkwijze, 

uitgangspunten, overeenkomsten en verschillen in aanpak komen aan de 
orde. De biograaf kiest er bijvoorbeeld voor om met name feiten uit het leven 

van de gebiografeerde te presenteren, de analyticus formuleert juist 
hypothesen omtrent samenhang en structuur. Wordt de hoofdpersoon gemist 

bij het componeren van het levensverhaal? Voor wie wordt de biografie 
eigenlijk gemaakt? Levert het verzamelen van feiten vanuit één bron of juist 

vanuit verschillende bronnen een evenwichtiger beeld op? 
En dit zijn nog maar een paar van de vragen die op zoek zijn naar een 

antwoord! 

13 oktober 2022 
Lieneke Frerichs: Nescio, leven en werk van J.H.F. Grönloh 

psychoanalytische invalshoek: Johan Schokker 
moderator: Koen Hilberdink 

8 december 2022 
Hubert Smeets: Hans van Mierlo, een wonderbaarlijk politicus 

psychoanalytische invalshoek: Rolien van Mechelen 
moderator: Maaike Meijer 

2 maart 2023 
Mirjam van Hengel: Dola de Jong, over haar schrijverschap  

en de hele mikmak 
psychoanalytische invalshoek: Martine Groen 

moderator: Rudi Wester 

20 april 2023 
Aleid Truyens: Leven in de verbeelding, Hella S. Haasse, 1918 - 2011 

psychoanalytische invalshoek: Greet Kuipers 
moderator: Koen Hilberdink 



De biografieën 

• Frerichs, Lieneke: Nescio, leven en werk van J.H.F. Grönloh, van 
Oorschot 2021 

• Smeets, Hubert: Hans van Mierlo, een wonderbaarlijk politicus, De 
Bezige Bij, 2021 

• Mirjam van Hengel: Dola. Over haar schrijverschap en de hele mikmak, 
De Bezige Bij, 2022 

• Truyens, Aleid: Leven in de verbeelding, Hella S. Haasse, 1918 -2011, 
Querido 2022 

Redactieraad: Martine Groen, Annelies van Hees, Koen Hilberdink, Rolien van 
Mechelen, Maaike Meijer, Johan Schokker, Rudi Wester 

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

www.breukvlakken.nl 

http://www.breukvlakken.nl

