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De herkomst of levensloop van het vak biografiek
Imagination is more important than knowledge.
maar…zonder knowledge geen imagination…
Einstein.

	
  
Het allereerste, voorzichtige ontstaan van biografiek vindt plaats rond 1900, in de tijd dat er in de maatschappij veel
nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, vooral op technologisch en cultureel gebied. Er heerst een sterk
vooruitgangsgeloof en Wenen is hierin een belangrijk centrum.
Freud, Jung en Adler als stamvaders van de psychologie alle drie opgeleid als arts, werken aan het ontwikkelen van
nieuwe inzichten over de menselijke ziel. Deze veranderingen vinden dus in eerste instantie plaats vanuit een stroom
waarin de ‘medische hoek’ sterk vertegenwoordigd is. Freud ontwikkelt de psychoanalyse vanuit onder meer de
begrippen Traumdeutung, Libido, Eros en Thanathos. Hij legt sterk de nadruk op de vroeg-kinderlijke ontwikkeling en
daarmee het belang van het verleden. Jung is de man van de analytische psychologie. Hij gaat uit van een collectief
onbewuste dimensie waarmee het individu in de hier en nu situatie via de wereld van symbolen en archtypen
verbonden is. Volgens Adler tenslotte, kent de mens op een onbewust niveau doel en bestemming van het leven;
hij richt zich dus sterk op de toekomst. Begrippen als levensplan, geldingsdrang en gemeenschapsstreven vormen
de basis van zijn Individualpsychologie.
Vanuit de denkwerelden van deze drie grondleggers is een heel spoor af te lezen van waaruit zich de hoofdstroom
van de psychologie zich heeft ontwikkeld, zoals in het behaviourisme en de humanistische psychologie van Skinner,
Rogers, Fromm, Eriksson, Maslow en vele anderen. In onze tijd zien we dat naast onder meer gestalt, cognitieve
gedragstherapie, psychosynthese, NLP, systemisch werk en mindfulness, de narrative psychologie zich ontwikkelt.

	
  
Naast genoemde drie psychiaters is er in die tijd ook toenemend sprake van een theologisch/filosofische stroom,
waarin onder andere Martin Buber zijn inzichten publiceert over Ich – und – Du en later Viktor Frankl zijn logotherapie
ontwikkelt. Ook Wittgenstein is als filosoof in zekere zin in deze stroom onder te brengen.
Ook in 1909, heeft Rudolf Steiner zijn geesteswetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van de wereld en de
mensheid tot een voorlopige afronding gebracht in zijn boek “De wetenschap van de geheimen der ziel”, dat een jaar
later, in 1910 verschijnt. Tegelijk met zijn Christologie ontwikkelt hij de Antroposofie in engere zin als “Wijsheid
betreffende de mens” en onderzoekt hij het menselijk organisme naar lichaam, ziel en geest.
Na het ontwikkelen van zijn verstrekkende menskundige inzichten m.b.t.
het zenuw-zintuigstelsel volgen uiteenzettingen over een fundamenteel
geesteswetenschappelijke psychologie, occulte fysiologie en de mens
als geestelijk wezen.
Pas aan het eind van zijn leven kan hij in 1924 zijn karmabegrip
uitwerken zoals wij dat kennen uit de karmabanden van de GesammtAusgabe (GA). Hij brengt daarin de niet direct zichtbare kant van de
levensloop in beeld en maakt de werkelijkheid van meerdere
aardelevens ook voor het denken van de westerse mens toegankelijk.	
  

	
  

	
  

Ook in de kunst speelt Wenen in dezelfde periode een belangrijke rol:
Gustav Klimt schildert ‘de Kus’ en Oskar Kokoschka is actief in de
Wiener Werkstätte, een broedplaats voor vernieuwing in de kunst die
uitmondt in Jugendstil en Art Nouveau.
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Voor de ontwikkeling van de biografiek is met name de relatief onbekende stroom van Adler van belang.

	
  

In 1933, het moment waarop Christus weer direkt te ontmoeten is in de
etherwereld, verschijnt van een naar de V.S. uitgeweken leerlinge van Adler,
Charlotte Bühler(1893 -1974), ‘Der Lebenslauf als psychologisches Problem’.
Dit boek is te zien als een voorbode van de biografiek, misschien kun je zeggen
dat hier de conceptie van biografisch werk plaatsvindt.
Door de opkomst van Hitlers nationaal-socialisme en de toenemende
oorlogsdreiging krijgt deze gebeurtenis weinig aandacht. Vanzelfsprekend is er in
de tweede wereldoorlog weinig belangstelling voor reflectie en bezinning op de
levensloop en ook in de na-oorlogse jaren van wederopbouw heeft dit voor de
meeste mensen geen prioriteit. Het duurt tot halverwege de jaren zeventig
voordat hiervoor weer meer ruimte komt. In de tussenliggende jaren is biografiek
nagenoeg ‘ondergronds’ gebleven.

	
  
Algemeen, zowel in Nederland als internationaal, wordt Bernard Lievegoed gezien als grondlegger van het Biografisch
werk. Als Anthroposofisch arts en later psychiater is hij vertrouwd met de menskunde zoals die door Rudolf Steiner is
ontwikkeld. Binnen de medische sectie van de Freie Hochschule für Geisteswissenschaft aan het Goetheanum in
Dornach werkt hij aan het verder toegankelijk maken van het Anthroposofisch mensbeeld en de wetmatigheden in de
menselijke ontwikkeling. De Duits-Braziliaanse arts Gudrun Burkhard wordt op dit gebied al spoedig mede-pionier en
met haar boek ‘Het leven in de hand nemen’ maakt zij vele jaren later vooral school in Brazilië en Midden-Europa.

In 1976 verschijnt Bernard Lievegoed’s boek ‘De levensloop van de mens’, en dat
wordt in brede kring zeer positief ontvangen. Ook nu nog, 33 jaar later, is het
lezenswaardig boek, zij het dat
het hoofdstuk over de vrouwelijke biografie inmiddels volstrekt gedateerd is. Het
niet veel later geschreven ‘Mens op de drempel’ is te zien als een vervolg op en
een verdieping van het thema.
In hetzelfde jaar schrijft Gail Sheehy het boek ’Passages’ (in de nederlandse
vertaling ‘Wie niet’), een werk dat ook in de stroom past van Charlotte Bühler. Het
is zeer goed leesbaar omdat de stijl zowel iets heeft van fictie als van non-fictie, het
kijkt ‘gewoon’ naar biografische fenomenen en wetmatigheden. Gail Sheehy bereikt
wereldwijd een zeer groot publiek.

	
  
De ontwikkelingen binnen de Humanistiek gaan sindsdien snel. Er is een grote wetenschappelijke belangstelling voor
het levensverhaal, al wijst het Humanisme de aanname van het bestaan van een geestelijke wereld af als zijnde een
‘geloof’. Vooral op het gebied van (loopbaan)coaching wordt veel gewerkt vanuit het levensverhaal en met name
Adriaan Hoogendijk en Eva de Waard, schrijfster van “De veldheer en de danseres”, leveren belangrijke bijdragen.
Biografisch werk op basis van de Antroposofie gaat uit van de mens als geestelijk wezen en de ontwikkeling van
mens en aarde wordt geplaatst in een omvattend perspectief van meerdere aardelevens (karma en reïncarnatie) en
de geestelijke wereld als realiteit. De ontwikkelingen van de laatste vijfentwintig jaar worden hieronder beschreven.

BIOGRAFIEK; VANUIT DE ANTROPOSOFIE GEÏNSPIREERDE ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND.	
  
	
  

	
  

	
  

Na zijn werk als heilpedagogisch arts en oprichter van de Zonnehuizen in Zeist,
heeft Bernard Lievegoed zijn ervaring als studentenpsychiater in Rotterdam
omgezet in zijn initiatief van de Vrije Hogeschool. Op deze plek kan het
biografiewerk zich langs verschillende sporen ontwikkelen: inhoudelijk wordt de
ontwikkeling van het vak opgepakt wordt door mensen als Rinke Visser, Don
Dugger, Josien de Vries en Lili Chavannes. Dit werk mondt uiteindelijk uit in het
Instituut voor Biografiek met een vier-jarige opleiding tot biografisch consulent. Als
zij de leiding van het Instituut hebben overgedragen aan Marijke Steenbruggen en
Peter Vullers, krijgen Rinke Visser en Josien de Vries hun handen vrij om te werken
aan verdere inhoudelijke vernieuwing. Het meest recente resultaat van dit
pionierswerk bestaat uit het werken met Drieluiken.
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Bij Drieluiken vormen drie eenvoudige schetsen van een biografisch samenhangend geheel als het ware de panelen
van een iconostase die “werken aan de drempel” op een transparante, hygiënische en veilige manier mogelijk maken.
De vormkant van ontwikkeling van de Vrije Hogeschool-impuls wordt opgepakt door Ria en Adriaan Deking Dura, die
ook mede aan de wieg staat van de Triodosbank.
Aan die kant van het spectrum werkt ook Jan Saal die later zijn initiatiefkunde onderbrengt binnen Moira, het
biografiepraktikum van Ingrid Busink met een sterke nadruk op gemeenschapsvorming.
De meer op (ped)agogische en organisatie-ontwikkeling gerichte biografische stroom wordt vooral zichtbaar via het
door Lievegoed opgerichte Nederlands Pedagogisch Instituut (NPI). In deze stroom is het werk te plaatsen van
Coenraad van Houten (‘Leren van het Levenslot’, gebaseerd op het leren van volwassenen), Jos van de Brug en
Cees Locher (‘Ondernemen in de Levensloop’), Jerry Schöttlndreier (Levenslijnen) en Lex Bos, de grondlegger van de
‘Dynamische Oordeelsvorming’, nu ondergebracht in de Stichting Dialoog waarin o.a. Martin van de Broek, Ron
Henkes, Marjolein Thiebout, Ruud Spaargaren, Vera Klein en anderen de inzichten Van Bos verder ontwikkelen.
Tenslotte kan ook het narratieve werk van Cees Zwart tot de NPI-stroom gerekend worden.
Ook buiten het NPI inspireert Lievegoed; als voormalig docent aan Hogeschool de Horst werkt Gabriel Prinsenberg
met name het groepsdynamische en later samen met Olga Bohnsack ook het kunstzinnige aspect van biografisch
werk uit. Hij heeft meerdere boeken over ontwikkelingen in de levensloop gepubliceerd en voert al jarenlang de
redactie van de periodiek BioGraphein (aanmelden via: biografiecounseling@hetnet.nl).
De kunstzinnig therapeutische benadering van biografisch werk krijgt aandacht in het opleidingsinstituut de Wervel,
opgericht door Leen en Eva Mees, die ook samen met Aalt v.d. Berg belangrijk biografisch pionierswerk hebben
verricht in de verslaafdenzorg en Arta hebben opgericht. Arta maakt nu deel uit van de Lievegoed Zorggroep en in
deze instelling heeft biografisch werk een vaste plek verworven in de therapeutische aanpak.
De Wervel is later opgegaan in de afdeling Sociaal Kunstzinnige Therapie van de Hogeschool Leiden, die op zich is
voortgekomen uit het werk van Cornelie Hermans in haar scholingsinstituut De Kleine Prins .
Ook in Leiden krijgt deze meer kunstzinnig-biografische impuls vorm in de Zonneboom door Ger v.d. Pas en Jan de
Laat; Christine Gruwez levertt op diezelfde plek in de Academie voor Sociale Kunst belangrijke bijdragen.
Al in een vroeg stadium combineert Dineke Vis in haar centrum ‘Wonderwel’ in Eext kunstzinnig werken met een
Biografieprakticum, dat zij samen met Jerry Schötteldreier ontwikkeld heeft (zie Levenslijnen).
Vanuit de medisch-menskundige kant heeft Ate Koopmans het biografiewerk een impuls gegeven door zijn
werkplaatsen voor Praktische Menskunde. In samenwerking met Lili Chavannes en Paul Wormer is er een basis
gelegd voor karma werk, de nachtkant van de biografie. Jaap van de Weg werkt als arts ook vanuit de medische
invalshoek aan biografische menskunde waarin het zelf waarnemen van lotsgebeurtenissen, het herkennen van
karmische samenhangen en de wetmatigheden in de menselijke constitutie en wezensdelen centraal staan.
Tenslotte het werk van Manfred van Doorn. Hij werkt vanuit een heel eigen, oorspronkelijke invalshoek aan
biografische thema’s en karma. Persoonlijk leiderschap en organisatie-ontwikkeling staan hier centraal.

ORGANISATIE IN NEDERLAND.
Vanaf 1996 vinden de meeste van deze biografische benaderingen, methoden en technieken een platform in het
Instituut voor Biografiek (www.biografiek.nl), dat dit jaar haar twaalf-en-een-half jarig jubileum viert.
Primair voortgekomen uit een verzelfstandiging van het biografisch werk dat in de Vrije Hogeschool door met m.n.
Rinke Visser en Josien de Vries is ontwikkeld, vormt het als opleidings- en cursusinstituut een ontmoetingsplek waarin
het vele werk dat door de hierboven genoemde pioniers is verricht, een vervolg krijgt.
Zowel in de 4-jarige opleiding tot Biografisch Coach als in de opleiding tot Ouderschapsconsulent hebben al veel
mensen zich kunnen bekwamen in de verschillend aspecten van biografisch werk.
De belangrijke functie die eerder het Netwerk voor Biografiewerkers lange tijd heeft gehad als platform voor
onderlinge ontmoeting, uitwisseling en deskundigheidsbevordering is daarmee voor een deel overgegaan naar het
Instituut voor Biografiek en de Stichting Ubuntu practica (voorheen Moira), een ander deel van nascholing en intervisie
zou kunnen komen te liggen bij de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk.
Deze beroepsorganisatie voor Biografiewerk (www.biografieberoep.nl), in 2006 opgericht door Vera Klein, Jacques
Meulman en Femke Kooijman, stelt zich ten doel de herkenbaarheid van biografisch werk te bevorderen.
D.m.v. registratie, certificering en het organiseren van nascholing wordt gestreefd naar een verdere
professionalisering en een steviger verankering van het vak in de samenleving, ook in economisch opzicht.
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Het wezen “Biografia”.
Nadat zich vanaf 1976 in Nederland een veelstromenland of misschien wel een hele ‘delta’ aan biografisch werk heeft
ontwikkeld, zou je kunnen zeggen de levensloop van het wezen “Biografia” zich sindsdien van west naar oost gezien,
grofweg langs de onderstaande drie sporen beweegt. Je zou kunnen spreken van:
1) een ‘Leidse’ impuls:
Sterk verwant met de verbindende impuls van Zeylmans van Emmichoven, zijn ‘De Zonneboom’ en de Academie voor
Sociale Kunst, initiatieven van Ger v.d. Pas en Jan de Laat actief op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en
kunst.
Op hetzelfde gebied heeft zich het cursusinstituut ‘De kleine Prins’, een initiatief van Cornelie Hermans bewogen.
Zij heeft ook aan de wieg gestaan van de leerplanontwikkeling die heeft geleid tot de erkende beroepsopleiding
Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden.
Martin van de Broek, Ruud Spaargaren en Ron Henkes verzorgen het oorspronkelijke Levenslijnen-initiatief vanuit
Dialoog, de stichting voor dynamische oordeelsvorming.
2) een ‘Zeister’ impuls:
Een eerste ontwikkeling vindt plaats zich binnen de Vrije Hogeschool in het Propedeutisch Jaar: biografisch werk om
adolescenten te leren contact te maken met hun levensdoel in het licht van studie/beroepskeuze. Vervolgens komen
er vragen vanuit de ouders van de VH-studenten, die enthousiast geworden door hun kinderen, ook zelf kennis willen
maken met biografisch werk. Daarvoor wordt een cursus opgezet en ontwikkeld door Rinke Visser, Don Dugger,
Josien de Vries en Lili Chavannes.
Hieruit ontstaat binnen de Vrije Hogeschool op initiatief van Rinke Visser en Josien de Vries in 1991 de vakgroep
‘Biografiek’. In deze vakgroep wordt het biografiewerk inhoudelijk verder ontwikkeld en naar toepasbare methodieken
gezocht. Aan de vakgroep nemen deel: Rinke Visser, Josien de Vries, Corrie Mienis, Lili Chavannes, Aalt van den
Berg, Jan Saal, Ine van Heel, Marijke Steenbruggen en Dineke Vis.
Na een proces van verzelfstandiging gaat dit initiatief in 1996 door als Instituut voor Biografiek onder de hoede van
Rinke Visser, Josien de Vries, Corrie Mienis, Dineke Vis, Jelle Koldijk, Ine van Heel, Lili Chavannes Janneke
Doeksen, Rudolf Mees, Wobkje de Vries, Jos v.d.Brug, Cees Locher, Aalt v.d. Berg en Marijke Steenbruggen.
Eén van de belangrijke uitgangspunten voor het werk van het Instituut voor Biografiek is gebaseerd op de 7 vrije
kunsten zoals die ooit beoefend werden aan de School van Chartres.
In samenhang hiermee, maar toch te onderscheiden ontwikkelt zich wat je zou kunnen noemen ‘de nachtkant van het
biografiewerk’: het karmische spoor.
In eerste instantie wordt dit aangezet door Ate Koopmans, die werkplaatsen opzet voor ‘Praktische Menskunde’,
waarin een stevige basis voor het karmawerk ontstaat, o.m. door het verschijnen van een boek in samenwerking met
Paul Wormer en Lili Chavannes.
Marijke Steenbruggen organiseert vanuit het Instituut voor Biografiek de vakgroep ‘Karma in zicht’. Doel is om vanuit
de verschillende invalshoeken tot samenwerking te komen en praktisch te oefenen met vormen van karmawerk.
Dit werk wordt gedaan door Josephine Levelt en Maria Ratering vanuit ‘Leren van het Levenslot’, Rinke Visser met
‘Karmische Resonanties’ en ‘Drieluiken’, Jaap van de Weg met ‘Werelden en Wezens’, Lili Chavannes en Inge van de
Ploeg vanuit ‘de Dubbele Biografie’.
In samenwerking met de Antroposofische Vereniging worden een aantal jaarlijkse Karmaconferenties georganiseerd.
In 1995 komt er, vooral door toedoen van Jos v.d. Brug en Josien de Vries, een Netwerk voor Biografiewerkers tot
stand, mede door de actieve steun van de sociale sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap van de
Antroposofische Vereniging in Nederland o.l.v. Paul MacKay. Dit netwerk is na een aantal jaren opgeheven.

	
  

	
  

Ook in Zeist ontwikkelt zich onder leiding van Bernard Lievegoed het NPI
(Nederlands Pedagogisch Instituut), één van de eerste instituten in Nederland
op het gebied van organisatie-ontwikkeling. Lievegoed introduceert er groepswerk
als moderne (amerikaanse) benadering van problem-solving gekoppeld aan
leiderschapsontwikkeling vanuit biografisch perspectief. Het NPI vormt een
broedplaats voor het werk van Jos van der Brug en Cees Locher (‘Ondernemen in
de Levensloop’,) Jerry Schöttelndreier (‘Levenslijnen’), Coenraad van Houten
(‘Leren van het Levenslot’), Lex Bos (‘Dynamische Oordeelsvorming’), Cees Zwart
(narratieve methode), Jacques Moens en (indirect) Gabriël Prinsenberg.	
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3) een‘Zutphense’ impuls:
Op basis van het werk van Jerry Schöttelndraijer en Dineke Vis met Levenslijnen, heeft Ingrid Busink samen met Jan
Saal een biografiepraktikum ontwikkeld dat zich sterk richt op gemeenschapsvorming: Moira, tegenwoordig Stichting
Ubuntu practica geheten. Kenmerkend voor deze opleiding is de groepsaanpak: vanuit inzicht in hun levensverhaal
werken de groepsleden aan perspectief en besluitvorming rond de volgende stappen in hun leven. Daarna volgt de
opleiding “met het wezenlijke in gesprek” voor individuele één op één gesprekken en als derde mogelijkheid vindt een
onderzoek plaats naar “het nieuwe beroep”. Belangrijk element in deze aanpak is “ondernemen”; op basis van
biografisch werk initiatieven ontplooien die niet alleen een persoonlijk ideaal vertegenwoordigen maar die ook
maatschappelijk en economisch een levensvatbare vorm krijgen. Jan Saal en Ingrid Busink hebben met betrekking tot
dit aspect vernieuwende gezichtspunten en wetmatigheden in de biografie ontdekt.
INTERNATIONAAL.
De situatie internationaal is op dit moment grofweg als volgt:
In het duitse taalgebied, zowel in Zwitserland (Dornach/Arlesheim en Zürich) als in Duitsland (Witten Annen,
Hamburg, Berlijn en Freiburg) zijn de aanvankelijk grote opleidingen weer veel bescheidener van opzet dan een
aantal jaren geleden met een beduidend kleiner aantal deelnemers. Biografische initiatieven in m.n. Roemenië en
Nieuw Zeeland en worden vanuit Duitsland en eveneens vanuit Nederland ondersteund.
Ook in Engeland (Emerson College) is de belangstelling verminderd; wel heeft de opleiding van Margli Matthews
recentelijk een officiële erkenning gekregen van de Britse overheid. Vanuit Engeland worden veel initiatieven
ondersteund o.m. op de Philippijnen, in Rusland, Zuid-Afrika en Japan.
De opleiding van Signe Schaefer in de Verenigde Staten steunt tevens een startend initiatief in China en recent is er
in Israël een biografie-opleiding gestart.
In Brazilië zijn een drietal opleidingscentra; grondlegster van het werk daar is Gudrun Burkhard.
Sinds 2003 is er jaarlijks een bijeenkomst van het ‘International Trainersforum’ dat zich bezighoudt met onderlinge
afstemming, deskundigheidsbevordering, methodiek en standaarden-ontwikkeling en certificering van biografische
opleidingen en trainingen wereldwijd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Freie Hochschule für
Geiteswissenschaft aan het Goetheanum in Dornach.
De tweejaarlijkse Internationale Biografieconferentie vormt sinds de jaren negentig een belangrijk platform voor
ontmoeting, deskundigheidsbevordering en uitwisseling; de website www.biographie-arbeit.org zal in de toekomst een
belangrijke rol kunnen gaan spelen in de internationale samenwerking.
HET OVERIGE LANDSCHAP.
Al langere tijd is er sprake van een stormachtige groei op het gebied van begeleiding bij levensvragen en zingeving.
Psychologie,psychotherapie en organisatieontwikkeling zijn volop en langs allerlei wegen in ontwikkeling, zowel
regulier als alternatief. Cognitieve gedragstherapie, Psychosynthese, NLP, Systemisch werk (Hellinger), EMDR,
Mindfulness en de narratieve psychologie bieden interessante aanknopingspunten met biografisch werk en het lijkt
niet meer dan logisch dat biografen op de hoogte zijn van wat geschreven wordt door Tolle, Jaworski, Senge, Gruwez,
Scharmer, Glasl, Covey en vele, vele anderen. De presentietheorie van Andries Baart, de Past Reality Integration
(PRI) van Ingeborg Bos, de levensboeken van Bolmeijer, de Salutogenese van Antonovsky en het werk van Hans
Korteweg, o.m. bekend van zijn boekje ‘Nog vele jaren’ en het ITIP. Om maar een paar ontwikkelingen te noemen.
Kortom: life-long learning, niet alleen door scholing op cognitief gebied, maar juist ook door meditatieve verdieping en
het verzorgen van een rijk innerlijk leven, zijn en blijven noodzakelijke ingrediënten wanneer we als biografisch werker
dienstbaar willen zijn aan onze medemensen, de ontwikkeling van de aarde en het wezen ‘Biografia’.
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