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SAMENVATTING

Deze studie behelst een onderzoek naar het werk van E.A.D.E. Carp (1895-1983), 
hoogleraar in de psychiatrie in Leiden van 1930 tot 1963. Het hoofddoel is een 
overzicht van Carps wetenschappelijke werk te bieden en dat te plaatsen in zijn 
tijd. 

Carp heeft een leidende positie bekleed in de Nederlandse psychiatrie in de jaren 
1930 tot 1963. Hij behoorde met zijn collega-hoogleraren Rümke, Van der Horst 
en Van der Scheer tot de belangrijkste spelers op het toneel van de Nederlandse 
psychiatrie. De hoogleraar had uit hoofde van zijn functie een leidinggevende 
positie. Carp publiceerde meer dan zijn collega’s, zeker in boekvorm. Internationaal 
is Rümke bekender geweest, ook al doordat hij voorzitter was van de World 
Federation for Mental Health. Carp bereikte veelvuldig met zijn artikelen in het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde het algemene artsenpubliek. Door zijn leerboek 
kreeg Carp verder bekendheid. Het was in de jaren dertig tot vijftig het enige 
leerboek in de psychiatrie. Naast het onderwijs aan studenten is Carp 33 jaar lang 
opleider geweest voor zenuwartsen en psychiaters; onder zijn leiding kwamen 52 
proefschriften tot stand. Carp zal veel van zijn inzichten aan studenten en assistenten 
hebben overgebracht. Als clinicus stond Carp voor de vraag hoe hij de belangrijke 
vraagstukken van de klinische psychiatrie kon verbinden met het gedachtegoed 
van Sigmund Freud, die hij zag als één van de belangrijkste vernieuwers in de 
psychiatrie. Door de loop der gebeurtenissen heeft Carp zich vooral bezig gehouden 
met lichtere, neurotische stoornissen en met psychotherapie. 

In hoofdstuk 1 wordt de doelstelling van deze studie uitgewerkt en worden 
de onderzoeksvragen geformuleerd. Carp werkte in een tijd waarin zich een 
paradigmawisseling voltrok in de psychiatrie. In plaats van een hersenanatomische 
benadering kwam er ruimte voor een psychologische oriëntatie; de fenomenologie 
van Jaspers en de psychoanalyse van Freud zijn daarin richtinggevend geweest. 
De vraag is hoe Carp zich verhield tot Jaspers en Freud en tot de psychiatrie 
van Kraepelin, die bepalend is geweest voor de classificatie en diagnostiek in de 
psychiatrie van de twintigste eeuw. 

Deze studie baseert zich primair op het omvangrijke wetenschappelijke oeu-
vre van Carp. Daarnaast is gebruik gemaakt van jaarverslagen en interviews. De 
hoofdstukindeling volgt de toegepaste periodisering. Achtereenvolgens wordt 
Carps werk op het gebied van de klinische psychiatrie, de dieptepsychologie, de 
psychotherapie en de antropologische psychiatrie onderzocht. Carps werk wordt 
in deze studie vergeleken met zijn naaste collega-hoogleraren Rümke en Van der 
Horst. We onderzochten niet Carps werk op het gebied van de kinderpsychiatrie 
en de forensische psychiatrie.

Ten slotte wordt een overzicht geboden van het oeuvre van Carp. Zijn leerboek 
psychiatrie en zeven delen uit de Leidse Psychotherapeutische reeks springen 
daarbij in het oog. 

Hoofdstuk 2 biedt een schets van de levensloop van Carp; van het privé-leven 
van Carp weten we weinig. Verder wordt een helikopterblik op de psychiatrie in 
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het begin van de twintigste eeuw in Nederland gegeven. Carp was werkzaam in 
Rhijngeest, de latere Jelgersmakliniek, die als academische psychiatrische kliniek 
fungeerde. Rhijngeest viel organisatorisch onder het dichtbij gelegen psychiatrisch 
ziekenhuis Endegeest te Oegstgeest; Carps ideaal, dat zijn kliniek onderdeel zou zijn 
van het academische ziekenhuis in Leiden, is tijdens zijn leven nooit gerealiseerd. 

We bieden een schets van de academische psychiatrie in Nederland tijdens de 
onderzochte periode, waarbij we speciaal ingaan op de onderwijssituatie in Leiden. 
Ten slotte wordt een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkeling van de 
psychologie in Nederland.
 
Hoofdstuk 3 analyseert Carps werk op het gebied van de klinische psychiatrie, 
waarvan het belangrijkste is gecondenseerd in zijn leerboek. Carps klinische psy-
chiatrie is de neerslag van een kritische verwerking van theorievorming en on-
derzoek, waarbij de Duitstalige psychiatrische traditie prominent is. Na de Tweede 
Wereldoorlog is de leidende rol van de Duitstalige auteurs uitgespeeld en worden 
de Verenigde Staten toonaangevend in de psychiatrie. Allereerst staan we stil bij de 
wijsgerige achtergrond van Carps werk. Zijn aandacht voor de subjectieve ervaring 
van de psychisch gestoorde mens wordt ingekaderd in een personalistische visie, 
gebaseerd op de inzichten van William Stern, en hij blijft daar zijn hele leven min 
of meer trouw aan. In de tweede plaats blijkt zijn denken over psychiatrie bepaald 
door het (neo)vitalisme: het leven is zelf bron van kracht, van regeneratie en regu-
latie. Deze vitalistische achtergrond is ook te vinden bij Rümke.

Carps denken over classificatie en diagnostiek wordt geplaatst tegen de 
achtergrond van het nosologisch denken van Kraepelin en van Carps leermeester 
Jelgersma. Carp neemt afstand van het ziektebegrip van Kraepelin; dit wordt 
geadstrueerd aan de geschiedenis van het schizofreniebegrip. Carp is in zijn visie op 
schizofrenie vooral schatplichtig aan Bleuler. We beschrijven Carps classificatie van 
psychosen. Een belangrijke karakteristiek is dat Carp in zijn psychiatrie een groot 
belang hecht aan de persoonlijkheid en aan het begrijpen van de beleving van 
de psychiatrische patiënt. Daarin is de psychoanalytische theorie van het grootste 
belang. Carps psychiatrie is zowel dynamisch – uitgaande van het leven als bron van 
kracht en herstel – als psychodynamisch.

Scherper dan eerdere psychiaters onderscheidt hij psychose, neurose en psycho-
pathie. Een psychopathische constitutie wordt aangenomen als kwetsbaarheidfactor 
voor het ontwikkelen van psychotische of neurotische reacties. Een mijlpaal in de 
geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie is Carps boek over de psychopathieën. 
We plaatsen het begrip psychopathie tegen de achtergrond van de karakterologie 
en het debat over constitutie. Tot slot wordt de ontwikkeling van Carps neurosebe-
grip en zijn benadering van de dwangneurose beschreven. We constateren dat Carp 
er niet geheel in geslaagd is een synthese van de traditie van de klinische psychia-
trie met het denken van Freud tot stand te brengen. Door de uitvoerige aandacht 
voor vele andere problemen zoals de vragen rond de erfelijkheid, is Carps poging 
halverwege blijven steken.

In hoofdstuk 4 staat de receptie van de dieptepsychologie centraal. Carp beschouwt 
Freud als het psychiatrisch genie van de (twintigste) eeuw en neemt veel van 
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diens concepten zonder veel bezwaren over. De kern van Carps kritiek betreft de 
wereldbeschouwing van Freud die zijn inziens zowel materialistisch als biologistisch 
is. Van de psychoanalyse als behandelvorm vond hij het toepassingsgebied te 
beperkt; hij zelf heeft de psychoanalyse als methode slechts een beperkt aantal jaren 
toegepast. Het verzet van de gevestigde psychoanalytici tegen Carps benoeming tot 
hoogleraar zal hebben meegespeeld in zijn verhouding tot de psychoanalyse. Dat 
uitgerekend Carp degene is geweest die toch probeerde een psychodynamische 
psychiatrie gestalte te geven kan tot de ironie van de geschiedenis worden gerekend. 
Carp heeft zich niet de vraag gesteld naar de verhouding tussen zijn personalistische 
basisideeën en de psychoanalyse. Het persoonsbegrip van het personalisme kent 
geen plaats toe aan het onbewuste. Volgens de psychoanalytische theorie wordt de 
mens gedreven door krachten waarvan hij de herkomst vaak niet begrijpt, hij is 
essentieel in zichzelf verdeeld. Juist deze notie van de onbekendheid van de mens 
voor zichzelf blijft een belangrijk thema in het latere werk.

Onze conclusie is dat de psychoanalyse als theorie van de persoonlijkheid en 
als verklaringsmodel voor psychopathologie in Carps denken een grote rol speelt, 
zeker in vergelijking met Rümke en Van der Horst. Het grote belang dat aan de 
psychoanalytische theorie werd gehecht, bleek ook in de dagelijkse praktijk in 
Leiden, in de opleiding van arts-assistenten en in de patiëntenzorg. Het gehanteerde 
model was echter niet exclusief; daarnaast konden andere modellen en vormen van 
psychotherapie toegepast worden. 

In het tweede deel van hoofdstuk 4 staan we stil bij Adler en Jung. Carp heeft het 
werk van zowel Adler als Jung voor het voetlicht gebracht en was daarin één van de 
eersten in Nederland. Zijn werk over Adler resulteerde in het introduceren van een 
specifieke behandelvorm, die nog steeds gepraktiseerd wordt. Carp heeft kritiek op 
Adlers theoretische model dat neurose verklaart vanuit één factor, de machtsdrift. 

Jung heeft in Nederland weinig aanhang gekregen, vermoedelijk door zijn 
dubieuze houding in de Tweede Wereldoorlog. Het meest duidelijk is Carps oordeel 
over de behandelmethode: niet praktisch en niet uitvoerbaar. Daarentegen is de 
sympathie die Carp voelt voor Jungs psychologische mensvisie met de jaren alleen 
maar toegenomen. Carp waardeert in zijn antropologische fase Jungs concept van 
de individuatie, het ‘worden tot persoonlijkheid’. 

In hoofdstuk 5 laten we zien hoe Carp allerlei nieuwe stromingen in de 
psychotherapie heeft onderzocht, niet alleen theoretisch maar ook in de praktijk. 
Carps onderzoek van de grondslagen van de psychotherapie was daarbij essentieel. 
Psychotherapie zag hij als onderdeel van alle geneeskunde. Verder vond hij aansluiting 
bij de mensvisie van de patiënt en een bezinning van de therapeut op zijn eigen 
levensbeschouwing belangrijk. Centraal in de werkzaamheid van psychotherapie is 
de persoon van de therapeut en diens suggestieve kracht. Carp heeft gefungeerd als 
promotor van de psychotherapie door veel methoden te analyseren en in de praktijk 
te testen. De behoefte aan exploratie van nieuwe stromingen was voortgekomen 
uit het besef van de ontoereikendheid van de psychoanalyse als methodiek. De 
notie dat de arts-patiëntrelatie het krachtigste therapeutische instrument is, is een 
constant gegeven in Carps analyse van de diverse therapiestromingen. 

Er ontstond in zijn kliniek een breed palet van therapieën. De belangrijkste 
waren de psychagogische methode, de Adleriaanse psychotherapie, de cathartische 
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therapieën, het psychodrama, de groepstherapie en de sociotherapie. Carp was 
methodisch een eclecticus. Voor zichzelf als therapeut zal Carp de voorkeur hebben 
gehad voor de psychagogische methode en de Adleriaanse methode. 

Carps grootste bijdrage aan de Nederlandse psychiatrie ligt in het tot stand brengen 
van een klimaat waarin psychotherapie zich kon ontwikkelen en in het bekend maken 
van deze nieuwe therapieën voor een groot artsenpubliek. De Leidse school was op 
dit gebied uniek en droeg dat uit met de ‘Leidse Psychotherapeutische serie’. 

Carp slaagde erin zijn psychiatrische universiteitskliniek als een der eersten in 
Europa op een sociotherapeutische leest te schoeien. Hij staat daarmee aan het 
begin van de klinische psychotherapie in Nederland. Zijn gedachtegoed werd later 
uitgewerkt door Carps leerling Jongerius die in de jaren zeventig de Viersprong 
in Halsteren tot een toonaangevend psychotherapeutisch centrum wist te maken. 
Carp introduceerde het begrip sociotherapie, wat volgens hem inhield dat de patiënt 
leerde dat hij belangrijk kon zijn voor de ander. Zijn ‘doen voor de ander’ had een 
moralistische lading. Na Carp kreeg de sociotherapie de betekenis van leren en 
oefenen in de therapiegroep, in de alledaagse betekenis van omgaan met elkaar. 

De psychotherapie in Nederland maakte pas vanaf 1960 een grote ontwikkeling 
door. De gedragstherapie, de gezinstherapie en de rogeriaanse psychotherapie 
kregen ruime belangstelling. Deze ontwikkelingen heeft Carp niet meer actief 
meegemaakt. Vooral de gedragstherapie en de systeemtherapie zouden minder 
goed in zijn denken hebben gepast.

In hoofdstuk 6 komt aan bod wat wij de antropologische fase hebben genoemd. 
Carps antropologische denken moet gezien worden in de context van de 
antropologische geneeskunde en psychiatrie. In Nederland zijn vooral de Utrechtse 
school en de antropologische psychiatrie van Van der Horst bekend geworden. 
De antropologische geneeskunde had wortels in personalistische stromingen 
en paste naadloos in de christelijk humanistische traditie. Daarnaast werden de 
antropologische psychiatrie en het geestelijke klimaat sterk beïnvloed door de 
(existentiële) fenomenologie. Het sterke vrijheidsideaal van Sartre vormde mede 
de tijdgeest, waarin emancipatie en het afwerpen van traditionele gezagsvormen 
belangrijke elementen waren. 

Op het gebied van de antropologische psychiatrie ligt één van Carps origineelste 
ideeën. Dat de mens in samenhang moet worden gezien met zijn mens- en 
wereldbeschouwing, werkte hij uit in zijn idee dat psychopathologie past bij een 
bepaald type wereldbeschouwing. Hij gaf daarmee een verdieping van Jaspers’ 
Psychologie der Weltanschauungen. Dit concept van antropologische psychopathologie 
verbond hij met existentiële thema’s zoals eenzaamheid, dood, en angst. Het 
thema eenzaamheid kreeg als complement de ontmoeting, waarin het tot een 
‘werkelijk gesprek’ kon komen. Met zijn beschouwingen over de dood toonde 
Carp zich schatplichtig aan Heidegger; ook de psychoanalytische notie dat de dood 
verdrongen wordt, speelt in zijn visie door. 

In deze fase komt een andere lijn in het denken van Carp, vanuit de biologie en 
de evolutietheorie, naar voren. Hij sloot in zijn analyses van angst en agressie aan bij 
de in die tijd opkomende ethologie. Aanvallende agressie, door hem ‘agressiviteit‘ 
genoemd, verklaarde hij uit angst. Die angst had op zijn beurt weer zijn achtergrond 
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in existentiële ervaringen van zinloosheid en verveling. In zijn verklaring van oorlog 
en revolutie verschilt hij sterk van Freud, die agressie uit doodsdrift verklaarde. Het 
concept van de doodsdrift werd door Carp verworpen. Carp houdt vast aan het 
idee dat de mens een zingevend wezen is; de mens is uit op het verwerkelijken 
van waarden. Zo kon Carp ook het idee van het transnihilisme lanceren: achter de 
nihilistische kritiek zit het verlangen om waarden te realiseren. 

De analyse van agressiviteit loopt bij Carp uit op een analyse van de cultuur. 
Origineel in de cultuurantropologie van Carp is de verbinding van het denken 
van Teilhard de Chardin, Jung en Sartre. Aan Teilhard ontleent hij het idee dat 
de biologische evolutie zich voortzet in een culturele evolutie. Hierbij speelt de 
idee van de eenheid van het leven een grote rol. In het leven van plant, dier en 
mens zijn grondpatronen te onderkennen zoals socialisatie, individualisatie en 
zorg voor het nageslacht. Thema’s uit de antropologische psychiatrie komen nu 
terug in het bredere kader van een evolutietheorie. Voor de mens en de cultuur 
zijn vooral de grondpatronen van socialisatie en individualisatie van groot belang. 
Individualisatie wordt geïnterpreteerd vanuit Jungs visie op individuatie, het worden 
tot persoonlijkheid. Als de mens zijn onbewuste en daarmee ook zijn kwade kanten 
opneemt in zijn Zelf, wordt hij een vollediger persoon. De implicatie is dat de 
mens greep krijgt op zijn agressie en op verwante emoties als afgunst. Slechts goed 
geïndividueerde persoonlijkheden zijn in staat een echte gemeenschap te vormen. 
Een ondersteuning voor deze gedachten vindt Carp verder bij (de late) Sartre, die 
de werkelijk vrije mens in staat achtte tot een ‘ être-pour autrui’. 

Wij hebben geprobeerd de opvattingen van Carp over kennis en over de 
samenhang tussen mens- en godsbeeld te reconstrueren. Dat is relevant omdat Carp 
zichzelf een christelijk psychiater noemt. Geloof en wetenschap hangen bij Carp 
samen. Carp biedt een psychologie van de wetenschapsbeoefening; wetenschap 
berust in Carps ogen op de behoefte aan zekerheid. Volstrekte zekerheid wordt 
slechts in ‘gelovend weten’ gevonden. De ontwikkeling van de wetenschap wordt 
volgens Carp mede geleid door de behoefte aan eenheid. De ratio wordt dan ook 
aangevuld door de intuïtie, die in zekere zin als hoger moet worden gekwalificeerd. 
De mens is volgens Carp een spiritueel, zingevend en van nature religieus wezen. Dit 
laatste wordt opgevat in een Jungiaanse zin. Individuatie impliceert het verzoenen 
van innerlijke tegenstellingen, wat uitmondt in een eenheidsbesef. Het godsbeeld 
valt dan samen met het besef van het diepste zelf.

Carp heeft zijn denken betiteld als christelijk humanisme, al is het niet eenvoudig 
te ontdekken wat het voorgestane humanisme ‘christelijk’ maakt. In elk humanisme 
gaat het om waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde. Het 
godsbeeld dat Carp in zijn werk tekent, kan het beste worden gezien als het beeld 
van de vergevingsgezinde en hulpvaardige Christusfiguur.

Aan het slot van hoofdstuk 6 wordt Carps denken geïnterpreteerd als een vorm 
van neospinozisme. We proberen aannemelijk te maken dat de eenheidsgedachte – 
een concept waarin al veel verschillende noties samenkwamen – teruggaat op het 
neospinozisme, zoals dat is uitgewerkt door Carps broer, de filosoof Johan Herman 
Carp. Deze leverde een spiritualistische interpretatie van Spinoza’s metafysica en 
beschreef het spinozisme als een ‘eeuwig denktype’; het denken van Eugène Carp 
kan als zodanig worden getypeerd. Met behulp van moderne wetenschappelijke 
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inzichten maakt E.A.D.E. Carp een eigentijdse synthese van Jung, Sartre, Teilhard 
de Chardin en veel anderen in een spinozistisch kader.

De vraag wordt opgeworpen waarom Carp zijn spinozisme zo moest verhullen. 
De veronderstelling is dat Carp niet in verband zal willen zijn gebracht met zijn 
broer, die door zijn oorlogsverleden het zwijgen was opgelegd. 

Hoofdstuk 7 is beschouwend van aard. We geven daarin de hoofdlijnen van Carps 
denken weer. Een belangrijke vraag is die naar de eenheid in zijn denken. Een 
constante in zijn werk is het denken vanuit de persoon. In de loop van de tijd maakt 
de personalistische visie plaats voor een existentieel-antropologische. Een andere 
constante is de interesse voor psychotherapie. Voor Carp is de therapeutische relatie 
het belangrijkste instrument; deze beschreef hij eerst in het kader van de theorie 
over suggestie, vervolgens in de psychoanalytische terminologie van de overdracht 
en ten slotte, in de antropologische fase, beschreef hij deze als ontmoeting. Er is in 
Carps werk geen sprake van fundamentele breuken; het gaat om verschuivingen. 
Zijn latere ideeën over eenheid zijn naar ons idee te begrijpen vanuit het eerder 
genoemde neospinozisme; in zijn vroegere werk is deze lijn niet duidelijk, hoewel 
er ook geen tegenstrijdigheid mee bestaat.

Carp is ongewoon productief geweest. Dit bracht ons tot de hypothese dat hij 
daarmee iets wilde compenseren, namelijk het gegeven dat zijn broer, veroordeeld 
voor zijn nationaal-socialistische activiteiten, monddood was gemaakt. Het ver-
klaart ook waarom Carp pas na zijn emeritaat blijk kon geven van de geestelijke 
verwantschap met zijn broer. We plaatsen enkele kritische opmerkingen bij de wij-
ze waarop Carp gebruik maakt van de inzichten van andere auteurs en kritiseren 
zijn interpretatie van Sartre en Jung.

Carp is voor de Nederlandse psychiatrie van grote betekenis geweest door het 
bevorderen van een klimaat waarin psychotherapie en speciaal de klinische 
psychotherapie kon gedijen. We staan stil bij verschillende factoren, die onzes 
inziens hebben geleid tot het in vergetelheid raken van Carps werk: de invloed 
van de Amerikaanse psychiatrie, de positie van de psychoanalyse in de academische 
klinieken, de antipsychiatrie en het veranderende geestelijke klimaat in de jaren 
zestig en zeventig. In die anti-autoritaire, antipsychiatrische en geseculariseerde 
tijdgeest paste het antropologische denken van Carp niet meer.

Ons onderzoek is onderhevig geweest aan beperkingen door gebrek aan bio-
grafisch materiaal. Ook hebben we geen gebruik gemaakt van bronnen die een 
preciezer beeld van de dagelijkse gang van zaken in de Jelgersmakliniek hadden 
kunnen geven.

Ten slotte onderstrepen wij de actualiteit van een aantal aspecten van Carps 
werk, tegen de achtergrond van de huidige psychiatrie. Carps individualiserende, 
psychodynamische diagnostiek kan een voorbeeld zijn in deze tijd, waarin 
diagnostiek nogal eens gelijk wordt gesteld met (DSM-IV-) classificatie. Het belang 
van de therapeutische relatie, door Carp als voorstander van een persoonsgerichte 
psychotherapie steeds onderstreept, is door veel psychotherapieonderzoek in de 
loop der jaren steeds weer bevestigd. Verder is Carps aandacht voor de mensvisie, 
voor zingeving en spiritualiteit actueel. Zowel in de dialectische gedragstherapie 
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als in de aandachtsgerichte cognitieve therapie is oog voor deze dimensie. In de 
huidige tijd gaan regelmatig stemmen op meer aandacht te geven aan existentiële 
thema’s. Carps werk kan inspiratie bieden deze thema’s opnieuw te doordenken.


