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VOORWOORD 

De meeste mensen met wie ik over het onderwerp van mijn promotieonderzoek 
sprak, vroegen mij de naam Carp te spellen. Carp bleek voor velen een onbekende 
te zijn, zelfs voor psychiaters. Ik vlei me met de gedachte dat deze studie verandering 
brengt in deze onbekendheid.

Al lang leefde bij mij de wens me te verdiepen in de geschiedenis van de 
Nederlandse psychiatrie. In 2000 ontstond door een wijziging in mijn werksituatie 
de gelegenheid om deze wens te realiseren. De afbakening van het onderwerp 
vergde vervolgens de nodige tijd. Het werd mij duidelijk dat de geschiedschrijving 
van de psychiatrie vrijwel alleen beoefend werd door vakhistorici. Mijn indruk was 
dat historici zich beter konden verplaatsen in de patiënten dan in de psychiaters. 
Het was voor mij als psychiater dan ook een uitdaging om historisch onderzoek te 
doen naar de denkwereld van een prominente speler in het veld van de psychiatrie. 
Een psychiater zou gemakkelijker in de huid van een vroegere collega kunnen 
kruipen dan een vakhistoricus, dacht ik. De lezer van dit proefschrift moet maar 
beoordelen of mij dit is gelukt en of ik de objectiviteit van de historische blik heb 
kunnen handhaven.

Van meet af aan had ik het plan voor een promotieonderzoek naar mijn oude 
faculteit te gaan, waar in mijn studietijd Prof.dr. G.A. Lindeboom mijn interesse 
wekte voor de geschiedenis van de geneeskunde. De afdeling Metamedica heeft 
zich sindsdien ontwikkeld tot een centrum waar zeer uiteenlopend onderzoek 
plaatsvindt. 

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar mijn promotor Eddy Houwaart. Eddy, 
je was op een vriendelijke manier een kritische begeleider. Jij daagde mij altijd 
uit de grote lijn in het oog te houden en mij niet te zeer te verliezen in details. Je 
hield mij voor ogen dat geschiedschrijving het moet hebben van het verhaal en 
dus creativiteit vereist. Mijn tweede promotor Willem van Tilburg heeft mij met 
zijn brede kennis van de Nederlandse psychiatrie geholpen Carp een plek te geven 
in dat landschap. Willem, jij bewees altijd dat je ondanks jouw drukke agenda mijn 
teksten grondig had gelezen. Jouw commentaar was zeer ter zake.

Dit proefschrift zou niet tot stand gekomen zijn als ik niet had kunnen 
beschikken over rust en tijd. Deze werd mij gegeven door de Raad van Bestuur 
van Stichting Meerkanten GGz Flevo-Veluwe. De voormalige geneesheer-
directeur van het psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk, wijlen Peter de Groot, richtte 
kort na het begin van zijn werk het Veldwijk Research Instituut op. De bedoeling 
daarvan was  medewerkers te stimuleren tot wetenschappelijk onderzoek, met 
name patiëntgebonden onderzoek. Ik ben Peter de Groot en Henk ter Avest als 
medebestuurder dankbaar dat zij mij tijd gaven voor dit historisch onderzoek, waar 
de gemiddelde patiënt niet beter van zal worden. Bas Schreuder, sinds 2005 voorzitter 
van de Raad van Bestuur zette deze steun voort. Ik ben de Raad van Bestuur ook 
erkentelijk voor de financiële steun bij de uitgave van dit proefschrift.

Binnen het Veldwijk Research Instituut was ik een vreemde eend in de bijt, te-
midden van empirische onderzoekers. Ik heb bewondering voor hun doorzettings-
vermogen, nodig voor de methodologische vraagstukken en de praktische proble-
men die zij tegenkomen in hun werk. Heimelijk was ik blij dat ik niet hoefde te 
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worstelen met statistiek, subsidieaanvragen en de Medisch Ethische Commissie. 
Het VRI is een levendige club. Het is opmerkelijk en bewonderenswaardig dat in 
een perifere GGz-instelling zoveel verschillend onderzoek geëntameerd wordt en 
dat de universiteiten Meerkanten steeds vaker weten te vinden als participant. Ik 
dank met name Meinte Vollema, sinds jaren onvermoeibaar voorzitter van het VRI, 
voor zijn meeleven en vertrouwen in de goede afloop van mijn onderneming. 
Verschillende VRI-leden gaven commentaar op een eerdere versie van hoofdstuk 
4; mijn dank daarvoor.

In de oriëntatiefase van mijn studie maakte ik kennis met een aantal mensen 
die op het terrein van de geschiedenis van de psychiatrie prominent waren. In de 
eerste plaats dank ik Prof.dr. Joost Vijselaar, die mij weer op het spoor zette van 
dr. Gerlof Verweij. De laatste praatte mij uit het hoofd om me te richten op de 
fenomenologie. Prof. dr. J. A. van Belzen gaf me de doorslaggevende raad om mij 
te wijden aan één figuur. Naast aan Prof. van Belzen ben ik dank verschuldigd 
aan prof.dr. H.G.M. Rooijmans, die als kenner van de Leidse psychiatrie van de 
afgelopen eeuw instemmend op mijn plan reageerde. Hij was van mening dat Carp 
onrecht was gedaan. Prof. dr. H. Beukers, hoogleraar medische geschiedenis in 
Leiden toonde zich eveneens enthousiast voor mijn Leidse onderwerp.

Mr. J. Carp, de enige neef van Eugène Carp ontving mij tweemaal vriendelijk. 
Het verbaasde hem dat ik belangstelling had voor het werk van zijn oom. Hij stelde 
de Opera Omnia van zijn oom tot mijn beschikking en gaf mij ook veel van het 
latere werk van E.A.D.E. Carp. Dat ik het werk van Carp zo onder handbereik 
kreeg, heeft mijn onderzoek enorm vergemakkelijkt. De Opera Omnia Alumnorum 
hebben inmiddels een plek gekregen in de Walaeus bibliotheek van het LUMC. Mr 
J. Carp overleed in december 2008.

Veel plezierige uren heb ik beleefd met het interviewen van oud-leerlingen 
van Carp. Ik werd iedere keer hartelijk ontvangen en het interviewen leidde tot 
boeiende gesprekken over hun assistententijd bij Carp. Mijn dank gaat uit naar dr. 
René van Helsdingen, prof. dr. Piet Jongerius, Hans Swildens, mijn oud-collega 
Gerard Vissers en wijlen Piet Los. Ik wil ook Plony van Beek, psycholoog, bedanken, 
die mij inzicht gaf in de houding van de rooms-katholieke kerk ten opzichte van 
de psychotherapie.

In het begin van mijn onderzoek werd ik geholpen door de toenmalige 
bibliothecaris van de psychiatrische bibliotheek in Leiden, Jos Leenes. Ook later 
kon ik daar terecht voor het raadplegen van de jaarverslagen van Rhijngeest. 
Ik dank ook Ingrid Heuts en Gerdi van Breukelen van de wetenschappelijke 
bibliotheek van Meerkanten. Ze waren altijd bereid te speuren naar oude boeken 
en tijdschriften.

Mijn collega’s Henk Mul en Peter Vermeulen gaven als lezer commentaar op 
enkele hoofdstukken. Naast hen dank ik Hans de Waardt en Leo van Bergen, historici 
van de afdeling Metamedica, voor hun interesse en meeleven. In Sally Hill vond ik 
een prettige vertaalster van de samenvatting. Ed Brand van Uitgeverij Candide is 
een uitgever met een warm hart voor de geschiedenis van de psychiatrie. 

Ten slotte maar natuurlijk ook in de eerste plaats dank ik mijn vrouw Noor. Zij 
bood steun als ik op een dood punt zat en bleef vertrouwen in een uiteindelijk 
resultaat. Als neerlandica las zij het hele boek door en gaf mij nauwgezet stilistisch 
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en soms ook meer inhoudelijk commentaar. Stilistische onvolkomenheden blijven 
natuurlijk geheel voor mijn rekening.

Ik draag mijn boek aan haar op.
Zolang bezig zijn met één onderwerp, hoe rijk ook, kan leiden tot eenzijdigheid 

en geestelijke atrofie. Gedurende de jaren dat ik werkte aan mijn proefschrift kon 
ik mij altijd verliezen in de muziek en ben ik piano en orgel blijven spelen. Vooral 
het onuitputtelijke werk van Johann Sebastian Bach gaf me steeds weer mentale 
energie.
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Hoofdstuk 1

INLEIDING, PROBLEEMSTELLING EN METHODE 

Het werkzame leven van Eugène Antoine Désiré Etienne Carp (1895-1983) 
speelde zich af tussen psychiatrie en filosofie. Hij begon als psychiater, maar schreef 
van meet af aan vanuit een wijsgerige achtergrond. In de laatste twintig jaar kregen 
zijn publicaties steeds meer een filosofische strekking. 

Het aantal publicaties van Carps hand is immens. Na zijn emeritaat – van 1930 
tot 1963 was hij hoogleraar psychiatrie aan de Leidse universiteit, waarmee hij 
ongetwijfeld één van de langst zittende hoogleraren in de psychiatrie in Nederland 
is geweest – bleef hij als schrijver nog lang buitengewoon actief. Tussen het eerste 
artikel uit 1921 en het laatste boek liggen bijna 60 jaar. ‘Ik heb onbescheiden veel 
geschreven’, stelde hij zelf in een interview.1 
 
Over zijn werk en de betekenis daarvan is tot nu toe weinig onderzoek gedaan. 
Rooijmans, van 1976 tot 1999 hoogleraar klinische psychiatrie aan de Leidse 
Universiteit, geeft in zijn 99 jaar tussen wal en schip een overzicht van de geschiedenis 
van de psychiatrie aan de Leidse Universiteit. In dat kader krijgt Carp – het kan 
bijna niet anders – twee hoofdstukken toebedeeld, waarin zijn activiteiten voor 
de Leidse academische psychiatrie uitvoerig uit de doeken worden gedaan; het 
geschreven werk van Carp komt weinig aan de orde.2 Van Staeyen deed onderzoek 
naar het late filosofische werk van Carp.3 Onderzoek naar zijn gehele oeuvre is tot 
nu toe niet verricht. Met deze studie wil ik voorzien in dat manco. Daarnaast hoop 
ik een bijdrage leveren aan de geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie. In een 
overzichtsartikel hebben Gijswijt-Hofstra en Oosterhuis opgemerkt dat er in de 
historiografie van de Nederlandse psychiatrie wel veel aandacht is geschonken aan 
de geschiedenis van psychiatrische ziekenhuizen, maar weinig aan de protagonisten. 
Biografieën en detailstudies over prominente Nederlandse psychiaters zijn schaars.4 
Tot nu toe is alleen een proefschrift gewijd aan H.C. Rümke en zijn deelstudies 
verschenen over L. Bouman en L. van der Horst.5 Hierbij laat ik buiten beschouwing 
wat tijdgenoten over elkaar schreven, en wat Rümke en Carp over hun leermeesters 
hebben gepubliceerd.6 

 1 Ik heb onbescheiden veel geschreven in mijn leven’, 1982. Dit is een interview met Carp door F. K., 
waarschijnlijk is hiermee bedoeld Frank Kouwenhoven, het enige redactielid van Centrum. 

 2 Rooijmans, 99 jaar tussen wal en schip. Geschiedenis van de Leidse Universitaire Psychiatrie ( 1899-
1998), 1998.

 3 Van Staeyen, ‘Eenheid’: Het mens- en wereldbeeld van E.A.D.E.Carp, 1986 en Van Staeyen, 
‘Eenheid’: Het mens- en wereldbeeld van E.A.D.E.Carp, doctoraalscriptie wijsbegeerte Leiden, 
1985.

 4 Gijswijt-Hofstra en Oosterhuis, Leeswijzer voor het psychiatrisch verleden, 2001.
 5 Van Belzen, Zicht op synthese? H.C. Rümkes streven naar integratie in psychiatrie en geestelijke 

gezondheidszorg, 1988. Voorts: Van Belzen, Portretten en landschappen. Tekeningen uit de geschiedenis 
van de Nederlandse psychiatrie, 1994. Hierin vindt men een opstel over Van der Horst, p. 70-88. 

 6 Carp, 1943 c. In het algemeen zal ik naar de publicaties van Carp verwijzen door aanduiding van 
het jaartal van publicatie, zo nodig met een toegevoegde letter; zie bibliografie.
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I. Doelstelling en onderzoeksvragen
Het hoofddoel van deze studie is het bieden van een overzicht van het wetenschappelijke 
werk van Carp en dat te plaatsen in zijn tijd. 

Bij de aanvang van dit project was mijn hypothese dat juist in de tijd waarin Carp 
het veld van de psychiatrie betrad, zich op dat terrein een paradigmawisseling voltrok. 
Zijn leermeester Jelgersma maakte de overgang van een hersenanatomisch paradigma 
naar een opvatting die ruimte bood aan de subjectieve beleving als onderwerp 
van psychiatrische studie.7 Zowel de fenomenologie als de psychoanalyse schenkt 
aandacht aan het innerlijk. Jaspers had de fenomenologische methode in de psychiatrie 
geïntroduceerd; diens werk kreeg vooral bekendheid door toedoen van Leendert 
Bouman, hoogleraar van de Vrije Universiteit. Jelgersma was de eerste hoogleraar in 
Nederland die zich publiekelijk uitsprak voor de psychoanalyse.8

Carp begon zijn werk als psychiater dus in een periode waarin diverse nieuwe 
zienswijzen in de psychiatrie opgang deden. Een eerste vraag is hoe hij met deze 
diversiteit aan methoden omging en hoe de verhouding tussen de organisch-
biologische visie en de interpretatieve methoden zoals de psychoanalyse en de 
fenomenologie gestalte krijgt in zijn werk. In dat kader wordt de invloed onderzocht 
die een aantal toonaangevende psychiaters, zoals Kraepelin, Bleuler, Jaspers, Freud 
en voor Nederland Jelgersma, op Carps opvattingen over diagnostiek en classificatie 
hadden. Centraal daarbij staat het ‘schizofrenievraagstuk’, als probleem waaraan men 
de diagnostische messen scherp sleep. De eerste decennia van de vorige eeuw stond 
de vraag centraal wat schizofrenie – als ziektebeeld afgegrensd door Kraepelin, die 
het dementie praecox noemde – nu eigenlijk was. Behalve over de kern van het 
ziektebeeld ging het debat over de oorzaken ervan. In de wetenschappelijke discussies 
over schizofrenie komt steeds de vraag welk aandeel erfelijke en psychologische 
factoren in het ontstaan ervan hebben.

Een antwoord zal worden gezocht op vragen als: welke classificatie gebruikt Carp 
en hoe verantwoordt hij die? Welke opvattingen heeft hij betreffende diagnostiek, 
etiologie en pathogenese? Is er een ontwikkeling in zijn denken over deze thema’s? 
In hoeverre is de fenomenologie van Jaspers herkenbaar in zijn werk? Wat is de plaats 
van de psychoanalytische theorie bij Carp? 

De vraag in hoeverre Carp zelf onderzoek heeft gedaan kon snel beantwoord 
worden: hij heeft nooit empirisch onderzoek van betekenis verricht, afgezien van 
beschrijvende pathologisch-anatomische studies. Zijn werk is overwegend van 
beschouwelijke en conceptuele aard. Soms neemt dat zijn uitgangspunt in casuïstiek. 
Carp verschilt in dit opzicht niet veel van zijn tijdgenoten. De methodologie in de 
psychiatrie stond nog in de kinderschoenen en ook de biologische methoden van 
onderzoek waren uiterst beperkt. De activiteiten van de hersenen waren vrijwel 
alleen via communicatie en basaal neurologisch onderzoek te bestuderen. De enige 

 7 Van Tilburg, Geschiedenis van de psychiatrie, in: Hengeveld en Van Balkom, Leerboek psychiatrie, 
2005, wijst op de geringe successen van het hersenonderzoek in die tijd, waardoor er ook ruimte 
kwam voor andere benaderingen, zoals de beloopstudies van Kraepelin. Ook het succes van 
de psychoanalyse is te begrijpen vanuit het onvoldoende resultaat van de hersenanatomische 
benadering.

 8 Zie hoofdstuk 4, noot 2.
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hulpmethoden waren het elektro-encefalogram (EEG), dat in 1929 door Hans 
Berger geïntroduceerd werd, de röntgenfoto van de schedel en de diagnostiek van 
de liquor cerebro-spinalis.9 De toepassing van het EEG leidde ertoe dat de ziekte 
waarbij specifieke kenmerken in het EEG zichtbaar werden, de epilepsie, gaandeweg 
uit het domein van de psychiater werd overgeheveld naar dat van de neuroloog. 
De toename van kennis en de verschillende invalshoeken van de psychiatrie en 
de neurologie leidden tot het uiteengroeien van de onderscheiden domeinen. De 
splitsing van het beroep zenuwarts in de specialismen psychiatrie en neurologie vond 
na ampele discussie plaats in 1972.10 Het is dus ook de vraag hoe Carp inging op deze 
domeinkwesties, die vanaf de jaren vijftig zich duidelijker gaan aftekenen. 

Een volgende reeks van vragen betreft de relatie tussen Carps geschreven werk 
en de praktijk van de klinische psychiatrie in Leiden, vragen naar de toepassing van 
behandelmethoden en de positie van de academische psychiatrie ten opzichte van het 
psychiatrisch ziekenhuis Endegeest. Bij de beantwoording ervan maak ik dankbaar 
gebruik van Rooijmans’ beschrijving van de praktijk. Hoewel somatische therapieën 
frequent werden toegepast en Carp daar ook wel publicaties aan wijdde, zal toch 
blijken dat Carps hart bij de psychotherapie lag. Ik ga dan ook niet in op Carps 
gebruik van de somatische therapieën. Het valt zelfs op dat hij de betekenis van de 
revolutie die zich aan het einde van de jaren vijftig voltrok op het gebied van de 
psychofarmaca, niet op waarde heeft geschat.

De meest centrale vragen betreffen dus de ontwikkeling van de psychotherapie, waarin 
Carp een belangrijke rol heeft gehad. Hoe ontwikkelt de psychotherapie zich tegen 
de achtergrond van de opkomst van de psychoanalyse? Daarbij zal de verhouding van 
Carp tot Freud, Jung en Adler onderzocht worden. Carps visie op Freud is voor dit 
onderzoek het meest interessant. Belangrijk daarbij is of deze zich in de loop van de 
tijd heeft ontwikkeld. Hoe verhield Carp zich tot de gevestigde Nederlandse analytici, 
die, zoals gereleveerd zal worden een rol speelden rondom zijn benoeming? Carps 
opvattingen betreffende de psychoanalyse als theorie worden uitgewerkt, toegespitst 
op Freuds persoonlijkheidsmodel, zijn metapsychologie en zijn wereldbeschouwing.
Dezelfde vragen wat betreft theorie en praktijk komen terug bij de figuren van Adler 
en Jung.

Al in de jaren dertig legt Carp een grote belangstelling voor Jung aan de dag. In 
hoeverre heeft de waardering van Carp voor Jung te maken met diens open instelling 
ten opzichte van religie? Heeft Jungs werk Carps opvattingen over levensbeschouwing 
beïnvloed? 

Na de Tweede Wereldoorlog komen onder invloed van de Verenigde Staten allerlei 
nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie op gang. Carp is een van de eersten 
die uitgebreid aandacht besteedt aan deze nieuwe methoden. Onderzocht zal worden 
hoe kritisch hij hiermee omgaat. Aan de orde komen onder meer het psychodrama, 
de groepstherapie en de sociotherapie.

 9 Shorter, A historical dictionary of Psychiatry, 2005, p. 42. In Nederland was L. van der Horst de 
eerste die het belang van het EEG inzag voor de psychiatrie. Zie: Boon e.a., Lambertus van der 
Horst, 1953.

 10 De Waardt, Mending Minds, 2005, p. 221-223.



18

Gezien al zijn studies over psychotherapie is de vraag wat voor Carp de essentie daarvan 
is. Wat zijn, in zijn terminologie, de grondslagen van psychotherapie? In dat verband 
zullen we stilstaan bij Carps nadruk op de relatie tussen arts en patiënt. In het verlengde 
daarvan onderzoeken we de rol van suggestie. Wat betreft het belang dat Carp aan 
suggestie hecht staat hij in de traditie van Charcot en Janet en wijkt hij af van Freuds 
behandelmethode. 

Carps Psychotherapie op grondslag van wereldbeelden riep de vraag op in hoeverre hiermee 
een nieuwe psychotherapeutische methode of theorie werd gelanceerd. Uit dit boek 
spreekt een expliciete verwantschap met Jaspers. Is Carp daarin de enige in Nederland? 
Hoe psychotherapeutisch dan wel antropologisch is een dergelijke psychotherapie? Is 
er een invloed op latere existentiële psychotherapievormen? 

Met dit boek van Carp zijn we al in diens antropologische fase aangekomen, 
volgens de periodisering die hieronder wordt uitgewerkt. Hoe is deze antropologische 
psychiatrie van Carp te karakteriseren en hoe verhoudt deze zich historisch tot andere 
pogingen om een antropologische psychiatrie te ontwikkelen? Te denken valt aan Van 
der Horst en Van den Berg. In hoeverre spelen ook andere invloeden mee, bijvoorbeeld 
van Buber, Binswanger, Frankl en de existentiële fenomenologie? Hoe is de relatie 
tussen de Carps opvattingen over psychotherapie enerzijds en die over antropologische 
psychiatrie en psychotherapie anderzijds? In dit verband stellen we de vraag naar de 
eigen, rooms-katholieke mensbeschouwing van Carp.

Carp hield zich regelmatig bezig met de vraag naar psychiatrie als wetenschap en 
daarmee ook met de kwestie van de verhouding geestes- en natuurwetenschap binnen 
de psychiatrie. De relatie van psychiatrie met filosofie en levensbeschouwing komt in 
dat verband aan de orde. Welke opvattingen over wetenschap zijn impliciet aanwezig en 
hoe worden deze uitgewerkt in het late werk Wetenschapsbeoefening? 

In deze studie gaat het om de hoofdlijnen en de centrale gedachten in het werk van 
Carp en de vraag wat Carps bijdrage is geweest aan de ontwikkeling van de psychiatrie 
in Nederland. Onderzoek van zijn gepubliceerde werk staat centraal; zoals eerder 
vermeld werden zijn activiteiten voor de Leidse universitaire kliniek door Rooijmans 
recent in kaart gebracht. 

Uiteindelijk gaat het om een historische plaatsbepaling van Carp binnen de 
Nederlandse psychiatrie. Wat is zijn betekenis geweest en hoe heeft deze doorgewerkt? 
Daarbij rijst ook de vraag waarom hij vergeten lijkt te zijn bij de huidige generatie 
psychiaters, een vraag die niet echt beantwoord kan worden. Misschien gaat het hier om 
een gemis aan historisch besef in het algemeen, dat door spraakmakende intellectuelen 
als kenmerk van deze tijd naar voren wordt gebracht. Hoe dan ook: de vraag is of hij 
terecht vergeten is. Heeft Carps werk ook nu nog een zekere actualiteitswaarde? Deze 
laatste vraag zal aan de orde komen aan de hand van een resumé van de bijdragen 
van Carp die uit het bovenstaande onderzoek naar voren zijn gekomen in relatie tot 
contemporaine Nederlandse auteurs en leerlingen.

In deze studie staan klinische psychiatrie, psychotherapie en antropologische psychiatrie 
centraal. Het neurologisch en neuropathologisch werk wordt buiten beschouwing 
gelaten, maar dat vormt slechts een klein deel en is duidelijk van ondergeschikt belang. 
Dat kan niet worden gesteld van Carps werk over kinderpsychiatrie, dat zeker een rol 
heeft gespeeld in de ontwikkeling van dat deelgebied in Nederland. Ook zijn forensisch-
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psychiatrische werk lijkt bestudering waard. Carps werk op deze gebieden past echter 
geheel in de lijn van zijn denken. Zijn visie op de centrale rol van de persoonlijkheid 
en het psychoanalytisch referentiekader ziet men daarin terugkomen. In deze studie 
komen de bijdragen van Carp die op deze werkvelden betrekking hebben zijdelings 
aan de orde. Ik heb mijn onderzoek toegespitst op die gebieden die passen bij mijn 
achtergrond als klinisch psychiater en psychotherapeut.11

Deze studie beoogt ook niet een biografie te zijn. Carp is voor ons van belang 
als vertegenwoordiger van een generatie psychiaters die hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de psychiatrie in Nederland. Zijn werk maakt nieuwsgierig naar de 
persoon achter het werk, maar deze blijft, zo zal blijken, in de coulissen verscholen. 

II. Methode, opzet van de studie en periodisering
In methodologisch opzicht is deze studie vooral een ideeënhistorische studie. Het gaat 
om de denkbeelden van Carp en de ontwikkeling daarvan. Waar haalde hij deze vandaan 
en wat deed hij er vervolgens zelf mee? Uiteraard is hij een kind van zijn tijd en speelt, 
naast alles wat hij las, de omgeving waarin hij werkte een belangrijke rol. Een grote 
moeilijkheid bij de bestudering van zijn werk is dat Carp vrijwel geen verwijzingen 
geeft; hij geeft hooguit een naam van een auteur, zonder referentie naar een bepaald 
werk. Daarin verschilt hij overigens niet echt van zijn tijdgenoten. Voor de toenmalige 
lezer zal dat niet een groot probleem zijn geweest: men kon de psychiatrie van zijn 
tijd redelijk overzien. In Leiden hield men een overzicht bij van de publicaties van de 
medewerkers van de Utrechtse en de Amsterdamse psychiatrische universiteitskliniek. 
Van de hoogleraren werd verwacht dat ze ‘alles’ gelezen hadden. Voor de historicus 
van de psychiatrie leidt het gebrek aan verwijzingen echter tot grote moeilijkheden 
en beperkingen. Omdat dus niet altijd duidelijk is op wie Carp zich baseert, heb ik 
gekozen voor het vergelijken en contrasteren van zijn werk met het werk van bekende 
‘erflaters’ van de psychiatrie zoals Kraepelin, Bleuler en Freud. Anders gezegd gaat het 
om Carps receptie van het werk van deze figuren; in de wijze waarop hij dat heeft 
gedaan, komt het eigene van Carp naar voren. Onze studie is dan ook vooral een 
hermeneutische onderneming. 

Bij een louter internalistische beschouwing kan het niet blijven.12 Externe factoren, 
de sociale omgeving en het geestelijke klimaat in Nederland en de ontwikkelingen 
in de psychiatrie elders spelen een belangrijke rol. Carps denken wordt dan ook 
gesitueerd in het Nederlandse landschap van de psychiatrie en vergeleken met dat 
van zijn tijdgenoten, met name Rümke en Van der Horst. 

 11 Ik heb deze keuze mede gemaakt omdat dit de omvang van deze studie fors zou vergroten 
en omdat mijn eigen achtergrond als psychiater de psychiatrie voor volwassenen en de 
psychotherapie is. Onderzoek naar de historische plaats van het werk van Carp op het gebied 
van de kinderpsychiatrie en de forensische psychiatrie is zeker gewenst. Er is echter nog weinig 
historische literatuur op dit gebied.

 12 Leezenberg en De Vries, Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen, 2001, bespreekt kort 
het onderscheid tussen internalisme en externalisme, p.102 vv. Kuhns paradigmabegrip is 
uitgelegd als het product van sociale processen tussen wetenschappers (externalisme). Kuhn 
zelf zou meer geneigd zijn de ontwikkeling van wetenschap te begrijpen vanuit discussies rond 
wetenschappelijke termen zelf (internalisme). Wallace, History of Psychiatry and Medical Psychology, 
2008, p. 41vv, bespreekt het internalisme-externalisme debat binnen de historiografie van de 
psychiatrie en bepleit een integratie.
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In hoofdstuk 2 wordt een biografische schets gegeven van E.A.D.E. Carp. Vervolgens 
teken ik een beeld van de psychiatrie zoals deze zich in de eerste decennia van 
de vorige eeuw in Nederland ontwikkelde; daarna volgt een verkenning van de 
omgeving waarin Carp zijn werkzame leven doorbracht, de Leidse psychiatrische 
universiteitskliniek Rhijngeest, de latere Jelgersmakliniek. Tenslotte schets ik het 
academisch onderwijs in de psychiatrie en bied ik een beknopt overzicht van de 
ontwikkeling van de psychologie in Nederland. 

De verdere hoofdstukindeling is gebaseerd op een periodisering van Carps werk, 
waarbij we uitgegaan zijn van verschuivende thematiek in het gepubliceerde werk. 
Daarbij zijn enkele opmerkingen vooraf te maken.

In Carps werk lopen diverse lijnen. Daarbij is het van meet af aan ingebed in 
een wijsgerig kader dat aanvankelijk impliciet is, mede doordat het gedeeld wordt 
door andere belangrijke spelers in het veld van de psychiatrie. Kernwoorden zijn 
neovitalisme en bij Carp in het bijzonder personalisme. Verschillende thema’s en 
denkrichtingen blijven bij Carp door de hier onderscheiden periodes lopen.

De eerste periode loopt van 1921-1948; Carp probeert in deze fase van zijn 
werk de klinische psychiatrie te verbinden met de psychoanalyse als psychologisch 
verklaringsmodel. Belangrijke thema’s van de klinische psychiatrie in die tijd zijn 
classificatie, diagnostiek en pathogenese. Deze themata komen aan bod in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 4 bespreekt de verhouding met de psychoanalyse van Freud en Carps visie 
op Adler en Jung. Het betreft nog de periode van 1921-1948, al ligt het zwaartepunt 
in dit hoofdstuk na 1934. De thematiek van de dieptepsychologie is terug te vinden 
in de volgende, tweede periode, die loopt van 1948-1959. Jung zal de aandacht blijven 
houden van Carp; zijn invloed op Carp komt terug in hoofdstuk 6.

In de tweede periode, die besproken wordt in hoofdstuk 5, vindt de uitbouw 
van psychotherapie, en verwerking en kritiek op diverse psychotherapievormen 
plaats. Sociotherapie, psychodrama en groepstherapie zijn nieuwe methoden die 
door Carp of door zijn directe medewerkers worden toegepast. 

In de laatste, derde periode, van 1959-1980, zien we een beweging van persona-
listische psychotherapie naar antropologische psychiatrie en psychotherapie. Het 
schrijverschap van Carp mondt uit in een wijsgerige antropologische fase. Hoofd-
stuk 6 bespreekt deze overgang naar de antropologische psychiatrie en de ontwik-
keling van zijn wijsgerige antropologie. De kern van het denken van Carp komt in 
de laatste hoofdstukken pas goed naar voren.

Na een resumé van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek wordt in 
hoofdstuk 7 het historische belang van Carps werk en zijn actuele betekenis, zoals 
wij die zien, uitgewerkt.

III. Bronnen
Uit het voorgaande is al gebleken dat het mij te doen is om het geschreven werk 
van Carp. Daarbij ben ik enorm geholpen door mr.J. Carp, die een groot deel van 
het werk van zijn oom aan mij ter beschikking stelde. Tekenend was dat hij zich 
afvroeg of hiervoor nog wel enige belangstelling was. Onder deze werken bevonden 
zich de Opera Omnia. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van Carps 
hoogleraarschap hebben zijn medewerkers alle publicaties tot 1955 verzameld en 
laten inbinden in elf delen. Bij dezelfde gelegenheid dachten ze kennelijk ook aan 
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zichzelf, wat resulteerde in de Opera Omnia Alumnorum; hierin werden de voornaamste 
publicaties van de leerlingen, in ieder geval de proefschriften, gebundeld.13

De Opera Omnia bevatten echter lang niet alle werken; na 1955 heeft Carp nog 
jarenlang veel gepubliceerd. Zijn totale oeuvre beslaat 45 boeken, als we brochures 
niet als boek laten meetellen, en ongeveer 190 artikelen.14 

Verder heb ik gebruik gemaakt van de jaarverslagen van de Leidse Universiteitskliniek 
in de jaren 1930-1963; Carp schreef deze verslagen zelf. Daarnaast zijn gegevens 
verzameld door middel van interviews en correspondentie met oud-medewerkers 
die meestal oud-leerlingen waren en een enkele collega-hoogleraar.15 Uiteraard ging 
het om psychiaters die een respectabele leeftijd hebben bereikt. Ik heb getracht in 
ieder geval de mensen te spreken die nauw hebben samengewerkt met Carp en die 
zelf een meer dan gemiddelde naam en faam hebben verworven in de Nederlandse 
psychiatrie. Overigens gaven de door mij geïnterviewde personen vaak aan Carp als 
persoon slecht te kennen. Omdat het gaat om een periode die al enkele decennia 
achter ons ligt, is het niet vreemd dat het niet lukte om belangrijke medespelers 
van Carp te spreken. De naaste medewerkers als B. Stokvis en A.H. Fortanier zijn 
al geruime tijd geleden overleden, evenals de collega-hoogleraren Van der Horst, 
Rümke, Prick. Carp heeft hen allen ook overleefd. 
Voor biografische gegevens ben ik eveneens dank verschuldigd aan mr.J. Carp. Hij 
was terughoudend in het verstrekken van meer persoonlijke informatie. De reden 
daarvoor zal later duidelijk worden. Helaas is er weinig ander biografisch materiaal 
beschikbaar, behalve een korte autobiografie die Carp schreef in het kader van zijn 
genealogisch onderzoek van de familie Carp. Van de correspondentie van Carp 
met vakgenoten is vrijwel niets bewaard of toegankelijk. Aanvullende gegevens zijn 
afkomstig van het Centrum voor Genealogie en het archief van de gemeente Leiden. 
Eerder werd al 99 jaar tussen wal en schip van Rooijmans genoemd. Voor informatie 
over de Leidse psychiatrie heb ik veel aan dat werk ontleend.

Zoals ik eerder vermeldde, is de literatuur over Carp zelf beperkt. Carps naaste 
medewerker Stokvis gaf nog een overzicht van zijn werk toen Carp 25 jaar hoogleraar 
was, maar dat is niet meer dan een lovende opsomming van Carps prestaties. 16

IV. Overzicht van het theoretische werk van Carp
Wij vermeldden al de enorme productie van Carp. Niet alleen gaat het om een om-
vangrijke publicistische arbeid maar nog opmerkelijker is de lengte van zijn schrij-

 13 In de jaarverslagen hield Carp al de publicaties van medewerkers en zichzelf bij. Later werden 
deze publicaties gebundeld in de zogenaamde Acta Psychiatrica Leidensa.

 14 Zie de bibliografie van Carp. Ook herdrukken en vertalingen zijn niet meegeteld; nogal wat 
artikelen zijn later opgenomen in boeken. Twee boeken zijn echte verzamelbundels, namelijk 
Psychopathologische Opsporingen, I en II, 1951 a en 1952 c. Het aantal artikelen is gebaseerd 
op wat oorspronkelijk als artikel is gepubliceerd, vertalingen zijn hier wel meegeteld, evenals 
verslagen van voordrachten die zijn gepubliceerd, in totaal 189. De telling blijft arbitrair. 

 15 Zie het overzicht van de interviews, zie Bronnen. 
 16 Stokvis, Professor Carp - zijn leven en zijn werk in lengte- en dwarsdoorsnee, 1955 en Stokvis, 

Professor Carp 25 jaar hoogleraar, 1955. Voorts: Prick, Prof. Dr. E.A.D.E. Carp, 25 jaar hoogleraar 
in de psychiatrie te Leiden, 1955. Dit is eveneens een lofrede bij die gelegenheid. Verder passages 
in Struycker Boudier, Wijsgerig leven in Nederland en België en Luxemburg, 1880-1980, 1985-1991. 
Ik wees al eerder op het werk van Van Staeyen, zie noot 3. 
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verschap: 59 jaar, tussen 1921 en 1980 met een laatste publicatie op vijfentachtigja-
rige leeftijd. Het volgend overzicht biedt de lezer van deze studie een oriëntatie.

De belangrijkste gebieden waarop Carp werkzaam is geweest zijn de pathologi-
sche anatomie en neuropathologie, de klinische psychiatrie, kinderpsychiatrie en 
kinderpsychologie, sociale psychiatrie en geestelijke hygiëne, psychotherapie, antro-
pologische psychiatrie, forensische psychiatrie en filosofie. De genres zijn ook divers: 
artikel, leerboek, monografie, wetenschappelijke biografie, essay, literaire analyse. 

Met zijn proefschrift Het manische element in de paranoia uit 1923 bleef Carp in 
de lijn van Jelgersma. Hij toonde aan dat bij drie patiënten bij wie de diagnose 
paranoia gesteld was manische symptomen prominent aanwezig waren, zoals een 
verhoogd gevoel van eigenwaarde en een verhoogde dadendrang. Dit kon als een 
bevestiging gelden van Jelgersma’s stelling dat de manisch-depressieve psychose de 
centrale ‘kiempsychose’ is en van de opvatting dat er overgangen zijn tussen de 
kiempsychosen. Anderzijds deed Carp een stap verder in zijn psychodynamische 
verklaring van het verhoogd gevoel van eigenwaarde door verdringing van een 
insufficiëntiegevoel.

De vroege artikelen en boeken van Carp in de periode voor zijn benoeming tot 
hoogleraar zijn vooral gewijd aan klinische psychiatrie. Daarnaast publiceerde hij 
over de pathologische anatomie onder andere van lues cerebri en tuberculose en zijn 
er artikelen over de toepassing van de psychoanalyse.17 De pathologisch-anatomische 
studies blijven, zoals gezegd, buiten beschouwing in deze studie.

De klinisch-psychiatrische studies betreffen een veelheid van onderwerpen: 
zelfmoord, melancholie, manisch-depressieve psychose, paranoia, schizofrenie 
en dwangneurose en hysterie. De interessantste betreffen de schizofrenie en de 
dwangneurose. Carp bundelde de artikelen hierover en publiceerde die als boek.18 
De bijdrage van Carp ligt enerzijds in beschrijven en afgrenzen van ziektebeelden 
en classificatie, anderzijds in het ordenen van etiologische en pathogenetische 
mechanismen, in het bijzonder van de psychodynamiek.

Carps visie op de klinische psychiatrie is vooral te vinden in zijn leerboek, dat 
in een tijdsbestek van veertien jaar werd gepubliceerd, tussen 1933 en 1947. Het is 
hier de plaats om in te gaan op een aantal algemene aspecten van het leerboek zoals 
ontstaan, opbouw, stijl en doelstelling.

Het lijkt erop dat Carp pas geleidelijk een plan heeft gekregen voor het leerboek; 
het is in de praktijk gegroeid. In de eerste druk van De Neurosen uit 1932 schreef 
Carp dat het een handleiding bedoelt te zijn en geen leerboek. In 1934 verscheen 
De Psychopathieën, dat eveneens is opgezet als een monografie. Dit werk bevat een 
uitvoerig hoofdstuk over de psychopathische persoonlijkheden, geschreven door 
A.H. Fortanier en hoofdstukken over de psychiater in het rechtsgeding en het 
psychiatrisch deskundigenrapport 19. Pas in 1937 is er met het verschijnen van 

 17 1924 b, 1925 c, 1927 d, 1927 h, 1928 a, 1929 c.
 18 1929 d, 1930 a.
 19 Over Fortanier, de ‘hoofdassistent’ van Carp, zie hoofdstuk 2. De tweede druk, 1941 g, van De 

Psychopathieën is het meest veranderd. Een stuk over de persoonlijkheidsstructuur is opgenomen 
in Medische psychologie en pathopsychologie, bovendien wordt in de tweede druk de zwakzinnigheid 
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Psychosen op exogene grondslag en geestelijke defecttoestanden sprake van ‘een werk dat 
de clinische psychiatrie in haar geheel wil trachten te overzien’ en wordt ook 
het laatst te verschijnen deel aangekondigd. Dit verschijnt in 1947 onder de titel 
Medische Psychologie en Pathopsychologie.20 Er zijn dan al herdrukken van de eerdere 
delen, waarbij een en ander wordt aangevuld en, minder vaak, bekort.21 Pas met 
de tweede druk van Medische Psychologie en Pathopsychologie in 1951 kunnen we 
spreken van een afgerond geheel. Nieuw daarin is een aanzienlijk gedeelte over 
mensbeschouwing. 

Het laatst verschenen deel, Medische psychologie en Pathopsychologie, vormt dan het 
eerste deel van het leerboek, De Psychopathieën deel II, het boek over de psychosen 
deel III, De Neurosen deel IV en Psychiatrie en wetgeving deel V. Het laatste deel bevat 
dan de forensische hoofdstukken uit de eerste druk van De Psychopathieën. Dit werk 
werd later nog weer uitgebreid en gepubliceerd als Gerechtelijke psychiatrie.22

Vele artikelen in de jaren 1930-1951 zijn voorstudies van delen van het leer-
boek.23 

Het zal niet verbazen dat een werk dat gedurende een twintigtal jaren geschreven 
werd compositorische zwakten vertoont, in de zin van overlappingen en herhalingen. 
Verder is de wijdlopige stijl met een overvloed aan modale werkwoordsvormen 
debet aan de omvang, ruim 2300 bladzijden. Uit deze stijl spreekt mijn inziens 
vooral een grote terughoudendheid om definitieve uitspraken te doen. Carp is 
zich zeer bewust van de voorlopigheid van wetenschappelijke kennis en zeker van 
de geringe kennis op het gebied van de psychiatrie van zijn tijd.24

Het geheel van het leerboek is misschien het best te kenschetsen als een 
kritische uiteenzetting van de klinische psychiatrie. Carp geeft niet alleen allerlei 
standpunten weer maar ook zijn kritiek daarop, zoals hij dat ook zal doen in 
zijn weergave van verschillende therapievormen.25 Dit gaat wel ten koste van 
de didactiek. Het is vrijwel ondenkbaar dat de gemiddelde student zich door al 
deze delen zou hebben geworsteld. Maar arts-assistenten konden zich door de 
studie ervan goed op de hoogte stellen van de debatten die gaande waren in de 
psychiatrie van die tijd.

In het leerboek komt de gehele klinische psychiatrie aan de orde. Kinderpsychiatrie 
is dan een vak dat in de kinderschoenen staat. Carp is op dit vlak ook een actief 
auteur, maar het valt buiten het leerboek. Het vak ouderenpsychiatrie bestaat 
nog niet; de psychopathologie van de oudere leeftijd vindt wel zijn plaats in het 

uitvoerig behandeld. Het hoofdstuk over de diverse psychopathieën is bekort. In de derde druk, 
1948 e, zijn kleinere wijzigingen aangebracht. 

 20 1937 f, p. IX.
 21 MP kent 2 drukken, 1947 c, 1951 g. PD eveneens:1937 f, 1947 g. PS drie drukken: 1934 e, 1941 

g, 1948 e en N drie drukken, 1932 f, 1939 g en 1947 e.
 22 Respectievelijk: 1941 f en 1956 a.
 23 Duidelijk is dit voor: 1931 a, 1931 b, 1931 e, 1933 d, 1933 e, 1934 a, 1937 e, 1938 j, 1940 i, 

1941c, 1941 d, 1943 d, 1947 d.
 24 Het is echter niet onmogelijk dat delen van de tekst tot stand kwamen als dictaat van colleges; 

de herhalingen wijzen mijn inziens op een spreekstijl. Andere aanwijzingen heb ik hiervoor niet; 
mocht dit juist zijn dan heeft Carp weinig kritisch naar zijn tekst gekeken. 

 25 Vergelijk de ondertitels van 1938 a, 1948 f, 1958 d: ‘een critische uiteenzetting’.
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leerboek. Zwakzinnigheid wordt besproken in Psychosen op exogene grondslag en 
geestelijk defecttoestanden. Zwakzinnigheid behoorde in die tijd tot het vakgebied 
van de psychiatrie en ook tot de praktijk van alledag, zoals we in hoofdstuk 2 
nog zullen bespreken. Zwakzinnigheid zal later in de eeuw uit de leerboeken 
verdwijnen en wordt dan ook niet meer gezien als behorend tot het domein van 
de psychiatrie.26 Ook de verslavingen, met name alcoholisme, worden besproken 
in Psychosen op exogene grondslag en geestelijk defecttoestanden. Behandeling van 
verslaving is in die tijd vanzelfsprekend de taak van de psychiater.

Het leerboek is het meest omvattende werk van Carp op het gebied van de kli-
nische psychiatrie. Een groot aantal andere artikelen over klinisch-psychiatrische 
onderwerpen wordt later gebundeld in twee delen Psychopathologische opsporin-
gen.27

De forensische psychiatrie komt aan de orde in deel V van het leerboek, dat 
echter geen forensische psychopathologie in engere zin bevat. Carp heeft ook op 
dit vlak zijn pen weinig rust gegund. Gerechtelijke Psychiatrie bevat een criminele 
antropologie en gaat in op het verband tussen geestesziekte en criminaliteit. Het 
boek Sexuele misdadigheid beschrijft de perversies; agressieve aberraties worden 
beschreven in Patho-psychologische bijdragen tot de kennis van het moordprobleem.28 
De meeste artikelen van sociaal-psychiatrische aard schrijft Carp in de oorlogsjaren; 
profylaxe en geestelijke gezondheid blijft, zij het minder vaak expliciet, wel een thema.
Al vanaf 1923 publiceert Carp op het gebied van de psychotherapie. Aanvankelijk 
zijn deze freudiaans van signatuur, later verschijnen er monografieën over Adler 
en Jung. 

Het tweede grote project naast het leerboek is: ‘De Leidse Psychotherapeutische 
serie’. Met deze serie brengt Carp moderne psychotherapievormen over het voetlicht. 
De reeks telt uiteindelijk tien delen, waarvan er zeven door Carp zijn geschreven 
tussen 1938 en 1959.29 Eerder was ook een boek gepland over de psychoanalyse, te 
schrijven door een van de medewerkers, maar dat is niet verschenen.30

 26 Rümke bespreekt de zwakzinnigheid niet meer; het komt wel aan de orde in deel III van  
het Handboek uit 1965, zie: Prick en Van der Waals, (1958, 1963, 1965, 1970) Nederlands 
Handboek der Psychiatrie. Zie ook: Abma en Weijers, Met gezag en deskundigheid. De historie van 
het beroep psychiater in Nederland, 2005, p.139 en 147, voor de uittocht van de verstandelijk 
gehandicapten uit de psychiatrische inrichting in de jaren zestig. 

 27 1951 a en 1952 c. Zoals vermeld bestaan ook de boeken 1929 d, 1930 a, grotendeels uit eerdere 
artikelen.

 28 1949 b resp. 1948 a. Carp heeft al vroeg belangstelling getoond voor perversies, met name de 
psychodynamische verklaring ervan, zie onder meer: 1923 b, 1925 b, 1927 d, 1929 c.

 29 De serie heeft uiteindelijk een nummering die niet overeenkomt met de eerste verschijning.
1. Carp. Grondslagen van psychotherapie (1946 c).
2. B. Stokvis. Hypnose in de geneeskundige praktijk (1937).
3. Carp. De individual-psychologische behandelingsmethode (1938 a).
4. Carp. De suggestieve behandelingsmethodes en het suggestieve element in de psychotherapie (1939 a). 
5. P.Th. Hugenholtz. De psychagogie of re-educatieve behandelingsmethode (1946).
6. B. Stokvis. Autosuggestieve psychotherapie (1950).
7. Carp. (met B. Stokvis en J. J. de Groot) Problemen der groepspsychotherapie (1953 c).
8. Carp. Sociotherapie (1954 f).
9. Carp. Psychocatharsis (1958 d).

10. Carp. Psychotherapie op grondslag van wereldbeelden (1959 b).
 30 Bedoeld is waarschijnlijk de zenuwarts A.M.Blok, die het deel over de psychoanalyse voor zijn 
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Verwant met deze reeks is ook de al eerder genoemde monografie over Jung en 
Psychodrama. Dramatisering als vorm van psychotherapie.31

Na zijn emeritaat schrijft Carp een schets van een antropologische psychiatrie: 
Eenzaamheid, een thema dat al veel eerder te vinden is in zijn werk. Ook de boeken 
hierop volgend zijn van een wijsgerige of antropologisch-psychiatrische strekking. 
De voornaamste thema’s zijn: dood, angst, agressie en wereld- en mensbeschou-
wing.32 Daarnaast wijdt hij dan nog boeken aan diverse denkers zoals Teilhard de 
Chardin, Jung en Sartre over evolutie en Zelfonthulling in het mensbeeld van Jean-Paul 
Sartre. Het laatste is een zelfstandig te lezen monografie over Sartre. Verder schreef 
hij boekjes over enkele literaire werken zoals over La Peste van Camus.33 Al eerder 
begaf Carp zich op het gebied van de literatuur in zijn analyse van Schuld en boete 
van Dostojewski.34

 
Carp schreef volgens een van zijn leerlingen om er zelf van te leren. Hij verdiepte 
zich in een onderwerp en werkte zijn overwegingen uit in een boek. Dat verklaart 
de essayistische stijl van een aantal van zijn latere boeken; het maakt het ook niet 
eenvoudig de rode draad in zijn denken te vinden. In enkele werken toont hij 
echter volledige beheersing van zijn onderwerp, bijvoorbeeld in de boeken over 
Jung en Sartre. Dat geldt ook voor de belangrijkste werken op zijn vakgebied. Carp 
was zeer belezen en erudiet en bediende zich moeiteloos van de Duitse en Franse 
taal. Door de vele verwijzingen naar opvattingen van anderen, meestal zonder 
bronvermelding, is zijn werk niet gemakkelijk toegankelijk. De veelzijdigheid 
ervan, de ‘ontginning’ van psychotherapeutische methoden en de verbanden met 
vele andere schrijvers en denkers maakt het interessant en intrigerend.

rekening zou nemen. Deze overleed in de oorlog; het plan voor dit deel bleef gehandhaafd, 
ook nog in 1958, maar waarschijnlijk heeft Carp niemand kunnen vinden die het wilde of kon 
schrijven. Bovendien zal hebben meegespeeld dat in de kring van psychoanalytici een dergelijk 
boek er al was. Carp zou er zelf wel toe in staat zijn geweest maar was ‘verdacht’ door de 
orthodoxe analytici en heeft vermoedelijk daarom zichzelf niet aangewezen gevoeld om het te 
schrijven. In Nr. 1, 2e druk (Grondslagen) en in Sociotherapie (nr.8) werden genoemd (aan de 
binnenkant, tegenover de titelpagina) als nog te verschijnen boeken:

- De psychoanalytische behandelingsmethode
- De verantwoording-activerende behandelingsmethode
- Problemen der behandeling van somato-neurotische stoornissen.

Van de laatste drie boeken is het dus niet gekomen. Het derde genoemde boek is te plaatsen in 
het werk van Stokvis over de psychosomatiek. Het is niet te achterhalen waarom deze opzet zo 
vaak gewijzigd is. De ‘verantwoording-activerende behandelingsmethode‘ wordt in het werk 
van Carp verder nergens genoemd, maar lijkt ons te plaatsen in de lijn van de psychagogische 
behandelingsmethode. In Psychocatharsis wordt ook nog een boek Richtlijnen van kinder-psychotherapie 
aangekondigd dat evenmin verscheen. Op een ander omslag (het jaartal is niet meer te achterhalen, 
vermoedelijk uit 1938) worden delen aangekondigd waarbij de auteur veranderd is. Zo zou Fortanier 
de ‘psychocathartische behandelingsmethode’ schrijven en Carp de psychagogische.

 31 In no.10. schrijft Carp in het Inleidend woord dat twee delen die in de serie thuis horen elders 
zijn verschenen. Het zijn: De analytisch-psychologische behandelingsmethode volgens Jung (948 f ) en: 
Psychodrama. Dramatisering als vorm van psychotherapie (1949 a). 

 32 1964 c, 1966 f, 1967 b, 1966 g, 1972, 1974, 1980 b.
 33 1969 a, 1970, 1975.
 34 1951 e, 1954 b.
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Hoofdstuk 2 

LEVENSLOOP EN WERKOMGEVING

Man sieht den Menschen nicht deutlich in seinen Werken.
Karl Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, p. 646. 

Dit hoofdstuk geeft in grote lijnen het kader waarbinnen Carp werkzaam was. Na een 
biografische schets komt de psychiatrische zorg in Nederland voor en tijdens het begin 
van Carps carrière aan de orde, toegespitst op de situatie in Leiden, de plaats waar Carp 
altijd heeft gewerkt. Zijn positie als hoogleraar krijgt reliëf tegen de achtergrond van 
het onderwijs in de psychiatrie aan andere medische faculteiten. Psychiaters lieten in 
de eerste helft van de twintigste eeuw regelmatig hun licht schijnen over onderwerpen 
die nu tot de psychologie en pedagogie worden gerekend. De ontwikkeling in de 
psychologie in de twintigste eeuw kan niet los worden gezien van die van de psychiatrie. 
Daarom worden enkele zaken uit deze ontwikkeling hier weergegeven.

I. Biografische schets
Over Carps leven is relatief weinig bekend. Eugène Antoine Désiré Emile Carp werd 
geboren op 4 juni 1895 in ‘s-Gravenhage. Hij was de jongste van twee zoons. Hij kreeg 
dezelfde namen als zijn vader die op zijn beurt vernoemd was naar een vroeg overleden 
zoon van een oudtante.

Het geslacht Carp is vrij uitgebreid onderzocht, onder meer door Eugène Carp zelf, 
die op hoge leeftijd speurwerk deed naar de vermeende Roemeense wortels van zijn 
voorgeslacht.1

Zijn vader, E.A.D.E.Carp (1868-1926), was luitenant-generaal der artillerie en 
plaatsvervangend lid van het Hoog Militair Gerechtshof. Volgens Stokvis heeft de 
militaire achtergrond van vader en andere officieren uit de familie een stempel op 
zijn karakter gezet: gedrevenheid, discipline en een hoog verantwoordelijkheids-
besef. Dit lijkt een wat overtrokken bewering; in de familie komen slechts enkele 
militairen voor. Over zijn moeder Jeanne Henriette Bezoet de Bie (1869-1926) is 
vrijwel niets bekend. Uit de jaartallen blijkt al dat Carps ouders geen getuige zijn 
geweest van de carrière van hun zonen.

 1 Voor deze biografische gegevens werden diverse bronnen gebruikt. Allereerst: E.A.D.E. von 
Carp, Gegevens omtrent de samenhang tussen de West-Duits (Nederlandse) en de Roemeense 
tak van het geslacht Carp. Hierin bevindt zich ook een (beknopte) autobiografie. Deze werd 
vergeleken met gegevens uit het Centrum voor Genealogie en schriftelijke mededelingen van J. 
Carp, de enige neef en zoon van J.H. Carp betreffende de ouders en de broer van E.A.D.E. Carp. 
In de tekst verwijs ik verder naar:

- Kouwenhoven, ‘Ik heb onbescheiden veel geschreven in mijn leven’, 1982.
- Stokvis, Professor Carp, zijn leven en zijn werk in lengte en dwarsdoorsnee, 1955.
- Rooijmans, 99 jaar tussen wal en schip, Geschiedenis van de Leidse Universitaire Psychiatrie 
 (1899-1998),1998. 
- Vereecken, In memoriam Prof. E.A.D.E. Carp, 1983.
- Van Helsdingen en Schlemper, E.A.D.E. Carp (1895-1983), 1983.

 Verder putte ik uit interviews; gegevens betreffende J.H. Carp zijn onder meer ontleend aan het 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
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Zijn broer, Johan Herman Carp (1893-1979), was jurist, maar is vooral bekend 
geworden als filosoof. Hij promoveerde in 1921 op een proefschrift over de the-
orie van het bolsjewisme. Als filosoof publiceerde hij vooral over Spinoza. Het 
spinozisme moet volgens hem niet als een rationalistisch maar als een religieus 
systeem worden gezien; Spinoza beschouwt hij als een godzoeker. Later ontwik-
kelde hij een geschiedfilosofie waarin de idee van collectiviteit boven die van 
de persoonlijkheid staat.2 Hij was aanvankelijk afdelingshoofd van de Provinciale 
Griffie. In zijn geschriften gaf hij blijk van nationaal-socialistische sympathieën. 
Vrijwel onmiddellijk na de bezetting werd hij lid van de NSB; in de partij ver-
vulde hij belangrijke functies.3 J.H. Carp werd een directe adviseur van Mussert 
en verschafte deze de juridische argumentatie om als regent te kunnen optreden, 
wat nooit is gebeurd. Zijn plan was om de leden van de Raad van State te vervan-
gen door NSB-ers.4 Een typiste merkte destijds op: ‘Carp is slap, al is zijn verstand 
scherp’.5 In 1941 werd hij president van het zogenaamde Vredesgerechtshof in 
Den Haag.6 Na de oorlog werd hij veroordeeld ‘omdat hij de Nederlandse justitie 
misbruikt zou hebben voor Duitse propaganda’; hij had de ‘geestelijke ontwikke-
ling in Nederland in nationaal-socialistische zin bevorderd’. De verdediger bracht 
naar voren dat J.H. Carp zichzelf als trouw vaderlander zag. Hij had zijn hoop 
gevestigd op een nieuwe orde en was geleidelijk gedesillusioneerd geworden. Ter 
verdediging werd ook aangevoerd dat hij verscheidene mensen had geholpen met 
onderduiken en de hem bekende illegale activiteiten nooit had aangegeven. Men 
typeerde hem als ‘cerebrale mysticus’. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot twaalf 
jaar gevangenisstraf; begin jaren vijftig kwam hij vrij.7

We weten niet wat deze ervaringen en lotgevallen van Johan Herman Carp heb-
ben betekend voor diens jongere broer Eugène. Volgens de zoon van J.H. Carp 
zouden de familieverhoudingen hierdoor niet verstoord zijn. Opvallend is wel dat 
geen van de oud-leerlingen van de psychiater echt iets wisten van diens broer. 
E.A.D.E. Carp refereert in zijn werk weinig aan dat van zijn broer. Of dat wijst op 
distantiëring dan wel een aanwijzing is voor verzwijgen, op basis van schaamte of 
piëteit, weten we niet. Als we afgaan op de reacties van oud-leerlingen en op wat 

 2 Over J.H. Carp: Sassen, Wijsgerig leven in Nederland in de twintigste eeuw, 1960 en Filosofie 
Magazine, 1995, special: Filosofen in oorlogstijd en: Krop, Inleiding, in: Spinoza, Ethica. 
Opmerkelijk is dat Eugène Carp zijn broer niet noemt in zijn autobiografie.

 3 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 1975. Dell 6 A: J.H. Carp wordt 
hier genoemd als hoofd van de afdeling bestuurzaken van het hoofdkwartier der NSB.

 4 A.w., Tweede helft, p. 569.
 5 A.w., p. 569. 
 6 A.w., p. 650.
 7 Gegevens hierover zijn ontleend aan een documentatiemap van het NIOD. In de uitspraak van 

de bijzondere raad voor cassatie wordt overwogen dat: Carp... ‘als geleerde groot gezag genoot. In 
requirants opvatting, houding en gedrag ziet de raad een schuldige eigengereidheid, welke iemand 
van requirants intelligentie des te zwaarder moet worden aan gerekend.’ Zie ook: Belinfante, In 
plaats van bijltjesdag, 1978, p. 463-467. De auteur merkt op dat J.H. Carp de auctor intellectualis was 
van het plan om Mussert tot regent te benoemen; dit feit werd hem niet ten laste gelegd. De auteur 
is van mening dat Carp er met een betrekkelijk lichte straf van af is gekomen. Mr.J. Carp vertelde 
mij over de vervroegde vrijlating van zijn vader; hierover heb ik geen andere gegevens kunnen 
vinden. 
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bekend is over gezinsproblematiek bij NSB-ers, ligt geheimhouding uit schaamte 
voor de hand.8 

Waarschijnlijk vanwege de wisselende standplaatsen van zijn vader bracht Eugène 
Carp zijn jeugd door in Den Haag, Bergen op Zoom, weer Den Haag, Zwolle, 
Gorinchem en Breda. Hij bezocht in de laatste plaatsen het gymnasium, waar hij 
het eindexamen bèta haalde in 1913.

Toen zijn vader vroeg wat hij wilde worden zou Carp hebben gezegd: ‘Officier’. 
‘Ben je nou, alles mag, maar dàt niet’, zou de reactie van zijn vader geweest zijn.9 
Carp zou later gesteld zijn op militaire onderscheidingen en vermeldde ook in pu-
blicaties tijdens de oorlog zijn officiersstatus. Van 1913-1921 studeerde hij genees-
kunde in Leiden. Hij was lid van het studentencorps, werd gekozen tot schouwburg-
commissaris en tot tweede assessor van het Collegium van het Leids studentencorps. 
Na zijn artsexamen in 1921 werd hij assistent bij Professor G. Jelgersma in het sanato-
rium Rhijngeest, waar de Leidse psychiatrische universiteitskliniek was gevestigd.

Carp groeide op in een protestants gezin maar ging in 1922 over tot het ka-
tholieke geloof in verband met zijn huwelijk met Jeanne Catherine Bernardine 
Determeyer. Op 11 oktober 1925 werd hij gevormd door de internuntius te ‘s-
Gravenhage, Monseigneur Schioppa.10 Hij stond bekend als een actief lid van de 
rooms-katholieke kerk en zal dat zijn hele leven wel gebleven zijn. In 1952 werd 
hij ridder van de orde van het Heilige Graf van Jeruzalem; hij zou daar trots op 
zijn geweest. Wellicht had hij het te danken aan zijn optreden als behandelaar voor 
vooraanstaande katholieken.11 Het is maar de vraag of Carp als een trouwe volge-
ling van de katholieke kerk moet worden gezien, al lijkt dat van buitenaf wel het 
geval. Dit punt komt later aan de orde.

Jeanne Determeyer had hij leren kennen tijdens een vakantie in België, volgens 
de anekdote tijdens het paardrijden. Over Carps vrouw is niet veel bekend. Zij is 
geboren op 28 juni 1898 in Burgsteinfurt, een plaatsje in Westfalen. Zij wordt een 
knappe en lieve vrouw genoemd. 

Het huwelijk vond plaats op 6 november 1923 te Spa, waar Jeanne in die tijd 
woonde. De banden met België zullen wel hecht geweest zijn: Carp schreef ver-
schillende boeken in Spa. Tekenend is ook dat Carp en zijn vrouw zijn begraven 
in Spa. 

 8 Opmerkelijk is dat R. van Helsdingen, een oud-leerling van Carp en ook medeauteur van de 
laatste publicatie niets van deze broer wist.

 9 Kouwenhoven, a.w.,1982.
 10 Het vormsel is in de rooms-katholieke kerk een sacrament, toegediend door de bisschop of 

diens gemachtigde. Door oplegging van de handen krijgt de gedoopte de kracht om het geloof 
standvastig te belijden.

 11 Interview met Hans Swildens. Over de ridders van het Heilig Graf, zie: Hattinga Verschure, 
e.a., Nederlandse ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem. De Nederlandse commanderije in historisch 
perspectief, 1990. Dit is een instelling, bestaande uit leken, die via het Latijnse patriarchaat te 
Jeruzalem steun verleent aan de christenen in Israël. Zo worden er scholen opgericht. Ridder 
wordt men niet als een simpel eerbewijs maar als men duidelijk zorg en toewijding verleent 
aan de christenen in dat gebied. In dit werk is niet een verwijzing naar het ridder worden van 
Carp te vinden, maar op p. 88 wordt hij genoemd als een van de leden bij de oprichting van de 
Nederlandse Commanderije.
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Later woonde haar ongehuwde (eeneiige) tweelingzus bij hen in huis. Onder de 
assistenten deden verhalen de ronde: Carp met zijn twee vrouwen.12 Het was een van 
de weinige dingen die men van hem wist. Het huwelijk bleef kinderloos. Wel noemt 
hij een pleegzoon, aan wie hij het boek Suggestie opdraagt. Wie dat was, viel niet te 
achterhalen.

Jeanne overleed na een periode van geestelijk aftakeling op 28 juni 1983. Carp 
overleed kort na zijn vrouw, op 20 augustus 1983 en werd in stilte begraven in Spa.

Over het persoonlijke leven van Carp is verder niet veel bekend. 

Tijdens zijn opleiding tot psychiater bracht hij een stage door bij Prof. Spielmeyer 
(1879-1935) in München. Dit was een leerling van Kraepelin, werkzaam aan het 
histopathologisch laboratorium van de Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
waaraan ook de naam van Alzheimer (1864-1915) verbonden is. Het is onduidelijk 
of Carp Kraepelin zelf heeft ontmoet; onmogelijk is dat niet, want Kraepelin (1856-
1926) was tot 1922 hoofd van de universiteitskliniek. Waarschijnlijk zal Carp van 
Spielmeyer de fijne kneepjes van de neuropathologie hebben geleerd. Carp hechtte 
er later erg aan een neuropathologisch laboratorium te hebben in zijn kliniek. Hij 
werd benoemd tot privaatdocent te Leiden; op 24 oktober 1924 houdt hij zijn 
‘Openbare les’ getiteld: ‘Over de waarde der moderne methoden van psychologische 
en biologisch onderzoek bij de beoefening der klinische psychiatrie’.13

Carp promoveerde op 10 juli 1923 bij Jelgersma op Het manische element in de paranoia. 
Zelf toonde hij zich in een terugblik in 1983 niet erg tevreden over zijn eerste boek; 
het onderwerp was hem opgegeven door Jelgersma en hij had het uit beleefdheid 
geaccepteerd.14 

In 1930 werd hij benoemd tot hoogleraar psychiatrie te Leiden. Deze benoeming 
heeft veel voeten in de aarde gehad.15 Zijn voorganger Prof. G. Jelgersma had in 
1914 met een beroemd geworden rede, ‘Ongeweten geestesleven’, de psychoanalyse in 
de Nederlandse academische psychiatrie onder de aandacht gebracht. Ook nadien 
toonde hij zich een pleitbezorger van de psychoanalyse. Jelgersma sprak zich uit voor 
Carp als zijn opvolger. Carp was hoofdassistent bij Jelgersma en had zich zeker wat 
betreft publicaties al waar gemaakt. Carp en Jelgersma hadden vermoedelijk een goede 
relatie. Carp zal erg op Jelgersma gesteld zijn geweest. Verschillende boeken zijn aan 
‘mijn vereerde leermeester’ opgedragen; hij schreef een monografie over Jelgersma 

 12 Interview met R. J. van Helsdingen. Overigens kennen de meeste van de door mij geïnterview-
den dit gegeven. Prof. dr. J.H. van den Berg schreef mij over het enige bezoek dat hij aflegde bij 
zijn oudere collega. ‘Prof Carp zat tussen twee identieke vrouwen en ik wist na afloop van de 
lunch niet wie de echte mevrouw Carp was’.

 13 Carp, 1925 e. De precieze datum van de benoeming als privaatdocent is niet door mij 
achterhaald. Stokvis, a.w.,1955, vermeldt dat het drie jaar na zijn promotie was en noemt als 
datum van de openbare les 24-10-1927, wat volgens 1925 e onjuist is.

 14 Kouwenhoven, a.w., p. 451.
 15 Over de benoeming is uitgebreid geschreven. Zie: Rooijmans, 99 jaar tussen wal en schip. 

Geschiedenis van de Leidse Universitaire Psychiatrie (1899-1998), 1998; Bulhof, Freud en Nederland. 
De interpretatie en invloed van zijn ideeën, 1983 en Brinkgreve, Psychoanalyse in Nederland. Een 
vestigingsstrijd, 1984. Zie verder over deze benoemingskwestie in het kader van de receptie van de 
psychoanalyse hoofdstuk 4.
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en gaf de kliniek Rhijngeest de naam ‘Jelgersmakliniek’. De psychoanalytici in den 
lande verzetten zich echter tegen de benoeming van Carp. In hoofdstuk 4 gaan we 
daar verder op in. Uiteindelijk viel toch de keus op Carp; de sterke voorkeur van 
Jelgersma voor Carp heeft hierbij waarschijnlijk de doorslag gegeven. 

Zoals bekend kwam het universitaire leven tijdens de oorlogsjaren grotendeels stil 
te liggen. Carps werd na de oorlog verweten dat hij ‘een over het algemeen veel te 
zwakke houding gedurende de bezetting’ had gehad. Door het ‘College van Herstel’ 
werd hij voor drie maanden (van augustus tot oktober 1945) ‘gestaakt’.16 

In 1951 was hij voorzitter van het Internationale congres voor Psychotherapie te 
Leiden, dat als thema had: ’The affective contact’. Hij trad toe als lid van de redactie 
van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in 1939. Carp was waarschijnlijk niet 
erg uit op bestuurlijke posities. In de jaren twintig was hij secretaris van de Zuid-
Hollandse Neurologen-Vereeniging; hij maakte verslagen van de wetenschappelijke 
bijeenkomsten en leverde zelf menige bijdrage.17 Hij maakte sinds 1931 deel uit van 
het bestuur van de Rooms-Katholieke Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke 
Volksgezondheid, die in 1930 was opgericht door de psychiater Kortenhorst en ten 
doel had voorlichting te geven over geestelijke volksgezondheid en het bevorderen 
van zorg voor de katholieke doelgroep in de praktijk. In 1940 trad hij toe tot het 
bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid.18 Carps 
publicaties over sociale psychiatrie en over preventie moeten geplaatst worden tegen 
de achtergronden van de doelstelling van deze verenigingen.19

Carp genoot een internationale reputatie. Hij schreef in afscheidsbundels voor 
Ernst Kretschmer en Charlotte Bühler, de eerste een beroemd psychiater, de ander 
een vermaard kinderpsychologe.20 Hij stond in contact met Alfred Adler en Carl 
Gustav Jung. Beiden bezochten de Leidse kliniek.

 16 Rooijmans, a.w., p. 69, 159. Carp had een arts die getrouwd was met een vrouw van 
joodse afkomst aanvankelijk geweigerd toe te laten tot de kliniek toen de bezetter weigerde 
deze te benoemen tot bezoldigd assistent. Ook had hij zich verzet tegen de collectieve 
ontslagaanvraag van de Leidse hoogleraren. Uiteindelijk deed hij toch mee. Verder had Carp een 
aanmeldingsformulier voor de artsenkamer ingezonden, met het voorbehoud geen medewerking 
te geven aan de besluiten van de artsenkamer. Hij had echter wel contributie betaald. Ook 
weigerde hij eerst clandestiene tentamina af te nemen met het argument dat hij niet de hand 
wilde lichten met de eisen voor tentamens. In 1944 werd hij daar soepeler in. Het besluit van het 
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen dd. 14-11-1945 vermeldt anderzijds ook 
dat hij ’ tijdens de oorlog onderdak geboden aan vluchtelingen en reële en materiële steun aan 
Joden en andere oorlogsslachtoffers gegeven heeft’.

 17 Ik ontleen dit gegeven aan de verenigingsverslagen, in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 
zie bijv: Carp 1927 e.

 18 Van der Grinten, De vorming van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Een historisch 
beleidsonderzoek, 1987, p. 83,128 en De Goei, De psychohygiënisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de 
beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970, 2001, p.148. In de noot vermeldt 
zij dat het onduidelijk is wanneer de NVGV werd opgeheven, maar dat is mogelijk rond 1945 
geweest. Over de R.K. Charitatieve Vereeniging, zie: Westhoff, Geestelijke bevrijders. Nederlandse 
katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw,1996, p. 46-48.

 19 Carp, 1930 c, Over het medisch standpunt ten opzichte van het sterilisatie-vraagstuk bij 
geestelijk minderwaardigen; 1934 c, Het huisgezin en de geestelijke volksgezondheid; 1937 c, 
1939 d, en over oorlogspsychiatrie: 1939 f, 1940 b, c, f, g.

 20 1958 c en 1963 a.
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Regelmatig werd hij gevraagd als spreker onder andere voor de Rooms-Katholieke 
Artsenvereniging. Hij stimuleerde vele leerlingen tot het schrijven van een 
proefschrift.21 

In 1963 treedt hij af als hoogleraar, naar hij zelf schrijft, in verband met aanvallen 
van bewustzijnsverlies door schommelingen in de bloeddruk. Er zouden echter 
geruchten zijn geweest over homoseksuele contacten met jeugdige patiënten. 
Hierover zijn betrouwbare bronnen tot nu toe niet te achterhalen.22 De reacties 
van de door mij geïnterviewden op de vraag of zij deze geruchten kenden, waren 
uiteenlopend: sommigen waren er niet van op de hoogte, anderen leek het niet 
waarschijnlijk, een enkeling bevestigde impliciet de waarheid ervan.

Na zijn pensionering gaat Carp misschien nog ijveriger dan voorheen door met 
schrijven. Hij publiceert een tiental boeken over diverse wijsgerig-antropologische 
onderwerpen. Zoals al vermeld is, houdt hij zich ook bezig met genealogie. In 
1965 sticht hij de familievereniging Carp, waarvan hij in 1976 erelid wordt. Hij 
neemt in 1972 de naam aan ‘Carp, genaamd Van Karppen’, in de mening dat zijn 
familie een Roemeense tak heeft. Dit wordt echter weersproken door J. Carp.

Hoe zag Carp zichzelf? Hij noemt zich ergens: ‘een gelovig psychiater, die geleerd 
heeft zijn medemens te bezien sub specie aeternitatis, anderzijds als een wezen dat 
van zijn medemens hulp en van God genade behoeft om zich staande te houden.’23 
Is het toeval dat hij een spinozistische uitdrukking gebruikt? En spreekt ook niet 
uit dit citaat dat hij het bestaan als een gevecht of worsteling ervaart?

Wie was de mens Carp? Rooijmans schrijft: ‘Ongetwijfeld was hij autoritair’.24 
Zeker is wel dat hij zich zelf in de jaarverslagen der Leidse kliniek en ook elders 
betitelt als ‘Leider der Kliniek’, maar het is de vraag of dit een voldoende argument 
is voor deze karakterisering. Stokvis vermeldt in Professor Carp - zijn leven en zijn 
werk in lengte- en dwarsdoorsnee, een aantal anekdotes en karaktertrekken, maar 
aangezien dit boek aangeboden werd ter gelegenheid van Carps vijfentwintigjarig 
hoogleraarschap kunnen deze sterk gefilterd zijn. Over Carp als docent stemmen 
de meeste berichten overeen. Oud-studenten beschreven zijn colleges als moeilijk, 
zo niet onbegrijpelijk. Carp sprak, uit het hoofd, in statige volzinnen. Op een 
karikatuur is hij geportretteerd als een man met een klein lichaam en een groot, 
streng uitziend hoofd. Uit de interviews met oud-assistenten komt een wisselend 
beeld naar voren. Carp had duidelijk voorkeuren, een oud-assistent zei: ‘Als je in 
een goed blaadje stond kon je alles doen.’ Carp was betrokken bij zijn patiënten 

 21 Rooijmans, a.w., p. 170 vv. vermeldt 52 dissertaties, waaronder die van de latere hoogleraren 
N. Speijer, B. Lievegoed en P.J. Jongerius. Andere bekende leerlingen zijn B. Stokvis, D.A. van 
Krevelen en A.A.A. Terruwe.

 22 Rooijmans, a.w., p. 91. Tekenend voor de pijnlijkheid van het vertrek lijkt een brief van de 
Faculteit der Geneeskunde dd. 24-10-1963, waarin de faculteit het betreurt dat Carp te kennen 
had gegeven niet bij een afscheidsbijeenkomst te willen komen. Deze brief werd mij ter 
beschikking gesteld door mr. J. Carp.

 Rooijmans is het probleem van de geruchten bij zijn onderzoek ook tegengekomen. Aangezien 
naar ons oordeel een verder onderzoek naar deze biografische details niet zou bijdragen aan het 
hoofddoel van onze studie is dit achterwege gelaten.

 23  Carp, 1964 c, p.186.
 24 Rooijmans, a.w., p. 91.



33

en assistenten; hij had een vaderlijke attitude. Hij was stimulerend, geïnteresseerd 
en mild in zijn oordeel. Wel was hij vormelijk en afstandelijk. Hij noemde zijn 
assistenten collega; zij spraken hem aan als ‘Professor’. Dat zal echter in die tijd 
algemeen gebruikelijk zijn geweest. Over zijn privé-leven liet Carp niets los. 
Assistenten kwamen ook niet bij hem thuis en dat terwijl hij op loopafstand van 
zijn werk woonde.25 

Carp hechtte aan vormelijkheid. Bij een conflict met Prof. Prick tijdens een 
zogenaamde interacademiale waarbij Prick onbehouwen uit de hoek kwam, zei 
Carp: ‘Mijne Heren: wij gaan!’ Sommigen beschrijven Carp als eenzelvig en geneigd 
tot achterdocht. Terwijl in zijn beschouwingen over psychotherapie de ontmoeting 
een grote rol speelde, zou persoonlijke omgang hemzelf niet gemakkelijk zijn 
afgegaan.26 Na zijn pensionering zou hij meer ontspannen zijn geworden.

Maar er zijn ook andere geluiden. J. Carp, zijn neef, die een goed contact met hem 
had en hem tot aan zijn dood bezocht, beschrijft hem als een man van de wereld 
die regelmatig uitging en met zijn neefje het circus bezocht. Carp had langdurige 
vriendschappen, onder andere met E.N. van Kleffens (1894-1983), minister 
van Buitenlandse zaken van 1939 tot 1946, en met René Dellaert (1906-1979), 
hoogleraar in de psychopathologie in Leuven, die een aantal van Carps boeken van 
een voorwoord voorzag en met wie hij enkele boeken samen publiceerde.

De conclusie is dat het moeilijk is een compleet beeld te krijgen van de mens 
Carp. Hij was een man met een dubbelleven, zo lijkt het, waarbij de privé-persoon 
volledig schuil ging achter het werk.

II. De psychiatrische zorg in Nederland

1. De groei van de psychiatrie
In de negentiende eeuw was de zorg voor psychisch gestoorden een medische 
aangelegenheid geworden. Werden voorheen geestelijk gestoorden gezien als 
hinderlijk voor de maatschappij en werden zij daarom uitgestoten en uitgesloten, 
in de negentiende eeuw kwam er een kentering, die begon met het slaken van de 
boeien der geketenden door Pinel. Mede onder invloed van de ‘moral treatment’ 
beweging en van ontwikkelingen in de medische wetenschap zag men de geestelijk 
gestoorde gaandeweg als patiënt en werd de medicus verantwoordelijk voor de 
behandeling.

Oude bewaarplaatsen en dolhuizen werden omgevormd tot psychiatrische 
inrichtingen. De Krankzinnigenwet uit 1841 regelde niet alleen de voorwaarden 
waaronder mensen mochten worden opgenomen, maar ook de instelling van een 
Staatstoezicht, waardoor de kwaliteit van de inrichtingen in principe verbeterd werd. 
De verantwoordelijkheid voor het aantal gestichten lag bij de provincie, maar deze 
was niet verplichtend opgelegd. Deze situatie veranderde ook niet met de Tweede 
Krankzinnigenwet uit 1884.27 De nieuwe wetgeving bood veel ruimte aan particulier 
initiatief; de verschillende confessionele richtingen grepen deze ruimte aan om eigen 

 25 Carp woonde tientallen jaren aan de Leidsestraatweg 3 in Oegstgeest in een grote markante villa. 
 26 Aldus P.J. Jongerius, in een interview dd. 28-8-2005.
 27  Van der Grinten, a.w., p.37. Veel van de gegevens heb ik ontleend aan deze studie.
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ziekenhuizen op te richten. Zo werd in 1886 het ‘krankzinnigengesticht’ Veldwijk 
geopend, uitgaande van de in 1884 opgerichte Vereniging tot Christelijke Verzorging 
van Geestes- en Zenuwzieken in Nederland. In 1884 waren er 16 instellingen 
vallend onder het Staatstoezicht, in 1940 waren dat er 43, waarvan 36 op particuliere, 
katholieke, protestantse of algemene grondslag.28

Van belang is dat de bekostiging van de zorg voor psychiatrische patiënten conform 
de Armenwet ten laste viel van de gemeente waaruit de patiënt afkomstig was. 
Overigens moest ook de familie bijdragen in de kosten. Opname in een psychiatrische 
instelling kon aanvankelijk alleen via een rechterlijke machtiging. In 1904 werd het 
mogelijk patiënten zonder een machtiging op te nemen in zogenaamde ‘aangewezen‘ 
inrichtingen.29 Het aantal opgenomen patiënten steeg daardoor aanzienlijk, ook in 
verhouding tot het inwonertal van Nederland. Dit leidde mede tot het zoeken naar 
alternatieven voor opname.

Van der Grinten heeft uitvoerig de groei en opkomst van ambulante voorzieningen 
in Nederland beschreven. In de periode 1916-1940 kwamen voor- en nazorgdiensten 
tot stand, die veelal gekoppeld werden aan de inrichtingen. Hun taak was de patiënten 
in de maatschappij te begeleiden met als doel (her)opname te voorkomen. Dat was 
zowel het belang van de patiënt als dat van de maatschappij - in concreto de burgerlijke 
gemeente - die voor de steeds groeiende kosten moest opdraaien. Daarnaast kwamen 
in sommige provincies districtconsultatiebureaus tot stand. In Amsterdam waren 
al vanaf 1924 soortgelijke consultatiebureaus van de grond gekomen. Doordat 
Amsterdam te maken had met een groot aantal opnames werd daar de vraag naar 
sturing urgent. Dit resulteerde in het oprichten van de gemeentelijke voor- en 
nazorgdienst waaraan de naam van de psychiater Querido met zijn concept van de 
acute psychiatrie verbonden is.30

Naast deze sociaal-psychiatrische voorzieningen kwamen er geleidelijk andere 
instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Een eerste Medisch 
Opvoedkundig Bureau kwam in 1928 tot stand naar het voorbeeld van de Amerikaanse 
Child Guidance Clinic. In 1940 werd het Instituut voor Medische Psychologie 
opgericht, eveneens in Amsterdam. Daarnaast boden vrijgevestigde zenuwartsen 
psychotherapie, waarbij de psychoanalyse als richting dominant was. Vanaf de jaren 
veertig kwamen geleidelijk Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden tot stand. 
Overheden en kerkgenootschappen voerden hevige discussies, over de vraag of de 
doelstelling preventie of behandeling was, over de te gebruiken methoden en over de 

 28 A.w., p. 38.
 29 A.w., p. 40. Van der Grinten verwijst hier niet, zoals hij elders wel doet, naar P. van der Esch, 

Geschiedenis van het Staatstoezicht op Krankzinnigen,1980. Daar valt te lezen in deel III, p.74 vv., 
dat het artikel betreffende de ‘aanwijzing’ het voorstel was van de toenmalige inspecteur. Niet 
vermeld wordt wanneer deze wijziging nu precies inging, wel dat het artikel van toepassing was 
op de psychiatrische afdelingen van universiteitsklinieken. Ook andere instellingen kregen een 
aangewezen afdeling, vanaf 1907. Het streven van de inspecteur was om bestaande gestichten te 
splitsen in een gestichts- en een aangewezen afdeling. Dat lukte hem pas vanaf 1915. Overigens 
vermeldt Van der Esch dat de universiteit Leiden nooit een aanvraag voor een ‘aanwijzing’ heeft 
gedaan. ‘Zowel Jelgersma,… als Carp, hebben steeds volgehouden dat hun inrichting buiten de 
Krankzinnigenwet stond’, a.w., p.75. 

 30 Over A. Querido is veel geschreven, zie: Van der Grinten, a.w., p. 146-149; Achilles, Defini-
tie, historie en organisatie, 2006; ook De Goei, a.w., gaat uitgebreid op hem in.
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vraag of het wel ging om psychiatrie en niet om pastoraat. Niettemin was er tussen 
1948 en 1952 een groei van 3 naar 17 bureaus. Een meer geïntegreerde instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg ontstond met de Hervormde Stichting voor Geestelijke 
Volksgezondheid voor Amsterdam en Omgeving in 1948. Het zou tot 1982 duren 
tot de RIAGG’s (Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) 
van start gingen.31 De Goei heeft in haar proefschrift De Psychohygiënisten laten zien 
hoe de lotgevallen van het concept van de geestelijke gezondheid een grote rol 
speelden in het debat over de vorming van al deze diverse instellingen.32 

Carp, die in 1963 met emeritaat ging, heeft dus altijd te maken gehad met de 
lappendeken aan instellingen op het gebied van de psychiatrie zoals deze is beschreven 
door Van der Grinten. 

Eén van de factoren die sterk heeft bijgedragen aan het ontstaan daarvan is de 
verzuiling, het verschijnsel dat maatschappelijke organisaties verbonden waren met een 
van de godsdienstige christelijke denominaties in Nederland. Het gold voor scholen, 
vakbonden maar ook voor allerlei instellingen op het gebied van de gezondheidszorg. 
De verzuiling is te begrijpen vanuit de behoefte de eigen identiteit te versterken en 
te behouden. De katholieken hadden deze in de negentiende eeuw opgebouwd in 
een land waarin de Hervormde Kerk de staatskerk was. Hoogtij van deze verzuiling 
voor de katholieken waren de jaren twintig van de twintigste eeuw. Het ‘rijke roomse 
leven’ werd beheerst door wat de pastoor en daarboven de hele kerkelijke hiërarchie 
vond, een fenomeen waaraan de fraaie term ‘verkuddelijking’ is gegeven.33

Ik wil hier nog even ingaan op Carps plaats in de katholieke gemeenschap. Carp was 
misschien als katholiek een vreemde eend in de bijt aan een van origine protestantse 
(Rijks) universiteit.34 Als katholiek hoogleraar was hij een veelgevraagd spreker voor 
de Rooms-Katholieke Artsenvereniging, die weer een onderafdeling had voor de 
rooms-katholieke gestichtsartsen. Hierboven werd al zijn bestuursfunctie vermeld van 
de Rooms-Katholieke Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid. 
In deze studie zal blijken dat Carp zeker niet mag worden gezien als een katholiek 
die zonder meer instemt met de officiële leer. Hij was er echter niet de man naar om 
voor een breed publiek op te treden. In de jaren vijftig zorgen mensen als Buytendijk 
en Trimbos ervoor dat nieuwe geluiden de huiskamers bereiken. Psychologische 
inzichten en ideeën over geestelijke volksgezondheid zijn dan niet meer identiek met 
de katholieke zielszorg en dragen bij aan een proces van bevrijding en ontzuiling, 
zoals Westhoff heeft laten zien in haar boek Geestelijke bevrijders. 

2. Intramurale zorg
In Nederland waren er allereerst de grote psychiatrisch inrichtingen - toen nog 
krankzinnigengestichten geheten. Daarnaast ontstonden kleinere instellingen en 
neuroseklinieken, zoals het sanatorium te Velp. De groei ervan werd vanaf 1904 
mede mogelijk gemaakt door de verandering van de Krankzinnigenwet, waardoor 

 31 Van der Grinten, a.w., p. 15.
 32 De Goei, a.w., 2001.
 33 Westhoff, a.w., 1996, p. 13.
 34 Nu was hij zeker niet de enige; een voorbeeld is de katholieke, prominente wijsgeer Ferdinand 

Sassen, die van 1929-1945 hoogleraar was in Nijmegen maar daarna tot 1964 in Leiden, zie 
Klever, Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, deel III: 1958-1968, 1968, p. 153.
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ook op vrijwillige basis patiënten konden worden opgenomen. Dit bood de mo-
gelijkheid dat ook patiënten met lichtere, geneeslijke stoornissen, de zogenaamde 
‘zenuwlijders’ zich konden laten behandelen. Een derde groep instellingen werd 
gevormd door de academische psychiatrische klinieken, die gering in aantal waren 
en weinig patiënten hadden.

De zorg voor de psychiatrische patiënt was weliswaar in handen van de medicus 
en de verpleging, maar de psychiatrie had nog weinig te bieden. Genezen was 
voor 1920 eigenlijk niet aan de orde. Gestichten werden bevolkt door mensen met 
allerlei stoornissen, waarbij vooral een onderscheid werd gemaakt tussen rustige 
en onrustige afdelingen. Door de toename van het aantal patiënten ontstonden 
schrijnende toestanden in de gestichten.

Medisch-psychiatrische methoden waren er eerst niet of nauwelijks. Er werd 
gebruik gemaakt van methoden als elektrotherapie. Pas met de opkomst van 
behandeling van syfilis met salvarsan in 1910 (en later effectiever met penicilline) 
werd het aantal lijders aan dementia paralytica in de instellingen gereduceerd. In 
de jaren dertig werden diverse behandelingen ontwikkeld, die toegepast werden 
bij schizofrene patiënten: de malariakuur (1917), de insulinekuur (Sakel, 1933), 
de cardiazolshock (Von Meduna, 1937), de slaapkuur met behulp van somnifeen 
(Klaesi, 1929). De meest drastische procedure was de leucotomie, die in Nederland 
alleen in Utrecht werd uitgevoerd.35 Alleen de elektroshocktherapie, stammend uit 
1938 (Cerletti) heeft tot nu toe stand gehouden als een zeer effectieve methode.36

Medicatie was maar beperkt voorhanden. Tegen onrust gebruikte men morfine 
en scopolamine; er kwamen slaapmiddelen als bromiden, barbituraten en chloral-
hydraat en paraldehyde. Meer effectieve middelen, de antipsychotica (neuroleptica), 
kwamen later, met chloorpromazine (Largactil) in 1952 als eerste. Tolsma was een 
van de pioniers in Nederland op dit gebied.37 Haloperidol werd in 1958 gesynthe-
tiseerd. Moderne antidepressiva zijn iets later ontwikkeld, met imipramine (Tofra-
nil) als eerste in 1958. 

Uit deze opsomming blijkt dat Carp in zijn werkzame leven nauwelijks getuige 
is geweest van de opmars van psychofarmaca en de door Shorter genoemde 
tweede biologische psychiatrie. Toch zal hij de introductie van chloorpromazine in 
Endegeest wel hebben meegemaakt.38

 35  De leucotomie wordt ook lobotomie genoemd. Hieraan is de naam verbonden van E. Moniz, 
die in 1935 een neurochirurg verzocht een deel van de prefrontale kwab te verwijderen 
bij patiënten met ernstige psychosen. In 1949 werden in Amerika 9000 van deze operaties 
uitgevoerd. Zie: Shorter, A historical dictionary of Psychiatry, 2005, p.163. Ook in Nederland werd 
ervaring opgedaan, bij ‘schijnbaar hopeloze gevallen’, niet alleen bij schizofrene maar ook bij 
ernstig depressieve en patiënten met een dwangneurose, zie: Kraus: Prae-frontale lobotomie of 
leucotomie, 1947. 

 36  Shorter, A History of Psychiatry. From the Era of the asylum to the Age of Prozac, 1997, p.195. Ch.6 
biedt een overzicht van de somatische kuren.

 37 Bakker, De heer van ’t Kijveland, in: Bakker, Blok & Vijselaar (1999). Delta: negentig jaar aan de 
Oude Maas. Verder in Pieters, Snelders & Houwaart, De medicijnrevolutie in de psychiatrie (1950-
1985). Ooggetuigen in de geneeskunde en de medische zorg van de 20e eeuw/deel I, 2006, p. 51vv. Daar 
wordt vermeld dat Tolsma niet de eerste was die erover publiceerde. Recent verscheen een 
bloemlezing uit het werk van Frederik Jacob Tolsma, Iconen in de psychiatrie: Frederik Jacob Tolsma, 
2008.

 38  Pieters, e.a., a.w., p.53vv. Carp maakt er in zijn werk weinig melding van. Een late uitzondering 
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In de inrichtingen werd al vanaf het begin van de twintigste eeuw gebruik gemaakt 
van andere methoden om patiënten rustig te maken. Bedverpleging was klassiek 
sinds 1890 en hield in dat patiënten, ten minste in de eerste weken van hun 
verblijf, in bed vertoefden. Een zekere faam kreeg de badverpleging voor onrustige 
patiënten. Endegeest, de Leidse instelling, bezat als eerste in Nederland een speciale 
afdeling voor permanente badverpleging en gold dan ook als modern.39

Bij het bestrijden van onrust was ook het verschaffen van dagvulling een belang-
rijk middel. In Nederland was het vooral Van der Scheer die zich beijverde voor de 
invoering van ‘actievere therapie’ in navolging van Simon in Gütersloo; hij introdu-
ceerde deze in 1925 in Santpoort. In Endegeest werd deze benadering tussen 1926 
en 1928 nagevolgd. Door de actievere therapie, veelal arbeidstherapie genoemd, 
werd het gezonde deel in de patiënt aangesproken en verbeterde het klimaat in de 
gestichten.40 De badverpleging raakte uit de mode.

III. De Leidse werkomgeving
Carps werkzame leven heeft zich afgespeeld in Rhijngeest, in 1950 door hem 
omgedoopt tot Jelgersmakliniek. De geschiedenis van de Leidse universitaire 
psychiatrie is verbonden aan zowel het sanatorium Rhijngeest als het psychiatrisch 
ziekenhuis Endegeest in Oegstgeest. Rooijmans heeft deze geboekstaafd. 41 

Het ziekenhuis Endegeest in Oegstgeest, gesticht door de gemeente Leiden, opende 
zijn poorten in 1897. Jelgersma had bij zijn benoeming tot eerste hoogleraar in de 
psychiatrie in Leiden in 1899 de oprichting van een sanatorium voor neuroselijders 
bedongen. Dit sanatorium Rhijngeest, op het terrein van het buiten ‘Rhijngeest’, 
werd geopend in 1903. Zoals in andere sanatoria konden patiënten hier zonder 
machtiging opgenomen worden. Rhijngeest vormde in bestuurlijke zin één geheel 
met Endegeest. Een aantal bedden in het sanatorium werden verhuurd aan het Rijk 
en konden zo ter beschikking staan van het academisch onderwijs Hoewel men 
zou verwachten dat in het sanatorium alleen mensen met lichtere psychiatrische 
stoornissen zouden worden opgenomen, waren er toch ook rustige psychotische 
patiënten. Het academisch onderzoek was gecentreerd in Rhijngeest; de colleges 
werden in Endegeest gegeven. 

Het was de bedoeling bij nieuwbouw van het academisch ziekenhuis in Leiden 
een psychiatrisch-neurologische kliniek op het terrein van de academische kliniek 
te vestigen. Hier is het nooit van gekomen. Jelgersma betreurde de afstand van 
Rhijngeest tot de rest van het academisch ziekenhuis niet echt omdat hij de band 
met het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest – Rhijngeest en Endegeest waren 
tweehonderd meter van elkaar verwijderd, op loopafstand dus – belangrijker vond. 
Zijn verhouding met Endegeest was goed; hij kon voor patiëntendemonstraties 
gebruik maken van patiënten uit Endegeest. Ook het bestuur van Endegeest 

is: 1961 d. 
 39 Blok & Vijselaar, Terug naar Endegeest, 1998, p. 51, 57. Geneesheer-directeur Scheffer 

introduceerde de badverpleging in 1904 in Endegeest. Hij had deze leren kennen in de kliniek 
van Emil Kraepelin. Jelgersma was nogal te spreken over deze behandeling die verblijf in 
isoleercellen vaak onnodig maakte.

 40 A.w., p. 78 vv. De Goei, 2001, p. 41.
 41 Rooijmans, a.w. en Blok &Vijselaar, a.w. Het volgende is grotendeels ontleend aan deze boeken.
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hoopte dat de universitaire psychiatrie niet zou verhuizen naar het terrein van het 
academisch ziekenhuis.

Carp dacht anders over deze kwestie: hij vond voor de universitaire psychiatrie de 
nabijheid van het academisch ziekenhuis van groter belang dan de nabijheid van de 
psychiatrische kliniek Endegeest. Wellicht spreekt hieruit al de grotere belangstelling 
van Carp voor neurosen dan voor psychosen. Het bleef een getouwtrek tussen vele 
partijen: Carp, de medische faculteit, Endegeest, curatoren en het Rijk. De verdere 
verwikkelingen zullen hier niet worden weergegeven. Alles bleef bij het oude: 
de universitaire psychiatrie bleef in Rhijngeest, het onderwijs aan studenten in 
Endegeest. De voor Carp ideale onderwijs- en onderzoekssituatie is dus tijdens zijn 
leven niet gerealiseerd. Pas rond 1997 kon integratie van de vakgroep psychiatrie in 
het Leids Universitair Medisch Centrum werkelijkheid worden. 

Van de in totaal 74 bedden in Rhijngeest waren er aanvankelijk slechts twintig 
bedden bestemd voor het Rijk, met andere woorden: ter beschikking voor de 
universiteit. Van deze twintig bedden vielen er slechts tien onder de verantwoor-
delijkheid van Carp, de andere onder die van dr. A. Gans (1885-1971), lector in 
de neurologie vanaf 1927. De overige bedden waren voor de gemeente. Daarnaast 
was er nog de ‘Villa’, het oorspronkelijke ‘buiten’ ‘Rhijngeest’; deze was en bleef 
bestemd voor patiënten uit de gegoede klasse. Rhijngeest en de Villa stonden onder 
beheer van Endegeest. De groei van personeel en poliklinieken maakten dat het 
gebouw Rhijngeest te klein werd; een aantal noodgebouwen werden geplaatst. De 
verhuizing van de neurologie in 1939 naar het terrein van het academisch zieken-
huis bood maar tijdelijk een oplossing.

Carps verhouding met Endegeest was ‘niet erg liefdevol.’42 Toch was Carp 
afhankelijk van Endegeest; voor het onderwijs aan studenten maar ook voor de 
specialistische opleiding waren de patiënten uit Endegeest onontbeerlijk. Bovendien 
werden de colleges op het terrein van Endegeest gehouden, eerst nog in de kerk en 
na 1935 in het ontspanningsgebouw waarin ook een collegezaal was.

Bij de matige verhouding met Endegeest zal C. Stotijn, geneesheer-directeur 
sinds 1945, een rol hebben gespeeld. Deze verwachtte meer van een biologische 
benadering in een tijd dat Carp zich vooral aan de psychotherapie wijdde.43 

Na een nieuw contract tussen Rijk en Gemeente in 1950 kwam geheel Rhijn-
geest ter beschikking van het Rijk en dus van de universiteit. Het sanatorium kreeg 
toen de naam Jelgersmakliniek. Carp had de bedoeling deze te modelleren als een 
psychotherapeutische kliniek. Problemen bleven bestaan omdat het beheer in feite 
onder Endegeest bleef vallen. Van belang is nog dat op het terrein van Endegeest 
vanaf 1912 een aparte afdeling voor (jeugdige) ‘idioten’ werd opgericht. Daarmee 
was er in ieder geval voor de provincie een aparte voorziening voor zwakzinnigen. 
Als deze patiënten de leeftijd van 20 jaar hadden bereikt werden ze overgeplaatst 
naar een afdeling voor volwassenen van Endegeest. Veel chronische patiënten van 
Endegeest waren dus zwakzinnig. Gezien dit gegeven is het niet vreemd dat Carp 
in zijn werk uitgebreid aandacht geeft aan de problematiek van de zwakzinnig-
heid.

 42 A.w., p. 66.
 43 Blok & Vijselaar, a.w., p.149 vv. Stotijn was directeur tot 1974.
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Vanaf 1936 werd in Rhijngeest een kinderpolikliniek gehouden. Stokvis vermeldt 
dat Carp al vanaf 1932 actief was op dit gebied en zijn eigen kamer ter beschik-
king stelde. Banden met het Leidse Medisch Opvoedkundig Bureau waren er vanaf 
1940.44 In 1937 richtte Carp een kinderkliniek op, gehuisvest in het rusthuis ‘Zon-
neweelde’, maar er was ook nog een aparte Medisch-Psychologische Kinderkli-
niek, plaats biedend aan 15 kinderen.45 Deze viel onder een aparte stichting. Binnen 
Rhijngeest heeft vanaf 1943 enige jaren een jeugdafdeling gedraaid; mede door de 
moeilijkheden die de psychopathische jongeren gaven heeft deze afdeling niet lang 
bestaan.46 Carps eigen pogingen om de kinderpsychiatrie een andere huisvesting 
te geven hadden geen succes. In 1949 kocht Carps leerling Dr. D.A. van Krevelen 
het huis Curium, met de bedoeling er een kinderpsychiatrische kliniek te vestigen. 
Dit werd de Paedologische Kliniek Curium, gesticht in 1955. Carp maakte deel uit 
van het bestuur. Overigens bleef de polikliniek voor kinderen in Rhijngeest. Van 
Krevelen was in 1956 benoemd tot lector in de kinderpsychiatrie en genoot een 
grote internationale reputatie. Er ontstonden hevige conflicten tussen Carp en Van 
Krevelen. Volgens De Goei vond Carp dat Van Krevelen onvoldoende bereid was 
tot samenwerking en omgekeerd meende Van Krevelen te weinig ondersteuning te 
krijgen. Zo was hij van mening dat het beheer van de kinderpolikliniek ook aan 
Curium gekoppeld moest zijn. De slechte verhouding leidde ertoe dat Carp in 
1960 terugtrad uit het bestuur van Curium. 

In ieder geval is Carp zelf op het terrein van de kinderpsychiatrie langdurig 
actief geweest.

Waar zich de activiteiten van Carp op forensisch-psychiatrisch gebied hebben af-
gespeeld, is onduidelijk. Carp onderzocht regelmatig patiënten in dat kader. Waar-
schijnlijk werden zij opgenomen in Rhijngeest. Dat is in ieder geval gebeurd met 
de dichter Gerrit Achterberg, die in diverse klinieken is onderzocht en ook in 
Leiden.47 Carp was tevens verbonden aan het ‘observatiehuis voor kinderen’ in 
Den Haag.48 

Carp is in zijn verdere ontwikkeling vooral een psychotherapeutisch georiën-
teerde psychiater geworden. Zijn therapeutisch werk vond vermoedelijk groten-
deels poliklinisch plaats. 

Ambulante psychotherapie had ook een preventieve functie, in de zin van voor-
komen van opname. Ambulante zorg was al in Leiden aanwezig. In 1928 werd een 

 44 Stokvis, Professor Carp- zijn leven en zijn werk in lengte- en dwarsdoorsnee, 1955. Rooijmans, a.w., 
p.73. Carps rol bij het begin van de kinderpsychiatrie wordt beschreven in De Goei, In de 
kinderschoenen. Ontstaan en ontwikkeling van de universitaire kinderpsychiatrie in Nederland, 1936-
1978, 1992. De eerste publicatie van Carp over kinderpsychiatrie is: 1929 e.

 45 De Goei, a.w, p. 80, 81.
 46 Stokvis, a.w. De Goei, a.w., p. 96 neemt ook aan dat deze afdeling slechts 2 jaar functioneerde.
 47 Hazeu, Gerrit Achterberg. Een biografie, 1988, p. 374, 382. Hij werd overigens vooral onderzocht 

door Fortanier, die meende dat Achterberg schizofreen was. Volgens Hazeu heeft Carp bij 
Achterberg castratie overwogen; daarvan is het niet gekomen. Carp behandelde later de jong 
gestorven dichter Hans Lodeizen. Die schreef boven een gedicht: ‘voor Prof Carp’, Hans 
Lodeizen, Het innerlijk behang en andere gedichten, 1971, p. 55. 

 48 Dit was een instelling voor delinquente kinderen. De neerslag hiervan is te vinden in Carp: 1929 
e en 1932 a.
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consultatiebureau opgericht door Henk Jelgersma, een neef van de hoogleraar, 
daartoe gestimuleerd door de in 1924 door F.S. Meijers opgerichte Centrale Ver-
eniging ter Behartiging der Maatschappelijke Belangen van Zenuw- en Zielszie-
ken.49 Dit bureau verzorgde de voor- en nazorg van de in Endegeest opgenomen 
patiënten. Samen met een verpleegkundige bemande Jelgersma het consultatie-
bureau, waarbij praktische adviezen en bemiddeling betreffende de thuissituatie 
en werk belangrijke zaken waren. Vijselaar beschrijft dat H.C. Jelgersma in feite 
vóór de befaamde Querido, die bekend is geworden om zijn sociale psychiatrische 
dienst in Amsterdam, een acute psychiatrie gestalte gaf, waarbij het voorkómen van 
een klinische opname hoog in het vaandel stond. Zo probeerde Jelgersma een keer 
te brengen in de grote toename van het aantal opnames die vanaf het begin van de 
eeuw te zien was geweest.

Het ligt voor de hand te denken dat patiënten uit Rhijngeest ook gebruik hebben 
gemaakt van deze nazorgdienst van Jelgersma, al is dat niet te achterhalen. Zoals 
gezegd vervulde ook de gestaag groeiende polikliniek een rol in de nazorg.50 

IV. Onderwijs in de psychiatrie in Nederland
Het onderwijs in de psychiatrie in Nederland lag in de negentiende eeuw achter 
op dat in Duitsland, waar het vak al langer een academische status bezat. Met 
het creëren van leerstoelen aan de universiteiten wordt het vak psychiatrie een 
volwaardig onderdeel van de geneeskunde. Psychiatrie blijft tot de jaren zeventig 
van de twintigste eeuw nog verbonden met de neurologie, ook al gaan veel eerder 
stemmen op om een scheiding aan te brengen tussen beide vakken. 

Wie kan Carp allemaal hebben ontmoet in het verband van zijn klinisch werk en 
het onderwijs? Hierbij moet men zich realiseren dat de psychiaters in Nederland 
nog een kleine groep vormden. In 1932 werd psychiatrie een specialisme. Tot die 
tijd was er geen formele registratie en ook geen opleidingsroute. Rond 1920 waren 
er 200 en rond 1940 telde Nederland ruim 400 psychiaters.51 Het ligt voor de hand 
te denken dat de meeste psychiaters in die tijd elkaar kenden. 

Als assistent van Jelgersma zal Carp ongetwijfeld Winkler hebben kunnen ont-
moeten. Cornelis Winkler (1855-1941) was in Nederland de eerste lector in de 
psychiatrie; hij werd als zodanig benoemd in 1885 in Utrecht.52 In 1893 werd hij 

 49 Over H.C. Jelgersma, Blok &Vijselaar, a.w., p. 94vv. Over Meijers en zijn vereniging, Van der 
Grinten, a.w., p. 43vv.

 50 Rooijmans, a.w. geeft niet duidelijk aan wanneer de polikliniek vanuit Rhijngeest gestart is. 
Stokvis, a.w., p.7 stelt dat deze al bestond ten tijde van G. Jelgersma. Een hoogtepunt in het 
aantal patiënten is 1937, waarin 1051 mensen de polikliniek bezochten, zie jaarverslag 1937. 
Toen werden al vele vormen van psychotherapie beoefend, zie deze studie, hoofdstuk 5.

 51 Abma & Weijers, Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland, 
2005, Hfst 4. Carp liet zich pas een jaar na instelling van het specialistenregister inschrijven als 
specialist, idem, p. 95.

 52 Gegevens over de academische psychiatrie waren tot voor kort vrij onvolledig en verspreid te 
vinden. Ik maakte gebruik van:  Van Belzen, Fenomenologie en psychiatrie. Essays van H.C. Rümke, 
1988, Inleiding; Van Belzen, Portretten en landschappen. Tekeningen uit de geschiedenis van de Nederlandse 
psychiatrie, 1994; Rooijmans, a.w.; Eisenga, Geschiedenis van de Nederlandse psychologie, 1978; Derksen, 
Iedereen doet aan psychologie. Retorica en demarcatie in de Nederlandse psychologie 1892-1992, 1997; De 
Goei, a.w. In 2005 verscheen het overzicht van de geschiedenis van de academische psychiatrie van 
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hoogleraar in de psychiatrie en de leer der zenuwziekten. Hij vertrok in 1896 naar 
Amsterdam omdat hij daar een kliniek tot zijn beschikking kon krijgen. In 1914 
koos hij opnieuw voor Utrecht. Aan de Gemeentelijke Universiteit werd toen 
Klaas Herman Bouman (1874-1947) benoemd. Winkler stond bekend vanwege 
zijn biologische benadering en als een verklaard tegenstander van ‘het stelsel van 
Freud’. K.H. Bouman was één van de oprichters en eerste voorzitter van de Ne-
derlandse Vereeniging ter bevordering der Geestelijke Volksgezondheid in 1924; we 
gaan daar in hoofdstuk 5.2 nader op in.

In Leiden werd in 1899 Gerbrandus Jelgersma (1859-1942) benoemd tot hoog-
leraar psychiatrie. Beroemd als neuroanatoom, werd hij bekend als degene die een 
pleidooi hield voor de opvattingen van Freud. Zoals al vermeld volgt Carp hem 
op in 1930.

Aan de Vrije Universiteit werd in 1907 Leendert Bouman (1869-1936) benoemd 
tot hoogleraar in de psychiatrie, overigens zonder dat daar een medische faculteit 
was. Dat had alles te maken met de wens van de gereformeerden een ‘gereformeer-
de psychiatrie’ gestalte te geven. Hij werd opgevolgd in 1928 door Lambertus van 
der Horst (1893-1978), die in 1946 tevens hoogleraar werd aan de Gemeentelijke 
Universiteit.53 Bouman publiceerde een omvangrijk leerboek waarin aan de neu-
rologie een grote plaats was toebedeeld. Hij verzette zich tegen een ‘Psychologie 
ohne Seele’, introduceerde de fenomenologie van Jaspers in Nederland en gaf ook 
blijk van waardering voor Freud. Van der Horst en diens Antropologische Psychiatrie 
komen aan de orde in hoofdstuk 6.

Utrecht kende een reeks hoogleraren. De Duitser Theodor Ziehen volgde in 
1900 Winkler op en van 1904-1914 werd de leerstoel bezet door de Duitser Karl 
Heilbronner. Een dergelijk gegeven duidt er op dat toen in Nederland niet veel 
professorabele personen te vinden waren. Toen de nieuwe universiteitskliniek ter 
beschikking kwam, was Winkler bereid terug te keren naar Utrecht, waar hij bleef 
tot 1925. In 1927 werd Leendert Bouman benoemd. Deze vertrok toen van de 
Vrije Universiteit, onder meer omdat tussen hem en de Vereniging tot Christelijke 
verzorging van Geestes- en Zenuwzieken en dan met name met de voorzitter Lucas 
Lindeboom een conflict was ontstaan over de manier waarop de gereformeerde 
psychiatrie vorm moest krijgen.54 Het is de vraag of er veel contact tussen Carp 
en Bouman was; Carp droeg wel een artikel van overwegend psychoanalytische 
signatuur aan Bouman op ter gelegenheid van diens vijfentwintigjarig jubileum als 
hoogleraar.55 Veel contact is er ongetwijfeld geweest met diens opvolger, Henricus 
Cornelis (Han) Rümke (1893-1967), die in 1933 buitengewoon hoogleraar in de 
ontwikkelingpsychologie en in 1936 gewoon hoogleraar in de psychiatrie werd in 
Utrecht. Rümke, waarschijnlijk de bekendste psychiater uit de eerste helft van de 

Hans de Waardt, Mending Minds. A cultural history of Dutch academic psychiatry.
 53 De geschiedenis van de medische faculteit van de Vrije Universiteit is verweven met de 

emancipatie van het gereformeerde volksdeel. Zie: Van Bergen, Van Genezen in Geloof tot Geloof 
in Genezen. De medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000, 2005.

 54 De vereniging heette eerder: Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen en 
Zenuwlijders in Nederland, en was opgericht in 1884. Over het conflict, zie Van Belzen, 
a.w., 1988, Hfst 3. Zie ook Van Bergen, a.w., p. 224 vv. Bij het vertrek speelde ook mee de 
teleurstelling dat er nog geen zicht was op een volwaardige medische faculteit, p. 243, 247 vv.

 55 Carp, 1932 e.
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twintigste eeuw in Nederland, was voor Carp een gewaardeerde gesprekspartner. 
Rümke heeft uitvoerig gereageerd op Carps werk via recensies. Boven werd al 
gememoreerd dat Rümke samen met Carp kandidaat was voor de opvolging van 
Jelgersma. 

In Groningen werd E.D. Wiersma (1858-1940) in 1899 benoemd tot privaatdocent; 
eerder had hij een eigen psychiatrische inrichting gesticht te Groningen. Hij werd 
hoogleraar in 1903 en bleef dat tot 1929; hij werd opgevolgd door Willem M. van 
der Scheer (1882-1957). Van der Scheer had in Nederland de actieve therapie, de 
arbeidstherapie volgens Simon, ingevoerd. Gerard Kraus (1898-1956) bekleedde na 
hem vanaf 1950 de leerstoel voor korte tijd. Kraus heeft belangrijk werk op het 
gebied van de sociale psychiatrie verricht. Hij was een pleitbezorger van preventie 
en kan als een van de psychohygiënisten gezien worden. De ‘Groningse school’ werd 
gekenmerkt door pragmatisme en de bereidheid om ruimte te geven aan diverse 
theoretische stelsels.56 

De Katholieke Universiteit van Nijmegen kreeg pas na de Tweede Wereldoorlog 
een psychiatrische kliniek. J.J.G. Prick (1907-1978) werd daar in 1947 de eerste 
hoogleraar. Hoewel er een zekere geestesverwantschap moet zijn geweest tussen 
Carp en Prick - beiden waren prominente katholieken, beiden waren antropologi-
sche psychiaters - zijn er geen aanwijzingen voor een hechte verhouding.57

Tijdens het hoogleraarschap van E.A.D.E. Carp waren er dus in totaal vijf 
faculteiten met een leerstoel psychiatrie: naast Leiden waren dat de Gemeentelijke en 
de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Rijksuniversiteiten te Utrecht en Groningen 
en de Katholieke Universiteit in Nijmegen. De belangrijkste collega’s tijdens Carps 
leven zijn Van der Horst, Rümke en Prick geweest. 

Carp zelf werd in 1964 opgevolgd door J. Bastiaans (1917-1997), die bekend 
werd vanwege zijn inzet voor oorlogsslachtoffers en zijn omstreden behandeling 
met LSD.

Zoals ik eerder vermeldde, werd het onderwijs in de psychiatrie in Leiden in En-
degeest gegeven. Er waren colleges in verschillende vakken. Een tweetal medewer-
kers van Carp was hierbij actief betrokken. De ‘hoofdassistent’ A.H. (Ton) Fortanier 
(1904-1965), privaatdocent vanaf 1938 en volgens Rooijmans de tweede man in de 
kliniek, gaf psychopathologie. 

Fortanier was co-auteur van twee delen van het leerboek van Carp.58 Hij was in 
de kliniek degene die het psychoanalytische gedachtegoed uitdroeg; later gaf hij 
leeranalyses.59 Berthold Stokvis (1906-1963) doceerde experimentele psychologie. 
In 1959 werd hij benoemd tot lector in de experimentele medische psychologie. 

 56 De Waardt, a.w., p. 238. Kraus schreef een van zijn eerste publicaties samen met Carp, Carp 1924 a.
 57 Prick, Prof. Dr. E.A.D.E. Carp, 25 jaar hoogleraar in de psychiatrie te Leiden, 1955, vergelijkt 

Carps werk, in een bloemrijk proza, met een grote rivier die vele zijstromen in zich opneemt.
 58 Carp, 1934 e, 1937 f.
 59 Rooijmans, a.w., p. 65, 79. In Ter Broek, Boer& Frets, In memoriam A.H. Fortanier, 1965, wordt 

Fortanier ‘een merkwaardig mens, een meestal zwijgzame en gereserveerde natuur‘ genoemd. 
Hij vertrok in 1955 uit de kliniek, naar het schijnt omdat Carp een probleem zou hebben gehad 
met Fortaniers’ echtscheiding. Fortanier was erna getrouwd met een oud-patiënte (interview 
J. Swildens). Over de psychiatrische bemoeienis van Fortanier met Achterberg is Hazeu erg 
negatief, zie noot 47.
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Stokvis is een belangrijk onderzoeker geweest. Hij schreef een leerboek over 
hypnose en heeft veel gepubliceerd over psychosomatiek. Hij gaf leiding aan het in 
1952 opgerichte Leids Psychosomatisch Centrum, dat binnen de Jelgersmakliniek 
was gevestigd. Hier werden patiënten onderzocht, vaak op verwijzing van de 
interne kliniek.60 Hij was ook oprichter van Acta Psychotherapeutica, Psychosomatica et 
Orthopedagogica in 1953; jarenlang was hij naast Carp redactielid. Kenmerkend voor 
zijn onderzoek op dit terrein is dat hij het specifieke verband ontkende tussen een 
bepaalde persoonlijkheidsstructuur en een specifieke psychosomatische ziekte - een 
opvatting verdedigd door de Amsterdamse internist J.J. Groen. 

Arts-assistenten in opleiding tot psychiater werden gestimuleerd kennis te nemen 
van allerlei stromingen in de psychiatrie. Carp speelde daarin een grote rol; hij leidde 
de wekelijkse refereerbijeenkomsten. Er waren in de jaren dertig nog nauwelijks 
formele opleidingseisen behalve een bepaalde opleidingsduur; men leerde het vak 
in de praktijk en door zelfstudie. Men specialiseerde zich tot zenuwarts en was dan 
bevoegd zowel de psychiatrie als de neurologie te beoefenen.61 In 1947 houdt Carp, 
die zich dan heeft ontwikkeld tot een vooral psychotherapeutische psychiater, een 
pleidooi voor een opleiding tot specialist in de psychotherapie. Naar zijn mening 
zou deze opleiding twee jaar moeten duren, na de gewone opleiding tot psychiater-
neuroloog, die toen drie jaar duurde. In dat kader bepleitte hij het nut van een 
leeranalyse, ook voor de specialisten die zich minder bezig zouden houden met 
psychotherapie. Overigens kwam het voorgestelde specialisme er niet en zouden 
tot op de dag van vandaag nog vele discussies en besluiten over het beroep van de 
psychotherapeut volgen.62

Ten behoeve van het onderwijs waren er in Leiden tijdens het hoogleraarschap van 
Carp bijeenkomsten met de hoogleraren van de andere faculteiten, de zogenaamde 
interacademialen. Wanneer deze bijeenkomsten zijn gestart is niet duidelijk. In ieder 
geval deden Van der Horst, Rümke en Prick daaraan mee.63 We mogen veronderstellen 
dat de hoogleraar uit Groningen vanwege de afstand niet participeerde.

V. De ontwikkeling van de psychologie in Nederland
Voor de wetenschappelijke context is het relevant hier iets te vermelden over 
de geschiedenis van de psychologie in Nederland. Zoals we zullen zien is de 
psychiatrie in de tijd van Carp sterk gericht op het psychische beleven. Zowel 
de fenomenologie als de psychoanalyse richten zich op de binnenwereld van de 
mens. Het hersenanatomisch paradigma had afgedaan, al ten tijde van Jelgersma. De 
psychologie was niet langer ‘Psychologie ohne Seele’.

 60 Rooijmans, Stokvis en de psychosomatiek, 1994.
 61 Tot 1972 kon men zich specialiseren tot zenuwarts al koos men sinds begin jaren 1950 voor 

ofwel psychiatrie of neurologie. Formeel was men bevoegd voor beide vakken. In 1974 vond 
een belangrijke splitsing plaats toen de oorspronkelijke Nederlandse Vereeniging voor Psychiatrie 
en Neurologie uiteenviel in de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Nederlandse 
Vereniging voor Neurologie. Zie: De Waardt, Mending Minds, p. 221-223 en Abma en Weijers, 
a.w., Hfst. 4.

 62 Carp, 1947 g. Zie verder Reijzer, Naar een nieuw beroep. Psychotherapeut in Nederland, 1993.
 63 Stokvis, a.w., vermeldt dat het idee van Carp kwam en voor de oorlog ontstond. De 

bijeenkomsten zullen wel door de sluiting van de universiteit in de oorlog en vanwege de 
reisproblemen hebben stilgelegen.
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Carp heeft zich als psychiater veel bezig gehouden met psychologie, zoals veel psy-
chiaters van zijn tijd. Dat had onder meer te maken met het feit dat de wetenschap-
pelijke psychologie nog in de kinderschoenen stond. 

De psychologie heeft een zeer oude traditie in de wijsbegeerte en heeft zich daar 
langzaam van losgemaakt. In Nederland speelde G. Heymans (1857-1930) hierin een 
belangrijke rol. Hij richtte in 1909 in Groningen een psychologisch laboratorium 
op en demarceerde de psychologie van de wijsbegeerte door het experiment in de 
psychologie te bevorderen. Psychologie diende naar zijn mening vooral gericht te 
zijn op bewustzijnsverschijnselen. Later wierp Heymans zich samen met de psychiater 
Wiersma op de studie van de persoonlijkheid. Bekend werd de ‘kubus van Heymans’; 
de naam van Wiersma leeft voort in de Bourdon-Wiersma-test.64

Sinds 1921 was het mogelijk psychologie te studeren als hoofdvak binnen een studie 
wijsbegeerte.65 Er waren dus eigenlijk nog geen ‘echte’ psychologen. Psychologie werd 
daarom nog vaak gedoceerd door psychiaters zoals Rümke (vanaf 1933 hoogleraar 
ontwikkelingspsychologie), Van der Horst en Wiersma.

In 1922 werd in Utrecht F.J.M.A. Roels (1887-1962) tot hoogleraar in de experi-
mentele psychologie benoemd. In Nijmegen werd hij in 1923 buitengewoon hoog-
leraar in de empirische en toegepaste psychologie. Zijn leerling F.J.Th. Rutten volgde 
hem daar in 1930 op. In Groningen werd Heymans in 1927 opgevolgd door H.J.F.W. 
Brugmans. De Vrije Universiteit te Amsterdam benoemde de theoloog J. Waterink 
in 1928 in de psychotechniek. L. van der Horst doceerde er psychopathologie en 
experimentele psychologie vanaf 1928.

Aan de Gemeentelijke Universiteit werd G. Revesz in 1932 aangesteld als hoogle-
raar voor de psychologie van het bedrijfsleven. 

In Leiden kreeg men pas na de Tweede Wereldoorlog een leerstoel in de psycho-
logie; deze werd bekleed door A. Chorus. R. Casimir was hoogleraar pedagogiek en 
doceerde vanaf 1934 ook de empirische psychologie. De boven al genoemde Ber-
thold Stokvis was vanaf 1939 privaatdocent empirische psychologie.

Eisenga en Derksen laten zien dat de psychologie met Heymans een sterk empirisch 
fundament kreeg. Deze oriëntatie op proefondervindelijk onderzoek verdween 
in Nederland en kwam pas na de Tweede Wereldoorlog sterker naar voren. In het 
interbellum richtte men zich sterk op de psychologie van arbeid en beroep; de 
psychotechniek kwam op. Met behulp van testen probeerde men de geschiktheid van 
een persoon voor een bepaald beroep te bepalen. Het debat binnen de psychologie 
bewoog zich tussen de functiegerichte benadering, die uitging van de benodigde 
kwaliteiten voor een bepaald beroep en de persoonsgerichte benadering, die zich 
richtte op de menselijke, persoonlijke kwaliteiten. Daarnaast was men op zoek 
naar de grondslagen van de psychologie. Roels had kritiek op de experimentele 
psychologie die te veel gebaseerd was op de natuurkunde, maar bood ondanks zijn 
boodschap dat de mens een ‘unitas multiplex’ was geen goed alternatief. Evenals 

 64 Derksen, a.w., 1997, p.35-78. In het volgende zijn de belangrijkste gegevens ontleend aan 
Eisenga, a.w.

 65 A.w., p.109.
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Carp, zoals we zullen zien, was hij geïnspireerd door het personalisme van Stern.66 
Ook Brugmans had soortgelijke ideeën. Ondanks zijn activiteiten op het gebied 
van de psychotechniek had hij kritiek op de analytische methoden die de mens ‘in 
stukjes sneden.’67 Hij hield zich sterk bezig met de fundamenten: de psychologie 
had eigenlijk nog geen goed idee van haar object. Hij zag, in het voetspoor van de 
experimentele psycholoog Wilhelm Wundt, de psychologie als de wetenschap van de 
bewustzijnsverschijnselen, de ervaring vanuit het subject gezien.68

Bij Waterink werd de opvatting over het object van de psychologie bepaald door 
zijn gereformeerde levensbeschouwing. Hij zag de mens als een ‘homo religiosus’. 
Een strikt wetenschappelijke psychologie kon naar zijn mening daarom ook niet 
bestaan.

Na de oorlog kwam de zogenaamde Utrechtse School tot stand, waaraan de namen 
van Buytendijk, Van Lennep, Langeveld en Linschoten verbonden zijn. Deze psycho-
logen bedrijven fenomenologische psychologie, al blijken ze sterk beïnvloed te zijn 
door het zogenaamde personalisme van Kohnstamm. De verwantschap en verschillen 
met de opvattingen van Carp komen in hoofdstuk 6 aan de orde. 

Derksen laat op overtuigende wijze zien hoe de psychologie zich als wetenschap 
heeft geprofileerd door zich met behulp van diverse retorische technieken af te zetten 
tegen de ‘alledaagse psychologie’. De psychologie in Nederland is volgens Eisenga op 
weg naar volwassenheid vanaf 1945, hoewel dan nog in de puberteitsjaren.69 Na de 
oorlog wordt het mogelijk af te studeren in de psychologie als hoofdvak. In de jaren 
zestig vinden de psychologen hun taak als testpsycholoog te beperkt; zij gaan zich 
steeds meer op het gebied van de psychotherapie begeven, een ontwikkeling die 
Carp niet meer van nabij meemaakt.

Carp was zelf in 1933 begonnen met een ‘medisch-psychologische afdeling’, 
waarin ook diverse testapparaten in de traditie van Heymans hun plaats vonden. Deze 
raakten snel in onbruik met de komst van modernere psychologische tests. In latere 
jaren werd de nadruk gelegd op het onderzoek van de persoonlijkheidsstructuur.70 
Overigens was deze ‘afdeling’ een wat grootse benaming voor een reeks activiteiten 
die door enkele wisselende arts-assistenten en door een vaste parttime-medewerker 
werden uitgevoerd. Psychologen in de hedendaagse betekenis kwamen er nog niet 
aan te pas.

Door het gebrek aan een duidelijke grondslag is de bijdrage vanuit de psychologie 
aan de persoonlijkheidsleer gering geweest. Juist een dergelijke bijdrage zou van 
belang kunnen zijn geweest voor de psychiatrie. We zien dan ook dat de psychiaters 
zich met deze vraagstukken gaan bezighouden. Psychologische testmethoden zijn 
in die tijd nog nauwelijks gericht op het meten van persoonlijkheidskenmerken, 
met als uitzondering de Rorschachtest en later de Szondiprofielen. 

 66 Ter Meulen, Ziel en zaligheid. De receptie van de psychologie en van de psychoanalyse onder de 
katholieken in Nederland 1900-1965, 1988, p.54 vv.

 67 Dehue, De regels van het vak. Nederlandse psychologen en hun methodologie 1900-1985, 1990, p. 41.
 68 Eisenga, a.w., p. 94.
 69 Idem, p. 173vv.
 70 Stokvis, 1955, p.24 en 25, schrijft hierover met enige ambivalentie. Hij heeft zelf veel aan 

psychologische testen gedaan.
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De psychoanalyse als psychologische theorie heeft daarnaast een eigen ontwikke-
ling; deze zal aan de orde komen in hoofdstuk 4. Psychoanalyse blijft tot de jaren 
zestig vooral een zaak van psychiaters en artsen, en niet van psychologen. De psy-
choanalyse heeft nooit een eigen academische leerstoel in Nederland gekregen, al 
krijgt de psychiatrie in de jaren zestig een duidelijke psychoanalytische signatuur 
door de benoeming van een nieuwe generatie van hoogleraren die vrijwel allen 
psychoanalyticus zijn.71

 71 De Waardt, a.w., Ch. 4.
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Hoofdstuk 3 

EEN DYNAMISCHE KLINISCHE PSYCHIATRIE

Nimmer kunnen geestelijke functies haar werkzaamheid op volkomen autonome wijze (…) 
uitoefenen; steeds is het de menselijke persoonlijkheid, welke bij haar geesteswerkzaamheid 
gebruik maakt van de haar ten dienste staande geestelijke functies en het beschikbare 
geestesmateriaal.1

Inleiding
Twee jaar na zijn aantreden als hoogleraar publiceerde Carp De Neurosen. Het is de 
eerste band van wat een leerboek in vijf delen zou worden. Het ligt voor de hand 
te veronderstellen dat Carp is begonnen met wat hem het meest aan het hart lag: de 
neurosen en daarmee ook met de psychotherapie. In deze eerste periode van Carps 
schrijverschap nemen de publicaties over de klinische psychiatrie de belangrijkste 
plaats in. Een mijlpaal hierin is de voltooiing van het leerboek psychiatrie in 1947. 
Met dit leerboek wilde Carp een totaalbeeld geven van de klinische psychiatrie. 
Het project zal hem een welkome gelegenheid geboden hebben zijn eigen 
opvattingen voor het voetlicht te brengen. Na 1947 ligt het accent van Carps 
publicaties op de psychotherapie. Carp houdt zich in de eerste periode zowel 
bezig met de klinische psychiatrie als met de dieptepsychologen Freud, Adler en 
Jung; vooral de psychoanalyse beïnvloedt zijn klinische psychiatrie. Zijn voorliefde 
voor de psychologische benadering in de psychiatrie tekent zich al vroeg af. In 
zijn leerboek komt een van de hoofdlijnen van Carps psychiatrie tot uitdrukking, 
namelijk het begrijpen van stoornissen vanuit de structuur van de persoonlijkheid. 
Daarmee radicaliseert hij de opvatting van zijn leermeester Jelgersma, die afstand 
nam van een ‘psychiatrie zonder ziel.’2 Deze inzet om diagnostiek te bedrijven 
vanuit het verstaan van de persoon en de levensgeschiedenis is het hart van Carps 
psychiatrie. Deze benadering vanuit de persoon heeft zowel een wijsgerige als ook 
een psychodynamische achtergrond, zo zal blijken.

In dit hoofdstuk staat de klinische psychiatrie van Carp centraal. Het begrip 
klinische psychiatrie staat voor het geheel aan kennis van en opvattingen over 
psychiatrische ziektebeelden en de behandeling daarvan. Het gaat om de kennis 
die men als arts/psychiater nodig heeft voor het diagnosticeren en behandelen van 
psychiatrische patiënten. 

De psychiatrie aan het begin van de twintigste eeuw was nog erg bezig met 
de vraag wat een psychiatrische ziekte eigenlijk was en hoe de verschillende 
vormen van ziek-zijn van elkaar konden worden onderscheiden. Kortom: het ging 
om diagnostiek en classificatie. In de praktijk kon men ook weinig anders dan 
diagnosticeren. Kraepelin is met zijn classificatiesysteem toonaangevend geworden. 
Het gaat in dit hoofdstuk om vragen als: welke classificatie gebruikt Carp en 
hoe wordt deze verantwoord? Welke opvattingen heeft hij op het gebied van 

 1 Carp, 1937 f, p. 6,7.
 2 Bulhof, Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeën, 1983, p. 120 vv. Pas na 1914 

gaat Jelgersma oog krijgen voor een aparte invloed van psychische factoren, zie ook hoofdstuk 4 
van deze studie. 
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diagnostiek, etiologie en pathogenese? Hoe onderscheidt hij zich van belangrijke 
psychiaters van de vorige generaties en van zijn tijdgenoten, met name Rümke 
en Van der Horst? Wat is eigenlijk een psychiatrische ziekte en hoe wordt deze 
afgegrensd van de normaliteit? Wat zijn de oorzaken en wat is de invloed van de 
levensgeschiedenis? Deze vragen betreffen kwesties die in die tijd fundamenteel 
waren en dat ook nu nog zijn. Deze kwesties krijgen reliëf in het debat over de 
tegenstelling tussen de nosologische visie, die uitgaat van het idee van vast te 
omgrenzen ziekte-eenheden met een bepaalde etiologie en pathogenese, en de 
symptomatologische visie, waarbij de groepering van symptomen tot een syndroom 
niet een bepaalde vooronderstelling over de oorzaak impliceert. Het belang van 
biologische, psychologische en sociale oorzakelijke factoren wordt in verschillende 
fasen van de geschiedenis van het psychiatrisch denken anders ingeschat. In Carps 
werk is het afwegen van de rol van de psychogenese en die van constitutie en 
erfelijkheid een vaak terugkerend thema. 

Op bovengenoemde vragen zal een antwoord worden gezocht in samenhang 
met de vraag welke theoretici en onderzoekers een invloed hadden op Carps 
gedachtevorming. Daarbij komen we een aantal grootheden uit de geschiedenis 
van de psychiatrie tegen als Kraepelin en Bleuler, maar ook een figuur als Janet, die 
in de hedendaagse psychiatrie op de achtergrond is geraakt. Karl Jaspers blijkt in de 
klinische psychiatrie van Carp geen rol van betekenis te spelen, maar wordt in een 
latere fase van Carps werk wel van groot belang. 

Carp heeft verspreid over een groot aantal jaren gewerkt aan het schrijven van zijn 
leerboek. Zijn opvattingen zijn hierin uitgekristalliseerd. Veel eerder gepubliceerde 
artikelen werden later deel van zijn leerboek. Dit leerboek is dan ook het 
uitgangspunt voor de beantwoording van de bovengestelde vragen. Carp beoogde 
met zijn leerboek een (psycho)dynamische psychiatrie te beschrijven waarin de 
inzichten van de psychoanalyse, met name die van Freud, verbonden zouden zijn 
met de klinische psychiatrie in de traditie van Kraepelin. In dit hoofdstuk ligt het 
accent nog op de traditie van de klinische psychiatrie en hoe Carp daarmee omging. 
De verbinding van de klinische psychiatrie met de psychoanalyse zal pas duidelijker 
worden in hoofdstuk 4, als de verwerking van de psychoanalyse als psychologische 
theorie en Carps model van de persoonlijkheid wordt besproken. Voor een goed 
begrip van deze ingewikkelde materie is het goed om de rode lijn in het oog te 
houden: het gaat om een persoonsgerichte psychiatrie en psychotherapie. 

De klinische psychiatrie van Carp is ook op te vatten als de aanduiding van een 
fase in zijn wetenschappelijk werk. Na het verschijnen van het laatst verschenen deel, 
Medische psychologie en Pathopsychologie, schrijft hij slechts incidenteel over klinisch-
psychiatrische onderwerpen en gaat de meeste aandacht naar de psychotherapie. 

In Carps ontwikkeling is een beweging te zien van psychiatrie naar filosofie. 
Toch zijn al in het vroege werk filosofische ideeën te vinden; de meeste hiervan 
betreffen de grondslagen van de psychiatrie. Tussen de regels door geeft hij aan dat 
levens- en wereldbeschouwing voorop staan in de psychiatrie. Daarom beginnen 
we met de behandeling van de filosofische achtergronden.

De latere filosofisch-antropologische opvattingen komen in hoofdstuk 6 uitvoerig 
aan de orde; dan zal het mogelijk zijn Carps wijsgerige positie te overzien. 
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I. Het wijsgerig kader van Carps psychiatrie
Hieronder zal uiteengezet worden dat Carps (klinische) psychiatrie te kenschetsen is 
als een psychodynamische psychiatrie ingebed in een mens- en wereldbeschouwing. 
Carp heeft zich slechts ten dele en vaak pas achteraf rekenschap gegeven van het 
wijsgerige kader van waaruit hij schrijft.3 Zijn filosofische positiekeuze kleurt vooral 
Medische Psychologie en Pathopsychologie, dat daardoor ook de grootste coherentie 
en eenheid laat zien. Carp is op een meer fundamentele wijze geïnteresseerd in 
de grondslagen van de psychiatrie en verschilt daarin sterk van zijn voorganger 
Jelgersma. Deze opent zijn ‘Psychologische inleiding’ met: ‘Psychiatrie is de leer 
der hersenziekten’. Met deze woorden kan nog elk leerboek der psychiatrie 
beginnen.4 Een dergelijke bewering zou stellig worden afgewezen door Carp en de 
meeste psychiaters na 1930 zouden het met hem eens zijn. Het hersenanatomische 
paradigma had afgedaan. Men geloofde zeker wel dat hersenfuncties ertoe deden 
en het substraat vormden van psychologische processen maar wetenschappelijk 
kwam men niet verder met (pathologische) anatomie. Men moest het wel over 
een andere, lees: psychologische, boeg gooien. Carp begint zijn eerste deel van 
zijn leerboek dan ook met een beschouwing over de betekenis van de psychologie 
voor de geneeskunde als geheel. Dat weerspiegelt het groeiende belang dat aan 
psychologie werd gehecht, niet alleen voor de psychiatrie, maar voor de hele 
geneeskunde.

Hier deed zich wel een ander probleem voor. De klinische psychiatrie had zich 
weliswaar losgemaakt uit ‘de kluisters der hersenanatomie’, maar de psychologie 
was als vak geen eenheid.5 Carp zette zich in om de verdiensten van afzonderlijke 
psychologische benaderingen naar voren te brengen en trachtte een synthetische 
visie te ontwikkelen. Het bindmiddel was van wijsgerige aard; Carp geeft, anders 
dan Jelgersma en andere toonaangevende psychiaters van die tijd, meer aandacht 
aan de filosofische grondslagen van het vak.

1. Mensbeschouwing en het personalisme van Stern
We zullen in een meer systematische vorm de mensbeschouwing van Carp weergeven, 
zoals deze verspreid en fragmentarisch tot uitdrukking komt in het leerboek.
Carp stelt dat de mens niet alleen een biologisch maar evenzeer een geestelijk 
wezen is. Hoewel geest en stof onlosmakelijk zijn verbonden, zijn ze wel te 
onderscheiden. Het geestelijk leven wordt gezien als een gestructureerde totaliteit, 
evenals het menselijk organisme een gestructureerde totaliteit van geest en stof is.

In een artikel in het Rooms-Katholiek Artsenblad in 1933 gaat Carp in op de 
psychiatrisch-filosofische aannames van zijn werk.6 Hij geeft aan dat psychologie 
belangrijk is voor de klinische psychiatrie. Psychologie behoort tot de geestes-

 3 Carp, 1951 g. In de tweede druk van Medische psychologie en pathopsychologie zijn nog drie 
hoofdstukken toegevoegd, die gegroepeerd zijn onder de titel: Mensbeschouwing. Ik verwijs 
naar hoofdstuk 1 voor de wijze waarop het leerboek tot stand is gekomen.

 4 Jelgersma, Leerboek der Psychiatrie, dl I, 1926, p. 1. Of Jelgersma dit terecht kon beweren van 
tijdgenoten is maar de vraag. Zo begint Kraepelin, Psychiatrie, band I, 1899, p. 1, met: ’Psychiatrie 
ist die Lehre von den psychische Krankheiten und deren Behandlung.’

 5 Carp, 1947 c, p. 3.
 6 Carp, 1933 d.
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wetenschappen en draagt bij aan de verklaring van de betekenis van psychiatrische 
stoornissen. Het ziektebegrip in de psychiatrie berust op het vaststellen van symp-
toomcomplexen; de psychologie helpt deze te beschrijven. 

Psychologie moet als geesteswetenschap uiteindelijk een positie kiezen ten 
aanzien van het lichaam-geestprobleem. Carp stelt dat stof en geest elkaar wederzijds 
beïnvloeden en (deze) ‘dienen als aan elkaar gecoördineerd te worden gezien.’ Ze 
zijn ‘echter ondergeschikt aan een beginsel van hogere orde, dat in de mens is 
vertegenwoordigd. Dit beginsel is het Goddelijke door den Schepper in elk menselijk 
wezen neergelegd: de onsterfelijke Ziel (…).’ Carp stelt in dit verband dat geest en 
lichaam met de dood ophouden te bestaan, maar dat de mens in tegenstelling tot de 
dieren een ‘Ziel‘ heeft gekregen. Dit gegeven impliceert de vrije wil als grondslag 
voor redelijkheid en zedelijkheid.7 De geestelijke verschijnselen zijn niet alleen 
afhankelijk van het functioneren van het centrale zenuwstelsel maar hangen samen 
met het hele lichaam. Bij het gebruik van het woord geest in dit verband moet men 
denken aan het onderscheid in vitale, psychische en geestelijke gevoelens, dat Carp 
van de katholieke filosoof Max Scheler (1874-1929) overneemt.8 Carp werkt het 
lichaam-geestprobleem niet uit.

Zowel aan lichamelijke als aan geestelijke functies is een doel te onderkennen. Het 
doel van de menselijke geest duidt Carp steeds aan als: zelfbehoud, zelfontwikkeling, 
zelfvervolmaking en zelfovergave.9 Men vindt deze apodictische vierslag vanaf 1934 in 
Carps werk. Het is de kern van zijn opvattingen over de persoon totdat Carp zich 
in zijn laatste fase aansluit bij Jung, die ‘het worden tot een persoon’ benadrukt. 

De termen zelfbehoud, zelfontplooiing, zelfvervolmaking en zelfovergave komen 
voor het eerst voor bij Stern, Von Monakow en Maeder, denkers die allen behoren 
tot een antimechanicistische, neovitalistische stroming aan het begin van de 
twintigste eeuw. Hoe Carp door deze auteurs is beïnvloed valt niet goed na te 
gaan. Het is onduidelijk of Carp deze denkers zelf heeft gelezen of uit secundaire 
literatuur leerde kennen. De summiere wijze waarop hij op hen ingaat, doet wel 
het laatste vermoeden. In dat verband valt te denken aan Inleiding in de karakterkunde 
van H.C. Rümke uit 1929, een boek dat Carp ongetwijfeld heeft gekend en waarin 
genoemde denkers worden behandeld. 

Voor het gebruik van de termen zelfbehoud, zelfontwikkeling, zelfvervolmaking 
en zelfovergave verwijst Carp meestal naar Stern en diens personalisme.10 Het zal 

 7 idem, p. 97. Deze opvatting over de ziel is conform de rooms-katholieke leer destijds en gaat 
terug op Aristoteles. In zijn laatste fase heeft Carp deze opvatting verlaten. Zie hfst 6.

 8  P.L. Los heeft mij in een interview gezegd dat Carp deze indeling van Scheler van groot belang 
vond voor de psychiatrie. Daarover is echter weinig te vinden in Carps werk. Max Scheler 
was een katholiek denker en belangrijk voor de toepassing van de fenomenologie binnen de 
psychologie. Hij wordt gezien als een belangrijke grondlegger van de wijsgerige antropologie. 
H.C. Rümke bespreekt de gevoelslagen van Scheler in Psychiatrie I, p. 146. Van deze indeling 
stamt de term ‘vitaal’ in de samenstelling ‘vitale depressie’, door H.M. van Praag ingevoerd in 
de Nederlandse psychiatrie. Scheler zal bekendheid hebben gehad in Nederland, omdat hij op 
uitnodiging van Buytendijk colleges had gegeven in Amsterdam, zie: Dehue, De regels van het vak, 
1990, p. 87.

 9  Carp, 1947 c, p. 8 en 9. De eerste keer dat we deze vierslag tegenkomen is in 1934 c, p.19. 
 10 Het is een constante in Carps werk, zie bijv. Carp, 1959 a. Die personalistische Orientierung in der 

Psychotherapie.
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blijken dat bovengenoemde vierslag in zijn totaliteit niet te vinden is bij Stern. We 
kunnen stellen dat Carp in deze fase zijn vooronderstellingen niet expliciteert en 
zich ook niet scherp bewust lijkt te zijn van het hypothetische karakter ervan. 

William Stern (1871-1938) is vooral bekend geworden door zijn werk op het gebied 
van de kinderpsychologie. We danken aan hem het begrip intelligentiequotiënt.11 
Zijn filosofisch werk is echter geheel in de vergetelheid geraakt. Er is wel een verband 
te zien tussen zijn kinderpsychologisch werk en zijn filosofisch werk: hij raakte 
gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen, die hij zag als een zelfontplooiing. 
Die was niet te verklaren vanuit een mechanicistische en materialistische visie zoals 
deze rond 1900 dominant was in de wetenschap. Stern zocht naar een andere, 
niet-mechanicistische fundering van de psychologie en ontwikkelde een systeem 
waarin niet causaliteit maar teleologie als fundamenteel metafysisch principe wordt 
aangenomen. Zijn hoofdwerk is Person und Sache. System des kritische Personalismus.12 
Het centrale deel van dit werk, Die menschliche Persönlichkeit, biedt een uitwerking 
van de leer over het persoonsbegrip, die de grondslag moet worden van de 
geesteswetenschappen. Uit zijn visie op de persoon vloeit een waardenfilosofie 
voort. Het persoonsbegrip is in het systeem van Stern niet beperkt tot de mens, 
maar wordt toegepast op alle ‘zijnsvormen’ die als werkelijke totaliteit (Ganzheit) 
opgevat worden. ‘Persoon’ is: ‘ein solches Existierendes, das trotz der Vielheit der 
Teile eine reale eigenartige und eigenwertige Einheit bildet und als solche, trotz der 
Vielheit der Teilfunktionen, eine einheitliche zielstrebige Selbsttätigkeit vollbringt’. 
Tegenover de persoon staat de ‘zaak’.13

 11 Stern stichtte in 1906 een instituut voor toegepaste psychologie in Berlijn. Sinds 1907 was hij 
hoogleraar in Breslau, van 1916-1918 was hij docent in Hamburg, waar hij meewerkte aan de 
totstandkoming van de universiteit. Ook daar richtte hij een psychologisch instituut op. In het 
navolgende heb ik ook gebruik gemaakt van de Inleiding van de hand van G. Anders-Stern in 
Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage, 1950 van W. Stern. Günther Anders is de zoon 
van William Stern; hij is zelf bekend geworden als filosoof en auteur van sociaal kritische werken; 
hij schreef ook romans. Hij is getrouwd geweest (1927-1937) met de befaamde filosofe Hannah 
Arendt. Het is mij niet gelukt andere relevante secundaire literatuur over het filosofische werk 
van W. Stern te vinden. J.A. van Belzen, in Rümke, religie en godsdienstpsychologie, 1991, bespreekt 
Stern wel tamelijk uitvoerig. Van Belzen beargumenteert dat Stern een grote invloed heeft op 
Rümkes Karakter en aanleg in verband met het ongeloof, 1939. 

 Binet was samen met Simon de eerste die een test maakte om intelligentie te meten. Stern zou 
het idee hebben gelanceerd om de uitkomst te delen met het gemiddelde van de leeftijdgenoten; 
Terman ontwikkelde dit quotiënt verder. Zie Alexander en Selesnick, The history of psychiatry, 
1966, p. 258. 

 12 Person und Sache bestaat uit 3 delen. I: Ableitung und Grundlehre; 1906. II. Die menschliche 
Persönlichkeit; 1918; de derde druk verscheen in 1923. III: Werte und Normen, 1924. Wie dit 
werk leest komt onder de indruk van de coherentie en de denkkracht die het uitstraalt. Tegelijk 
wordt duidelijk waarom Stern niet geloofwaardig is. Zoals G. Anders (zie vorige noot) stelt 
ontbreekt in het werk de dood en het kwaad. Het idee om een volk of de mensheid op te vatten 
als een persoon wordt bijzonder merkwaardig in de jaren dertig en veertig. W. Stern moest in 
1933 vluchten voor het nazi-regime en doceerde tot aan zijn dood aan de Duke University in 
Durham.

 13 Stern. Die menschliche Persönlichkeit, p. 4. In Allgemeine Psychologie (de 1 e druk is van 1934) geeft 
Stern als omschrijving: ‘Die Person ist eine individuelle, eigenartige Ganzheit, welche zielstrebig 
wirkt, selbstbezogen und weltoffen ist, lebt und erlebt.‘( p. 98). 
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Fundamentele kenmerken van de persoon zijn substantialiteit, causaliteit en individu-
aliteit.14 Substantialiteit betekent dat de persoon een totaliteit is, ondanks het gegeven 
dat er hiërarchisch geordende delen te onderscheiden zijn. Deze ‘unitas multiplex’ 
ziet Stern als een geheim. Causaliteit betekent dat een persoon ‘werkt’, dat wil zeg-
gen: streeft naar een doel; de persoon is causa finalis. Stern past op eigenzinnige wijze 
zijn persoonsbegrip toe op kleinere maar ook op grotere eenheden. Hij vat het men-
selijke individu maar ook het gezin, het volk en de mensheid op als ‘persoon’.

Van belang is dat Sterns persoonsbegrip psychofysisch neutraal is; het staat boven 
de dualiteit van geest en stof. Dus ook het lichamelijke heeft deel aan het streven 
naar een doel. Het teleologische principe is zowel bron als doel van de persoon. 
De persoon kent eigen doelen (Selbstzwecke) en niet-eigen doelen (Fremdzwecke); 
Stern spreekt van autotelie en heterotelie. Als Selbstzwecke worden genoemd ‘Selb-
sterhaltung’ en’ Selbstentfaltung’. Bij de bespreking van het zelfbehoud citeert Stern 
Spinoza: Omne ens in suo esse perseverare conatur: elk zijnde streeft zoveel mogelijk 
naar de voortzetting van het zijn.15 Deze verwijzing naar Spinoza duidt op een ver-
wantschap tussen Stern en Spinoza. Ook Carp werd door Spinoza geïnspireerd, zoals 
blijkt uit zijn latere werk.

Zelfbehoud heeft zowel betrekking op het bestaan als op het wezen, de essentie. De 
doelmatigheid die inherent is aan de persoon noopt tot verandering. De confronta-
tie met de wereld dwingt de persoon tot aanpassing, en in die aanpassing streeft hij 
tevens naar behoud van zijn essentie. Dit is al te zien bij plant en dier. Bij de mens 
komt daar een hogere vorm van zelfontplooiing bij, die productief genoemd wordt 
in tegenstelling tot de conservatieve zelfontplooiing die soortspecifiek is en uit groei 
en rijping bestaat. De persoon kan zich ook richten op doelen buiten zichzelf, de 
‘Fremdzwecke’. Deze doelen kunnen zowel boven de persoon staan, zoals het ge-
zin of de staat, maar ook op het hoogste in de zijnsorde, de ‘Allperson’ (hypertelie). 
‘Fremdzwecke’ op gelijk niveau van de persoon vindt men in de vriendschap (syn-
telie). Ten slotte kan de persoon gericht zijn op abstracte zaken als wetenschap en 
kunst (ideotelie).

Sterns personalisme had een zekere aanhang in Nederland, onder meer bij F. Roels, 
hoogleraar in de psychologie in Utrecht en Nijmegen. Hij nam Sterns karakteristiek 
van de mens als ‘unitas multiplex‘ over en verdedigde zijn persoonsgerichte bena-
dering tegen de functiegerichte benadering in de psychologie.16 Ook het Bijbels 
personalisme van Philip Kohnstam is geïnspireerd door Stern.17 

 14 Stern. Die menschliche Persönlichkeit, p. 5-6.
 15 idem, p. 22. Stern citeert Spinoza voor zover ik kon nagaan niet letterlijk. Ik baseer me hier op 

de uitgave en vertaling van H. Krop van de Ethica van Spinoza. Propositie 6 uit deel III luidt: 
unaquaeque res, quantum in se est, in suo esse perseverare conatur; vert: elk ding streeft zo veel 
mogelijk naar de voortzetting van het zijn. 

 16 Eisenga, Geschiedenis van de Nederlandse psychologie, 1978, p. 74 vv. Roels (1887-1962) was 
vanaf 1922 hoogleraar in de empirische en toegepaste psychologie.  Vanaf 1923-1930 was hij 
tevens buitengewoon hoogleraar in Nijmegen, waar hij in 1930 werd opgevolgd door F.J.Th. 
Rutten. Het is misschien niet toevallig dat de eerste publicatie, 1934 c, waarin Carp de ‘vierslag‘ 
noemt, de weergave is van een lezing voor de R.K. Charitatieve Vereniging voor Geestelijke 
Volksgezondheid, die na die van Rutten werd gehouden. Hij zal Rutten daar dus ontmoet 
hebben. Is Carp door Rutten gewezen op Stern? Wij weten het niet. 

 17 Kohnstamm, Schepper en schepping, 1926-1931. Kohnstamm citeert overigens Stern vooral, maar 
veelvuldig, als kinderpsycholoog. 
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2. Neovitalisme; Maeder en Klages 
Waar Stern spreekt van persoon, zien we dat Carp het woord geest gebruikt. Als 
Carp het in zijn leerboek psychiatrie heeft over geestesstoornissen, resoneert hierin 
het persoonsbegrip van Stern dus mee. Carp sloot zich echter niet geheel aan bij het 
persoonsbegrip van Stern. 

Dat wordt duidelijk bij de termen zelfvervolmaking en zelfovergave. Zelfvervol-
making is een term die niet past binnen Sterns dynamische persoonsopvatting. En 
hoewel het begríp zelfovergave in Sterns opvatting zeker een plaats heeft, gebruikt 
Stern de term zelf niet. We moeten dus aannemen dat Carp deze termen heeft toe-
gevoegd en waarschijnlijk heeft ontleend aan andere denkers. Hoewel Carp in dit 
verband Maeder niet noemt, is het waarschijnlijk dat hij de term zelfvervolmaking 
op diens werk baseert, of op de interpretatie die Rümke van Maeders gebruik van 
de term geeft.

Alphonse Maeder (1882-1971) was een leerling van Bleuler en Jung en wordt 
tot de Zürichsche school binnen de psychoanalyse gerekend. In Nederland kreeg 
hij bekendheid onder meer via Rümke, die bij hem een korte leertherapie volgde, 
en via de psychoanalyticus J.H. van der Hoop, een van de latere oprichters van het 
Psychoanalytisch Genootschap, wiens werk Carp bewonderde.18 Maeder situeert 
zichzelf in een beweging die kritisch staat ten opzichte van het mechanistische 
en intellectualistische klimaat van rond 1900, waartoe hij ook Freud rekent. De 
Zürichsche school is vitalistisch en streeft naar een synthese tussen causaliteit en 
finaliteit. Ze wil analytisch en synthetisch, collectief en individueel zijn.19

Maeder nam in het psychisch functioneren een autonome richtinggevende kracht 
aan, een progressieve tendentie. Hij zag de werkzaamheid daarvan onder meer in 
de droom en verschilde daarin van Freud, wat in 1913 tot een breuk met deze 
leidde. In de ontwikkelingsgang van het individu onderscheidt Maeder drie fasen 
met een steeds hogere mate van integratie: een fysiologische, een psychologische en 
een spirituele. In de eerste fase is het individu vooral onderdeel van de soort. In een 
tweede fase komt het tot een vorming van een Ik, een zelf. In een derde fase kan het 
Ik zichzelf ook enigszins loslaten omdat het zich als onderdeel van de maatschappij 
en de kosmos ziet. 

Rümke denkt dat de richtinggevende tendens bij Maeder dezelfde is als de drang 
tot ‘vervolkoming’ bij Von Monakow. Rümke sluit zich aan bij deze denkers en 
ziet in deze ‘drang’ een integrerende kracht. Rümke en Carp hebben een sterke 
verwantschap doordat beiden putten uit eenzelfde vitalistische bron.20

De tweede term die Carp toevoegt aan de terminologie van Stern, het begrip 
overgave, vindt men bij Ludwig Klages (1872-1956), die als het ware een polariteit 
beschrijft tussen zelfhandhaving en overgave. Overgave kan zowel betrekking hebben 
op vitale en egoïstische driften als op de ‘wereld der waarden’.21 De term ‘zelfovergave’ 

 18 Meisner, Van Hulp en Heil, 2003, p. 98. Ik ontleende enkele gegevens aan deze dissertatie. Meisner 
bespreekt de invloed van Maeder op Carp, p. 164-168. De conclusies die Meisner trekt kan ik 
niet delen. Zoals ik onder zal bespreken is de invloed van Von Monakow zeker zo groot als van 
die van Maeder. Op Van der Hoop kom ik terug in hoofdstuk 4.

 19 Van Belzen, 1991, a.w, p.142-143.
 20 Rümke, De drang tot volkomenheid, in: Studies en voordrachten over psychiatrie, p. 295 vv.
 21 Rümke, Psychiatrie I, p. 151 en Rümke, 1929, Inleiding in de karakterkunde, p. 140. Kouwer, Het 
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kan ook in verband worden gebracht met Maeder. Volgens Maeder kan het individu 
zich in dienst stellen van de gemeenschap; dat kan collectieve regulatie genoemd 
worden. Maeder onderscheidt een spirituele fase, die plaatsvindt na de individuatie. 
‘Het nauwelijks gevormde Ik ondergaat een algehele verandering in die zin, dat het 
zich als zelfstandige, autonome eenheid opoffert om in een hogere, bovenindividuele 
organisatie te worden opgenomen en aldus aan een nieuwe, hogere vorm van het 
leven deel te nemen. Na de heerschappij (…) van het lichaam die der ziel; na de 
laatste de heerschappij van de geest. Ik zou dit verschijnsel (…) het deelnemen in 
het cosmisch leven willen noemen.’ Het gaat, zo stelt Maeder in Die Richtung im 
Seelenleben (1928) om een deelname aan de kosmos, maar het is niet eenvoudig om 
‘Eigenmächtigkeit’ en ‘Selbstherrlichkeit’ op te geven: ‘und doch geht die wirkliche 
Entfaltung nur durch dieses Opfer der absolut genommenen Autonomie. Nur so 
kommt es zur inneren Freiheit und zum wahrhaft Schöpferischen’.22 Bij Stern vindt 
men soortgelijke formuleringen over de zelfopoffering in verband met hypertelie 
en ideotelie. Het ideaal van heiligheid wordt bereikt door het zich ondergeschikt 
maken aan de hoogste ‘Übereinheit’, de ‘göttliche Allperson’. ’Die Teilhaftigkeit an 
der Allperson ist nicht nur ruhender Besitz, sondern vor allem die Anerkennung 
einer steten Forderung, die alle Unterordnungen und Dienstbarkeiten unter 
überindividuelle Zwecke, alles Aufgehen in höheren Ganzheiten und das sich 
Opfern können für sie zur letzten Einheit zusammenfasst.’23 

Volgens Carp hebben zelfvervolmaking en zelfovergave te maken met de 
ontwikkeling op volwassen leeftijd. Zelfvervolmaking is verbonden met de 
sociale driften, zelfovergave tevens met de suprasociale driften. ‘De drang tot 
zelfvervolmaking en tot zelfovergave, aan het Mensch-zijn onafscheidelijk 
verbonden, verkrijgen door het sociale driftleven de betekenis van doelbewust 
streven.’ Door het suprasociale driftleven onderscheidt de mens zich van andere 
levende wezens. Deze drift is gericht op ‘het beleven van gemeenschapsbetrekkingen 
met de totaliteit van al het zijnde, en in laatste instantie met het Opperwezen, als 
de Grond van al wat is.’ Carp beschrijft in dat verband de ontwikkeling van de 
suprasociale drift en daarmee ook van het daarmee samenhangende religieuze gevoel. 
Uit de suprasociale driften vloeien ook gevoelens voort als het plichtsgevoel, het 
verantwoordelijkheidsgevoel, het rechtvaardigheidsgevoel en het waarheidsgevoel.24

3. Personalisme en psychologie
Hoe past Carp nu deze ideeën toe op het psychologische niveau?

spel der persoonlijkheid, 1963, p.150’vv., bespreekt deze merkwaardige figuur uiterst kritisch. Hij 
was oorspronkelijk chemicus maar legde zich toe op karakterologie en kreeg vooral bekendheid 
als grafoloog. In Nederland had hij zeker navolging.

 22 Van Belzen, a.w; de citaten van Maeder staan op p. 178 en 179.
 23 Idem, p. 183. Men kan zich voorstellen dat deze woorden van Stern later als levensgevaarlijk 

werden gezien i.v.m. het nazisme, waar hij zelf voor moest vluchten. Hoe is een gevaarlijke 
ideologie te scheiden van een dergelijk ideaal?

 24 Carp, 1947 c, de citaten staan op p. 69, 70; zie ook p. 182. Carp verwijst op p. 70 naar Rümke, 
Karakter en aanleg in verband met het ongeloof. Als zelfovergave in de visie van Carp een uiting is 
van rijpheid, dan stemt hij in met de grondgedachte van Rümke, die ongeloof ziet als onrijpheid. 
De term overgave heeft volgens een van mijn geïnterviewden, mevr. P. van Beek, een religieuze 
connotatie, zeker bij katholieken. 
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Zelfbehoud, zelfontwikkeling, zelfvervolmaking en zelfovergave brengt Carp in 
verband met de onderscheiding op psychologisch niveau tussen vitale (erotische), 
egoïstische, sociale en suprasociale driften.25 Freuds biologische en naar Carps 
mening materialistische visie op de libido en de Ik-driften geeft slechts ruimte voor 
zelfbehoud en zelfontwikkeling.26 We zullen in het volgende hoofdstuk zien wat 
Carp waardeert in de theorieën van Adler en Jung. In grote lijnen kan men stellen 
dat Adler meer oog heeft voor de sociale driften en zo voor zelfvervolmaking van 
de mens als gemeenschapswezen. Jung geeft de zelfvervolmaking een extra dimensie 
in zijn visie op individuatie. De mens onderscheidt zich, aldus Carp, principieel van 
andere levende wezens door het suprasociale driftleven dat gericht is ‘op de totaliteit 
van al het zijnde.’27 

Het kan verbazen dat Carp ook sociale en suprasociale driften aanneemt. Drift 
wordt door hem aangeduid als een ‘in het biologische gewortelde spanningstoestand 
op grond van een bijzondere levensbehoefte.’28 De drift openbaart zich door neigin-
gen en strevingen, die meer in de beleving toegankelijk zijn; de drift heeft een doel. 
Voor zijn begrip van de drift zal hij te rade zijn gegaan bij Von Monakow (1853-
1930). Deze beroemde neuroanatoom en neuroloog had zich op latere leeftijd ont-
wikkeld in een holistische richting. Hij was in Nederland bekend en zelfs vanaf 
1921 erelid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.29 Bij hem zijn drift en 
integratie met elkaar verbonden. Von Monakow onderscheidt ‘instinct formatif ’ (ge-
richt op vorming van organen), ‘instinct de conservation’, ‘instinct sexuel’, ‘instinct 
social’ en ‘instinct religieux’.30 Driften worden door Von Monakow als integrerende 
biologische instanties gezien. Von Monakows visie moeten wij plaatsen in de vooral 
door biologen vertegenwoordigde stroming van het neovitalisme, waarvan Henri 
Bergson (1859-1941) de beroemde filosofische inspirator was. Bergson gebruikte de 
term ‘élan vital’ voor de kracht achter de zich steeds vernieuwende levensvormen. 
Von Monakow gebruikt de term ‘horme’, als het streven naar een creatieve aanpas-
sing van het leven om het individu voor nu en de toekomst maximale veiligheid 
te verschaffen. Wij zullen verderop op hem terugkomen in verband met het begrip 
integratie.

In het werk van Carp komen de wijsgerige gezichtspunten vooral naar voren in 
zijn accentuering van het geweten en de zedelijkheid. Van de vierslag zelfbehoud, 
zelfontwikkeling, zelfvervolmaking en zelfovergave krijgen zo de laatste het meeste 
gewicht. Dat speelt door in zijn beschouwingen over psychotherapie. Deze kan 
nooit worden losgezien van het verwezenlijken van waarden. 

We kunnen de vraag stellen of Carp zijn inspiratie alleen maar ontleende aan 
auteurs als Stern en Maeder. Zijn christelijke achtergrond laat hij duidelijk blijken 
maar hij lijkt niet specifiek beïnvloed te zijn door de katholieke filosofie, die in 

 25 Carp, 1947 c, p.58 vv.
 26 Carp, 1937 c. Zie ook hoofdstuk 4 over Carps kritiek op Freud.
 27 Carp, 1947 c, p. 70.
 28 Carp, 1947 c, p. 58.
 29 Koehler en Jagella, De correspondentie tussen Winkler en Von Monakow. I. Persoonlijke 

aangelegenheden en visies.
 30 Van Hasselt, Het integratiebegrip in de psychiatrie, 1977, p. 71 . Zie ook Van Belzen, a.w.
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de eerste helft van de twintigste eeuw werd bepaald door het neothomisme.31 
In het verband met Carps centraal stellen van de persoon is het zinvol de blik 
te richten op de literatuur. Uit het latere werk van Carp blijkt immers dat hij 
daarvoor een levendige interesse had; in ieder geval had hij al in de jaren dertig 
belangstelling voor Dostojewski. Een opvallende parallel met het personalisme 
vormt de groep schrijvers rond het tijdschrift Forum, met als belangrijkste auteurs 
Menno ter Braak en Edgar du Perron. Voor het levensgevoel uit die tijd kon 
gelden: ‘Persoonlijkheid kwam te staan tegenover individualiteit. Uit die antithese 
vloeiden tal van tegenstellingen voort: inhoud versus vorm, geest versus verstand, 
vitaliteit versus conformiteit, diepte versus oppervlakte, cultuur versus civilisatie…
steeds was de pointe deze: de mens moet zich niet tot een ding laten terugbrengen, 
bijvoorbeeld tot een gevechtsmachine in de oorlog, of een automaat, zoals in de 
fabriek… hij is het enige wezen dat boven zichzelf kan uitstijgen.’32 Er zijn geen 
aanwijzingen dat Carp in die dagen zich actief bezig hield met deze auteurs in 
het bijzonder, maar als ontwikkeld man kon het hem niet ontgaan dat het bij 
deze generatie schrijvers om de ‘vent’ ging, en niet alleen om de ‘vorm’. Ook 
het vitalisme heeft zijn pendant in de literatuur, waarbij in Nederland Hendrik 
Marsman de meest opvallende verschijning is.33

II. Achtergronden van het psychopathologische denken

1. Inleiding
Psychiatrie is, als wetenschap en praxis, tijdgebonden. Psychiatrie als medische 
discipline ontstaat pas in de tweede helft van de negentiende eeuw en is dus een 
jonge wetenschap. Carp is zich zeer bewust van de historische wortels van het vak. 
Hij geeft in 1967 een overzicht van de verworvenheden van de twintigste eeuw, als 
hij zich afvraagt waar de psychiatrie naar toe gaat.34

Een aantal grote namen uit de psychiatrie komen steeds weer terug in Carps 
werk. Zelf noemt hij, naast Freud, die in een volgend hoofdstuk aan bod komt, 
Kraepelin, Janet, Jelgersma en Bleuler.35 Zij spelen een grote rol in de ontwikkeling 
van het denken over classificatie van psychiatrische ziekten, waarbij vooral het 
schizofrenieconcept van belang is. Het debat over schizofrenie stond in het centrum 
van de belangstelling van de psychiatrie in de eerste helft van de twintigste eeuw. 
Van der Horst schrijft: ‘De ontwikkeling van de klinische psychiatrie gedurende 
de laatste veertig jaren loopt practisch parallel aan de bestudering van en de strijd 
om het schizofreniebegrip’.36 In dit verband moeten we aandacht besteden aan 
Kraepelin, die aan het begin staat van dit debat.

 31 Op het neothomisme komen we terug in hoofdstuk 4.
 32 Hanssen, Menno ter Braak 1902-1940, 2003, p. 60.
 33 Knuvelder, Beknopt Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, 1982, p. 481. 

Knuvelder noemt Ter Braak een intellectualistische vitalist.
 34 Carp, 1967 c.
 35 Carp, 1947 c, p. 153.
 36 Van der Horst, Anthropologische psychiatrie, 1946, deel II, p. 9.
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De Duitser Emil Kraepelin (1856-1926) wordt door Shorter beschouwd als de 
eigenlijke vader van de psychiatrie, mede ook omdat hij in zijn werk gebruik maakt 
van empirisch onderzoek.37 Kraepelin was al tijdens zijn studie geïnteresseerd in het 
werk van Wilhelm Wundt die een empirische psychologie ontwierp. Geïnspireerd 
door Wundt ontwikkelde Kraepelin een methode, die bestond uit het nauwkeurig 
vastleggen van de symptomatologie, beloop en demografische kenmerken van 
patiënten, die gedurende lange tijd na de overplaatsing van de universiteitskliniek 
naar het ‘asiel’, werden gevolgd. Deze ‘follow-upstudie’ begon hij in Dorpat, waar hij 
in 1886 hoogleraar werd, maar hield hij vol ook nadat hij dit hoogleraarschap had 
verruild voor de leerstoel in Heidelberg (1891) en weer later voor die in München 
(1903). De resultaten werden verwerkt in zijn leerboek, dat eerst als Compendium 
in 1883 en vanaf de tweede druk met de titel Psychiatrie: ein Lehrbuch für studierende 
und Ärzte, in totaal negen edities verscheen. In de zesde druk van 1899 bracht 
Kraepelin een aantal ernstige psychosen onder de noemer van ‘dementia praecox’. 
Bleuler gaf daaraan later de naam schizofrenie. Naast dementia praecox voegde 
Kraepelin depressie en manie samen in het ziektebeeld van de manisch-depressieve 
psychose.

Met deze nieuwe classificatie op grond van symptomatologie en beloop heeft 
Kraepelin een grote invloed gehad op de moderne psychiatrie. Zijn opvattingen 
zijn deels terug te vinden in de huidige DSM-IV.38 

Hoewel hij streefde naar het vaststellen van ‘natuurlijke ziekte-eenheden’, die 
volgens hem gekenmerkt zouden worden door een bepaalde symptomatologie, 
beloop, pathologische anatomie en etiologie, was hij hierin niet dogmatisch. In feite 
beperkte hij zich in zijn classificatie tot symptomatologie en beloop, omdat over de 
etiologie en de pathologische anatomie eigenlijk niets bekend was. Eigenlijk is het 
laatste nog steeds in zekere mate het geval.39

Hoff heeft de filosofische veronderstellingen die aan het werk van Kraepelin ten 
grondslag liggen onderzocht.40 Kraepelin blijkt in de ban van een ontwikkelings-

 37 Shorter, A History of Psychiatry. From the Era of the asylum to the Age of Prozac, 1997:’‘it is 
Kraepelin, not Freud, who is the central figure in the history of psychiatry’, p. 100. Voor meer 
persoonlijke details zij verwezen naar Van Bakel, Kraepelin over zichzelf, 2000. Het volgende is 
grotendeels ontleend aan diens fraaie analyse.

 38 DSM-IV staat voor het classificatiesysteem in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, dat door de American Psychiatric Association tot stand kwam. De eerste druk ervan 
verscheen in 1952, de tweede in 1968, de derde in 1980. De vierde druk is van 1994. Vooral 
vanaf de DSM-III is de invloed van Kraepelin herkenbaar.

 39  Zie ook bijdragen van Hoff, en Berrios en Hauser over Kraepelin in: Berrios en Porter, A 
history of clinical psychiatry. The origin and history of psychiatric disorders, 1995; Van Tilburg, Historische 
ontwikkeling van het schizofrenieconcept, 1996 in: J.A den Boer & R.J. van den Bosch 
(red.) Leerboek schizofrenie: een neurobiologische benadering, en Blom, Deconstructing schizophrenia, 
2003. Ondanks de grote ontwikkelingen op het gebied van de neurobiologie blijven er grote 
meningsverschillen over schizofrenie als ziekte, zodat de akten over de oorzaken ook nog niet 
gesloten zijn. 

 40 Hoff, zie noot 39. Hij onderscheidt er vier: 1.realisme. Kraepelin veronderstelt ziekte-eenheden 
in de natuur, onafhankelijk bestaand van de onderzoeker. 2. parallellisme. Hij gaat er vanuit dat 
somatische en psychische fenomenen onderling verbonden zijn. Hoewel Kraepelin neigt naar 
materialisme, is dat vooral een methodisch materialisme.3. de wetenschappelijkheid van de 
psychiatrie komt tot uitdrukking in een experimentele aanpak. Voor introspectie is eigenlijk 
geen plaats. 4. naturalisme. De mens is een onderdeel van de natuur en zo afhankelijk van de 
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denken, in de zin van evolutie, dat in zijn tijd uiterst actueel was. Vaak gebruikt hij 
de uitdrukking ‘Kampf ums Dasein’; soortgelijke zinsneden kan men aantreffen 
bij Jelgersma, die we hieronder bespreken. Kraepelins opvatting over dementie 
praecox als een natuurlijke ziekte-eenheid met een slechte prognose ontstond in 
een tijd dat nog volop werd gesproken over degeneratie. Deze degeneratietheorie 
vindt zijn oorsprong in de opvattingen van Morel (1809-1873) en behelst dat 
afwijkingen met het doorgeven aan de volgende generatie steeds erger werden.41 
Kraepelin merkt erover op dat tegen verslechterende invloeden ook tegengestelde 
krachten bestaan die voor evenwicht zorgen. Zelfs in ontaarde families wordt door 
huwelijken met betere erfelijke factoren de noodlottige neerwaartse spiraal omge-
bogen. ‘Wäre das nicht der Fall, so wäre langst das ganze Menschengeschlecht zu 
Grunde gegangen.’42

Kraepelins opvattingen zijn van groot belang geweest in de hele twintigste eeuw. 
Ten eerste geldt dit voor zijn idee van een ziekte-eenheid. Ten tweede beheerst 
zijn tweedeling in dementie praecox en manisch-depressieve psychose als de twee 
‘grote ziekte-eenheden’ de classificatie in de psychiatrie tot op de dag van vandaag. 
We komen dit gedachtegoed dan ook vanzelfsprekend tegen bij Jelgersma. 

2. Jelgersma
Gerbrandus Jelgersma was de eerste hoogleraar psychiatrie te Leiden en de 
leermeester van Carp. Hij leefde van 1859 tot 1942 en was dus een tijdgenoot van 
Freud (1856-1939). Carp had een zeer grote bewondering voor Jelgersma – hij 
schreef ook de enige monografie over Jelgersma – en droeg het eerste deel van 
zijn leerboek, De Neurosen, aan hem op.43 Ondanks het feit dat Carp Jelgersma 
herhaaldelijk ‘mijn vereerde leermeester’ noemt, zet Carp zich radicaal af tegen 
hem, vooral tegen zijn materialisme. Via Jelgersma werken bij Carp de invloeden 
van Kraepelin, Bleuler en zeker ook die van Janet door. 

Vanwege het grote belang voor Carp en een goed begrip van diens psychiatrie 
besteden we veel aandacht aan Jelgersma. Na inleidende opmerkingen over diens 
leven en werk komen zijn opvattingen over de psychoanalyse en het onbewuste 
aan de orde en daarna zijn klinisch-psychiatrische inzichten met betrekking tot de 
psychosen.

Al in zijn studentenjaren vatte Jelgersma een grote belangstelling voor de herse-
nanatomie op. Hij kreeg de gelegenheid prosector te worden in het gesticht Meeren-
berg. Uiteraard was daar ook de mogelijkheid kennis te maken met ‘krankzinnigen’ 
in levenden lijve.

omstandigheden.
 41 Shorter, A historical dictionary of Psychiatry, 2005, p. 228, en Blom, Deconstructing schizophrenia, 

2003.
 42 Kraepelin, Psychatrie, ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte, dl I, 1899, p. 94. Resten van de 

theorie lijken wel aanwezig gezien de term ‘Entartungsirresein‘ in verband met psychopathie, 
dl II, p. 529. Blom, 2003, (zie noot 39), heeft in zijn boek proberen aan te tonen dat het denken 
van Kraepelin wortelt in het degeneratiedenken. Het citaat spreekt dit al min of meer tegen. In 
ieder geval is het gegeven dat Kraepelin voor de diverse vormen van dementia praecox, op basis 
van zijn observaties tot een min of meer gunstige prognose komt een aanwijzing ervoor dat het 
degeneratiedenken geen dogma voor hem was.

 43 Carp, 1943 c.
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In 1894 werd hij benoemd tot geneesheer-directeur van het ‘Sanatorium voor 
Zenuwlijders’ te Velp, waar hij neurotische patiënten kon bestuderen. In 1885 was hij al 
benoemd tot privaatdocent in de criminele antropologie. In navolging van Lombroso 
(1835-1909) heerste het idee dat misdadigers en krankzinnigen op elkaar leken; men 
veronderstelde hersenafwijkingen als oorzaak van het gestoorde gedrag. Jelgersma 
kwam echter tot de opvatting dat criminologie moest opgaan in de psychopathologie, 
volgens Bulhof omdat hij nooit afwijkingen aan de hersenen kon vaststellen.44

In 1896 kreeg Jelgersma een eredoctoraat in Utrecht. Daardoor kon hij hoogleraar 
worden; dat werd hij na enkele jaren in Leiden en niet in Utrecht, waar toen een 
vacature was ontstaan door het vertrek van Cornelis Winkler in 1896 naar Amsterdam. 
Aanvankelijk was Jelgersma evenals Winkler aanhanger van de organische richting 
binnen de psychiatrie, in navolging van de Duitse psychiatrie van Griesinger, Meynert 
en Wernicke, maar dat zou later veranderen.

Jelgersma had door zijn bemoeienis met neurotische patiënten de overtuiging 
gekregen dat zij behandeld konden en moesten worden. Hij had kritiek op de 
Krankzinnigenwet uit 1884 die opname alleen op gedwongen basis mogelijk maakte. 
Door zijn inspanningen kwamen er sanatoria voor neurotische patiënten, waar deze 
vrijwillig konden worden opgenomen. Rhijngeest is daar een voorbeeld van; zoals 
beschreven is in hoofdstuk 2 zou Rhijngeest, de latere Jelgersmakliniek, plaats bieden 
aan de academische psychiatrische kliniek.

In 1897 publiceerde Jelgersma zijn Leerboek der functionele neurosen. In zijn opvattingen 
over neurosen volgde Jelgersma enerzijds Janet, anderzijds de heersende ideeën over 
erfelijkheid en degeneratie, die al even aan de orde kwamen. Laten we stilstaan bij 
Janet.

Pierre Janet (1859-1947) studeerde filosofie, ongeveer in dezelfde periode als 
Durkheim en Bergson en pas later medicijnen. Volgens Shorter is Janet de eerste 
echte grote naam in de geschiedenis der psychotherapie  – door hem psychologische 
behandeling genoemd  – in Frankrijk.45 Ellenberger stelt dat Janet de eerste is die 
een systeem van (psycho)dynamische psychiatrie ontwierp.46 Diens belangrijkste 
werken verschijnen tussen 1889 en 1905. Janet maakt als leraar filosofie in Le Havre 
kennis met toneelhypnose. Als vrijwilliger in het ziekenhuis raakt hij gefascineerd 
door sommige patiënten, die hij aan hypnotische experimenten onderwerpt. Zo 
bestudeert hij het fenomeen van de ‘suggestie op afstand’. Hij ontdekt de inmiddels 
vergeten magnetiseurs. Zijn studie resulteert in L’automatisme psychologique van 
1889, waarmee hij bekendheid verwerft. Op grond daarvan kan hij al tijdens zijn 
inmiddels begonnen medische studie vanaf 1890 patiënten bestuderen. In 1902 wordt 
hij benoemd als professor aan het Collège de France, op voorspraak van de filosoof 
Henri Bergson. In die tijd raakt Janet ook bekend in de Verenigde Staten.

In 1913 uit hij zijn kritiek op de psychoanalyse tijdens het Internationale 
Congres voor Geneeskunde in Londen. Janet claimt de eerste te zijn geweest die 
de genezing door catharsis heeft ontdekt, vòòr Breuer en Freud.47 Al in zijn vroege 

 44 Bulhof, Freud en Nederland, 1983, p. 124 vv. 
 45 Shorter, a.w., 1997, p. 140.
 46 Ellenberger, The discovery of the unconscious, 1970, Ch 6, p. 331-418. Ik volg zijn weergave.
 47 Alexander en Selesnick, a.w., p. 173. Volgens Alexander is Breuer eerder geweest maar was Janet 
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filosofische werk zijn analyse en synthese basisbegrippen. In zijn L’automatisme 
psychologique beschrijft hij totale en partiële automatismen. Hij laat zien dat achter 
de persoon met wie de hypnotiseur praat andere delen verschijnen, die afgesplitst 
zijn.48 Sommige van die delen zijn ontstaan op basis van traumata. De therapeut 
kan genezing tot stand brengen door herinneringen onder hypnose een andere 
wending te geven.

De therapeut dient volgens Janet elke geestelijke functie te onderzoeken en zo 
alle idées fixes op te sporen en daarvan een hiërarchie op te stellen. Deze idées fixes 
zijn zowel pathogeen als het gevolg van ‘mentale zwakte’. Hysterische fenomenen 
berusten meestal op idées fixes. Bewustmaking van deze ideeën is niet voldoende 
voor genezing; synthese, educatie en training is evenzeer nodig. Janet onderstreept 
de rol van de verhouding (rapport) met de therapeut maar is ook beducht voor een 
te grote invloed. Geleidelijk breidt hij zijn theoretische vondsten uit naar andere 
neurosen. Naast hysterie onderscheidt hij psychasthenie. De term neurasthenie 
verwerpt hij omdat die een onbewezen neurologische oorzaak suggereert.

De basis van hysterie is gelegen in een vernauwing van het bewustzijn als gevolg 
van een zekere zwakte. Bij psychasthenie openbaren zich idées fixes in obsessies 
en fobieën door een verzwakking van de ‘fonction du réel.’ In de hiërarchie van 
bewustzijnfuncties is dat de hoogste functie met behulp waarvan het organisme 
zich aanpast aan de externe omgeving. 

Janet heeft een uitgewerkte theorie over de psychasthenie; hij onderscheidt in 
het organisme kracht en spanning. Er worden drie soorten asthenie (verminderde 
kracht) onderscheiden en twee soorten hypotonie (verminderde spanning). Centraal 
in het begrip psychasthenie is het idee van het ‘sentiment d’ incomplétude’: de 
psychasthene patiënt heeft altijd het gevoel dat zijn denken en handelen niet af, 
niet compleet is.

De invloed van Janet is volgens Ellenberger aanzienlijk. De introductie van het 
begrip voorbewuste en het onderscheid tussen primaire en secundaire symptomen 
heeft doorgewerkt in de psychoanalyse en in de opvattingen van Bleuler over 
schizofrenie. Het idée fixe lijkt sterk op het ‘complex’ bij Jung en het ‘sentiment 
d’ incomplétude’ heeft een parallel bij Adler. Er bestaat een controverse over Janets 
invloed op Freud; het realiteitsprincipe en de ’fonction du réel’ lijken overeen te 
komen. Na de Eerste Wereldoorlog taant het succes van Janet, het werk vanaf 1925 
blijft eigenlijk onopgemerkt. 

In Nederland is zijn invloed zeker traceerbaar bij Jelgersma en, deels via hem, bij 
Carp en Rümke. In de Nederlandse psychiatrie heeft vooral de term ‘psychasthene 
karakter’ ingang gevonden; het begrip is echter losgeraakt van de pathogenetische 
beschouwingen van Janet. We zullen zien dat Carp en Rümke nog veel gebruik 
maken van de metafoor van mentale kracht en zwakte. In het vroege werk van 
Carp komt het idee van splitsing naar voren. In de jaren zestig wordt minder aan 
Janet gerefereerd; dit zal samenhangen met het toen dominante psychoanalytische 

hem voor met zijn publicatie. Freud zelf vond dat Janet niet echt de notie van het dynamisch 
onbewuste had bedoeld.

 48 Recent heeft Hummelen in Splitsing, 1997, hfst 2, aandacht gegeven aan Janets begrip als 
voorloper van het begrip ‘Spaltung’ bij Freud en andere psychoanalytische splitsingsconcepten.
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discours in Nederland.49 Janet is weer actueel geworden toen de belangstelling 
groeide voor traumatisering en dissociatie.50 

We keren terug naar Jelgersma. Janet, zo zagen wij al, neemt een constitutionele 
zwakte aan als basis voor neurosen; verder dacht hij dat traumatische gebeurtenissen 
inwerken op de geest en zo aanleiding geven tot het ontstaan van een idee fixe. 
Jelgersma maakte gebruik van de hypnotisch-cathartische behandeling op basis 
van Janets theorie. We zullen in hoofdstuk 4 en 5 nog zien dat deze en soortgelijke 
behandelingen al werden gepraktiseerd door Van Renterghem en Van Eeden in 
Amsterdam, overigens meer in de lijn van Liébeault.51

In 1899 volgde Jelgersma’s benoeming tot hoogleraar in Leiden. In 1914 hield 
hij, inmiddels rector-magnificus, de rede: ‘Ongeweten geestesleven’. Hiermee is hij 
de eerste hoogleraar psychiatrie in Europa die publiekelijk aandacht vroeg voor de 
psychoanalyse. Vermoedelijk heeft Jelgersma voor het eerst kennis gemaakt met 
de psychoanalyse op het eerste Internationale Congres voor Psychiatrie in 1907 
in Amsterdam, waarvan hij voorzitter was – deze functie geeft het belang aan van 
Jelgersma. Jelgersma was ondanks zijn openlijke erkenning aarzelend ten aanzien 
van de wetenschappelijke status van de psychoanalyse; hij nam de psychoanalyse als 
theorie pas op in de derde druk van zijn leerboek in 1926.52

Carp beschrijft fraai hoe in de ontwikkeling van Jelgersma twee lijnen lopen. 
Na een aanvankelijke afwijzing van elke subjectieve psychologie komt hij tot de 
aanvaarding van de psychoanalyse. Bulhof beschrijft dat Jelgersma zich ontwikkelt 
van hersenanatoom tot psychoanalyticus. Dat is in feitelijke zin onjuist, omdat 
Jelgersma zich na zijn emeritaat uitsluitend gaat wijden aan de hersenanatomie. 
Volgens Rooijmans staat juist in dit opzicht het belang van zijn wetenschappelijk 
werk vast.53 Jelgersma hield zich vooral bezig met de functie van de kleine 
hersenen en publiceerde vergelijkend-anatomische studies over het cerebellum bij 
waterzoogdieren. Later verscheen een atlas van de hersenanatomie. Jelgersma was 
eigenlijk meer anatoom dan psychoanalyticus. In hoofdstuk 4 komen we nog terug 
op Jelgersma in verband met de psychoanalyse.

3. Jelgersma over pathogenese 
Het boeiende van Jelgersma is dat hij de hersenfysiologie heel goed weet te verenigen 
met zijn opvattingen over het onbewuste. Hij beschouwt geestesprocessen niet als 
epifenomeen van hersenprocessen, maar neemt een psychofysisch parallellisme aan. 

 49 Prick, en van der Waals, Nederlands Handboek der Psychiatrie,1958-1970, een uitgebreid werk van 
1800 pagina’s, vermeldt Janet slechts vier maal. Conceptueel wordt dit werk bepaald door de 
psychoanalyse en de fenomenologische antropologie.

 50 Van der Hart, Pierre Janet over hysterie en hypnose, 1986 en Van der Hart & R. Horst, De 
dissociatietheorie van Pierre Janet, 1988.

 51 Bulhof, a.w., p. 67 vv.
 52 In 1919 betoogde hij echter al dat psychiatrie naast natuurwetenschap ook geesteswetenschap 

was en dat betekende dat hij toen al de wetenschappelijke status van de psychoanalyse als 
psychologische theorie erkende. Zie: Jelgersma, De plaats der psychiatrie in de rij der medische 
wetenschappen, 1919.

 53 Rooijmans, 99 jaar tussen wal en schip, 1998, Hfst. 2. Zie ook Frederiks, e.a. (red.) History of 
Neurology in the Netherlands, 2002. 
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Centraal staat daarbij zijn idee over ‘kortsluiting’, een proces dat we tegenwoordig 
meestal aanduiden met automatisering. Kortsluiting ziet hij als een enkelvoudig 
geestelijk proces dat in de plaats komt voor een samengesteld geestelijk proces. Als 
voorbeeld geeft hij het leren fietsen. Fietsen is eerst een moeizaam en ongecoördineerd 
gebeuren. Door bewuste oefening worden de goede bewegingen herhaald en zo 
ingeslepen zodat de doelmatige bewegingen de overhand krijgen. Opvallend is dat als 
het fietsen gemakkelijker gaat, het proces zich minder bewust voltrekt en uiteindelijk 
zelfs automatisch. Jelgersma stelt nu dat wij op dezelfde wijze abstracte denkbeelden 
vormen. Ook vindt een kortsluitingsproces plaats bij hevige affecten; in plaats van 
de herhaling die bij motorisch leren van belang is, volstaat hier de intensiteit van het 
affect om gemakkelijk een herinnering te doen ontstaan. Al deze kortsluitingen zijn 
dus eerst bewust geweest en later onbewust geworden.

Daarnaast wijst Jelgersma op hersenprocessen die nooit bewust worden. Zo blijven 
veel gewaarwordingen onbewust. ‘Alleen dan, wanneer het nerveuze proces zich naar 
de groote hersenen voortplant en zich met alles wat in de geest is, verbindt, zal 
ene bewuste gewaarwording ontstaan’.54 Jelgersma verbindt zijn opvattingen over 
bewustzijn met de evolutiebiologische gedachte van lagere en hogere diersoorten.

In de pathologie ziet Jelgersma de kortsluiting vooral optreden als aangeboren 
geesteseigenschap bij hysterie. Jelgersma geeft aan dat we niet weten waardoor bij 
hysterie ‘een bepaald nerveus proces niet de gewone samengestelde verbindingen 
aangaat, waardoor het een gecompliceerd bewustzijnsproces wordt.’55 Zijn theorie over 
het onbewuste lijkt in dit opzicht nog meer geïnspireerd door Janets ‘automatisme 
psychique’ dan door Freuds theorie over het dynamisch onbewuste. In Freuds 
eerste theorie over de topiek – de lagen onbewust, voorbewust en bewust  – is het 
onbewuste vooral een resultaat van de verdringing. Jelgersma erkent wel het concept 
van de verdringing maar bij zijn verklaring van de hysterie maakt hij er geen gebruik 
van. In die zin heeft Jelgersma de psychoanalyse niet onverkort overgenomen.56

Kortsluiting is ook het veronderstelde pathogenetische proces dat ten grondslag 
ligt aan de hallucinatie, aan de waan en aan het handelen. Jelgersma vergelijkt 
zijn theorie zelf met de theorie van Wernicke over sejunctie.57 Met zijn theorie 
over kortsluiting als hersenproces heeft Jelgersma als het ware een plaats gemaakt 
voor het onbewuste van Freud. Hij heeft de samenhang tussen geest en hersenen 
niet verder wijsgerig doordacht en stond trouwens erg afwijzend tegenover de 
filosofie.

 54 Jelgersma, Leerboek der psychiatrie, 1926, 3e druk, I, p. 196. Ik ga steeds uit van de derde druk (de 
eerste stamt uit 1911), omdat Carp te maken had met Jelgersma in diens latere jaren. Ik wijs er 
nog op dat Jelgersma de term kortsluiting zowel gebruikt voor het kortsluitingsproces als voor 
het resultaat daarvan.

 55 Jelgersma, a.w., p. 197.
 56 Jelgersma, a.w., dl I, p. 300; dl II, p. 172- 328. Het is niet mogelijk in het kader van deze studie nader 

in te gaan op de opvattingen van Jelgersma over hysterie. De kern is dat hij enerzijds hysterie als een 
kwestie van aanleg ziet, anderzijds probeert hij opvattingen van Charcot, Janet en Freud te gebruiken.

 57 A.w., p. 201. en Wernicke, Grundriss der Psychiatrie, 1906, p. 109 vv. Wernicke duidt met 
sejunctie de losmaking van bepaalde associaties uit het geheel aan. Het is een defect 
waardoor de continuïteit van de associatiestroom verstoord wordt. Wernicke verklaart vele 
(psychopathologische) verschijnselen uit een sejunctieproces.



63

Bulhof wijst op een aantal verschillen tussen Jelgersma en Freud. Ten eerste wat 
betreft de emotie. Jelgersma hing een kwantitatieve visie aan op het gevoel en 
dacht dat de psychoanalyse zijn theorie bevestigde. Hij had weinig oog voor de 
differentiatie die de psychoanalyse aanbrengt. Ten tweede zou hij meer vertrouwen 
hebben gehad in het bewuste. De normale mens leeft volgens Jelgersma eigenlijk 
niet in conflict met zijn onbewuste. In de derde plaats stond hij open voor Jung, wat 
blijkt uit de aanname van een collectief onbewuste.58 Jelgersma onderscheidde een 
facultatief onbewuste (lijkend op ‘het voorbewuste’) en een obligatoir onbewuste, 
dat zich openbaart in de droom.59

Jelgersma was van mening dat het de psychiatrie ontbreekt aan grondslagen. Niet-
temin stelde hij zoals we eerder zagen, in zijn leerboek ferm vast dat de psychiatrie 
de leer van hersenziekten is. Hij noemde niet de neurologie als onderscheidend vak-
gebied maar vestigde de aandacht op de subjectieve verschijnselen, die grotendeels 
ontbreken bij andere ziekten. Deze subjectieve verschijnselen zijn toegankelijk door 
invoelen en niet door natuurwetenschappelijke studie. Door invoelen leren we ‘be-
grijpelijke relaties’ tussen psychische verschijnselen onderscheiden, terwijl we causale 
principes daarvan niet kennen; ze zijn er wel want geestelijke verschijnselen zonder 
een stoffelijke basis bestaan niet. Jelgersma houdt echter staande dat de methode der 
klinische psychiatrie een zuiver natuurwetenschappelijke is.60 Hij geeft als het ware 
de basale bouwstenen aan voor een theorie waaruit het zenuwstelsel te begrij-
pen is. Zo is de reflexbeweging een eenvoudig nerveus proces zonder geestelijke 
component. Een combinatie daarvan wordt een automatisme, zoals we hierboven 
al zagen. Hij geeft aan niet te weten op welk niveau sprake is van een geestelijke 
component maar onderbouwt met zijn theorie de aanname van een psychofysisch 
parallellisme. Waarneming van geestelijke processen in engere zin kan volgens hem 
alleen maar op objectieve wijze plaatsvinden door het waarnemen van uitwendig 
zichtbare bewegingen, bijvoorbeeld handelingen of het spreken zelf.

Als Jelgersma de stand van zaken van de wetenschap der psychiatrie schetst, komt 
hij tot de conclusie dat er geen lokalisatieleer voor psychosen is, zoals Wernicke 
die probeerde te ontwerpen. Evenmin is er een specifieke pathologische anatomie 
mogelijk. De enige uitzondering in die tijd was de dementia paralytica; daarbij kon 
wel een specifiek pathologisch-anatomisch correlaat worden gevonden.61 Carp vond 

 58 Bulhof, a.w., p. 140.
 59 Jelgersma, a.w., I, p. 45.
 60 Jelgersma, a.w., I, p.1 -3. Dit is in tegenspraak met zijn uitspraak dat de psychiatrie ook 

geesteswetenschap is, enkele jaren daarvoor, zie noot 52. Opmerkelijk is dat in Jelgersma’s 
literatuurlijst Jaspers’ Allgemeine Psychopathologie ontbreekt. Jaspers maakte het onderscheid 
tussen begrijpelijke en causale relaties. Dit onderscheid noemt Jelgersma, maar hij meent dat het 
onderscheid alleen de methode van onderzoek betreft. In het geestelijke domein bestaat volgens 
hem dezelfde causaliteit als in het lichamelijke. Hij moet dan ook niets hebben van de ‘moderne 
Duitsche psychologen’. Ik vermoed dat hij daar Jaspers onder rangschikt. Het valt buiten ons 
onderzoek of bij Jelgersma nu sprake is van tegenstrijdigheden op basis van slordigheid of van 
een veranderende opvatting; ik vermoed echter het eerste.

 61 Met het ter beschikking komen van geneesmiddelen voor syfilis is de dementia paralytica vrijwel 
verdwenen. Ook tegenwoordig bestaat een dergelijke lokalisatieleer niet. Het MRI onderzoek 
heeft wel veel aanwijzingen opgeleverd voor lokale stoornissen, maar als verklaringsmodel voor 
belangrijke psychosen als schizofrenie wordt meer gedacht in termen van neurale circuits. 
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het echec van het hersenanatomische paradigma dus al bij zijn leermeester verwoord 
en zo bood Jelgersma als het ware de ruimte voor Carp om een psychologisch 
georiënteerde psychiatrie te beschrijven. 

4. De classificatie van Jelgersma
In zijn classificatie van psychiatrische stoornissen gaat Jelgersma uit van een voor 
de moderne lezer vreemd aandoende onderscheiding tussen kiempsychosen en 
intoxicatiepsychosen.62 Eveneens is het merkwaardig dat hij in zijn leerboek de 
neurosen niet onder die naam behandelt maar deze schaart onder de kiempsychosen, 
terwijl hij in 1897 wel een boek had gewijd aan de ‘functionele neurosen’. Het is de 
weerslag van de nog grote onbestendigheid van psychiatrische terminologie.

Jelgersma komt tot zijn indeling omdat andere indelingsprincipes zijn vervallen. 
Noch de lokalisatie, noch de pathologische anatomie, noch de etiologie geeft 
houvast. Elk psychiatrisch ziektebeeld kan vele oorzaken hebben en het substraat is 
meestal onbekend.

Kiempsychosen berusten op een verkeerde aanleg; ze leiden niet tot dementie en er 
is geen afwijkend substraat te vinden, al wordt dat wel verondersteld. Veelal is er een 
vloeiende overgang naar de normaliteit. Ook zijn overgangen tussen de verschillen-
de kiempsychosen mogelijk. Bij intoxicatiepsychosen komt er een (lichaams)vreemde 
factor bij, die invloed heeft op het zenuwstelsel; vaak kan dementie het gevolg 
zijn. Bij intoxicatiepsychosen is de afgrenzing met normaliteit duidelijker. We zullen 
hieronder nog zien dat het idee van de intoxicatie ook bij Kraepelin te vinden is. 
Volgens Jelgersma kunnen er combinaties van intoxicatiepsychosen en kiempsy-
chosen voorkomen. Naast specifieke symptomen onder invloed van de intoxicatie 
ziet men dan verschijnselen ‘in de richting van de minste weerstand’ optreden.63 
Vaak zijn dat symptomen van de manisch-depressieve psychose, waarvoor iedereen 
de aanleg min of meer heeft. Onder de kiempsychosen worden gerangschikt: de 
manisch-depressieve psychose, psychasthenie, hysterie, paranoia en de degenera-
tieve toestanden. Soms gebruikt Jelgersma de term degeneratiepsychose in plaats 
van kiempsychose. Onder intoxicatiepsychosen vallen: delier, schizofrenie, dementia 
paralytica, lues cerebri, organische hersenaandoeningen en psychosen op basis van 
schildklierziekten, alcoholisme en andere verslavingen, dementieën, neurasthenie, 
epilepsie en oligofrenieën. 

Naast deze indeling die uiteindelijk is gestoeld op een etiologisch principe, maakt 
Jelgersma bij de intoxicatiepsychosen een onderscheid tussen primaire en secun-
daire symptomen. De primaire symptomen ontstaan door de directe inwerking van 
het vreemde agens. Door de veranderingen in het zenuwstelsel reageert men anders 
op de buitenwereld; dat levert de secundaire symptomen, die hij ook de psychologi-
sche noemt. We zullen zien dat Bleuler ditzelfde onderscheid maakt, waarschijnlijk 
geïnspireerd door Janet. In pathogenetisch opzicht noemt Jelgersma een viertal mo-
gelijkheden. De directe gevolgen van het agens kunnen zijn: verhoging of verlaging 
van de stofwisseling met als gevolg (sterke) affecttoestanden of stupor. Stoornissen 

 62 Kuilman, Klinische en psychopathologische beschouwingen over de endogenie, 1971, p. 30, wijst erop dat 
het begrip kiempsychosen bij Jelgersma nog sterk bepaald is door het degeneratieconcept uit de 
negentiende eeuw. 

 63 Jelgersma, a.w., II, p. 17.
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in de samenhang geven verwardheid; vernietiging of vermindering van psychische 
processen geven dementiebeelden. Verhoging van affect ziet men bij de manie; ‘ver-
hoging’ van het intellect is echter onmogelijk.

Op basis van deze etiologische en pathogenetische principes ziet Jelgersma kans 
een redelijk coherente indeling te geven. Veel intoxicatiepsychosen zijn in feite 
‘dementieprocessen’, zij het dat het proces gestopt kan worden. 

Een centrale plaats bij Jelgersma is weggelegd voor de manisch-depressieve psychose. 
Bij iedereen is de kiem daarvan aanwezig. Vertoont niet iedereen wisselingen in 
zijn stemming?64 Een stoornis in de affecten staat centraal in vele kiempsychosen. 
Een affect is de reactie van het zenuwstelsel op een prikkel uit de omgeving. Op 
deze wijze legt Jelgersma het verband met de psychologie. Bij manisch-depressieve 
psychosen heeft men een algemene affectverhoging (hetzij in positieve of negatieve 
richting), bij hysterie een partiële affectverhoging; bij paranoia is deze verandering 
in affect verbonden met een intellectueel proces.65 Dus samenvattend: het gaat bij 
de kiempsychosen om een abnormaal sterk affect, ontstaan langs psychologische 
weg, op grond van abnormale aanleg. In deze zin kunnen ook psychopathische 
toestanden ondergebracht worden bij de kiempsychosen. In zekere zin, afgezien van 
de abnormale aanleg, kan men de kiempsychosen psychogeen noemen. We zullen 
zien dat deze opvatting bij Carp doorwerkt.

In zijn theorie der kiempsychosen gaat Jelgersma nog een stap verder in 
abstractie en brengt hij een onderscheid aan tussen psychosen in de ‘gevoelssfeer’ 
en de ‘intellectuele sfeer’. De eerste zijn de manisch-depressieve psychose en de 
psychasthenie, de tweede de hysterie en de paranoia. Bij de laatste psychosen is 
het pathogenetische mechanisme van de kortsluiting actief. Zo beschouwd zijn er 
slechts twee kiempsychosen: de manisch-depressieve en de hysterie.

5. Carp over etiologie en pathogenese. Integratie en regulatie
Carps classificatie van psychiatrische ziektebeelden is te begrijpen vanuit zijn 
opvattingen over pathogenese en etiologie. Het gaat daarbij om algemene ideeën 
over het ontstaan van stoornissen in een organisme. Juist hierin blijkt dat hij 
essentieel van zijn leermeester Jelgersma verschilt, omdat hij uitgaat van een heel 
andere filosofische positie, zoals wij hieronder zullen uiteenzetten. 

Het mag als bekend verondersteld worden dat er over het ontstaan van psychiatrische 
stoornissen in Carps dagen nog bijzonder weinig bekend was. Wel was de syfilisbacil 
als oorzaak van de dementia paralytica ontdekt. Karl Bonhoeffer (1868-1948) had 
de ‘exogene reactietypen’ beschreven als een aantal vormen waarin symptomatische 
psychosen zich voordoen, waarbij een neurologische of interne ziekte als oorzaak 
werd aangemerkt.66 Dat tastte Kraepelins idee van ziekte-eenheden op fundamentele 
wijze aan. Over de oorzaak van belangrijke psychiatrische stoornissen als schizofrenie 
en manisch-depressieve psychose tastte men nog in het duister.

 64 Jelgersma, a.w., p. 15.
 65 Carp, 1923 c, heeft dit in zijn proefschrift uitgewerkt. Hij toonde aan dat bij de paranoia een 

manisch element aanwezig was. Dit lag dus in de lijn van Jelgersma’s opvattingen. We noemden 
dit al in hoofdstuk 1, IV.

 66 Bonhoeffer, Die exogene Reaktionstypen, 1917.
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Voor Carp hoorde de epilepsie nog tot het psychiatrische domein, hoewel hij de 
pathogenese als een ontladingsverschijnsel beschrijft.67In de jaren dertig werd ontdekt 
dat bij epilepsie sprake is van met het EEG te registreren elektrische ontladingen in 
de hersenen. In de loop van enkele decennia verdwijnt epilepsie geleidelijk uit de 
psychiatrie.68 Dat wijst op de tendens dat ziekten uit het aandachtsgebied van de 
psychiatrie verdwijnen als er een omschreven oorzaak of orgaanpathologie bekend 
wordt. De psychiater blijft wel in beeld als het gaat om gedragsstoornissen die voort-
vloeien uit een overigens bekende oorzaak. Zo hield in de jaren dertig de epidemie 
van de encephalitis lethargica de psychiaters bezig; Carp schreef over de acute ziekte 
en de resttoestanden en in het bijzonder over de psychopathisering als laat gevolg. 
De encefalitis bood zo een direct model voor de invloed van hersenpathologie op 
gedrag.69

Carps opvattingen over etiologie van psychosen verschillen niet wezenlijk van die van 
Jelgersma. Evenals Jelgersma neemt hij een gif/intoxicatie als belangrijk etiologisch 
agens aan. Elk gif heeft een supra-individuele werking, dat wil zeggen dat het effecten 
veroorzaakt die bij ieder individu gelijk zijn, en daarnaast een individuele werking ‘in 
de richting van de minste weerstand’ – een welbekend dictum van Jelgersma. De psy-
chosen op exogene grondslag worden dus veroorzaakt, is de veronderstelling, door 
‘vergiften’, althans schadelijke factoren. Carp noemde deze psychosen exogeen, omdat 
hij veronderstelde dat de toxische factoren van buiten de hersenen kwamen. Volgens 
Kraepelin had elk gif zijn eigen, specifieke werking. Bonhoeffer was daarentegen van 
mening dat er wel exogene reactievormen zoals schemertoestanden en hallucinosen 
waren, maar dat van een specifiek verband tussen een bepaalde gifstof en een reac-
tievorm geen sprake was. De reactievormen zijn volgens Carp in de aanleg van het 
organisme vastgelegd; deze zijn gevarieerd maar zijn niet onbeperkt.70 De exogene 
reactievormen ziet hij zo als een intermediair tussen het supra-individuele en het 
individuele. Individuele reacties gaan vooraf aan de supra-individuele. Zo veroorzaakt 
het drinken van alcohol aanvankelijk een individuele reactie terwijl bij dronkenschap 
de individuele verschillen verdwijnen. Hetzelfde geldt voor schizofrene psychosen 
en dementieprocessen: ‘Het is de persoonlijkheidsstructuur, welke als locus mi-
noris resistentiae hierbij het eerst wordt aangetast.’71 Met zijn visie op exogenie 
volgt Carp dus eerder Bonhoeffer dan Kraepelin. Globaal onderscheidt Carp de 
volgende reacties op een gif: a. een vermindering van de samenhang, verwardheid. 
b. verandering van het bewustzijn al dan niet met prikkelingsverschijnselen. c. rem-
ming of ontremming. d. affecttoestanden. e. afbraak van geestelijke functie, d.w.z. 
een dementie. Hierin is de invloed van Jelgersma te herkennen. 

 67 Carp, 1937 f, p. 463.
 68 Hans Berger beschreef als eerste het elektro-encefalogram in 1929. Het EEG maakte het 

mogelijk de epileptische verschijnselen verder te bestuderen. Rümke besteedt nog een hoofdstuk 
aan epilepsie, evenals Kraus, Leerboek der psychiatrie, 1968. Prick en Van der Waals, Nederlands 
Handboek der Psychiatrie, deel IV, De psychosen, 1970, behandelt epilepsie niet meer apart en 
slechts in samenhang met hysterie en dementie. 

 69 Carp, 1921, 1930 b. Carps eerste publicatie is gewijd aan encephalitis epidemica en behandelt 
vooral de neurologische symptomen: parkinsonisme. 

 70 1937 f, p. 16.
 71 Idem, p. 11.
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Carps denkbeelden over pathogenese zijn verspreid over de inleidingen van de diverse 
delen van het leerboek te vinden; ze zijn niet gemakkelijk onder één noemer te 
brengen.72Als centrale begrippen met betrekking tot de pathogenese noemt hij 
regulatie en (des)integratie.

Het overkoepelende begrip is desintegratie, waaronder wordt verstaan: een 
verstoring van de hiërarchisch opgebouwde functionele eenheid van het organisme. 
Regressie, als terugkeer naar een eenvoudiger vorm van functioneren, is een van 
de meest voorkomende typen van desintegratie. Altijd zijn er echter ook pogingen 
tot herstel; desintegratie gaat samen met pogingen tot reorganisatie, integratie. Deze 
opbouwfunctie wordt ook regulatie genoemd.

Met behulp van deze begrippen verklaart Carp dat in beginstadia van psychosen 
psychopathische en neurotische beelden gezien kunnen worden. Terwijl er 
een psychotisch proces gaande is, als gevolg van een inwerking van een gif van 
welke aard dan ook, zijn er tegenkrachten werkzaam. Dat maakt dat er in eerste 
instantie een neurotisch beeld gevonden kan worden. Dit principe laat Carp bij 
zijn beschrijvingen van specifieke beelden steeds terugkomen. De essentie van de 
psychiatrie ligt voor Carp niet in de inhoud maar in vorm: het is de vorm die de 
diagnose bepaalt.73 De nadruk op integratie brengt ook een relativering van het 
dementiebegrip (in de zin van de dementia praecox) met zich mee. Het gaat daarbij 
lang niet altijd om afbraak, maar om het niet ter beschikking staan van (hersen)
functies door een gebrekkige integratie. Dat verklaart waarom patiënten die ‘ver 
heen’ zijn, in tijden van stress ineens beter kunnen functioneren.

Terwijl Carp het begrip desintegratie koppelt aan het organisme, brengt hij regulatie 
in verband met de persoonlijkheid. ‘Steeds is het de menselijke persoonlijkheid, 
welke bij haar geesteswerkzaamheid gebruik maakt van de haar ten dienste 
staande geestelijke functies en het beschikbare geestesmateriaal.’74 Hij lijkt hier een 
categoriesprong van een biologisch naar een personalistisch kader te maken, maar 
binnen het wijsgerige kader van zijn theorieën is deze opvatting consistent. Zo 
blijkt zijn boek over de psychosen uiteindelijk personalistisch gekleurd, zij het 
dat hij in zijn terminologie de geest voorrang verleent boven het lichaam. We 
zagen eerder dat hij hierin verschilt van Stern wiens persoonsbegrip psychofysisch 
neutraal is. 

Regulatie wordt omschreven als behoud en herstel van geestelijke functies. We 
herkennen de drang tot zelfbehoud als drijfveer van de persoonlijkheid. Integratie 
wordt geformuleerd als samenvatting van functies tot een hoger en harmonisch 
geheel.75 Regulatiestoornissen voeren tot psychopathische of neurotische beelden, 
integratiestoornissen tot psychotische beelden, stelt Carp.76

 72 1934 e, p. 71-95, 1937 f, p. 1-23,1947 c, p 40 vv.
 73 1937 f, p. IX, p. 12. De inhoud is eigenlijk algemeen menselijk. Daarom is het ook mogelijk ‘de 

zin in de onzin’ te verstaan. Carp komt in zijn opvattingen over vorm en inhoud overeen met 
Rümke. Zie bijv.: diens Psychiatrie, dl I, p. 321.

 74 1937 f , p. 6, 7.
 75 1934 e, p. 20.
 76 1937 f, p. 4.
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Waar Carps denkbeelden over etiologie nog duidelijk overeenkomen met die van 
Jelgersma, verschilt Carps visie op de psychopathogenese essentieel van die van zijn 
leermeester. Carp beoogt een dynamische psychiatrie, wat blijkt uit het gebruik 
van de biologische begrippen integratie en regulatie. Het gaat daarbij enerzijds 
om een krachtenspel waarbij biologisch-finalistische krachten een rol spelen. Als 
uitingsvormen van leven hebben geestelijke en lichamelijke verschijnselen een 
doel. Anderzijds betekent ‘dynamisch’ ook psychodynamisch; het gaat dan om het 
krachtenspel van de onbewuste drijfveren.

Carp maakt niet geheel duidelijk hoe hij tot de begrippen regulatie en integratie is 
gekomen. Voor het regulatiebegrip verwijst hij naar Driesch, Roux, Von Monakow 
en Maeder.77 Driesch (1867-1941) wordt evenals Bergson (1874-1948) gerekend 
tot de wijsgerige stroming van het vitalisme; hij gebruikt het (aristotelische) 
begrip entelechie voor het levensbeginsel. Driesch komt tot zijn opvatting omdat 
hij de levensverschijnselen niet kan verklaren zonder een beroep te doen op een 
richtinggevend principe.78

Maeder zou het idee van regulatie hebben ontleend aan Driesch, die het in 
verband bracht met regeneratieprocessen zoals die zich afspelen bij de wondgenezing. 
Als Maeder dat toepast op geestelijke processen spreekt hij van autoregulatie of 
zelfsturing van de geest. Een voorbeeld daarvan is de droom, die volgens Maeder 
een poging is om een conflict op te lossen en zo een prospectieve functie heeft. Het 
onbewuste wordt ook een teleologische functie toegedacht.79 Maeder onderscheidt 
regulatie in een conserverende, een restituerende en een richtinggevende vorm. Bij 
de conservatieve regulatie gaat het om het bewaren van het functionele evenwicht; 
de tweede, restituerende of reparerende activiteit behelst herstel langs ongewone 
wegen. De richtinggevende regulatie is typerend voor de mens.80

 77 Carp noemt wel de naam van Maeder, 1937 f, p. 6, maar gaar daar niet verder op in, wat Rümke 
in verband met het regulatieprincipe wel doet; Rümke, 1954, Psychiatrie I, p. 154-157.

 78 Jeuken, Materie, leven, geest. Een wijsgerige biologie, 1979, p. 56. Driesch kwam tot zijn opvatting 
over de entelechie op basis van proeven met het delen van zeeëgel-eieren. Hij bouwt voort op 
het werk van de experimenteel bioloog Roux (1850-1924). Het was niet causaal te verklaren 
dat bij scheiding in het twee- en viercellig stadium toch complete ‘individuen’ ontstonden. 
Jeuken wijst op de grote overeenkomst tussen Bergson, Driesch en andere denkers. Het begrip 
entelechie vinden we ook bij Stern. Zie ook Lever, Geïntegreerde biologie.1973, p. 106-109.

 79 Meissner, Van hulp en heil. De pastorale psychiatrie van Alphonse Maeder ( 1882-1971). Een studie 
naar de betekenis van de helende functie van het christelijk pastoraat voor professionals in de psychiatrische 
praktijk, 2003, p. 96, 97.

 80 Meissner, a.w., p. 149 en 192. Meissner is hier niet helder over. Rümke, Psychiatrie, dl I, p. 155 
schrijft: ‘het doel van deze regulatie is het ordenen, het orde brengen in de psychische groei, de 
expansie, de vervolmaking (…) de derde vorm is karakteristiek voor het menselijk psychische 
leven.’ Rümke bespreekt regulatie en integratie al in Inleiding in de karakterkunde uit 1929, zodat 
het goed mogelijk is dat Carp zijn kennis over Maeder aan dit boek van Rümke heeft ontleend. 
Rümke was heel goed bekend met Maeder; deze was zijn leertherapeut geweest. Zij gingen 
tot Rümkes dood met elkaar om. Van Belzen, Rümke, religie en godsdienstpsychologie. Achtergronden 
en vooronderstellingen, 1991, biedt veel passages over Maeder. Het begrip ‘regulatie’ blijft een rol 
spelen in de Nederlandse psychiatrie vooral bij Van der Horst en zijn medewerkers. Zie Van der 
Horst, Anthropologische psychiatrie, 1946, dl. II, p. 21-171: Regulatiestoornissen. Het begrip heeft 
daar betrekking op stoornissen die zich zowel lichamelijk als psychisch uiten, waarbij dus de 
somato-psychische eenheid van de zieke mens in het geding is.
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De term integratie zou Carp ook hebben kunnen ontlenen aan Maeder; waar-
schijnlijker is dat hij het begrip overneemt van Von Monakow, wiens boek hij 
herhaaldelijk noemt.

Van Hasselt laat zien dat het begrip integratie een voorgeschiedenis heeft in de 
neurologie en verbonden is met de namen van Jackson, Sherrington en Head. Bij 
hen staan de reflexboog en de sensibele-motorische integratie in de aandacht. Bij 
Von Monakow ligt het accent op de hogere cerebrale delen. De ‘horme’ zet de 
motoriek in beweging en deze specifieke functie wordt ‘instinct’ genoemd, boven 
vertaald met ‘drift’. Dit instinct is de ‘geïntegreerde integrator’, het betrekt zich 
steeds op een groter geheel. In de jaren twintig van de twintigste eeuw breekt 
het integratiedenken door in verschillende taalgebieden. Naast Von Monakows 
Introduction à l’étude de la neurologie et de la psychopathologie. Intégration et désintégration 
de la fonction’ uit 1928, verscheen Maeders Die Richtung im Seelenleben in 1926 en 
in hetzelfde jaar Mc Dougalls Outline of abnormal psychology. Mc Dougall biedt 
daarin onafhankelijk van Maeder een theorie over persoonlijkheidsintegratie. Adolf 
Meyer (1866-1950), leerling van Von Monakow, introduceerde de integratieleer in 
de Verenigde Staten; in zijn ‘psychobiologie’ staat de reactie van het individu op de 
omgeving centraal.81 

Naast regulatie en integratie is er nog een ander begrippenpaar met behulp waarmee 
Carp probeert het pathogenetische mechanisme van auto-intoxicatie begrijpelijk 
te maken, namelijk deficiëntie en insufficiëntie. Deze begrippen worden toegelicht 
vanuit de interne geneeskunde. Deficiëntie van een vitamine kan leiden tot een 
tekortschietende functie, een insufficiëntie. Carp veronderstelt dat er bepaalde 
stoffen in het centrale zenuwstelsel nodig zijn voor de regeneratie, zoals bij de 
pernicieuze anemie de intrinsic factor ontbreekt. Een latente deficiëntie kan leiden 
tot insufficiëntie, een onvermogen tegen schadelijke invloeden; dit vat Carp samen 
onder het begrip auto-intoxicatie.82 

We komen tot een aantal voorlopige, concluderende opmerkingen met betrekking 
tot de opvattingen van Carp in contrast met die van Jelgersma.

Carp volgt deels de opvattingen van Jelgersma met betrekking tot ‘exogene 
factoren’. Hij spreekt van psychosen op exogene grondslag, waar Jelgersma vrijwel 
gelijke stoornissen benoemt als intoxicatiepsychosen. Anderzijds doet Carp met 
de begrippen integratie en regulatie een poging om de veelheid en variëteit van 
psychische stoornissen in hun samenhang te begrijpen. Waar Jelgersma zich baseert 
op een materialistische en in essentie anatomisch gefundeerde pathogenese, beroept 
Carp zich op krachten in het organisme dat zich moet aanpassen aan zijn omgeving. 
Zijn wijze van denken is biologisch-finalistisch en personalistisch. In de verklaring 
van de grote variatie aan psychische stoornissen ruimt hij een grote plaats in voor 

 81 Van Hasselt, Het integratiebegrip in de psychiatrie. Een medisch-filosofisch en psychiatrisch onderzoek, 
1977, p. 56-79. Meyer was van grote invloed op de terminologie in de DSM I. Zie Shorter, A 
historical dictionary of Psychiatry, 2005, p.178.

 82 Carp, 1937 f, p. 20. Carp is zich er wel van bewust dat de term ‘autointoxicatie’ tekort schiet. Op 
p. 21 spreekt hij van een ‘raadselachtige’ deficiëntie. Het gaat er ons om te laten zien dat Carp 
een dynamische verklaring nastreeft. 
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de psychologische factoren. Zijn pathogenetische beschouwingen leiden tot een 
syndromaal ‘ziektebegrip’ dat ver verwijderd is van Kraepelins concept van een 
nosologische eenheid.

6. Classificatie en diagnostiek volgens Carp 
Carp bouwt wat betreft classificatie voort op de inzichten van Kraepelin, maar 
vooral op die van Bleuler en Janet. Hoewel Carp de continuïteit met Jelgersma 
benadrukt blijkt hij in veel opzichten te verschillen van Jelgersma. Het meest 
fundamentele verschil is gelegen in de wijsgerige achtergrond. Jelgersma blijft, 
ondanks acceptatie van een aantal psychoanalytische inzichten, een materialist. 
Carps wijsgerige visie is, zoals we zagen, bepaald door enerzijds het personalisme 
en anderzijds het neovitalisme. Jelgersma voegt, terwijl het raamwerk van zijn 
leerboek intact blijft, in latere edities psychoanalytische begrippen en verklaringen 
toe. Carp probeert een synthese te maken tussen de traditie van de klinische 
psychiatrie en de psychoanalyse.

Om Carps classificatie te begrijpen is het van belang opnieuw stil te staan bij Carps 
positiebepaling ten aanzien van een aantal belangrijke wetenschappelijke kwes-
ties van de psychiatrie in die tijd. Carps openbare les bij de aanvaarding van zijn 
privaatdocentschap in 1924 maakt duidelijk wat zijn belangrijkste uitgangspun-
ten ten aanzien van de klinische psychiatrie zijn.83 Carp stelt dat Kraepelins idee 
van de ziekte-eenheid dementia praecox geen steun heeft gevonden. Er bleken 
geen symptomencomplexen met een bepaalde oorzaak, een bepaald beloop en een 
pathologisch-anatomisch substraat omschreven te kunnen worden. Bleuler zag de-
mentie praecox als een groep van stoornissen, waaraan hij de naam schizofrenie gaf. 
In feite stelde hij in de plaats van een ziekte-eenheid zoals door Kraepelin bedoeld, 
een complex van symptomen, een syndroom. Maar van een duidelijk syndroom, 
zoals Bleuler dat probeerde te omschrijven, was volgens Carp ook geen sprake.84 
We gaan daar later nog op in.

Classificatie heeft aldus voor Carp een connotatie van voorlopigheid. 
Ziekte-eenheden geven een ‘practische oriëntatie’.85 Belangrijker vindt hij het 
ziektebeelden te ontleden om zo tot dieper inzicht te komen. Daarbij is de studie 
van enkele gevallen van meer belang dan statistische studies. Vooral de tegenstrijdige 
resultaten van statistisch erfelijkheidsonderzoek brengen Carp tot deze conclusie. 
In het voetspoor van Bleuler en Birnbaum stelt hij dat slechts ‘een veelzijdige 
beschouwingswijze, die gelijkelijk endogeen-biologische en psychologisch-
reactieve factoren in haar gezamenlijke werking tot haar recht doet komen, in 
empirische kennis ons bij de bestudering der klinische psychiatrie dieper voeren 
kan’.86 Tevens beweegt hij zich in de lijn van Jelgersma die betoogd had dat de 
psychiatrie een psychologie nodig had die ‘begrijpelijke relaties’ onderzocht.87

 83 Carp, 1926 b.
 84 Carp, 1927 b.
 85 Carp, 1926 b, p.112.
 86 Carp, a.w., p. 117.
 87 Zie noot 60.



71

Volgens Carp moet de psychiatrie dus alle mogelijke methoden en theorieën voor 
het verstaan en verklaren van psychiatrische stoornissen benutten. Hij noemt dan 
de volgende theoretische richtingen:

 - Biologische theorieën. Erfelijkheid speelt een belangrijke rol in deze theorieën. 
Er wordt vaak een verband gelegd met de degeneratietheorie van Morel. 
Het bewijsmateriaal dat een onderscheiding tussen schizofrenie en manisch-
depressieve psychose zou ondersteunen bleek heel dubieus. In de jaren twintig 
en dertig ging het veelal om constitutietypen en karaktertypen. De naam 
Kretschmer noemt Carp als toonaangevend maar tegelijk ook omstreden. 
Daarnaast werd ijverig gezocht naar pathogenetische mechanismen, zowel naar 
biochemische als naar hormonale afwijkingen.

- Fenomenologie. Carp doelt hier op het werk van Jaspers die een descriptieve 
psychologie bepleitte om de subjectieve beleving te beschrijven. Het gaat daarbij 
alleen om datgene wat in het bewustzijn zich voordoet. Als een van de uitkomsten 
van de methode noemt hij het onderscheid tussen proces en reactie.88

- Psychoanalyse. Carp vindt deze methode niet alleen van belang voor de behan-
deling van neurosen, maar is van mening dat de psychoanalytische theorie ook 
veel inzicht in de psychosen biedt. Hij wijst daarbij op de verklaring van de pa-
ranoia en mechanismen als projectie en introjectie. Op de verhouding van Carp 
tot de psychoanalyse zal in hoofdstuk 4 worden ingegaan.

- Cultureel-antropologische methoden. Carp noemt de vondsten van etnologen 
van die tijd. Hij is daarin niet de enige. Psychoanalytici gebruikten graag deze 
gegevens, zoals Freud in zijn Totem und Tabu en Jung, die bij ‘primitieve’ volken 
sporen van het collectief onbewuste vond.89 

Van de hier genoemde methoden en theorieën gebruikt Carp in zijn verdere werk 
vooral de medisch-biologische invalshoek en de psychoanalyse. De fenomenologie van 
Jaspers wordt wel eens genoemd maar speelt nauwelijks een rol. De structuuranalytische 
denkwijze van Birnbaum vindt men terug in Carps ziektegeschiedenissen; hij noemt 
de structuuranalyse echter niet als methode. 

Daarnaast noemt hij de experimentele methoden waarmee hij het psychologisch 
onderzoek naar psychische functies aanduidt. In zijn openbare les is hij nog aarzelend 
over het nut daarvan voor de klinische psychiatrie, al stelt hij dat het steun kan 
geven bij andere methoden van klinisch onderzoek. Carp zal, voor wat betreft de 
ondersteuning van zijn denkbeelden, slechts beperkt gebruik maken van resultaten 
van psychometrisch onderzoek, al verwachtte hij er voor de toekomst wel meer 
van. In hoofdstuk 5 zullen we zien dat hij in de jaren vijftig het psychometrisch 
onderzoek bij patiënten gebruikte voor het samenstellen van groepen.

 88 Carp, a.w., p.121. K. Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, 1913, p. 372, 591. Bij Jaspers houdt dit 
in dat een proces niet begrijpelijk is. De inhoud van een waan kan nog te begrijpen zijn, het 
waankarakter zelf niet.

 89 Carp noemt dit niet in 1926 b, maar in 1927 b en 1937 f, X, waar hij ingaat op wat primitieve 
culturen ons kunnen leren over schizofrenie. Carp komt daar overigens in latere werk nauwelijks 
op terug. Hij was niet erg geïnteresseerd in niet-westerse culturen, zoals Jung. Zie Freud, Totem 
und Tabu, 1912-1913 en Jung, De mens op weg naar zelfontdekking. Structuur en functie van het 
onbewuste geestesleven, o.a. p. 199.
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Carps visie op classificatie is dus dat ziekte-eenheden of symptomencomplexen niet 
meer dan een oriëntatiepunt kunnen bieden voor verder onderzoek. In diverse studies 
gaat hij dan ook na of er verschillen dan wel overeenkomsten zijn tussen diverse 
‘ziekten’. Zo wordt de verwantschap tussen hysterie en schizofrenie onderzocht 
en de overgang van dwangsymptomatologie naar schizofrenie.90 Met deze studies 
onderstreept Carp de relativiteit van het ziekteconcept. In zijn leerboek spreekt 
hij van ‘geestesstoornissen’. Deze term verwijst enerzijds naar het gegeven dat het 
om een verstoring van het normale beleven gaat. Anderzijds bedoelt Carp, zoals 
hierboven werd aangeduid, dat het gaat om een stoornis in de aanpassing, in de 
regulatie tussen individu en omgeving. Het zal duidelijk zijn dat voor Carp de 
kwestie van de classificatie niet heel essentieel was. Met het oog op de praktijk en 
kennisoverdracht kon hij echter niet afzien van een poging om zijn opvattingen 
over psychologische psychiatrie ook vorm te geven in zijn classificatie.

Hoe komt nu de classificatie van geestesziekten bij Carp eruit te zien? In zijn 
leerboek, waarvan de ontstaansgeschiedenis beschreven is in hoofdstuk 1, is een 
indeling herkenbaar in psychosen, neurosen en psychopathie. Dat is een belangrijk 
verschil met Jelgersma, bij wie de hele psychiatrie ondergebracht wordt in de 
kiem- of intoxicatiepsychosen.91 De indeling van Carp in psychosen, neurosen en 
psychopathie is nieuw en bleef gangbaar in de Nederlandse psychiatrie tot het 
invoeren van de DSM III classificatie.92 Het eigene van Carps werk is het beste te 
verduidelijken aan de hand van een gedetailleerde vergelijking met de classificatie 
van Jelgersma.

a. Psychosen
Het begrip psychose brengt Carp in verband met integratiestoornissen, en neurosen 
en psychopathie met regulatiestoornissen. Niettemin blijft de invloed van Jelgersma 
duidelijk herkenbaar. In tabel 1 hieronder is te zien dat de kiempsychosen van Jelgersma 
bij Carp een plaats vinden onder de noemer ‘psychotische ontwikkelingsvormen op 
psychopathische grondslag’, de ‘endogene psychosen’, die we verderop bespreken. De 
grondgedachte is dezelfde, namelijk dat deze psychosen zich ontwikkelen op basis 
van een verkeerde aanleg of structuur. 

 90 1926 d, 1927 i, 1927 j.
 91 Jelgersma, a.w. Van der Hoeven, Psychiatrie. Een handleiding voor juristen en maatschappelijk werkers, 

1928, gaat uit van een indeling die nog erg op die van Jelgersma lijkt. Hoewel het werk 
kennelijk een bescheiden doelgroep op het oog had, kon het toch wel gelden als een echt 
leerboek van de psychiatrie, omdat vrijwel de hele psychiatrie aan bod kwam. Of het als zodanig 
is gebruikt, is mij onbekend.

 92 Prick en Van der Waals, Nederlands Handboek der Psychiatrie, 1958-1970, volgt globaal 
deze indeling; naast psychosen en neurosen zijn er: ‘niet specifiek neurotische 
ontwikkelingsstoornissen’. Ook Kraus, Leerboek der psychiatrie, 1968 en Kuiper, Hoofdsom 
der psychiatrie, 1973, volgen de indeling. Rümkes, Psychiatrie, deel III, 1967, vat neurose en 
psychopathie samen onder de titel: Tussen psychose en normaliteit.
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Tabel 1. Psychosen volgens Jelgersma en Carp I

Kiempsychosen bij Jelgersma Psychotische ontwikkelingsvormen op psychopathische grondslag bij 
Carp

manisch-depressieve psychose manisch-depressieve groep

psychasthenie 

hysterie hysterisch-psychotische reactievormen

paranoia paranoïsche reactievormen

degeneratieve toestanden

De verschillen worden met deze tabel zichtbaar. De psychasthenie deelt Carp in bij de 
dwangneurose. De hysterie onderscheidt hij in neurotische en psychotische vormen. 
De degeneratieve toestanden, die in het leerboek van Jelgersma slechts een geringe 
plaats innemen (hoewel deze criminele antropologie had gedoceerd), krijgen bij Carp 
veel meer aandacht in zijn Psychopathieën en zijn forensisch-psychiatrische werken.

Tabel 2. Psychosen volgens Jelgersma en Carp II

Intoxicatiepsychosen volgens Jelgersma Psychosen op exogene grondslag volgens Carp

delieren geestesstoornissen onder invloed van infectieziekten 

schizofrenie schizofrene geestesstoornissen 

dementia paralytica dementia paralytica 

lues cerebri andere geestesstoornissen op syfilitische grondslag

organische hersenaandoeningen en 
psychosen op basis van schildklierziekten

geestesstoornissen onder invloed van andere 
gifwerkingen

alcoholisme en andere verslavingen geestesstoornissen onder invloed van 
alcoholvergiftiging 

dementieën psychosen op den grondslag van involutie: dementia 
senilis, inclusief de ziekten van Pick en Alzheimer en 
dementia arteriosclerotica

neurasthenie

epilepsie geestesstoornissen op epileptische grondslag  

oligofrenieën zwakzinnigheid en geestelijke defecttoestanden 

We zagen al dat de intoxicatiepsychosen van Jelgersma bij Carp ‘psychosen op exogene 
grondslag’ gaan heten. In tabel 2 is te zien dat de besproken ziektebeelden grotendeels 
overeenkomen. Alleen de neurasthenie is bij Carp verschoven naar de neurosen.93

Verder bevat Carps Psychosen op exogene grondslag en geestelijke defecttoestanden een apart 
hoofdstuk (IV) over geestesstoornissen op ‘mechanisch-toxische’ grondslag, waaronder 
de gevolgen van trauma capitis vallen maar ook de postoperatieve psychosen, en een 
paragraaf over geestesstoornissen onder invloed van niet-infectieuze hersenziekten 
(IIID). In feite gaat het om de door Bonhoeffer beschreven ‘exogene Reaktionstypen’, 
zoals het delier.94

 93 Carp, 1937 f, 1947 e. De genoemde volgorde is uit 1937 f: hfst. II A, I, II B, II C, III B, III A, V, III 
B, VI. Zie ook Kuilman, a.w., 1970, p. 31, die wijst op de duidelijke verwantschap in systematiek 
tussen Carp en Jelgersma.

 94 Bonhoeffer, Die exogene Reaktionstypen, 1917. Van belang is op te merken dat Bonhoeffers 
gebruik van het woord exogeen vrijwel tegengesteld is aan dat van Carp. Wat Carp exogeen noemt 
vindt Bonhoeffer endogeen. Dit leidde tot een Babylonische spraakverwarring in de 20e eeuw. Zie 
hierover Kuilman, a.w. 
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Deze toevoeging reflecteert misschien de uitbreiding van het aantal ziektebeelden 
dat onder de aandacht van de psychiater werd gebracht. Het psychiatrische domein 
werd vergroot en ging zich uitstrekken tot binnen het algemeen ziekenhuis. In 
dezelfde tijd beijverde Carp zich ook voor aansluiting van zijn kliniek bij het 
academisch ziekenhuis.

In de bespreking van de ziektebeelden zijn er grote verschillen die voortvloeien uit 
Carps visie op classificatie en het ziektebegrip. Jelgersma gaat uit van een ziekte-
eenheid, een klinisch beeld met een al dan niet duidelijke etiologie. Carps indeling is 
ogenschijnlijk meer gebaseerd op etiologie, maar de band tussen het veronderstelde 
etiologisch agens of het pathogenetische proces is tamelijk los. Carp bespreekt 
consequent een scala aan klinische syndromen, van neurotisch tot psychotisch, op 
basis van eenzelfde oorzaak. Een neurastheen beeld kan een voorstadium van zeer 
diverse ziektebeelden zijn. Schizofrenie kan schuil gaan onder vage klachten en pas 
later veranderen in een floride psychose. Soms gebruikt Carp het woord reactievorm 
maar meestal de term geestesstoornissen. 

De term geestesstoornis is op zich al veelzeggend. We zagen dat Jelgersma de 
psychiatrie opvatte als de leer der hersenziekten. In tegenstelling daarmee gebruikt 
Carp het woord geest en geestesstoornis. Dat betekent niet dat de somatische factor 
verwaarloosd wordt, integendeel. Carp heeft ook geschreven over pathologische-
anatomie en besteedt in zijn leerboek veel aandacht aan de organische psychosen.95 
We zagen boven ook al dat Carp lichaam en geest als een eenheid ziet. Maar 
de toegang tot het object van de psychiatrie was volgens hem het subject, het 
geestelijke aspect van de mens, de mens als persoon.

b. Psychopathieën
Carps werk over de psychopathieën is historisch gesproken de eerste omvangrijke 
Nederlandse studie op dit gebied. Weliswaar verschijnen er in die tijd tal van 
karakterologieën en is Carp zeker ook schatplichtig aan onder meer Schneider en 
Kretschmer. Het vernieuwende is echter dat Carp een poging doet de abnormale 
constituties enerzijds uitvoerig te beschrijven, anderzijds te verbinden met een 
psychodynamische beschouwing.

Op basis van zijn definitie waarbij sprake is van een aanpassingsdefect aan de 
samenleving rangschikt Carp zwakzinnigheid, die al eerder werd omschreven als 
geestelijke defecttoestand, ook onder de psychopathie. Hoe wonderlijk dit nu ook 
moge lijken, het is wel consequent en het vestigt de aandacht op de last die een 
intelligentietekort met zich brengt voor de betrokkene en anderen. Bovendien 
maakt hij daarmee duidelijk dat het in veel gevallen gaat om complexere stoornissen 
dan alleen een tekort aan intelligentie.

c. Neurosen 
Zoals boven beschreven is, rangschikt Jelgersma de neurosen onder de kiempsy-
chosen.

 95 Carp, 1925 a, 1927 a, 1927 c, 1927 e, 1927 f, 1927 g, 1931 c, 1931 d zijn alle pathologisch-
anatomische studies uit zijn beginperiode. 
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Bij Carp worden, anders dan bij Jelgersma, hysterie en psychasthenie (onder de 
bespreking van dwangneurose) ingedeeld bij de neurosen. Daarachter gaat een 
verruiming van het neurosebegrip schuil. Daarvan is nog geen sprake in de eerste 
druk uit 1932, waar het begrip nog meer een klinisch beeld is. In de tweede 
druk uit 1939 van De Neurosen spreekt Carp van ‘neurotische levenshouding en 
levensproblematiek’. Op de achtergrond daarvan komen we hieronder en in het 
volgende hoofdstuk terug. Verder vinden we in De Neurosen aparte hoofdstukken 
over nervositas, neurasthenie (door Jelgersma nog gerangschikt onder de 
intoxicatiepsychosen) en de tics.

Wat betreft het diagnostische proces volgt Carp de boven al genoemde structuur-
analyse van Birnbaum, al vindt hij die onvoldoende als grondslag voor de klinische 
psychiatrie. Birnbaum onderscheidde tussen pathogenetische, pathoplastische, pre-
disponerende, preformerende en provocerende factoren. Carp vindt vooral inzicht 
in de persoonlijkheidsstructuur en in de betekenis van psychopathologische ver-
schijnselen van belang. ‘Wil nu de psychiatrische diagnostiek een werkelijke diag-
nostiek zijn, dan zal zij aandacht moeten geven zowel aan de geestelijke als aan de 
lichamelijke levensgeschiedenis, aan de geestelijke constitutie (zoals deze vervat is 
in de persoonlijkheidsstructuur) en de lichamelijke constitutie.’96 Elk psychiatrisch 
ziektebeeld dient zo ontleed te worden dat enerzijds de begrijpelijke samenhang, 
anderzijds biologisch verklaarbare verschijnselen in een oorzakelijk verband wor-
den geplaatst.97 In de volgende paragrafen komt de aard van deze samenhang steeds 
weer aan de orde. Duidelijk is al wel dat in Carps visie classificatie in engere zin 
ondergeschikt is aan het diepere diagnostische inzicht.

III. Psychosen
Het debat over schizofrenie stond in het centrum van de psychiatrie in de eerste 
helft van de twintigste eeuw, zoals wij eerder constateerden. Iedere psychiater 
en ook Carp moest met betrekking tot dit vraagstuk kleur bekennen. We zullen 
hier niet ingaan op Carps behandeling van de overige ‘exogene’ psychosen. De 
organische psychosen hadden niet erg de belangstelling van Carp en daarom is ook 
een bespreking hier niet relevant.

Om bovengenoemd debat in reliëf te brengen bespreken we de achtergronden 
en de receptie van het dementia praecox-concept en het schizofreniebegrip in 
Nederland en meer in detail de opvattingen van Jelgersma over schizofrenie.

1. De ontwikkeling van het schizofrenieconcept
De door Kraepelin gemunte term dementia praecox raakte in de jaren twintig in 
Nederland gaandeweg in onbruik. Dat was het gevolg van het werk van Bleuler en 
deze had een grote invloed op Carp. 

 96 Carp, 1947 c, p. 204.
 97 Idem, p. 205. Opmerkelijk is dat Carp hier verwijst naar Binswanger en diens onderscheid tussen 

levensfuncties en ( inwendige) levensgeschiedenis en niet naar Jaspers’ onderscheid in verklaren 
en verstaan. Zie Binswanger, Lebensfunktion und innere Lebensgeschichte, in Vorträge und 
Aufsätze, 1947, p. 50-73.
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De Zwitser Eugen Bleuler (1857-1939) werd beroemd, enerzijds omdat hij de be-
naming schizofrenie gaf aan wat Kraepelin dementia praecox had genoemd, anderzijds 
omdat hij een van de weinigen was uit de academische wereld die al vroeg het belang 
van de psychoanalytische theorie zag. Na enkele jaren van samenwerking kwam het 
tot een breuk met Freud, wat niet verhinderde dat Bleuler bleef zoeken naar psycho-
logische mechanismen bij psychosen.98

Bleuler beschouwde zich als leerling van Kraepelin en breidde in zijn Dementia 
praecox oder Gruppe der Schizophrenieën (1911) de psychopathologie uit door Freuds 
ideeën toe te passen op de dementia praecox.99

Bleulers ziektebegrip is anders gefundeerd dan dat van Kraepelin. De laatste nam 
het klinische beeld en het ziektebeloop als uitgangspunt. Bleuler is van mening dat 
de prognose van de dementia praecox niet altijd slecht is – het is geen dementie – en 
vindt ook dat de ziekte niet altijd in aansluiting op de puberteit hoeft op te tre-
den. Bleuler onderscheidt fundamentele symptomen en ‘akzessorische’, bijkomende 
symptomen. Daarbij stelt hij ook dat er allerlei overgangen naar de normaliteit zijn 
en dat de latente schizofrenieën veel talrijker zijn dan de manifeste.100 Bleuler heeft 
dan ook een zeer breed en vaag schizofreniebegrip geïntroduceerd. De fundamentele 
symptomen zijn karakteristiek voor de schizofrenie: associatiestoornis, affectstoornis, 
ambivalentie en het autisme.

Associatiezwakte is altijd aanwezig, dit is dus obligaat; over de andere fundamentele 
symptomen laat Bleuler zich niet zo stellig uit. De associatiezwakte blijkt enerzijds 
uit splitsingsfenomenen, anderzijds uit een verbrokkeling van de persoonlijkheid. De 
stoornissen in het affect zijn: vervlakking, onverschilligheid, inadequaatheid, gebrek 
aan modulatie, stoornissen die nu bekend zijn onder de term negatieve symptomen. 
De termen ambivalentie en autisme zijn in de psychiatrie geïntroduceerd door 
Bleuler. Onder ambivalentie verstond hij het naast elkaar bestaan van psychische 
inhouden met zowel een positief als negatief ‘voorteken’. Dit kan van toepassing zijn 
op gevoelens, gedachten en handelingen; het begrip is dus breder dan het gewone 
spraakgebruik. Met autisme bedoelde Bleuler het opgaan in de eigen innerlijke wereld 
en het zich afwenden van de buitenwereld. Bijkomend (akzessorisch) zijn symptomen 
zoals hallucinaties, wanen en allerlei katatone symptomen.101

In zijn opvattingen over de pathogenese onderscheidt Bleuler tussen primaire 
en secundaire symptomen. De primaire symptomen zijn direct gevolg van het 

 98 Alexander en Selesnick, The history of Psychiatry, 1966, p. 212. Deze auteurs vinden deze breuk 
belangrijk als teken van de isolatie van de psychoanalytische beweging van de academische 
psychiatrie. De kern van Bleulers kritiek was dat Freud meningsverschillen niet tolereerde, 
terwijl Bleuler deze vond passen in een wetenschappelijk debat. Zie ook Gay, Freud. A life for our 
time, 1988, p. 215-216.

 99 Bleuler, Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenieën, 1911, p.VI. Het boek was in feite 
klaar in 1908 maar werd gepubliceerd in 1911 als deel van een handboek onder redactie van 
Aschaffenburg. Mogelijk heeft dat laatste ook bijgedragen aan de verbreiding ervan.

 100 Bleuler, a.w. p. 9. Zie ook Van Tilburg, Historische ontwikkeling van het schizofrenieconcept, 1996. 
 101 Shorter, A historical dictionary of Psychiatry, 2005, p. 50. Katatone symptomen zijn afwijkingen van 

de beweeglijkheid in het kader van psychiatrische ziekten. Kahlbaum beschreef dit voor het eerst 
als een aparte stoornis. Kraepelin nam de katatonie in de zesde druk van zijn leerboek op als 
subgroep van de dementie praecox. Vanaf de jaren zeventig is er hernieuwde belangstelling voor 
de katatonie. Men is nu van mening dat het een apart syndroom vormt, dat opmerkelijk genoeg, 
meer voorkomt bij de manisch-depressieve (bipolaire) stoornis dan in het kader van schizofrenie.



77

ziekteproces. In ieder geval rekent hij de associatiestoornis daartoe. Verreweg de 
meeste andere symptomen zijn secundair als gevolg van of als reactie op de primaire 
stoornis.102 Wat is nu het ziekteproces? Bleuler, die toch al het hypothetische karakter 
van zijn opvattingen benadrukt, stelt dat het niet absoluut noodzakelijk is een fysisch 
proces aan te nemen.103 Hij wijst hierbij op het ontbreken van overeenstemming 
tussen ernstige symptomen en de pathologisch-anatomische bevindingen. Daarbij zet 
hij dus de deur open voor een louter psychogene verklaring als die van Jung, maar 
ook voor een vervaging van grenzen tussen neurose en psychose.104 Bleuler gelooft 
niet in zuivere psychogenese; er is een ziekteproces, waardoor, naarmate het verder 
voortschrijdt, het evenwicht gemakkelijker door psychische factoren verstoord wordt. 
Uiteindelijk leidt dit tot uitbreken van de psychose.

We zullen zien dat Carp in veel opzichten Bleuler volgt. Bovendien is er een 
overeenkomst in de mate waarin zij voortdurend het hypothetische van hun 
opvattingen onderstrepen. Verder zal Carp veel te danken hebben gehad aan Bleulers 
poging de psychoanalyse toe te passen op de psychosen. Het psychodynamisch 
verstaan van de psychosen is ook de inzet van Carps Psychosen op exogene grondslag en 
geestelijke defecttoestanden.

2. De receptie van het schizofrenieconcept in Nederland
We kunnen ons afvragen hoe het begrip dementie praecox ingang heeft gevonden in 
Nederland. Hoe is het mogelijk dat een concept dat tot de dag van vandaag kritische 
reacties oproept, geaccepteerd werd?105 Daarbij speelt wellicht een rol dat de bedenker, 
Kraepelin, in Nederland al bekend was voor de introductie van zijn dementie praecox-
concept in 1899. Hij was erelid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. De 
acceptatie van Kraepelins nieuwe ziekte-eenheid ging echter niet snel. Hieronder 
geven we in hoofdlijnen weer hoe dit proces van introductie en acceptatie verliep.

De gedachtewisseling over de dementie praecox en later het schizofreniebegrip in 
Nederland vanaf 1900 spitste zich toe op drie vraagstukken. Ten eerste vroeg men 
zich af of en hoe het ziektebegrip uit de algemene pathologie kon worden toegepast 
in de psychiatrie. De nosologische benadering van Kraepelin stond hier tegenover de 
symptomatologische die oudere papieren had. In de tweede plaats ging de discussie 
over de omvang van het begrip dementie praecox. Viel eronder wat door Kraepelin 
was beschreven of moest het worden verbreed of versmald? In de derde plaats stelde 
men de vraag naar de oorzaak van dementie praecox; veelal zocht men die in een 
biologische ontregeling, maar na de jaren twintig steeds meer in psychologisch 
abnormale constellaties.

Het debat kwam langzaam op gang, al was er ook vroeg kritiek op het concept van 
de dementie praecox. In Nederland aarzelden de deskundigen tot 1910 of dementie 
praecox als een officiële diagnose erkend moest worden. Hetzelfde gold ook voor de 
vraag of men de ‘rubrieken’ manie en melancholie moest laten opgaan in de manisch-
depressieve psychose.

 102 Bleuler, a.w., p. 285.
 103 Bleuler, a.w., p. 284.
 104 Bleuler, a.w., p. 373.
 105 Zie voor een meer uitvoerige beschrijving Wilschut: Van dementia praecox naar schizofrenie, 

2005. Recente kritiek op het schizofrenieconcept in Blom, Deconstructing schizophrenia, 2003.
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Rond 1920 lijken echter in de Nederlandse vakliteratuur de diagnosen schizofrenie 
en manisch-depressieve psychose geaccepteerd. Als verklaring daarvan kan men 
denken aan de codificerende invloed die zal zijn uitgegaan van het leerboek van 
Jelgersma. 

Later had men kritiek op de steeds verder uitgewerkte onderverdeling die Kraepelin 
in de latere drukken van zijn boek opnam. Men vond die weinig nut hebben zolang 
er geen etiologie bekend was. Ook signaleerde men het gevaar dat alles schizofrenie 
kon gaan heten. Een ondubbelzinnige beschrijving van symptomen is vereist, zo 
stelde men. L. Bouman was van mening dat er te veel onder de schizofrenie viel.106 
Bouman verdedigde later het bestaan van een restgroep psychosen, die leken op 
schizofrenie maar herstel vertoonden, de degeneratiepsychosen.107 Deze benaming 
zou in de Nederlandse vakliteratuur nog lang gehanteerd worden.108

Rond de jaren twintig is dan wel de term schizofrenie geaccepteerd maar dat 
betekent niet dat er overeenstemming is over het achterliggende ziekteconcept. Zo 
men al in Kraepelins concept van de ziekte-eenheid heeft geloofd, werd dat geloof 
in die jaren minder. De oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk in de tegenvallende 
resultaten van het pathologisch-anatomisch onderzoek bij dementia praecox, in 
tegenstelling tot de vooruitgang die geboekt was bij de dementia paralytica. In 1905 
was de treponema pallidum ontdekt als verwekker van de syfilis en in 1913 kon de 
spirochaet aangetoond worden in de hersenen van lijders aan dementia paralytica. 
Weliswaar was nu van een veelvoorkomend psychiatrisch lijden de somatische 
oorzaak gevonden, maar daardoor werd de samenhang tussen symptomatologie 
en pathologische anatomie ondergraven, want de polymorfie van de dementia 
paralytica was berucht.109 Een eenheid van verschijningsvorm, specifieke etiologie 
en pathologisch-anatomisch substraat was dus ver te zoeken.

Bovendien had het overige onderzoek naar de oorzaak van dementia praecox 
eveneens weinig opgeleverd. In Nederland zocht men na 1910 naar hormonale 
stoornissen zoals van gonaden en schildklier of stofwisselingsstoornissen zoals in 
de fosfaathuishouding als mogelijke oorzaak van dementia praecox. Ook werden 
therapeutische proeven genomen met schildklierextract. Uit de onderzoeksrappor-
tages blijkt weliswaar dat de diagnose dementia praecox geaccepteerd was en dat 
sommigen zelfs meenden de diagnose met zekerheid te kunnen stellen, maar ook 
dat een oorzaak niet aanwijsbaar is. 

Er is niet een duidelijk moment te vinden waar de opvattingen van Bleuler 
de overhand krijgen. De term schizofrenie wordt geleidelijk geadopteerd en 
geadapteerd, losjes naar eigen hand gezet. Men gaat bepaald niet zorgvuldig om met 
de sterke conceptuele verschillen. Wellicht zag men deze ook niet, door Bleuler op 
het verkeerde been gezet. Bleuler had namelijk in het voorwoord van zijn boek 
geschreven hoeveel hij aan Kraepelin verschuldigd was.

 106 Voordrachtenvergadering, 1919.
 107 Bouman, Diskussionsbemerkungen zum vorstehenden Referat des Herrn Dr. H.C. Rümke, 

1928. Ik ga hier niet in op de geschiedenis van dit begrip.
 108 Zie bijvoorbeeld Van der Horst, Antropologische Psychiatrie,1946. Dit boek is gebouwd op het 

begrip randpsychose, waaronder dan ook de degeneratiepsychosen vielen.
 109 Kuilman, Klinische en psychopathologische beschouwingen over de endogenie, 1971, p. 14.
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Rond 1920 wordt zowel de term dementia praecox als schizofrenie gebruikt. Een 
sterk voorbeeld van de conceptuele verwarring is te vinden in de zienswijze van 
Jelgersma. 

3. Jelgersma over schizofrenie
In de derde druk van zijn leerboek heeft Jelgersma het hoofdstuk over schizofrenie 
herschreven. Het is echter niet op één lijn gebracht met de andere delen van 
het leerboek. Bij de algemene beschouwingen spreekt Jelgersma over dementia 
praecox. Hij verdedigt Kraepelin tegenover diens critici. In de derde druk spreekt 
hij van schizofrenie en volgt in meerdere opzichten Bleuler. Het is interessant om 
de verandering in opvatting nader te bestuderen. 

Jelgersma houdt vast aan de mogelijkheid dat zich een echte dementie ontwikkelt, 
als gevolg van schadelijke inwerking van stoffen op het hersenweefsel. Dat kunnen 
verschillende intoxicaties zijn. Deze roepen niet een specifieke reactie op maar 
een ‘reactie in de richting van de minste weerstand’, waarvoor uiteindelijk de 
abnormale aanleg verantwoordelijk is.110 Binnen die aanlegstoornis ziet Jelgersma 
vooral een overeenkomst tussen schizofrenie en hysterie. 

De grondkenmerken van schizofrenie zijn volgens Jelgersma: splitsing, autisme 
en dementie. In feite neemt hij dus twee kenmerken van Bleuler over (de associ-
atiestoornis en het autisme) en een wezenlijk element bij Kraepelin, de dementie. 
De laatste noemt hij ook wel een associatieve dementie waarmee hij weer de ver-
binding met Bleuler maakt.111 Hij gebruikt tevens de termen gevoelsdementie en 
ethische dementie om gevoelsvervlakking en afstomping aan te duiden. Daarom 
kan Jelgersma Kraepelin verdedigen tegen degenen die vinden dat dementie prae-
cox geen dementie is. Hij meende dat als de dementie nog niet een bepaalde graad 
had bereikt, deze geneeslijk was. Volgens hem was alcoholisme ook een dementie-
proces, dat bij onthouding van alcohol gestopt kon worden. Naar analogie kon de 
term dementie eveneens van toepassing zijn op de ziekte ‘dementia praecox’.112

Opmerkelijk is nu dat Jelgersma het splitsingsproces niet wezenlijk anders vindt 
dan bij de hysterie. Daar kan er sprake zijn van een verdubbeling van de persoon-
lijkheid, bij de schizofrenie kan de splitsing leiden tot verbrokkeling. Carp zal hier 
later op voortborduren. Ook met betrekking tot ‘autisme’ maakt Jelgersma de ver-
gelijking met hysterie. De hystericus vlucht in de fantasie, de schizofreen houdt de 
fantasie voor waar. Het verschil tussen autisme en het door Freud beschreven nar-
cisme in de zin van een primaire auto-erotiek is niet groot volgens Jelgersma. Bij 
schizofrenie vindt men dezelfde complexen als bij de neuroticus. De psychoanalyse 
heeft dan ook veel bijgedragen aan het psychologisch begrijpelijk maken van de 
psychose. Jelgersma demonstreert dit vooral aan het Oedipuscomplex, dat soms 
letterlijk open en bloot ligt.113 Zijn onderverdeling van schizofrenie komt overeen 
met die van Bleuler: hebefrenie, katatonie en dementia paranoides.

 110 Jelgersma, Leerboek der psychiatrie, 1926, dl. III, p. 41. 
 111 Jelgersma, a.w., p. 126 en 108.
 112 A.w., II, p. 8. 
 113 Jelgersma, a.w., deel III, p. 51vv, en deel I, p. 281vv.
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Jelgersma verenigt en vereenvoudigt zo op een originele wijze opvattingen van 
Kraepelin en Bleuler. Door dementie als een grondkenmerk te benoemen maakt 
hij het aannemen van latente schizofrenie in de zin van Bleuler moeilijk. Zijn 
bespreking van het ziektebeeld heeft zeker een nadeel: het is heel goed mogelijk 
dat deze verantwoordelijk is voor de lekenopvatting in Nederland dat schizofrenie 
hetzelfde betekent als gespleten persoonlijkheid.114 

Het is duidelijk dat Jelgersma in veel opzichten Kraepelin volgt, wiens verdiensten 
hij onderstreept. Hij onderscheidt schizofrenie scherp van de manisch-depressieve 
psychose. Toch gaat hij in zijn behandeling van de overige psychosen in veel 
opzichten een eigen weg. Zo heeft hij een andere opvatting over de paranoia. 
Volgens hem kan deze gepaard gaan met hallucinaties en bestaan er ook acute 
vormen. De acute beelden vormen juist een aanwijzing voor de verwantschap met 
de manisch-depressieve psychose die eveneens vaak door een externe aanleiding 
acuut wordt. Kraepelins onderscheid tussen paranoia en preseniele paranoia vindt 
hij overbodig.

4. Carp over schizofrenie
Het debat over schizofrenie was vanaf 1900 al gaande en had veel uiteenlopende 
visies opgeroepen. In dit verwarde conceptuele veld gaat Carp zich bewegen. 
Het idee van een ziekte-eenheid had aan overtuigingskracht ingeboet. Bleulers 
psychologisch georiënteerd schizofreniebegrip deed meer opgeld, ook al omdat 
Bleuler aansluiting had gevonden bij de psychoanalyse, die mede door Jelgersma in 
Nederland als een veelbelovende nieuwe richting werd beschouwd.

Carp heeft zich al vroeg intensief bezig gehouden met de schizofrenie. In Bijdragen 
tot de psychologie der schizofrene psychosen bundelde Carp een aantal artikelen over 
dit onderwerp.115 De inleiding daarvan is van belang voor het krijgen van inzicht 
in Carps opvattingen over psychiatrie in het algemeen. Het gaat hem om ‘vorm 
en inhoud’. De strijd tussen somatici en psychici is nutteloos; de vondst van een 
organische factor maakt de inhoud van een psychose nog niet begrijpelijk. Juist de 
psychoanalyse verschaft zicht op die inhoud.

Carp gebruikt de term schizofrenie in de zin van een symptomencomplex. 
Kraepelin had na 1920 zijn standpunt van een ziekte-eenheid verlaten en vat 
dan schizofrenie op als uiting van gepreformeerde reactiewijzen van de mens. 
Carp oriënteert zich vooral op Bleuler en vindt diens indeling van primaire en 
secundaire symptomen van belang, al wijst hij Bleulers visie af dat schizofrenie 
een ziekte-eenheid is. We wezen boven er op dat Carp ziekte-eenheden vooral als 
‘practische oriëntatiepunten’ ziet. 

 114 A.w., dl. III, p. 47-49: ‘De naam schizophrenie (…) wil aanduiden dat de persoonlijkheid in 
verschillende delen gesplitst is. ‘Deze (…) afgesplitste stukken der persoonlijkheid kunnen 
verschillend groot en verschillend hoog georganiseerd zijn en in sommige gevallen zullen 
zij gaan gelijken op iets wat aan een elementaire persoonlijkheid doet denken’. Het is een 
beschrijving die zou kunnen passen bij de meervoudige persoonlijkheidsstoornis.

 115 Carp, 1930 a. Dit boek bevat in volgorde na de inleiding, 1927 b, 1926 f, 1927 k, 1925 c, 1928 

e, 1926 a, 1926 g. Nieuw zijn de hoofdstukken IV en V, p. 55-127 over ambivalentie, autisme en 
regressie en over schizofrene denkvormen.
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Carp stelt in een artikel in 1927 voor schizofrenie, dwangneurose en hysterie te 
groeperen op basis van een pathogenetisch principe, namelijk splijting: de schizo-
sen.116 Daarbij verlaat hij de indeling van Jelgersma, die hysterie, manisch-depres-
sieve psychose, psychasthenie en paranoia onderbracht bij de kiempsychosen, en de 
schizofrenie bij de intoxicatiepsychosen. Carp stelt dat schizofrenie, dwangneurose 
en hysterie zich ontwikkelen op een erfelijk bepaalde bodem, die je schizoïd kunt 
noemen. 

Als pathogenetisch principe voert Carp nu het psychologisch mechanisme splij-
ting op, dat bij de drie ‘ziektebeelden’ in verschillende mate aanwezig kan worden 
geacht. De erfelijke aanleg blijft hierbij wel voorondersteld. Het psychologische 
mechanisme van splijting kwamen we boven bij de bespreking van Janet tegen; 
we zagen dat bij Jelgersma het begrip splijting een belangrijke rol speelt in zijn 
opvattingen over schizofrenie en dat ook hij wees op de verwantschap van schi-
zofrenie en hysterie. Bij splijting (van het bewustzijn) werd een onderstroom van 
het bewuste verantwoordelijk geacht voor symptomen als hysterische amnesie, 
accessen en depersonalisatie. In extreme gevallen was een verdubbeling van de 
persoonlijkheid het gevolg. Carp formuleert het mechanisme van de splijting in 
psychoanalytische termen, waarbij sprake kan zijn van een verschil in intensiteit. Bij 
de dwangneurose gehoorzaamt het Ik zowel aan het Es als aan het Ideaal-Ik. Het 
deel van de persoonlijkheid dat de dwanghandeling uitvoert, is weliswaar vreemd 
op basis van de splitsing, maar blijft wel herkend door het Ik als behorend tot de 
persoonlijkheid. Bij hysterie gaat de splitsing verder; de gedragingen gaan buiten 
de persoon om en raken de persoon als het ware niet. Bij schizofrenie is sprake van 
een nog verder uiteenvallen, zodat de persoon verbrokkeld raakt. Het mechanisme 
van de projectie is verdergaand dan de splitsing; bij projectie wordt het vreemde 
deel in de buitenwereld geprojecteerd. Zo kan men omgekeerd bij dwang spreken 
van rudimentaire projectie; een deel van het zelf wordt geprojecteerd naar een 
ander deel.117

Deze ordening vanuit een psychopathologisch mechanisme impliceert volgens 
Carp niet dat psychasthenie, dwangneurosen en hysterie slechts een vorm van 
latente schizofrenie zouden zijn; deze opvatting van Bleuler wijst hij af.

Met dit indelingsvoorstel gaat Carp verder dan Jelgersma en dit lijkt ook in tegen-
spraak met diens opvatting van schizofrenie als een intoxicatiepsychose. Een psy-
chologisch mechanisme wordt een indelingsprincipe, al formuleert Carp voorzich-
tig: ‘Het zijn een groep van wellicht zeer heterogene ziektebeelden, welke slechts 
voorlopig onder één psychologisch gezichtspunt gebracht kunnen worden.’118

Wat is de fundamentele stoornis bij schizofrenie? Bleuler zocht deze in associa-
tiezwakte. Carp staat lang stil bij de opvatting van Berze die spreekt van een hypo-
tonie van het bewustzijn, een zwakte in de regulering van psychische energie. Een 
dergelijke opvatting komt erg in de buurt van Janets psychastheniebegrip.

Het gezichtspunt van de splijting mag volgens Carp niet als een etiologisch mo-
ment worden gezien. Carp bespreekt veel opvattingen over de etiologie maar is 
duidelijk in zijn conclusie dat alles nog erg onzeker is. Constitutionele factoren 

 116 Carp, 1927 k.
 117 Carp, 1926 f en 1927 j.
 118 Carp, 1930 a, p. 37.
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acht hij van belang. Hij werkt die niet uit; zijn interesse ligt niet bij erfelijkheids-
onderzoek.

De vorm van de psychose kan soms iets zeggen over de prognose. Zo zouden de 
cyclische vormen van schizofrenie meer verwant zijn aan de manisch-depressieve 
psychose en een betere prognose hebben. Bij deze psychosen zouden patiënten 
meer toegankelijk zijn en valt ook de inhoud nader te bestuderen.119

Naast de beschouwingen betreffende de pathogenese en de etiologie besteedt Carp 
aandacht aan de studie van schizofrenie vanuit psychopathologisch gezichtspunt.

Carp neemt de gedachte over van een primaire waan zoals Jaspers en Kronfeld 
deze beschreven. Deze waan zou geen verbinding hebben met de rest van het bele-
ven en als het ware uit het niets ontstaan. Kortom: hij ziet hierin de verdienste van 
de fenomenologen. Het is niet duidelijk of hij deze primaire waan als pathogno-
monisch wil zien voor de schizofrenie.

Een andere, vroege fenomenologische studie van Carp betreft de schizofrene 
denkvormen. Het gaat om het concreet-paralogisch denken; woorden worden niet 
meer overdrachtelijk begrepen, als verwijzend naar de werkelijkheid, maar concreet: 
het woord is ‘Ding an sich’ geworden. Dit werd destijds door menige onderzoeker 
opgevat als een uiting van archaïsch-primitieve denkvormen. Er zou dan een 
overeenkomst bestaan tussen schizofrenie en het primitieve denken. Deze gelijkenis 
wordt door Carp wel erkend maar hij vindt de verschillen belangrijker, namelijk 
de hiaten in het denken en de incoherentie. Het laatste wijst op het aanwezig zijn 
van een organisch destructief proces; dit maakt mogelijk dat primitieve denkwijzen 
naar voren komen, die de uitdrukking kunnen zijn van het door Jung aangenomen 
collectief onbewuste.120

In Psychosen op exogene grondslag uit 1937 geeft Carp de volgende definitie: ‘Schizo-
frene psychosen (s.c. schizofrenieën) zijn psychotische stoornissen der geesteswerk-
zaamheid, gekenmerkt door bijzondere denkstoornissen, door stoornissen in de 
gevoelsbetrekkingen tot en ervaring van de buitenwereld, door een verandering in 
het persoonlijkheidsbewustzijn, door stoornissen in de psychomotiliteit, door een 
diepgaande wijziging in de gehele persoonlijkheidsstructuur.’121 De opvatting over 
de schizosen uit 1927 is hier verlaten. De reden die Carp hiervoor aangeeft, is dat 
de pogingen van reïntegratie miskend worden, als men te veel let op de splijting. 
Men kan deze wijziging van Carps opvattingen misschien ook zien als een weer-
spiegeling van de tanende invloed van Janet in de Nederlandse psychiatrie. Carps 
veranderde en meer uitgekristalliseerde ideeën over reïntegratie en reparatie, het 
geloof in de spontane herstelkrachten van de persoon hebben het gewonnen van 
het idee van splijting als enkelvoudig pathogenetisch mechanisme. 

We herkennen in Carps definitie van schizofrenie de associatiestoornis, het autis-
me en de katatone symptomen. De accentueringen van Carp zijn de verandering 

 119 Carp, 1926 d.
 120 Carp, 1930 a, p. 101.
 121 Carp, 1937 f, p. 26.
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in het persoonlijkheidsbewustzijn en de wijziging in de hele persoonlijkheids-
structuur. Passend bij zijn personalistisch perspectief besteedt Carp meer aandacht 
aan de verhouding tussen desintegratie en regulatie en aan de samenhang met de 
gehele persoonlijkheid dan aan de symptomatologie op zich. 

Carp volgt met zijn schizofreniebegrip in 1937 de lijn van Bleuler. Het onder-
scheid tussen primaire en secundaire symptomen, dat hij aanvankelijk van groot 
belang achtte, relativeert hij, ook omdat hij inmiddels de dynamiek van desinte-
gratie en reïntegratie meer onder de aandacht wil brengen.122 Schizofrenie is geen 
nosologisch, maar een ‘clinisch-psychologisch’ begrip. Volgens Carp kan blijken 
dat er helemaal geen eenheid is in biologisch opzicht.123

Het syndroom is bepalend voor de diagnose; bij psychosen die het gevolg zijn 
van duidelijk exogene factoren, zoals infectieziekten, vergiftigingen enzovoorts, 
spreekt Carp ook van een schizofrene psychose. Zelfs een hysterische reactievorm 
kan het beeld van een schizofrene psychose aannemen.124 Hij bespreekt ook de 
term ‘reactieve schizofrene psychose’; deze term heeft bestaansrecht als men het 
grootste gewicht toekent aan psychogene factoren.125 Op zich past het idee van 
een reactieve ‘schizofrene psychose’ in het klinisch-psychologisch begrip. Zo be-
schouwd is het niet vreemd dat we ook ‘schizofrene vormen’ van progressieve 
paralyse kunnen aantreffen.126 Carp is zich ervan bewust dat een dergelijk gebruik 
van terminologie niet bijdraagt tot helderheid. 

Kennelijk kunnen in de visie van Carp een veelheid aan exogene factoren 
bijdragen aan het schizofrene proces.127 Het proces veronderstelt echter wel een 
bepaalde erfelijke aanleg die samen met exogene factoren kan uitmonden in schi-
zofrenie. Carp ontkomt er dan ook niet aan endogene factoren te bespreken in 
zijn Psychosen op exogene grondslag.

De centrale figuur in het debat over de erfelijke factoren is Ernst Kretschmer 
(1888-1964), wiens boek Körperbau und Charakter uit 1921 de aanzet tot de dis-
cussie gaf. Kretschmer probeerde in zijn boek een samenhang te bewijzen tussen 
lichaamsbouw, karakter en bepaalde psychosen. Hij meent dat de zogenaamde 
schizoïde persoonlijkheid in het bijzonder vatbaar is voor schizofrenie. Carp 
vindt Kretschmers omschrijving van de schizoïde persoonlijkheid te vaag. Bo-
vendien is de schizoïde persoonlijkheid niet een noodzakelijke voorwaarde voor 
het ontstaan van schizofrenie. Carp stelt voor de term schizoïd te gebruiken voor 
mensen met een licht schizofreen defect en voor mensen met een sterke neiging 
tot introversie. Zijn redenering ondergraaft het door Kretschmer veronderstelde 
verband totaal. Volgens Carp is de ‘zwak-geconsolideerde persoonlijkheidsstruc-
tuur’ een mogelijk aangrijpingspunt voor het ontstaan van schizofrenie. Daar-
mee bedoelt hij een erfelijk vastgelegde zwakte in de persoonlijkheid, waarbij 
vooral de integratie te kort schiet. Bij Carp ligt de nadruk op de structuur van 
de persoonlijkheid en niet op hoe deze zich voordoet. Fenotypisch kan er dan 

 122 Carp, 1930 a, p. 26 en 1937 f, p. 25.
 123 1937 f, p. 26. Dat betekent dan ook dat er geen ziekte-eenheid is.
 124 A.w., p. 220.
 125 A.w., p. 36.
 126 A.w., p. 309.
 127 A.w., p. 35, 36. Carp worstelt hier met deze materie.
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ook sprake zijn van verschillende karaktertypen.128 Op Kretschmer komen we 
verderop terug.

Wat betreft de etiologie van schizofrenie spreekt Carp van auto-intoxicatie en 
insufficiëntie, die leiden tot desintegratie. Het geheel van psychotische verschijnselen 
is te begrijpen vanuit desintegratie en pogingen tot integratie. 

In de beschrijving van de schizofrene symptomatologie volgt Carp vooral de lijn van 
Bleuler, te herkennen in het centraal stellen van de denkstoornissen. Carp noemt 
incoherentie van de gedachtegang één van de meest typische verschijnselen, zeker ‘bij 
helder bewustzijn en een rustig gemoed’, maar voegt eraan toe: ‘indien ook de andere 
verschijnselen in de richting van een schizofreen proces wijzen.’129 Geen enkel primair 
symptoom is volkomen pathognomonisch. Ook hier horen we de echo’s van Bleuler.

Anderzijds is er een belangrijk verschil met Bleuler te constateren in de uitwerking 
van het schizofrene proces op de persoonlijkheid. Sterker nog dan bij Bleuler wordt een 
psychopathologisch proces beschreven dat de hele persoonstructuur aantast. Bovendien 
gaat hij bij zijn beschrijving uit van een geïntegreerd model van de persoonlijkheid, 
waarin het Ik en de denkfunctie centraal staat. Freuds persoonlijkheidsmodel met het 
onbewuste en het ideaal-Ik is daarin herkenbaar. Dit wordt verbonden met andere 
psychologische functies als intelligentie, karakter, temperament en motoriek en driftleven, 
zoals in hoofdstuk 4 nog uitgewerkt zal worden. Uiteraard heeft de verbrokkeling van 
de persoonlijkheid implicaties voor de teleologie van de persoonlijkheid die, zoals 
boven beschreven, is gelegen in zelfbehoud, zelfontwikkeling, zelfvervolmaking en 
zelfovergave. Carp beschrijft dan ook allerlei stoornissen bij schizofrene psychosen 
vanuit deze gezichtspunten in combinatie met de psychoanalytische opvattingen over 
de persoon. Bij schizofrenie kunnen verschillende afwijkingen van het driftleven 
gezien worden: een verzwakking van het vitale driftleven, inclusief een regressie van de 
seksuele drift, een versterking van de egoïstische drift, een verzwakking van de sociale 
drift en van de supra-sociale drift.130 Ook stoornissen in de verhouding tot het eigen 
zelf en het lichaam worden beschreven.

Carp houdt vast aan de indeling van Kraepelin, door Bleuler overgenomen, in 
hebefrenie, katatonie en dementia paranoides. Wel neemt hij evenals Bleuler allerlei 
overgangen aan; het zijn dus slechts prototypische reactievormen. De dementia 
simplex, een toevoeging van Bleuler, is bij Carp niet te vinden, zonder dat dit 
becommentarieerd wordt. Carp heeft geen behoefte aan aparte categorieën zoals 
parafrenie, seniele paranoia en involutie-paranoia. Er klinkt kritiek door op Kraepelin 
als Carp zegt dat hier onnatuurlijke scheidslijnen worden getrokken.131 Een beter begrip 
van de samenhang kan volgens hem alleen tot stand komen door structuuranalytische 
inzichten en met die visie kiest Carp voor een geheel andere methode voor verder 
onderzoek dan Kraepelin, die het beloop onderstreepte en bovendien steeds verder 
ging met het verfijnen van zijn indeling.

 128 A.w., p. 28 vv.
 129 A.w., p. 50.
 130 A.w., p. 110-115.
 131 A.w., p. 164.
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Carp heeft zich na 1948 nauwelijks bezig gehouden met classificatievraagstukken 
en ook weinig met schizofrenie. Zijn aandacht ging toen uit naar allerlei vormen 
van psychotherapie en naar de mogelijkheid van psychotherapeutische beïnvloe-
ding van schizofrenie.132 In dat verband is één punt hier nog van belang, namelijk 
de vraag naar de invoelbaarheid van de schizofrene denkinhouden. Zijn collega 
Rümke had onderstreept dat het moeilijk is de diagnose schizofrenie te stellen. 
Voor Rümke was het meest essentiële ‘het niet in contact kunnen treden met zijn 
persoonlijkheid als geheel’. Deze verzwakking van het ’toenaderingsinstinct’ riep 
een bijzonder gevoel op dat hij ‘het precoxgevoel’ noemde.133 Rümkes naam wordt 
vaak nog geassocieerd met dit ‘precoxgevoel’ als basis voor het stellen van de diag-
nose schizofrenie.

Carp heeft dat subjectieve criterium nooit onderschreven en neemt er zelfs stelling 
tegen, juist vanwege de psychotherapeutische beïnvloedbaarheid.134 Van meet af aan 
heeft Carp tot degenen behoord die, in navolging van Freud en Jelgersma, de ‘zin 
in de onzin’ probeerde te ontdekken. Ondanks het feit dat Carp de kern van de 
psychopathologie een kwestie van vorm vond – evenals Rümke in het voetspoor 
van Jaspers – was de inhoud voor hem minstens zo belangrijk. Juist deze inhoud 
was toegankelijk geworden met het instrumentarium van de psychoanalyse. In 
hoofdstuk 4 komen we hier op terug.

5. De endogene psychosen
Het begrip endogenie heeft in de twintigste eeuw geleid tot een Babylonische 
spraakverwarring onder de psychiaters.135 De schizofrenie, die bij Carp geschaard 
wordt onder de exogene psychosen, wordt door veel andere auteurs endogeen 
genoemd, waarbij dan vaak wordt gedacht aan erfelijke factoren of een nog 
onbekende factor ‘van binnen uit’. Endogeen kan als term vervangen worden 
door ‘cryptogeen’; het betekent dat de oorzaak gewoonweg onbekend is. De 
endogene psychosen, waaronder de manisch-depressieve psychose van Kraepelin, 
plaatst Carp in De Psychopathieën onder de ’psychotische ontwikkelingsvormen op 
psychopathische grondslag.’ We zagen dat deze beelden grotendeels overeenkomen 
met wat bij Jelgersma de kiempsychosen heet. Overigens denkt Carp dat een vorm 
van ‘psychopathie’ ook vaak aanwezig is bij exogene psychosen; bij de ‘endogene 
psychosen’ is een psychopathische grondslag zonder meer verondersteld.136 Onder 
deze groep vallen de paranoïsche reactievormen, de manisch-depressieve groep en 
de hysterisch-psychotische reactievormen. De overeenkomst is dat de psychosen 
worden beheerst door de, zij het grotesk vervormde of overdreven, eigenschappen 
van de persoonlijkheid. Opvallend is hier de term ‘reactievorm’. Het gaat daarbij 
om een ‘reactie in de richting van de minste weerstand’, waarbij de psychose een 

 132 Carp,1959 c, 1960 a. We komen hierop terug in hoofdstuk 6, II. 2.
 133 Rümke, Het kernsymptoom van de schizofrenie en het ‘praecoxgevoel’, 1941.
 134 Carp, 1960 f., ‘(…) dat hier niet wordt uitgeweid over (…) een ontbrekend ’gevoelscontact’, 

vindt zijn aanleiding in de minder grote betekenis, welke aan dit woord wordt toegekend sinds 
experimenteel-psychotherapeutische bemoeienissen met schizofreen-gestoorden het inzicht in 
de structuur van het gevoelscontact (…) hebben verdiept’. 

 135 Kuilman, a.w., geeft een uitvoerige bespreking van de terminologie.
 136 Carp, 1941 g, p. 7. Ik gebruik hier de 2 e druk, die dan zijn definitieve vorm heeft gekregen. 

Carp gebruikt de term endogeen niet vaak. Het betekent in dit verband erfelijk vastgelegd. 
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manier van aanpassing is. Men herkent hier de typerende finalistische denkwijze 
van Carp. 

De manisch-depressieve psychose wordt gezien als ‘rechtstreeks voortkomend uit 
een temperamentstoornis.’ Ook de zogenaamde reactieve depressies komen voort 
uit de temperamentstoornis, die – en hiermee ondergraaft hij zijn stelligheid – 
‘latent kan zijn gebleven’.137 

Over depressies heeft Carp weinig geschreven in vergelijking met de hoeveelheid 
tekst die hij wijdt aan schizofrenie.138 Over de manie vindt men buiten het leerboek 
vrijwel niets. Ook komt hij niet terug op het onderwerp van zijn proefschrift Het 
manische element in de paranoia, al vermeldt hij paranoïsche reactievormen bij een 
hypomanisch temperament. Paranoia is een categorie met een eigen bestaansrecht 
en geen onderdeel van de manisch-depressieve psychose en is ook te onderscheiden 
van de schizofrenie, zoals hij in zijn proefschrift had betoogd. Het onderscheid is 
gelegen in het proceskarakter van de schizofrenie. De psychiatrie van de twintigste 
eeuw heeft de term ‘proces’ te danken aan Karl Jaspers. Jaspers bedoelde daarmee 
een verandering van de persoonlijkheid die niet uit de levengeschiedenis te 
begrijpen viel. Er is dan sprake van een inperking of verval van de persoonlijkheid. 
De oorzaak kan zowel organisch (inclusief epilepsie) als van schizofrene aard zijn. 
Wat Jaspers met het gebruik van de term vooral wilde benadrukken was dat een 
dergelijk proces zich niet leent voor ‘Verstehen’.139 De term ‘procespsychose’ werd 
in het spraakgebruik identiek aan schizofrenie. Carp merkt op dat bij paranoïde 
psychosen het proceskarakter ontbreekt, waarmee hij wijst op het gegeven dat 
bij paranoïde psychosen geen verval van de persoonlijkheid plaats vindt. Op de 
mogelijkheid van interpretatie van paranoïde wanen zullen we nog terugkomen 
bij de bespreking van Carps receptie van de psychoanalyse.

Carp staat aarzelend ten aanzien van de vraag of de categorie van de 
degeneratiepsychosen recht van bestaan heeft. Hij wil de term wel aanvaarden 
als een voorlopige aanduiding van psychosen met een wisselende en polymorfe 
symptomatologie met een goede prognose. Dat is consistent met zijn syndromale 
visie; hij wil niet te veel ziektecategorieën aannemen.140 Daarom sneuvelt het begrip 
‘gevangenispsychose’. Juist bij deze psychosen is er een samenstel van psychogene 
en ‘endogene’ factoren en hier breekt Carp dan ook een lans voor het begrijpen 
van de inhoud van de psychose.141

IV. Psychopathieën

1. Historische perspectieven; de karakterologie en Kretschmer
De Psychopathieën: inclusief de psychotische ontwikkelingsvormen op psychopathische 
grondslag (1934) is mogelijk het meest vernieuwende deel van het leerboek. Rümke 
schrijft er nog in 1967 lovend over, evenals de psychoanalyticus P.C. Kuiper, de 

 137 idem, p. 349.
 138 Carp 1924 a, 1926 c, 1932 d, 1940 i, 1946 b gaat over de ECT bij depressies.
 139 Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, 1913, (1948), p. 341, 372, 548. 
 140 Carp, 1941 g, p. 408. Een uitvoerig artikel hierover is 1928 d.
 141 idem, p. 316-333.
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opvolger van Van der Horst aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.142 
De term psychopathie wordt in het hedendaagse spraakgebruik gereserveerd voor 
een speciaal type van de antisociale persoonlijkheidsstoornis, gekenmerkt door 
gewetenloosheid en gebrek aan empathie. Ook de term psychopathie heeft, evenals 
de endogenie, tot een dusdanige verwarring in de literatuur geleid dat Rümke de 
overtuiging kreeg dat hij afgeschaft moest worden.143 Dat is dus niet gebeurd, maar 
het meervoud ‘psychopathieën‘ heeft plaats gemaakt voor de hoofdgroep van de 
‘persoonlijkheidsstoornissen’ in de psychiatrie vanaf globaal 1980, met de invoering 
van de DSM-III.

Carp heeft getracht met zijn De Psychopathieën een boek te schrijven ‘op 
analytische grondslag’ en liep daarmee voor op andere Nederlandse auteurs.144 
Voor zover nagegaan is dit de eerste omvangrijke Nederlandse monografie over 
dit thema. Hiermee onderstreepte Carp het belang van de persoonlijkheid bij het 
ontstaan van psychiatrische stoornissen. Jelgersma noemt in zijn boek de term 
psychopathie niet en wijdt slechts 25 bladzijden aan ‘degeneratieve toestanden’, 
waaronder hij dan seksuele afwijkingen, ‘insania moralis’ (de ‘misdadig geborene’) 
en de ‘ziekelijke leugenaar’ bespreekt.145 Andere constitutionele stoornissen worden 
door hem bij de kiempsychosen besproken: de melancholische en de manische 
constitutie, het hysterisch karakter en de paranoïde constitutie. Van der Hoeven 
heeft een overeenkomstige wijze van indelen; constitutionele afwijkingen, die de 
basis zouden zijn van een klinisch ziektebeeld, worden samen met dat ziektebeeld 
behandeld. In zijn boek blijven dan nog psychopathie en ‘insania moralis’ als 
aparte categorieën over.146 De invalshoek is bij Jelgersma en Van der Hoeven sterk 
bepaald door de criminologie; bij Carp is die verbreed met pedagogische en 
sociale aspecten.147 Overigens staat Carp zelf niet stil bij het verschil tussen zijn 
benadering en die van Jelgersma. Dit deel van het leerboek ontstond zonder dat 
hij over het thema uitvoerig had gepubliceerd. Het begrip persoonlijkheidszwakte, 
waaronder hij in een eerdere publicatie een bepaald type sensitieve persoonlijkheid 
verstond, wordt niet overgenomen in zijn boek. Dat is opmerkelijk omdat in het 
desbetreffende artikel uit 1932 nu juist een psychodynamische verklaring wordt 
gegeven van een persoonlijkheidsconstellatie aan de hand van begrippen als 
identificatie en introjectie.148 

 142 Rümke, Psychiatrie, dl. III, p. 179: ‘het boek van Carp (…) houd ik ook nu nog voor een van de 
beste verhandelingen aan psychopathie gewijd.’ Kuiper, in: Prick en Van der Waals, Nederlands 
Handboek der Psychiatrie, dl. II, o.a. p. 462.

 143 Rümke, Psychiatrie, dl. III, p. 235.
 144 Carp, 1941 g, p. VII. We gaan hier uit van de tweede druk, omdat deze al in samenhang met de 

rest van het leerboek is geschreven. Zie ook hoofdstuk 1, van deze studie voor de opzet van het 
leerboek. 

 145 Jelgersma, a.w., 1926, dl. II, p. 405-430.
 146 Van der Hoeven, Psychiatrie, 1928, dl. III, p. 1-23.
 147 Carp, 1941 g, p. 4. Men bedenke dat Jelgersma zijn universitaire carrière begon als privaatdocent 

in de criminele antropologie. Van der Hoevens boek is bedoeld voor juristen.
 148 Carp, 1932 e. Zijn begrip persoonlijkheidszwakte vertoont veel overeenkomsten met het huidige 

concept van de borderlinestructuur. Het is mij niet duidelijk waarom Carp dit begrip verder niet 
gebruikt. De overige artikelen die min of meer over ‘psychopathieën‘ gaan zijn: 1928 b, 1933 e. 
Het eerste hoofdstuk uit De Psychopathieën komt vrijwel overeen met 1934 a. 
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Hoewel Carp zelf een indeling van de psychopathieën geeft, wordt hij niet moe 
te betogen dat indelingen relatief zijn en voorlopig. Hij gaat dan ook niet uit van 
een bestaande karakterologie, omdat de keuze van een karakterologie willekeurig is 
en een te statisch beeld zou geven. Carp schreef zijn boek in de hoogtijdagen van 
de karakterologie. Vele psychologen en psychiaters kwamen destijds tot een eigen 
indeling in karakters, een typologie. Deze groeiende interesse voor het karakter 
kan men zien als een reactie op de experimentele psychologie van het eind van de 
negentiende eeuw, waar aandacht voor de persoon totaal verdwenen was. Binnen 
de Nederlandse psychologie hield men zich in de jaren dertig weinig bezig met de 
studie van de persoonlijkheid.149

De karakterologie heeft zijn ontstaan onder meer te danken aan Julius Bahnsen 
met zijn Beiträge zur Charakterologie uit 1869. Nadien verscheen een stortvloed aan 
indelingen en opvattingen, waarvan vooral die van Ludwig Klages en de typologie 
van Kretschmer hun sporen nalieten in de Nederlandse psychiatrie. De Nederlandse 
psychiaters lieten zich niet onbetuigd in deze discussie. Van der Horst promoveerde 
op Constitutietypen bij geesteszieken en gezonden. Rümke en later Janse de Jonge 
schreven inleidingen in de karakterkunde.150

In dit verband willen wij met name de boven al genoemde Ernst Kretschmer 
vermelden, bekend door zijn boek Körperbau und Charakter uit 1921. Wij baseren 
ons op de analyse van Kouwer, die uitvoerig maar genadeloos kritisch is. Kouwer 
wijst erop dat al bij de romantische arts-filosoof Carus (1789-1869) het begrip 
temperament minder wordt gebruikt; in zijn tijd komt de term constitutie in 
zwang. Deze term wordt meestal opgevat als meer betrekking hebbend op de 
lichamelijkheid en erfelijkheid.151 De stap van constitutie naar lichaamsbouw die 
gemaakt wordt door Kretschmer ligt dan voor de hand. Kretschmer onderscheidt 
drie basale lichaamsbouwtypen: het leptosome (lang, dun), het atletische en het 
pycnische (rond, dik, gedrongen) type. Daarnaast werd nog een dysplastisch type 
onderscheiden. Met behulp van metingen en veel cijfermateriaal vond hij een 
correlatie tussen het pycnische type en de manisch-depressieve psychose en een 
correlatie tussen het leptosome type en schizofrenie. Er werd ook gezocht naar een 
lichaamsbouwtype dat veel zou voorkomen bij epilepsie. De resultaten vielen hier 
tegen: zowel atletische, leptosome als dysplastische typen werden gevonden. 

Kretschmer dacht dat tussen geestesziekte en gezondheid een glijdende schaal 
bestond. Het lag voor de hand om te zoeken naar karakters die een zekere 
gelijkenis zouden tonen met bepaalde geestesziekten en de eventueel ermee 
corresponderende lichaamsbouw. Hij onderscheidde twee constitutietypen: het 
cyclothyme en het schizothyme type. De constitutie verklaarde volgens hem 
zowel de psychische als de lichamelijke aspecten alsook de onvolledigheid van 

 149 Zie hoofdstuk 2. De meer functiegerichte benadering werd in Nederland vooral aangehangen 
door psychologen die zich met beroepskeuze bezighielden; zie Eisenga, Geschiedenis van de 
Nederlandse psychologie 1978, p. 130vv.; Derksen, Iedereen doet aan psychologie. Retorica en demarcatie 
in de Nederlandse psychologie 1892-1992, 1997, p. 78 vv. Zie ook hoofdstuk 2 van deze studie.

 150 Kouwer, Het spel der persoonlijkheid, 1963, geeft een uitvoerig, geestig en kritisch overzicht van 
alle pogingen om de persoonlijkheid psychologisch te benaderen. Zie ook: Rümke, a.w., 1929 
en Janse de Jonge, Karakterkunde, 1947.

 151 Kouwer, a.w., p. 224.
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het verband tussen lichaamsvorm en geestesziekte. Op basis van onderzoek bij 
psychisch normale pycnici en leptosomen probeerde hij tot een indeling te komen 
van normale karakters. Volgens Kouwer slaagt hij er niet in een definitie te geven 
van de normale karakters. Kretschmer spreekt over cyclothyme en schizothyme 
doorsneemensen. De termen cycloïd en schizoïd worden gereserveerd voor de 
abnormale ‘temperamenten’, die verwant zijn aan de manisch-depressieve psychose 
respectievelijk de schizofrenie.

Kretschmers leer is enorm succesvol geweest; zijn boek werd talloze malen 
herdrukt en hij vond veel navolging, onder meer van Sheldon, die in feite weinig 
nieuws toevoegde. Ook in Nederland is hij veel met instemming geciteerd. We 
wezen al op het proefschrift van Van der Horst. Deze gaat, evenals Rümke, in 1946 
nog uit van het vaststaan van Kretschmers vondsten.152 

Volgens Kouwer berusten de gegevens van Kretschmer op schijn: er is een correlatie 
tussen de indruk van de lichaamsbouw op de onderzoeker en de gevonden karakter-
eigenschappen. Hij concludeert: ‘In ieder geval moet de Kretschmer-Sheldonleer 
voorlopig als een volkomen overbodige constructie worden beschouwd.’153

Carp neemt het verband over dat Kretschmer postuleert tussen de pycnische 
lichaamsbouw, het cycloïde karakter en de manisch-depressieve psychose.154 Hij 
is echter kritisch ten aanzien van de term schizoïd. Deze term heeft verwarring 
gesticht; Carp noemt vaak Ewald die meende dat 90% van de mensheid schizoïd 
was, wat de term zinloos maakt. Carp neemt aan dat ‘schizoïde psychopathen’ 
in feite mensen zijn met een defect in het kader van schizofrenie.155 ‘Schizoïde 
psychopathie’ treft men dan ook niet aan in zijn indeling. In de derde druk van 
De Psychopathieën constateert hij dat het erfelijkheidsonderzoek naar de constitutie 
op de achtergrond is geraakt. Hij ziet wel de belofte van ‘structuuranalytisch’ 
erfelijkheidsonderzoek maar signaleert de methodologische moeilijkheden 
daarvan.156

2. Het psychopathiebegrip 
Onder een psychopathische persoonlijkheid verstaat Carp een persoonlijkheid 
die op basis van structuurafwijkingen ‘een belangrijk aanpassingsdefect vertoont 
aan de gemeenschap, hetzij zelve blijvend leed ondervindt als gevolg van haar 
disharmonische ontwikkeling’. De sociale stoornis lijkt dus voorop te staan, maar 
Carp spreekt ook over een defect in de aanpassing aan het eigen Zelf.157 De 
aanpassingsstoornis is vooral een stoornis in de ontwikkeling van de persoonlijkheid, 
dat wil zeggen een disharmonie in de elementen van de persoonlijkheid. Carp geeft 
een uitvoerige psychopathologische beschouwing van deze aspecten uitgaande van 
de psychologie die in Medische psychologie en Pathopsychologie wordt uitgewerkt. Alle 
disharmonieën in driftleven, karakter, temperament, intelligentie, psychomotoriek 
en gevoels-, denk- en wilsleven kunnen zo als psychopathie beschreven worden. Op 

 152 Van der Horst, Anthropologische psychiatrie, 1946, dl II, p. 181; Rümke, Psychiatrie, I, p. 78.
 153 Kouwer, a.w., p. 317.
 154 Carp, 1934 e, p. 351.
 155 Carp, 1937 f, p. 12,13. We noemden dat al eerder.
 156 Carp, 1948 e, p. 92 vv.
 157 Carp, 1941 g, p. 1 en 4.
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basis hiervan wordt ook de zwakzinnigheid als psychopathie opgevat. De definitie 
is dus heel breed en de grens met de normaliteit lijkt nauwelijks gemarkeerd. 
Carp onderkende dit probleem en onderstreepte daarom het criterium van een 
belangrijk aanpassingsdefect.158 Wat betreft de diagnostiek is niet het klinische beeld 
beslissend maar inzicht in de structuur en ontwikkeling van de persoonlijkheid; de 
hele levensloop moet in de diagnostiek betrokken worden.159 Bepaalde kenmerken 
komen vaak pas tot uitdrukking als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

De moeilijkheden van het psychopathiebegrip werden er niet minder op. In 
de derde druk van De Psychopathieën (1948) bespreekt Carp uitvoerig de diverse 
criteria die in de loop van de tijd werden genoemd. De afwijking van de norm 
is een criterium waarin volgens Carp een waardeoordeel schuil gaat, wat al blijkt 
uit het gebruik van het woord psychopaat als scheldwoord. Een tweede criterium 
is sociaal-psychologisch van aard: de betrokkene lijdt zelf of veroorzaakt lijden en 
geeft zo een verstoring van het ‘gezelschapsleven’. Diverse auteurs hebben getracht 
ook somatische kenmerken te vinden; Carp hecht wel belang aan die zoektocht. 
Hij meent dat er sprake kan zijn van een retardering in de lichamelijke ontwikke-
ling die gepaard kan gaan aan psychische onrijpheid. Mogelijk werd deze gedachte 
hem ingegeven door de opkomst van de psychosomatische geneeskunde, waarmee 
hij zich na 1950 meer zou bezighouden. Hij gaat uit van de eenheid van lichaam 
en geest en schrijft dan: ’Mede op grond van deze eenheid is het zeer aannemelijk, 
dat de psychosomatische structuur van den Mensch juist bij de psychopathie – als 
psychosomatische structuuranomalie – aanleiding zal geven tot een wisselwerking 
op beiderlei gebied.’160 Een volgend criterium betreft de vorm: er is een misvor-
ming van de persoonlijkheidsstructuur. Als laatste criterium noemt hij de erfelijk-
heid maar hij onderstreept dat de fenotypische gestalten weinig richting geven aan 
onderzoek. Uitvoerig staat hij stil bij de diagnostische problemen. Het mag geen 
diagnose per exclusionem zijn, geen diagnose op basis van onmacht of verlegen-
heid.

Zijn beschouwingen over het psychopathiebegrip zijn vermoedelijk beïnvloed 
door zijn studie van de psychotherapie in de jaren na 1945. Verder is ook de 
ontwikkeling van de kinderpsychiatrie van belang. Bij het omgrenzen van het 
psychopathiebegrip doet hij een poging om te beschrijven hoe de voorstadia 
van psychopathie op de kinderleeftijd te herkennen zijn. Hij ziet deze vooral in 
afwijkingen aan het aanpassingsvermogen. In dat verband stelt hij voor te spreken 
van ‘omgangsstoornissen’, omdat het gaat om de verhouding tot de ander. De aanzet 
tot zijn antropologische opvattingen tekent zich hier al af. Hij ziet psychopathie 
vooral als een tekort of defect in ‘begaafdheid der persoonlijkheid’, wat tot uiting 
komt in stoornissen in het gevoel, de wil en het intellect. ‘Gevoelsarmoede’ is 
daarbij volgens Carp het belangrijkste omdat die niet te veranderen lijkt.161 Carps 

 158  Carp is hierin verrassend modern; de DSM IV heeft veelal als criterium voor een stoornis, 
dat er in aanzienlijke mate sprake dient te zijn van lijden, zo ook in de algemene criteria 
van persoonlijkheidsstoornissen. Zie: APA: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders. 
Overigens verschilt ook Carps opvatting niet veel van de algemene criteria in de DSM IV.

 159 Carp, 1941 g, p. 15, en p.VIII.
 160 Carp, 1948 e, p. 6-7.
 161 Idem, p.19 vv.
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visie op het verschil met neurose en de samenhang van neurose en psychopathie 
komen later aan de orde. 

Hoe zag Carp het verband tussen aanleg en milieu? Hij stelde duidelijk dat er geen 
plaats meer was voor de degeneratieleer van Morel. De bijdrage van de erfelijkheid 
was niet aan twijfel onderhevig, maar het was allerminst duidelijk wat er werd 
overgeërfd. Hij betwistte niet een sterke erfelijke component in het temperament. 
Het milieu en dan vooral de opvoeding speelt echter een belangrijke rol, waarbij 
identificatie als intrapsychisch proces een intermediair mechanisme is. Klinisch zijn 
aanleg- en milieufactoren niet uit elkaar te halen. Dat is nog wel mogelijk bij ziekten 
die in hun beloop op psychopathie lijkende beelden geven, zoals encefalitis en 
trauma capitis. Carp wil in deze gevallen liever spreken van psychopathisering.162 

In de derde druk van De Psychopathieën stelt Carp dat psychopathie niet te 
genezen is, maar hij voegt er aan toe dat niettemin in de persoonlijkheidsstructuur 
veranderingen kunnen optreden, door milieu, levenservaringen en de levenscurve. 
En met de opmerking: ‘ook de menselijke ziel streeft naar harmonie en vindt deze 
gelukkig meermalen (…)’, laat hij even iets van zijn achterliggende mensopvatting 
zien.163

3. De classificatie van psychopathieën 
Carps wil met zijn classificatie recht doen aan de levensloop en aan stoornissen in 
de persoonlijkheidsstructuur. Daarom vond hij het zinloos uit te gaan van een vaste, 
altijd sterk betwistbare, indeling in karakters. Het lijkt een probleem te zijn waarmee 
hij heeft geworsteld. De titel ‘dynamisch-clinische indeling’ uit de eerste en tweede 
druk wordt in de derde druk vervangen door ‘statisch-dynamische indeling’. Carp 
heeft deze wijziging niet toegelicht.164

Hij onderscheidt globaal vier groepen psychopathieën op basis van temperament, 
driftleven en karakter, intelligentie en psychomotoriek. Deze indeling komt overeen 
met de analyse van de persoonlijkheidsstructuur in Medische psychologie en Pathopsy-
chologie (1947).

De temperaments- en de driftpsychopathieën vormen de grootste groep, althans 
wat betreft het aantal typen dat daarin is ondergebracht. Carp geeft niet een scherpe 
definitie van temperament; hij lijkt er vooral habituele stemmingsafwijkingen mee te 
bedoelen. Daaronder vallen hyperthymen, hypothymen en dysthyme psychopaten.

Psychopathieën op basis van driftleven en karakter worden als een grote groep 
genomen. De indeling stoelt op verschillende principes. Enerzijds een dimensioneel 
principe: een verlaging respectievelijk verhoging van een bepaalde drift. Daarnaast 
wordt ook gesproken van een misvormde ontwikkeling van het driftleven. Een an-
der uitgangspunt is het structurele model van de persoonlijkheid van Freud, de on-
derscheiding in Es, Ich en Über-Ich. In de indeling worden alleen afwijkingen van 
de vitale drift, van de erotische drift (libido) en van de egoïstische drift onderschei-

 162 Carp, 1941 g, p. 86.
 163 Carp, 1948 e, p. 32.
 164 Men vergelijke Carp, 1941 g, p. 97 en 1948 e, p.118. Ik merk hier nog op dat de beschrijving van 

de verschillende psychopathische persoonlijkheden (hoofdstuk V) van de hand is van Fortanier, 
maar dat zal ongetwijfeld met de instemming van Carp zijn gebeurd. Het hoofdstuk over de 
indeling is van Carp zelf.
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den. Onder de vitale drift verstaat Carp zowel de drang tot behoud van het leven en 
de erotische drift; de egoïstische drift wordt nog uitgesplitst in een bestaansdrift (die 
gericht is op het voortbestaan van de persoonlijkheid) en de machtsdrift.

De perversies worden in het kader van afwijkingen van de erotische drift bespro-
ken. Jelgersma had in zijn leerboek een kleine, aparte paragraaf gereserveerd voor de 
perversies, waarin vooral op de homoseksualiteit werd ingegaan. Carp ziet de per-
versies als een tussenschakel tussen neurotische en psychopathische reactievormen. 
In veel gevallen is een aanlegfactor van belang; vaak is slechts een geringe aanleiding 
voldoende voor het manifest worden van de perversie. ‘Perversen’ worden omschre-
ven als personen ‘welke door een abnormale fixatie van het erotische driftleven op 
pregenitale stadiën van ontwikkeling een misvorming van hun sexualiteit en een 
abnormale gevoelsinstelling ten opzichte van Ik-vreemde persoonlijkheden, van het 
eigen Zelf en sommige objecten hebben verkregen.’165 Carp maakt in zijn definitie 
gebruik van het psychoanalytische begrippenmateriaal. In hoofdstuk 4 gaan we daar 
nader op in.

Stoornissen in het Ik uiten zich als stoornissen in de individuatie, overigens 
samengaand met een gebrekkige Ideaal-Ik-vorming. Het Ideaal-Ik kan te sterk of te 
zwak ontwikkeld zijn, maar kan ook geïsoleerd zijn.

Ten slotte noemt Carp de psychopathieën op basis van intelligentie en psycho-
motoriek. Onder de eerste groep valt de zwakzinnigheid. Dit mag in eerste instantie 
vreemd aandoen maar de indeling is consistent met de definitie; de zwakzinnige 
heeft immers een aanpassingsdefect. Ook in de hedendaagse classificatie van de DSM 
IV noteert men de zwakzinnigheid op de as van de persoonlijkheidsstoornissen.

De groep op basis van psychomotore ontwikkelingsstoornissen vindt men niet 
terug in hedendaagse indelingen. Afwijkingen in de psychomotoriek worden nu 
vaak herkend als onderdeel van een neurologische/neuropsychiatrische stoornis, 
bijvoorbeeld de motorische problemen bij het syndroom van Asperger.

Gezien het belang dat Carp hecht aan de aanlegfactor bij psychopathieën, verbaast 
het niet dat de analytische grondslag waarop hij zijn bespreking wil baseren slechts 
deels herkenbaar is. Het is niet zinvol in detail in te gaan op zijn indeling. Carp 
onderstreept bovendien bij herhaling het arbitraire karakter van zijn onderschei-
dingen.

Het debat over aanleg versus milieu, waaraan Carp in zijn boek een bijdrage 
leverde, bleef voortduren. Kraus onderscheidde nog tussen aanleg- en ontwikke-
lingspsychopathie, Kloek vond de term aanlegpsychopathie eigenlijk overbodig.166 
Genetische factoren van persoonlijkheidsstoornissen staan momenteel weer in de 
belangstelling; de tegenstelling tussen aanleg versus milieu lijkt door de aandacht 
voor gen-omgevingsinteracties achterhaald. 

Wie de latere literatuur over het thema persoonlijkheidsstoornissen in Nederland 
in ogenschouw neemt, kan niet anders concluderen dan dat Carps De Psychopathieën 
als een mijlpaal gezien moet worden in de ontwikkeling van dit begrip. Hij biedt een 

 165 Idem, p. 104, p. 7 en 27.
 166 Kraus, Leerboek der psychiatrie, 1968, Hfst 23; Kloek, (1965): Psychopathieën bezien vanuit de 

klinisch-psychiatrische en sociale gezichtshoek, in Prick en Van der Waals, Nederlands Handboek 
der Psychiatrie, dl III, p.319.
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indeling op basis van een theoretisch model van de persoonlijkheid en combineert 
deze met een visie op de psychopathogenese, die rekening houdt met zowel aanleg 
als psychogenetische factoren. 

V. Neurosen

1. Het neurosebegrip en Carps indeling
Carp heeft zich al vroeg met de neurosen bezig gehouden. Zijn eerste publicaties 
daarover worden gebundeld in Over Dwangneurosen uit 1929. In 1932 verschijnt De 
Neurosen als een handleiding voor huisartsen. Voor de praktijk van de algemene arts 
vond Carp dit onderwerp veel belangrijker dan de psychosen. In die zin breekt hij 
met een traditie en verschilt hij van Jelgersma. Wellicht weerspiegelt deze wending 
een bekender raken van de algemene arts met de psychiatrie. In de tweede druk 
van De Neurosen uit 1939 heeft hij de indeling aanzienlijk veranderd en een eerder 
artikel over ‘neurotische levenshouding’ als inleiding toegevoegd. Met de derde 
druk krijgt De Neurosen de plaats van het vierde deel van het leerboek, na De 
Psychopathieën. 

Hutschemaekers heeft in zijn historisch-psychologische studie Neurosen in Ne-
derland aangetoond dat het denken over neurosen weinig uniform is. Het enige 
overkoepelende kenmerk leek te zijn dat er sprake is van een verondersteld maar 
niet aantoonbaar of lokaliseerbaar defect. Naast een medisch model is er volgens 
Hutschemaekers alle reden voor een historisch-contextualistische benadering, vol-
gens welke de neurose als een vorm van betekenisverlening kan worden geduid.167 
We zullen zien dat Carp enerzijds wel vasthoudt aan een klinische descriptie van 
neurosen volgens het medische model, anderzijds een existentiële wending geeft 
aan het neuroseconcept. 

Nergens neemt Carp meer afstand van het nosologisch ziektebegrip dan in zijn 
neuroseconcept. We zagen al dat in Jelgersma’s indeling de neurosen verspreid te 
vinden waren. Hij beschouwde psychasthenie en hysterie als kiempsychosen en dat 
impliceerde een erfelijke basis. De neurasthenie werd als een intoxicatiepsychose 
opgevat. Neurasthenie was volgens Jelgersma het gevolg van uitputting, die zich 
uitte zich in extreme vermoeidheid. De oorzaak zag Jelgersma vooral in sociaal-
culturele factoren: het boven zijn stand leven, de eisen die gesteld werden door 
bepaalde beroepen en de snelheid van het moderne leven. Freud had neurasthenie in 
verband gebracht met een inadequate seksuele bevrediging. Het tekent Jelgersma’s 
onvolledige receptie van Freud dat hij juist in dit verband seksuele factoren niet 
noemt.168

Carp besteedt heel wat meer bladzijden aan de neurosen dan Jelgersma en komt 
ook tot een meer psychodynamische en etiologische definitie. In de eerste druk 
van De Neurosen geeft hij een vage definitie van neurose. ‘Aannemend dat het 

 167 Hutschemaekers, Neurosen in Nederland. Vijfentachtig jaar psychisch en maatschappelijk onbehagen, 
1990, p. 114-116, 236 vv. 

 168 Jelgersma, Leerboek der psychiatrie, dl III, Hfst X. Over Freuds opvattingen zie: Laplanche en 
Pontalis, Das Vokabular der Psychoanalyse,1973, lemma: Aktualneurose. 
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neurotische in het algemeen gelegen is in een onvermogen tot het vinden van 
een adequate oplossing van intra-psychische conflicten, waarin de persoonlijkheid 
verstrikt is geraakt krachtens de wisselwerking tussen aanleg en milieu, behoeften 
en eisen (…)’169 In de derde druk heet het: ‘Neurotisch in psychoanalytische zin is 
de Mens, die – onderworpen aan de macht van zijn seksueel begeren – dit begeren 
in een neurotische levenshouding en zijn seksuele levensproblematiek tot een 
schijnoplossing poogt te brengen.’170 Hij stelt dat naast het neurosebegrip van Adler, 
die de mens als slaaf van zijn heerszucht ziet. Zijn eigen definitie is uiteindelijk 
breed en overkoepelend: ‘Neurotisch is de geesteshouding van diegenen, welke een 
compromis hebben moeten sluiten tussen de levensnoodzaak en een onvermogen 
het eigen zijn te rechtvaardigen.’171 Het oorspronkelijke begrip is zo een existentiële 
notie geworden; deze staat dus ver af van een nosologisch ziektebegrip. Neurose 
is geen ziekte, maar een deficiënte aanpassing aan het leven. We zien hier weer het 
gebruik van het deficiëntiebegrip. Het nieuwe neurosebegrip past beter in Carps 
personalistische opvatting van de mens; neurose is ten diepste een stoornis in de 
zelfverwerkelijking. In de neurotische houding is sprake van zelfbedrog, waarmee 
men zichzelf rechtvaardigt. Het valt te vermoeden dat Carp tot dit veranderde 
neurosebegrip kwam door zijn studie van Adler en Jung; hij geeft dit zelf niet 
aan. De notie van zelfbedrog past bij de fictieve levenslijn die impliciet is in het 
neuroseconcept van Adler. Het idee van zelfverwerkelijking vonden we al in de 
notie van zelfontplooiing, maar de term op zich is jungiaans, zoals we nog zullen 
zien in hoofdstuk 4. 

Hoe zag Carp de oorzaak van de neurose? Enerzijds speelt hier de constitutie 
een rol, in de zin van de ‘persoonlijkheidsstructuur met al haar werkzame geestes-
functies’. Deze ‘geestelijke constitutie’ wordt deels als erfelijk beschouwd. Ander-
zijds is de levensgeschiedenis van belang, maar de persoonlijkheidsstructuur bepaalt 
hoe gebeurtenissen worden beleefd. Deze ‘inwendige levensgeschiedenis’ is een 
’belevingsgeschiedenis.’172 

Bij neurosen is de invloed van de constitutie minder groot en die van de 
levensgeschiedenis groter dan bij de psychopathieën. ‘Neurose en psychopathie 
staan tot elkaar in eenzelfde verhouding als milieu en aanleg.’ Dat impliceert ook 
dat Carp de neurose als in principe reversibel ziet en psychopathie in principe als 
irreversibel.173 In de praktijk ziet hij echter allerlei mengvormen tussen neurose en 
psychopathie.

De invloed van de constitutie blijkt uit het beperkte aantal neurosevormen, 
waarbij Carp zich aansluit bij Freuds indeling in een erotisch type, een dwangtype 
en een narcistisch type, waar respectievelijk voelen, denken en willen, en de begeerte 
naar macht de hoofdrol spelen. Ze corresponderen met hysterie, dwangneurose en 
neurasthenie. 

 169 Carp, 1932 f, p. 14
 170 Carp, 1947 e, p. 3. Het eerste hoofdstuk komt overeen met 1938 j. De derde druk (1947 e) is 

nauwelijks gewijzigd t.o.v. de tweede druk, 1939 g. 
 171 Carp, 1947 e, p. 1.
 172 Carp, idem, p. 6.
 173 Carp, 1948 e, p. 24 (citaat), p. 26 vv.



95

De levenshouding bij de hysterie kenmerkt zich door gebondenheid en verlangen 
naar geborgenheid en veiligheid, in tegenstelling tot de overmatige drang tot 
individualisering bij de dwangneurose. Als derde ‘archaïsche vorm’ noemt Carp 
de neurasthenie waarbij de twijfel aan de eigenwaarde het centrale kenmerk is. 
Deze levensonmacht leidt dan juist tot een verstard vasthouden aan het eigen 
zelf. Carp gebruikt dus de term neurasthenie in een heel andere betekenis dan 
Jelgersma. In de kliniek vindt men een menging van hysterische, dwangneurotische 
en neurasthene reactievormen, maar meestal ligt op één van de drie het accent, wat 
dan de uiteindelijke diagnose bepaalt.

Hoewel Carp een pleidooi voor de term neurotische levenshouding houdt, gaat 
hij in de tweede en derde druk van De Neurosen toch van een traditionele indeling 
uit. Het lijkt erop dat hij hiermee tegemoet wilde komen aan de praktische 
bruikbaarheid. In vergelijking met de eerste druk is de driedeling te herkennen 
in hysterie, dwangneurose en neurasthenie; daarnaast zijn er aparte hoofdstukken 
over ’nervositas’ en ‘tics en kramptoestanden’. De orgaanneurosen, depersonalisatie 
en angstneurosen, die aparte hoofdstukken toebedeeld kregen in de eerste druk, 
worden nu gerangschikt onder de hysterie, wat dus een zeer brede, overkoepelende 
term wordt. 174 Volgens Van der Hoop liet Carp hiermee de klinische systematiek 
prevaleren boven een indeling gebaseerd op psychodynamische mechanismen.175

In het volgende hoofdstuk komt Carps verhouding tot Freud en de psychoanalyse 
uitgebreid aan bod en in dat verband keert de neurotische problematiek als thema 
terug. We maken nog een aantal algemene opmerkingen over Carps neurosenleer.

Bij alle, vaak uitvoerige beschrijvingen van neurotische beelden komt de pro-
blematiek van constitutie versus de levensgeschiedenis terug. Daarbij maakt Carp 
vooral gebruik van de inzichten van Freud maar ook van die van Adler. De wijze 
waarop hij dat doet, kunnen we eclectisch noemen. Een eigen toevoeging ligt in de 
aandacht voor de angst voor de dood. Deze speelt een rol bij bijvoorbeeld de ‘hart-
neurose’ en de hypochondrie. In samenhang met het thema van levensproblematiek 
spreekt Carp over levensangst. Thema’s van dood en leven keren terug in Carps 
latere werk. Neurotische angst is het overkoepelende kenmerk van alle neurosen. 
Deze verschilt van de signaalangst als reactie op een gevaar in de buitenwereld. 
Neurotische angst is een reactie op een gevaar uit de binnenwereld; ook deze angst 
wortelt in de drang tot zelfbehoud. Men herkent hierin de tweede angsttheorie van 
Freud. Carp legt overigens een accent op de gewetensangst en het schuldgevoel. 

Een tweede opmerking betreft de rol van het psychotrauma in de levensgeschiede-
nis. Bekend is dat Freud in zijn latere theorie over de neurosen aan de fantasie een 
veel grotere rol ging toekennen dan aan feitelijke psychotraumata en zelfs meende 
dat deze niet hadden plaats gevonden. Carp lijkt deze verschuiving bij Freud niet 
te onderkennen; deze vormt ook geen punt van discussie. Hij ruimt echter een 
belangrijke plaats voor psychotraumatische gebeurtenissen in, zij het dat hij meent 
dat er een verschillende dispositie kan zijn voor de vorming van ‘emotionele com-

 174 Carp 1947 e, p. 65-111, komt, nu onder de titel ‘Algemene symptomatologie’ overeen met 1932 
f, p. 221-268. De conversies worden vervolgens samengevoegd met de orgaanneurosen.

 175 Van der Hoop, Boekbespreking van E.A.D.E. Carp, De Neurosen, 1947, 1948.
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plexen’. In dat verband is opvallend dat in een van de schaarse ziektegeschiedenis-
sen in De Neurosen seksueel misbruik aan de orde komt. Carp merkt in dit geval op 
dat de ‘fixatie aan infantiele gevoelsverhoudingen’ van groter belang is dan het feit 
van het psychotrauma op zich; door deze ‘sensibilisatie’ kan het psychotrauma als 
een katalysator werken. Maar deze dispositie is niet een noodzakelijke voorwaarde. 
Ook gezonden kunnen hysterische reacties tonen bij ‘plotselinge optredende of 
chronische bedreiging van het Ik-bestaan’.176 Deze opvattingen van Carp doen 
modern aan. De beschrijving van wat nu een posttraumatische stressstoornis heet, 
treft men aan onder de rubriek hysterie. Seksueel misbruik wordt door Carp hier, 
maar ook elders, allerminst verwezen naar het rijk der fantasie zoals Freud dat in 
zijn latere opvattingen had gedaan.177 De vraag doet zich dan voor waarom hij toch 
weinig aandacht schenkt aan deze traumata. Op basis van andere ziektegeschiede-
nissen in het werk van Carp denken wij dat seksueel misbruik hem niet speciaal 
opviel, omdat het werd gezien als passend bij een bepaald beschavingsniveau. In die 
opvatting paste een ruwe levensstijl inclusief slaan en misbruik bij de lagere sociaal-
economische klasse. Mishandeling en misbruik werden niet als aparte oorzaken ge-
zien, maar dat impliceert niet dat er helemaal geen aandacht aan werd besteed. Zo 
vermeldt Carp in diverse ziektegeschiedenissen situaties van schrijnende armoede. 
Hij noemde de neurose dan ook in de eerste plaats een verwaarlozingsprobleem, 
waarmee hij vooral aan de verwaarlozende opvoeding dacht. Al die factoren komen 
echter samen: ’In een milieu, waarin het gemeenschapsleven zich slechts onder 
de grofste en meest groteske vormen openbaart, waarin de jonge persoonlijkheid 
vanaf de vroegste jeugd getuige heeft te zijn van conflicten tussen ouders, van ge-
brek en ellende, van dronkenschap en ontucht, maakt de verwaarlozing evengoed 
haar slachtoffers als in een milieu, waarin feitelijk geen gemeenschapsleven heerst, 
of waar overdadige tederheid en verwenning afgewisseld worden met geheel over-
gelaten zijn aan eigen lot of aan ‘willekeurig’ gekozen opvoeders.’ 178

2. Dwangneurosen
Het voert te ver alle neurosen uitvoerig te bespreken. Bovendien is de terminologie 
met betrekking tot de neurosen sterk veranderd. In de Nederlandse psychiatrie is 
het neurosebegrip met de invoering van de DSM III-classificatie in 1980 zelfs 
verdwenen. Als voorbeeld van Carps opvattingen over neurosen besteden we 
hieronder aandacht aan de dwangneurose. Deze is onder de benaming obsessief-
compulsieve stoornis het meest herkenbaar is gebleven. Aan de hand van het 
voorbeeld van de dwangneurose wordt tevens de historische lijn met Jelgersma en 
Janet zichtbaar.

Jelgersma bespreekt de dwangneurose onder de brede term psychasthenie en volgt 
daarin Janet. Onder dat begrip vallen zowel fobieën en dwang als tics. De algemene 
karakteristiek van de kiempsychosen is goed te adstrueren aan dit ziektebeeld. 

 176 Carp, 1947 e, p. 83.
 177 Herman, Trauma en herstel. De gevolgen van geweld - van mishandeling thuis tot politiek geweld,1993, 

Hfst 1, Een vergeten geschiedenis.
 178 Carp, 1948 e, p. 29, 104. Het is wel opmerkelijk dat hij dit stelt in De Psychopathieën, terwijl het 

in dit citaat juist gaat over de milieu-invloeden en niet over de constitutie.
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Jelgersma stelt dat we in feite elk symptoom van de kiempsychosen kunnen vinden 
bij normalen, zij het in mindere kwantiteit. Het kenmerk van de geleidelijke 
overgang met de normaliteit is in het voorbeeld van de psychasthenie heel duidelijk. 
Verder is de overlap en de verwantschap met de manisch-depressieve psychose 
uitgesproken. Men vindt altijd een angstig-depressieve grondstemming. Jelgersma 
beschrijft vrees als een sterke reactie op een waarneming. Deze overdreven vrees 
komt ‘omdat zij het symbool is voor iets anders, dat onbewust is en door analyse 
gevonden kan worden.’179 Ondanks deze verwijzing naar de psychoanalyse gaat 
hij in dit verband niet in op Freuds inzichten. De selectie van een specifieke vrees 
verklaart hij door een associatief proces en hij blijft in dit opzicht in het paradigma 
van de associatiepsychologie. Het is opnieuw een aanwijzing dat Jelgersma de 
psychoanalyse niet volledig heeft geassimileerd. Naar hedendaagse maatstaven 
maakt Jelgersma weinig onderscheid tussen dwang en drang.

Obsessies beschrijft Jelgersma als een intellectueel proces dat zich voltrekt tegen 
de wil van de persoon. Als dwang optreedt in handelingen spreekt Jelgersma van 
een impuls. Het hoeft niet te verbazen dat hij in dit verband criminele handelingen 
bespreekt, die de hedendaagse psychiatrie onder de impulsstoornissen rekent. De tic 
wordt gezien als een handeling die eerder doelmatig is geweest en dat doelmatige 
karakter heeft verloren. 

Carps hoofdstuk over dwangneurose in het leerboek is grotendeels identiek met 
Over dwangneurosen uit 1929, voor zover wij konden nagaan de eerste Nederlandse 
monografie over dit onderwerp.180 Het vernieuwende van dit boek is gelegen in 
het vermelden van de psychoanalytische behandelmethode en in het integreren 
van de analytische ideeën in de klinische-psychiatrische zienswijze. Carp staat hier 
dichter bij Freud dan bij Janet, hoewel hij deze laatste vaak met respect citeert.

Wat betreft de classificatie bespreekt Carp de afgrenzing van de dwangneurose 
ten opzichte van de schizofrenie. We zagen al dat Carp eerder dwangneurose en 
schizofrenie onder het begrip schizosen liet vallen maar later dit begrip niet meer 
noemt. Bleuler vatte dwangneurose op als een verkapte vorm van schizofrenie. Deze 
opvatting wijst Carp af. Er bestaan volgens hem wel mengvormen of ziektebeelden 
die lijken op dwangneurosen maar zich later ontpoppen als schizofrenie.181 

De dwangneurose wordt ook nader afgebakend van de psychasthenie. De 
psychasthenie van Janet was een weids omschreven ziektebeeld waarin Janet (later) 
ook schizofrenie onderbrengt. Carp gebruikt de term psychasthenie nog wel maar 
dan in de betekenis van de (vaag omschreven) ‘psychasthene toestandsbeelden 
volgens Janet’, waarin zowel dwangverschijnselen als hysterische symptomen en 
depersonalisatie passen.182

 179 Jelgersma, a.w., dl II, p. 170.
 180 Carp, 1929 d. Ook dit boek bestaat grotendeels uit eerder verschenen artikelen. De eerste 4 

hoofdstukken corresponderen met: 1927 j, 1927 i, 1928 b, 1928 f. Hoofdstuk V en VI zijn niet 
eerder gepubliceerd. We grijpen hier wel eens op terug, omdat in het leerboek sommige details 
worden weggelaten. Het hoofdstuk over dwangneurosen uit het leerboek is echter geheel op 
1929 d gebaseerd.

 181 Carp, 1927 i. Voor het bestaan van dergelijke beelden bestaat ook momenteel weer aandacht. 
 182 Carp, 1947 e, p. 234.
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De classificatie van Carp blijkt op twee principes te stoelen, enerzijds de fenomenologie, 
anderzijds de psychoanalytische theorie. Fenomenologisch grenst hij de dwangneurose 
af van de depressie en van de waan. Jelgersma zag de manisch-depressieve psychose als 
de centrale kiempsychose; alle ziektebeelden kennen mengvormen met de manisch-
depressieve psychose, zo ook de dwangneurose. Carp maakt enkele opmerkingen om 
het onderscheid tussen dwang en manisch-depressieve psychose te verduidelijken. Hij 
ziet klinisch wel verwantschap maar dat doet niets af aan het nut van het onderscheid. 
In psychoanalytisch opzicht raken bij een depressie (libido)betrekkingen met de 
objecten verloren, bij de dwangneurose blijven deze behouden. De afgrenzing van 
dwangneurose van de waan kan moeilijk zijn. Soms zijn dwanggedachten bijna niet 
te onderscheiden van overwaardige denkbeelden, bijvoorbeeld bij smetvrees. De 
patiënt ziet dan niet het overdreven karakter van zijn denkbeeld.

In het leerboek maakt Carp onderscheid tussen neurotische en karakterologische 
reactievormen.183 Uitvoerig bespreekt hij eerst het dwangneurotische karakter. Carp 
ziet wel het waardevolle van het zoeken naar een verband tussen karakter, opgevat als 
aanleg, en geestesziekte, maar heeft ook kritiek. We noemden al Ewald die berekende 
dat 90% der mensheid een schizoïd karakter zou hebben, zodat deze term weinig 
verklarende waarde behield.184 Het lijkt erop dat Carp de discussie met tijdgenoten 
hieromtrent niet wilde aangaan, want veiligheidshalve plaatst hij het dwangneurotische 
karakter binnen het schizoïde, al wil hij het wel afgrenzen. Het is onduidelijk hoe hij 
de verhouding ziet tussen deze beschouwingen over aanleg en de psychoanalytische 
verklaringen. Hij volgt Freud in zijn beschrijving van het dwangneurotische karakter: 
spaarzaam, eigenzinnig en nauwgezet. 

De dispositie tot de dwangneurose is door Freud gezocht in een ontwikkelings-
remming van de libido met een fixatie in het anale stadium. Daarnaast is er een 
abnormaal strenge ontwikkeling van het geweten. Carp legt op het laatste de nadruk. 
Een aanwijzing voor het strenge geweten is dat zelfbestraffing en boetedoening veel 
voorkomende elementen in de dwangneurose zijn. Verder wijst Carp op een ‘aanleg 
tot een sensitief belevingstype’; dat laatste was beschreven door Kretschmer als over-
gevoelig, met een grote neiging tot het behouden van indrukken en daardoor met 
een grote neiging tot affectstuwing.185 

Carp concludeerde dat het dwangneurotische karakter een factor is bij het ontstaan 
van dwangneurose, maar geen voldoende voorwaarde. Er moet nog iets anders bij 
komen: een aparte erfelijke factor, een conflict tussen seksualiteit en geweten, of een 
stoornis in de associatie.186

Carp bespreekt slechts kort de diverse vormen van dwangneurose. Uitvoeriger is 
hij over de pathogenese. Hierin spelen psychoanalytische beschouwingen een rol 
naast de opvattingen van Janet. Carp noemt in het bijzonder diens idee van een 
verzwakking van de psychische spankracht. Bekend is het verschijnsel bij gezonde 
mensen dat bij vermoeidheid en het begin van de slaap een bepaald idee niet 
losgelaten kan worden; zo kan dwangmatig piekeren worden gezien als gevolg van 
verzwakking van de spankracht. 

 183 Idem, p. 303.
 184 Idem, p. 318; ook in 1926 c.
 185 Idem, p. 306 vv.
 186 Carp, 1928 f, in 1929 d, p. 62; 1947 e, p. 307 vv.
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Carp gaat ook te rade bij cultureel-antropologen. Is het archaïsche denken te 
vergelijken met het magisch denken van de dwangneuroticus, die bijvoorbeeld 
moet denken dat hij iemand mogelijk heeft verwond? Juist bij de bespreking van 
de dwangneurosen treft de werkwijze van Carp om vele verklaringsmodellen naast, 
helaas ook nogal eens door elkaar, te bespreken. Hij concludeert dan dat voor de 
dwangneurose geen enkele verklaring voldoet.

Conclusie
In de eerste fase van Carp als auteur staat de klinische psychiatrie centraal. Zijn 
vele publicaties op dit gebied culmineren in een omvangrijk leerboek. Het is een 
kritische verwerking van theorievorming en onderzoek, waarbij de Duitstalige 
traditie prominent is, maar waar ook het werk van Janet nog duidelijk in doorklinkt. 
De manier waarop het leerboek tot stand is gekomen, leidt ertoe dat het niet altijd 
consistent is. Daardoor is ook niet altijd zichtbaar dat Carp vanaf het begin uitgaat 
van een wijsgerig kader, dat pas in Medische psychologie en pathopsychologie meer 
expliciet besproken wordt. 

Terwijl bij zijn leermeester Jelgersma nog gesproken kan worden van een ‘psychiatrie 
zonder ziel’, is bij Carp de persoon het centrum van zijn psychiatrie geworden. 
Uitdrukkelijk wordt psychiatrie in verband gebracht met een mensbeschouwing, 
waarin de mens niet alleen als een biologisch bepaald organisme, maar ook als een 
sociaal wezen en als een persoon die streeft naar spirituele vervulling wordt gezien. 
Carp blijkt geïnspireerd te zijn door het personalisme van Stern en door neo-
vitalistische denkers, onder wie Maeder, bij wie een teleologische beschouwingswijze 
centraal staat. Het is het leven zelf dat naar een doel streeft en juist dit levensprincipe 
valt niet te verklaren met behulp van causaal-materialistische begrippen. 

Naast de inspiratie uit het personalisme en het neovitalisme is Carps psychiatrie 
doordrenkt van de psychoanalyse. Vanaf 1924 heeft Carp geprobeerd stoornissen 
inhoudelijk te begrijpen met behulp van het psychoanalytische gedachtegoed, 
waarin Freud de boventoon voert, terwijl voor Adler een kleine plaats is ingeruimd.187 
Daarom kunnen we zowel spreken van een dynamische als van een psychodynamische 
psychiatrie. 

Ondanks deze wijsgerige grondslag en het vertrekpunt vanuit de persoonlijkheid 
wordt het raamwerk van Carps klinische psychiatrie gevormd door de traditionele 
systematiek en classificatie. Als leerling van Jelgersma beklemtoonde Carp wat hij 
aan hem te danken had, maar dat neemt niet weg dat hij radicaal verschilt van 
zijn leermeester. Allereerst doordat hij afstand neemt van diens biologistische en 
materialistische visie en in de tweede plaats van het daardoor bepaalde ziektebegrip. 
Daarmee breekt hij met de nosologische opvatting van Kraepelin en volgt, vooral in 
zijn bespreking van schizofrenie, meer de lijn van Bleuler. 
In zijn classificatie blijft Carp terminologisch bij algemeen aanvaarde opvattingen. 
Hoewel hij spreekt van (geestes)stoornissen ziet hij deze eerder als een syndroom; 
het syndroom kan als een heuristische eenheid dienst doen. Scherper dan 
voorgangers onderscheidt hij tussen psychose, neurose en psychopathie. Door zijn 

 187 Het eerste psychoanalytische artikel is: 1924 b.
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psychiatrie zo te structureren heeft hij de neurosen en ook de psychopathieën als 
aparte groepen neergezet en als het ware geëmancipeerd. Dit onderscheid heeft tot 
de invoering van de DSM-III doorgewerkt in de Nederlandse psychiatrie. 

In het verlengde van zijn syndromale opvatting over classificatie bestaan er geen 
scherpe afgrenzingen tussen tal van stoornissen. Begrippen zoals ‘een schizofrene 
reactievorm’ worden breed gebruikt, terwijl anderzijds wordt aangenomen dat 
schizofrenie uiteindelijk berust op het vooralsnog onbegrepen ’schizofrene 
proces’.

In zijn denken over etiologie en pathogenese hanteert Carp een bio-psycho-
sociaal model avant la lettre, al kent hij aan de aanlegfactor een onevenredig groot 
gewicht toe. Een psychopathische constitutie wordt aangenomen als kwetsbaar-
heidsfactor voor het ontwikkelen van de zogenaamde endogene psychosen: de 
manisch-depressieve psychose, de paranoïde psychosen en de ‘hysterische’, reac-
tieve psychosen. Met deze visie op de endogene psychosen volgt Carp de theorie 
van Jelgersma betreffende de kiempsychosen.

Een ‘psychopathische constitutie’ vormt meestal ook de basis van een neurose. 
Carp neemt een glijdende schaal aan tussen zuivere psychopathie en ‘zuivere 
neurose’; de laatste zou dan een ‘neurotische levenshouding’ zijn. Dat werkt hij 
in zijn De Neurosen niet uit. We zullen in het volgende hoofdstuk zien dat we bij 
een neurotische levenshouding kunnen denken aan het handhaven van een fictieve 
levenshouding, zoals Adler deze beschreef. 

In zijn denken laat Carp op bepaalde punten een ontwikkeling zien. Zijn vroege 
theorie over ‘de schizosen’ en over het splijtingsmechanisme dat ten grondslag zou 
liggen aan hysterie, dwangneurose en schizofrenie wordt verlaten, althans waar 
het de toepassing op schizofrenie betreft. Deze pathogenetische verklaring viel 
ook niet te rijmen met het onderscheid tussen endogene en exogene psychosen. 
Een tweede belangrijke ontwikkeling betreft het neuroseconcept. In zijn latere 
opvatting over de neurosen verlaat Carp niet het psychoanalytische conflictmodel, 
maar past dit in in het concept van de neurotische levenshouding wat meer in 
lijn is met zijn personalistische mensvisie. Hier zijn al aanzetten tot zijn latere 
antropologische psychiatrie zichtbaar. 

De meest vernieuwende bijdrage aan de Nederlandse psychiatrie is Carps boek 
over de psychopathieën. Niet eerder was in Nederland een dergelijk werk, waarin 
de abnormale persoonlijkheden werden beschreven, verschenen. In zijn psycho-
pathiebegrip wordt de verbinding gelegd tussen een constitutionele afwijkende 
persoonlijkheidsstructuur en het daaruit voortvloeiende aanpassingsdefect. Carps 
werk over psychopathieën past ook in zijn streven om de psychiatrie te funderen 
in het begrip van de persoon. Carp heeft geworsteld met de verhouding tussen 
psychopathie, neurose en psychose. 

In de huidige discussies komt vaak de verhouding tussen persoonlijkheidsstoor-
nissen en de zogenaamde as I stoornissen ter sprake. Ook de samenhang van diverse 
klinische stoornissen op as I wordt gethematiseerd, onder de noemer comorbiditeit. 
Een voorbeeld is de comorbiditeit van de bipolaire stoornis. Deze is zo omvangrijk 
dat men zich kan afvragen of het idee van Jelgersma om de manisch-depressieve 
psychose tot centrale kiempsychose te maken niet een heel juiste gedachte was. De 
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lijn van Jelgersma naar Carp en van hem naar de hedendaagse discussie springt dan 
in het oog.

De vergelijking met Nederlandse tijdgenoten kan niet zonder meer worden gemaakt. 
Carps leerboek is qua omvang uniek en daarom al moeilijk vergelijkbaar. Het 
leerboek van Van der Hoeven uit 1928 had een andere doelgroep dan artsen; het 
staat in de traditie van Kraepelin. Rümke baseert zich ook vooral op Kraepelin; in 
zijn Psychiatrie blijft hij, ondanks alle nuanceringen, zoeken naar een nosologie. Wel 
heeft Rümke meer aandacht voor de fenomenologie. Deze fenomenologie in de zin 
van Jaspers is bij Carp nagenoeg afwezig, al ontbreekt die niet in sommige klinische 
lessen van Carp. Carp, zo zal in het volgende hoofdstuk nog blijken, is veel meer een 
psychodynamische psychiater dan Rümke was. 

Een grote overeenkomst tussen Carp en Rümke blijkt echter gelegen te zijn in de 
wijsgerige uitgangspunten. Beiden zijn diepgaand beïnvloed door neo-vitalistische 
denkers. Het leven zelf wordt als bron van kracht gezien en psychopathologie is zo 
vaak te begrijpen als het stremmen of opdrogen van die levenskracht. Naast causale 
factoren van constitutie en levensgebeurtenissen geven de doelen die de mens zich 
stelt het leven vorm.

Een vergelijking met het werk van Van der Horst is nog moeilijker te maken. Van 
der Horst en zijn medewerkers bespreken in het tweede deel van Antropologische 
Psychiatrie uit 1946 de ‘randpsychosen.’ Kort gezegd bedoelde Van der Horst daarmee 
de psychosen ‘aan de rand van de schizofrenie’. Daarmee had hij een vaag en negatief 
gedefinieerd begrip ingevoerd. In het boek worden dan ook erg uiteenlopende 
ziektebeelden besproken zonder veel samenhang en veelal ook zonder de beloofde 
antropologische diepgang.188 We zullen nog aandacht besteden aan de Antropologische 
Psychiatrie van Van der Horst in hoofdstuk 6.

De inzet om stoornissen te begrijpen en diagnostiek te bedrijven vanuit een inzicht 
in de structuur van de persoonlijkheid kan als de grootste bijdrage van Carp aan de 
klinische psychiatrie in Nederland worden gezien. Hij deed dit door het gedach-
tegoed van de dieptepsychologen, vooral van Freud, te integreren in zijn visie op 
psychiatrische stoornissen.

Door de aandacht voor veel andere problemen in de theorievorming, zoals het hele 
debat rond erfelijkheid en constitutie, is deze inzet van Carps psychiatrie niet altijd 
zichtbaar. Juist door zijn gebruik van klassieke diagnostische begrippen kan over het 
hoofd worden gezien dat het wel degelijk om een psychodynamische psychiatrie 
gaat. In het volgende hoofdstuk komt de verhouding met de dieptepsychologen 
aan de orde en zal het persoonlijkheidsmodel van Carp worden beschreven.

Het is Carp niet gelukt om zijn wijsgerige basisideeën te doordenken in 
samenhang met het psychoanalytische gedachtegoed. Tot een synthese tussen Stern 
en Freud is hij niet gekomen.

 188 Zie verder hoofdstuk 6. Van der Horst, Antropologische Psychiatrie, 1946, dl II, p. 9. Zie ook 
Rümke, Over de antropologische psychiatrie van Van der Horst, 1947, die tamelijk vernietigend 
schrijft over het gemis aan samenhang in dat boek. We kunnen dus moeilijk Carps systematiek 
vergelijken met de onsamenhangende systematiek bij Van der Horst. 



102

We zullen in het volgende hoofdstuk zien hoe Carp zijn afwijzing van Freuds 
materialisme en biologisme duidelijk onderscheidt van zijn positieve waardering 
voor Freuds inzichten over de persoonlijkheid en onbewuste dynamische processen. 
Wel heeft Carp vanuit zijn personalistische visie een poging tot revisie van de 
driftleer van Freud ondernomen. Naar ons idee is hij hierin niet geslaagd: het 
concept van sociale en suprasociale driften is niet helder en zelfs tegenstrijdig. 

Ook ideeën als regulatie en integratie heeft Carp niet in verband gebracht 
met Freud. Waarschijnlijk heeft Carp niet onderkend dat het bij denkers als 
Driesch en Von Monakow om wijsgerige assumpties ging en heeft hij deze 
gezien als wetenschappelijk valide theorieën. Carp verschilt daarin overigens niet 
van Rümke. Niettemin kan worden gesteld dat Carp oog had voor de talrijke 
wijsgerige aspecten van de psychiatrie. In dat opzicht is hij in de geschiedenis 
van de Nederlandse psychiatrie een markante gestalte.189 In zijn ontwikkelingsgang 
zien we deze filosofische attitude steeds sterker worden. Carps late werk mondt uit 
in een wijsgerige antropologie.

 189 In dat verband noem ik de latere hoogleraren J.J.G. Prick (1909-1978) en in wat mindere mate 
P.C. Kuiper (1919-2002) die in hun werk regelmatig wijsgerige thema’s bespraken. Uitgesproken 
filosofisch onderlegd was A.L. Janse de Jonge (1917-1965); hij overleed op tragische wijze op 
relatief jonge leeftijd.
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Hoofdstuk 4 

HET DEBAT MET DE DIEPTEPSYCHOLOGIE

Het is zeker juist, het onbewust belevend subject als uitgangspunt te beschouwen van alle 
vormen van gevoelsleven (…). 1

Inleiding
In 1914 hield Jelgersma zijn befaamd geworden rectorale rede: ‘Ongeweten geestes-
leven’. Het was een belangrijke gebeurtenis, omdat Jelgersma de eerste hoogleraar 
in de psychiatrie was die zich publiekelijk voor de psychoanalyse uitsprak.2 Het is 
niet onmogelijk dat de jonge Carp onder het gehoor zat. Hij was immers vanaf 1913 
student geneeskunde in Leiden. Hoe dan ook, Jelgersma zal een belangrijk figuur zijn 
geweest voor Carp bij diens kennismaking met de psychoanalyse. Hoe deze kennis-
making verder verlopen is en waardoor hij de psychoanalyse ging waarderen, weten 
wij niet. In elk geval zal hij tijdens zijn opleiding bij Jelgersma er al veel van hebben 
gehoord en erdoor gegrepen zijn, want vooral in de eerste periode van zijn werk als 
auteur speelt de psychoanalyse een belangrijke rol. Freud is een van de meest door 
Carp geciteerde auteurs; hij noemt Freud bij herhaling geniaal. In een terugblik op 
de geschiedenis van de psychiatrie schrijft Carp: ‘De door Freud ontworpen leer der 
psychoanalyse is uitgegroeid tot een monument van psychiatrisch denken, zoals in de 
geschiedenis geen tweede valt aan te wijzen’. Hij stelt vervolgens dat de psychoana-
lyse ook op allerlei andere terreinen tot vernieuwing heeft geïnspireerd en voegt dan 
toe: ‘Met hem heeft de psychologie een bestaansrecht verworven, dat gelijkwaardig 
wordt met het somatologisch denken van voorafgaande periodes’.3 

In dit hoofdstuk komen Carps opvattingen met betrekking tot de dieptepsychologie 
aan de orde. Bleuler heeft deze term gebruikt voor de psychoanalyse en vervolgens is 
deze ook toegepast op de psychologieën van Adler en Jung.4 Carp gebruikte zelf niet 
vaak de term dieptepsychologie maar noemt wel regelmatig Freud, Adler en Jung 
in een adem. Psychoanalyse is bij Carp vrijwel synoniem met het gedachtegoed 
van Freud (1856-1939); met latere ontwikkelingen binnen de hoofdstroom van de 
psychoanalyse heeft hij weinig geschreven. Voor Carp liggen de opvattingen van 
Adler en Jung op één lijn met die van Freud in de zin dat zij zich op een of andere 
wijze bezighielden met het onbewuste. Adler (1870-1937) en Jung (1875-1961) 
waren wel iets ouder dan Carp maar toch in zekere zin zijn tijdgenoten; Carp heeft 
beiden gekend en beiden bezochten zijn universitaire kliniek Rhijngeest. Jung fas-
cineerde Carp tot op hoge leeftijd. Een aantal aspecten van Jungs werk komen in 

 1 Carp, 1947 c, p. 31.
 2 Bulhof, Freud en Nederland De interpretatie en invloed van zijn ideeën,1983, p. 135.
 3 Carp, 1967 c, p. 46, 47. Carp relativeert de genialiteit van Freud in 1929 d, p. 82, waar hij stelt 

dat de opvattingen van Janet in velerlei opzicht ten grondslag liggen aan de psychoanalytische 
school.

 4 Freud verwijst zelf in Das Unbewuszte, G.W.,10, 272/3 naar Bleuler; hij onderscheidt 
dieptepsychologie van descriptieve bewustzijnpsychologie door de dynamische opvatting 
van psychische processen en door de topica; d.w.z. de plaats van processen in het bewuste of 
onbewuste ‘systeem’.
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hoofdstuk 6 aan de orde. De periode van 1921 tot 1948, waarin Carp zijn positie 
bepaalt tot de dieptepsychologie, valt samen met de fase waarin de klinische psy-
chiatrie Carps aandacht vroeg. De overeenkomst tussen de drie dieptepsychologen, 
gezien door de bril van Carp, is dat zij allen de mens ontmaskeren en oproepen 
tot zelfkennis. Dit thema van de zelfkennis wordt door Carp uitgewerkt in zijn 
antropologische fase.

We zagen in het vorige hoofdstuk hoe Carp zich verzette tegen het materialisme 
van Jelgersma en de noodzaak voelde om andere wegen in te slaan in de psychiatrie. 
De psychoanalyse bood een aantrekkelijke theorie, die Carp kon gebruiken om 
gestalte te geven aan een psychologische psychiatrie op basis van het begrijpen van 
de persoonlijkheid. Zijn wijsgerig uitgangspunt daarbij was een personalistische 
visie op de mens. We zullen zien dat Carp geen aandacht besteedt aan de verhouding 
van zijn personalisme en de psychoanalyse. Zijn wijsgerige oriëntatie is in de eerste 
fase van zijn schrijverschap nog weinig doordacht en eerder intuïtief te noemen. 

In het vorige hoofdstuk ging het vooral om onderwerpen als het ziektebegrip en 
de classificatie. In dit hoofdstuk komt het verstaan en de psychopathogenese vanuit 
het psychoanalytische gedachtegoed aan bod. Freud speelt een hoofdrol in Carps 
leerboek. Adler en Jung worden daarin slechts incidenteel genoemd. Wat Adler 
betreft zal blijken dat hij vooral een vruchtbare psychotherapeutische methode 
heeft geleverd.

De vraag die we hier willen beantwoorden is hoe Carp Freud interpreteerde, 
wat hij overnam van diens theorieën, in welk opzicht hij hem niet kon volgen 
en waarom niet. En vervolgens: wat is uiteindelijk de plaats van de psychoanalyse 
in het omvangrijke werk van Carp? Een vraag van secundair belang is of Carp 
als een psychoanalyticus beschouwd kan worden. Daarbij dienen we te bedenken 
dat tegenwoordig weliswaar duidelijk is wat in Nederland daaronder verstaan 
wordt, maar dat dit destijds nog niet het geval was Een formele opleidingsroute tot 
psychoanalyticus kwam in Nederland pas tot stand na de Tweede Wereldoorlog.5 
In de jaren twintig en dertig was de situatie anders. Er was toen een internationale 
psychoanalytische beweging gaande met interne twisten, afsplitsingen en nieuwe 
richtingen. Freud was tot hoge leeftijd actief en deed uitspraken over wat ‘echte’ 
psychoanalyse was. In Nederland vormde zich rondom Jelgersma een kring van 
enthousiaste bewonderaars van Freud; een aantal van hen waren in leeranalyse 
geweest bij de directe leerlingen van Freud. Het centrum van de psychoanalytische 
kring lag in Leiden en Den Haag. We zullen zien dat Carp later niet meer tot de 
‘psychoanalytische insiders’ gerekend werd. Het is de vraag of dit op grond van de 
theoretische opvattingen van Carp terecht is.

 5 Men wordt psychoanalyticus door het ondergaan van een eigen analyse (leeranalyse) bij 
een zogenaamde leeranalyticus en het volgen van een langdurige, strak gereglementeerde 
opleiding in de theorie en praktijk van de psychoanalyse; als dit naar tevredenheid is 
verlopen wordt men als psychoanalyticus erkend door één van de twee psychoanalytische 
verenigingen, de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, opgericht in 1917 en het 
Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, opgericht in 1947. Er is nog een derde vereniging: 
de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie, opgericht in 1979, maar 
deze leidt niet op tot psychoanalyticus. Ik zie hier af van de weergave van zeer recente 
ontwikkelingen.
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We beginnen met een beschrijving van de receptie van Freud in Nederland en 
bespreken vervolgens Carps verwerking van de psychoanalyse van Freud.

Gezien Carps kritiek op Freud is het niet vreemd dat hij te ook te rade gaat bij 
Adler en Jung, die toen immers vooral als dissidenten van Freud te boek stonden. 
Het zal duidelijk worden dat hij centrale inzichten van de drie grootmeesters 
van de dieptepsychologie behoudt en verwerpt wat hij op grond van zijn eigen 
wijsgerige overtuigingen niet kan aanvaarden.

We zullen in hoofdstuk 5 zien dat Carp in de jaren vijftig verder gaat met het 
exploreren van diverse vormen en methoden van psychotherapie. Het theoretische 
kader voor het begrijpen van de persoon, dat hij ontleende aan de psychoanalyse, 
blijft echter grotendeels overeind. Wel wordt het verrijkt met inzichten uit de 
dialogische filosofie en uit het existentialisme.6

I. De verhouding tot de psychoanalyse

a. De receptie van Freud in Nederland
Veel van het gedachtegoed van de psychoanalyse is in de tweede helft van de vorige 
eeuw gemeengoed geworden en gepopulariseerd. In het begin van de twintigste 
eeuw waren de denkbeelden van Freud echter niet vanzelfsprekend en stuitten zij 
op grote weerstanden, zeker in het overwegend christelijke Nederland.

Over de receptie van Freud in Nederland is in de laatste 25 jaar vrij veel 
literatuur verschenen met als mijlpalen Freud en Nederland. De interpretatie en invloed 
van zijn ideeën van Ilse Bulhof (1983) en Brinkgreves Psychoanalyse in Nederland. Een 
vestigingsstrijd (1984). Ter Meulen behandelt in zijn Ziel en zaligheid onder meer de 
reacties van de katholieken op de psychoanalyse.7 

Bulhof bespreekt de positieve waardering van Gerbrandus Jelgersma, Leendert 
Bouman en August Stärcke voor het werk van Freud. Deze psychiaters stelden zich 
al tijdens de eerste twee decennia van de twintigste eeuw opmerkelijk positief op 
tegenover Freuds ideeën. Als we bedenken dat grote delen van Freuds theorieën 
pas na 1900 tot stand komen, kunnen we concluderen dat genoemde personen 
heel snel waren met hun reactie. Bulhof stelt dat er, ook buiten de psychiatrie, 
meer artsen vóór Freud waren dan tegen. Brinkgreve komt tot een vergelijkbare 
conclusie: ‘(…) een vroege en enthousiaste ontvangst (…) binnen een kleine groep 
van artsen en psychiaters’. Rond 1920 wordt de psychoanalyse gepopulariseerd 
en bereikt haar populariteit een hoogtepunt.8 Later volgen reacties van de kerken, 
die waarschuwen voor de materialistische en antigodsdienstige kanten van de 
psychoanalyse.

 6 In de dialogische filosofie staat de dialoog en daarmee de verhouding van mens en medemens 
centraal. De stroming heeft wortels in de negentiende eeuw maar komt tot bloei in de twintigste 
eeuw met denkers als M. Buber, G. Marcel, L. Binswanger en E. Levinas.

 7 Bulhof, a.w.; Brinkgreve, Psychoanalyse in Nederland. Een vestigingsstrijd, 1984; Ter Meulen, Ziel en 
zaligheid; de receptie van de psychologie en van de psychoanalyse onder de katholieken in Nederland 1900-
1965, 1988. Het volgende is grotendeels op deze werken gebaseerd. 

 8 Brinkgreve, a.w., p.76 en Bulhof, a.w., p. 225, 218 en 245. Voor de reacties buiten medische 
kringen zij verwezen naar Bulhof. De inleiding van Van Suchtelen in de psychoanalyse was een 
enorm succes.
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Het is de vraag waarom men in medisch-psychiatrische kring de psychoanalyse zo 
welwillend omarmde. Waarschijnlijk had dat te maken met het geringe succes van 
de materialistische c.q. louter natuurwetenschappelijke benadering in de psychia-
trie. Weliswaar was er een duidelijke vooruitgang op het gebied van de neuroana-
tomie, waaraan onder meer Jelgersma een bijdrage leverde, maar met deze kennis 
kon men in de praktijk van de zorg voor psychiatrische patiënten niets beginnen. 
Er was behoefte aan een ‘psychiatrie voor de ziel’ en Freuds werk leverde het in-
strumentarium daarvoor. 

In het culturele klimaat waren toen ook antimaterialistische tendensen aanwezig. 
Men kan bijvoorbeeld denken aan het loslaten van de directe koppeling tussen 
werkelijkheid en afbeelding in de abstracte en expressionistische schilderkunst en 
aan het verwijzen naar diepere lagen in de ziel in het symbolisme.9

Maar al voordat Freud in Nederland bekend werd, was er aandacht voor ‘psychi-
sche’ behandeling en was er, zoals blijkt uit de toepassing van hypnose, oog voor 
onbewuste processen.

1. Van Eeden en Van Renterghem
Bulhof noemt Van Eeden en Van Renterghem als degenen die voorop liepen in 
de psychotherapie. Zij openden in 1887 het Instituut voor Psychotherapie in 
Amsterdam, waar zij patiënten met behulp van hypnose behandelden. De arts en 
literator Frederik van Eeden (1860-1932) ontdekte onafhankelijk van Freud het 
‘onbewuste’.10 Zijn opvattingen vonden echter geen weerklank en hij trok zich al 
spoedig terug uit de praktijk om zich te wijden aan de literatuur en het spiritisme. 
Van Eedens ideeën over het onbewuste verschilden al vanaf het begin van die 
van Freud, voor welke hij een afkeer ontwikkelde, samenhangend met zijn afkeer 
van seksualiteit.11 Boeiend is het te zien dat zijn mening al snel omsloeg naar een 
meer positieve, als hij in de psychoanalyse een weg naar een transcendente wereld 
meent te ontdekken. Van Eeden staat volgens Bulhof met zijn interpretatie van de 
psychoanalyse volop in de romantische traditie, die, naast de rationalistische, als een 
onderstroom in het denken van Freud aanwezig is.12 

Van Renterghem (1846-1939) volgde een andere weg. Hij was oorspronkelijk 
huisarts en stond open voor allerlei nieuwe ontwikkelingen. Aanvankelijk gebruik-
te hij de hypnose zoals hij die van Liébeault had geleerd, maar met het oog op de 
behoeften van de patiënten in Amsterdam paste hij deze aan. Op het Tweede Inter-
nationale Congres voor Neurologie, Psychiatrie en Krankzinnigenzorg, gehouden 
van 2 tot 7 september 1907 in Amsterdam, maakte hij kennis met de psychoanalyse. 
Het congres werd voorgezeten door Jelgersma die bij die gelegenheid dus ook zijn 
licht kon opsteken.

 9 Van der Dunk, De verdwijnende hemel. Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw, 2000, deel I, 
p. 179. vv.

 10 Bulhof, a.w., p. 72. Van Eeden ging in 1889 spreken van een ‘dubbel-Ik’. 
 11 A.w., p. 90, 93.
 12 Abma en Ter Meulen, Freudlezers in analyse, 1984, p. 32-35, voor een kritiek op het 

schematisme van romantiek versus rationalisme waarmee Bulhof ook Freud interpreteert.
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In 1908 paste Van Renterghem voor het eerst psychoanalyse in zijn eigen praktijk 
toe. Hij verdiepte zich in de theorie en ging ‘in analyse’ bij Jung. In de praktijk 
zag hij de analyse als een methode naast de hem al vertrouwde van suggestie en 
hypnose. We zullen verderop zien dat dit voor Carp ook geldt. Van Renterghem had 
grote waardering voor de analyse. De hypnose zoals Liébeault die praktiseerde was  
volgens hem ingehaald door de suggestietherapie van Bernheim, maar deze laatste 
methode vond hij oppervlakkiger dan die van Freud. Van Renterghem werd een 
propagandist voor de analyse, onder andere door de vertaling van Freuds Allgemeine 
Einleitung in die Psychoanalyse.13 Hij werd gekozen als eerste voorzitter van de in 
1917 opgerichte Nederlandse Psychoanalytische Vereniging. 

2. Jelgersma
Al voor de befaamde rede van Jelgersma werd in medische kringen over de psychoanalyse 
volop gesproken. We zagen boven dat de ontvangst van de psychoanalyse in de vroege 
periode vrij gunstig was.14 Leendert Bouman, de gereformeerde hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit, noemde in 1907 in zijn inaugurele rede de psychoanalyse van groot 
belang voor het behoud van de ziel in de psychiatrie. Een aantal werken van Freud werd 
vertaald in het Nederlands; we noemden de bijdrage van Van Renterghem. Er was een 
uitgebreide discussie op een speciale bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie en Neurologie in 1912. Ook lieten artsen zich analyseren; ze ondernamen 
daarvoor de reis naar Wenen of Berlijn. Dit alles mondde uit in de hierboven vermelde 
oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse in 1917. 

Jelgersma’s rectorale rede is voor de bekendheid van de psychoanalyse in Nederland, 
ook buiten medische kring, van groot belang geweest. Hij nam al veel eerder het 
bestaan van een onbewuste aan. Daarmee stelde hij zich in de traditie van Janet, die 
zoals in hoofdstuk 3 genoemd werd, een dergelijk concept hanteerde.15 Het heeft 
bij Jelgersma kennelijk veel tijd gekost voor hij zich openlijk tot de psychoanalyse 
bekende; ook na 1914 had hij de nodige reserve. In de tweede druk van zijn leerboek 
uit 1917 nam hij de psychoanalyse nog niet op omdat volgens hem de resultaten ervan 
nog onvoldoende zeker waren. Dit doet hij wel in de volgende druk in 1926. Bulhof 
merkt op hoe gemakkelijk Jelgersma dan de psychoanalyse inpast in zijn leerboek; 
Bulhof spreekt in dit verband van assimilatie.16 Het is echter de vraag of deze term hier 
van toepassing is. De traditie van Janet is vooral in het hoofdstuk over de psychasthenie 
nog volop aanwezig. Carp is van mening dat Jelgersma de derde druk van zijn boek 
aanzienlijk heeft aangepast en dit klopt voor zover hij zijn opvattingen over schizofrenie 
heeft bijgesteld. Hij ‘bespeurt een pogen om een synthese tot stand te brengen‘ tussen 
zijn nieuwe en oude opvattingen.17 Naar onze mening is de assimilatie slechts ten 

 13 Bulhof, p. 108. Van Renterghems vertaling heet: Inleiding tot de studie der psychoanalyse. Dat zal 
wel een vertaling zijn van Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse uit 1916/17. De 
titel Allgemeine Einleitung in die Psychoanalyse komt niet voor in bibliografieën van Freud.

 14 Brinkgreve, a.w, p. 28.
 15 Bulhof, a.w., p. 139 vv., wijst erop dat Jelgersma een opvatting over het onbewuste had die nogal 

verschilde van die van Freud. Hij vond het bewuste belangrijker. Ook leek zijn opvatting deels 
op die van Jung.

 16 Bulhof, a.w, p. 140.
 17 Carp, 1943 c, Jelgersma. Leven en werken van een verdienstelijk Nederlander, p. 79. Uit Carps voorzichtige en 

hoffelijke opmerkingen valt te lezen dat ook Carp vond dat Jelgersma daar niet helemaal in slaagde.
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dele gelukt. Het is echter goed te bedenken dat Jelgersma destijds 66 jaar was en 
waarschijnlijk nog graag zijn neuro-anatomisch werk wilde afmaken; het herzien van 
zijn Leerboek der psychiatrie kan op de tweede plaats gekomen zijn. 

Door het aanvaarden van de psychoanalytische theorie komt er bij Jelgersma ruimte 
voor het subject binnen het psychiatrisch denken. Hij stelt dan ook zijn visie bij 
over de psychiatrie die naast natuurwetenschap ook geesteswetenschap genoemd mag 
worden.

In 1920 houdt Jelgersma een voordracht op het zesde Internationale Psychoanaly-
tische Congres dat in Den Haag wordt gehouden, onder voorzitterschap van Freud. 
Jelgersma maakt bij die gelegenheid kennis met Freud; hij zou eerder bewust afstand 
hebben gehouden om zich niet te zeer te laten beïnvloeden.18 

Een groep psychiaters rond Jelgersma richtte in 1920 een tweede vereniging op: 
de ‘Leidse Vereeniging voor Psychopathologie en Psychoanalyse’.19 De naam was een 
compromis omdat Jelgersma de psychoanalyse als een onderdeel van de psychopa-
thologie zag. De Leidse psychiaters waren minder streng in de leer dan de meeste 
leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse. Zij pasten de psychoanalyse 
toe op de patiënten van Endegeest en probeerden met behulp daarvan de zin in de 
waanzin – om de terminologie van Jelgersma te gebruiken – te ontdekken.20 Ook 
Carp heeft tot deze groep heeft behoord.21 Leiden bleef voorlopig het centrum van de 
psychoanalyse in Nederland.

3. Carps benoeming tot hoogleraar en het verzet der analytici.
De benoeming van Carp tot hoogleraar ging bepaald niet over rozen. We willen hier 
uitgebreid op ingaan, omdat Carps benoeming als een belangrijk moment in de ont-
wikkeling van de psychoanalytische beweging in Nederland is gezien. De psychoana-
lyse zou daarmee zijn steunpunt in de universitaire wereld zijn kwijtgeraakt.22

Toen Jelgersma, die voor de psychoanalytische beweging heel belangrijk was 
geweest, met emeritaat ging, wilden de psychoanalytici hun voorpost aan de 
universiteit van Leiden graag behouden. Uit de beschikbare literatuur valt op te 
maken dat ook Jelgersma zelf graag een analyticus benoemd zag. Zoals boven 
beschreven waren er toen nog geen duidelijke criteria voor wie zich analyticus 
mocht noemen: er was nog geen vaste opleidingsroute, en er was geen verplichte 
leeranalyse, waar Jelgersma trouwens fel op tegen was. 

Carp had vanaf het begin van zijn publicaties een grote waardering voor de psy-
choanalyse aan de dag gelegd en publiceerde in de jaren twintig over zijn psycho-

 18 Bulhof, a.w., p. 373, noot 80. Ook Brinkgreve, a.w., p. 85, vermeldt dit.
 19 Brinkgreve, a.w., p. 80 vv.
 20 Blok en Vijselaar, Terug naar Endegeest, 1998. Vijselaar beschrijft in hoofdstuk 3 hoe de psychiaters 

uit Endegeest met behulp van de psychoanalyse ‘de zin in de onzin’ trachten te ontdekken bij 
hun veelal psychotische patiënten. Omgekeerd waren de uitlatingen van psychotici voor velen 
het bewijs van de juistheid van de psychoanalyse.

 21 Brinkgreve, a.w., p. 84. Zij citeert daar uit de notulen van de Leidse vereniging: ‘Naar buiten toe 
werd het zaad uitgestrooid door de colleges van Muller, Carp en Rombouts (...).’ Bulhof, 1983, 
vermeldt op p. 286 dat Carp lid was. 

 22 Brinkgreve, a.w, p. 108-112, uitgebreid over deze benoemingskwestie. Ik volg haar gegevens maar ben 
het niet geheel eens met haar conclusie dat door de benoeming van Carp de psychoanalyse een positie 
aan de universiteit verloor. Ook Bulhof trekt een conclusie die verwant is met die van Brinkgreve.
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analytische behandelingen. De analytici zagen hem echter niet als een echte freu-
diaan omdat hij katholiek was. Men vond psychoanalyse en religie onverenigbaar; 
een echte katholiek kon eenvoudigweg geen goede psychoanalyticus zijn, een in 
die tijd gangbare opvatting.23 Freud had in diverse publicaties de infantiele wortels 
van de religie blootgelegd en religie bestempeld als een collectieve dwangneurose. 
De psychoanalytische kring die in Nederland ontstaan was, bestond uit mensen die 
Freud op de voet volgden, ook in zijn kritiek op de godsdienst. De primus inter 
pares van de psychoanalytici in Nederland, de niet-kerkelijk gebonden Jelgersma, 
was een liberale rationalist die net als Freud veel verwachtte van de vooruitgang in 
de wetenschap. Toch had Jelgersma er kennelijk geen bezwaar tegen om de katho-
lieke Carp als opvolger aan te bevelen. Jelgersma vond zijn hoofdassistent Carp een 
goede analyticus en bovendien een breed georiënteerd psychiater. Voor Jelgersma 
is de psychoanalyse nooit het alles omvattende kader van de psychiatrie geweest. 
Hij zal in Carp een gelijkgezinde hebben gezien, die de psychiatrie zag als een 
vak dat nog volop in ontwikkeling was en open moest staan voor allerlei nieuwe 
richtingen, waarvan de psychoanalyse weliswaar één van de meest belovende was, 
maar niet de enige waardevolle. Het was dus niet meer dan logisch dat Jelgersma 
zijn hoofdassistent Carp als kandidaat noemde. 

Westerman Holstijn, belangrijk lid van de Nederlandse Vereniging voor Psy-
choanalyse, en evenals Carp een leerling van Jelgersma en bij deze gepromoveerd, 
verzette zich openlijk tegen de benoeming van Carp als hoogleraar. Tijdens een 
ziekteperiode van Jelgersma schoven de analytici uiteindelijk Rümke, als een meer 
neutrale persoon, naar voren. Dat wekt nu wel enige verbazing. Rümke had zijn 
opleiding aan de Valeriuskliniek genoten en had naam gemaakt als fenomenolo-
gisch psychiater, maar hij stond niet als analyticus te boek.24 Jelgersma was erg 
ontstemd over de gang van zaken en was zelfs van plan zijn lidmaatschap van de 
Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse op te zeggen, maar deed dat niet toen 
de curatoren toch Carp als nummer één plaatsten en diens benoeming tot hoog-
leraar alsnog doorging. De analytici zagen zijn benoeming als een slag voor de 
psychoanalyse. 

De geschiedenis zou inderdaad anders verlopen kunnen zijn, zoals Brinkgreve 
stelt, als een orthodoxe analyticus was benoemd. In haar interpretatie heeft de 
benoeming van Carp de ontwikkeling van de psychoanalyse in Nederland geremd. 
Het is de vraag in hoeverre deze interpretatie te verdedigen is op basis van het werk 
van Carp zelf. In dit hoofdstuk zoeken we een antwoord op deze vraag.

 23 Stroeken, Freud in Nederland. Een eeuw psychoanalyse, 1997, p. 134, vermeldt dat rond het 
accepteren van de katholieke H.A. van der Sterren als lid van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychoanalyse een soortgelijke kwestie zich voordeed. Deze kwestie is zelfs voorgelegd aan 
Freud, die in 1937 schreef dat de kandidaat zelf maar een oplossing moest zoeken voor het 
‘onloochenbaar conflict’.

 24 Van Belzen, Portretten en landschappen, 1994, p. 12. Hij gaat uitgebreid in op de mogelijke redenen 
waarom Rümke een opleiding verkoos bij de psychologisch georiënteerde L. Bouman, maar 
de werkelijke reden daarvan is onbekend. Rümke is naast lid van de Nederlandse Vereniging 
voor Psychoanalyse ook lid geweest van Het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap 
(waarschijnlijk is hij de enige geweest die deze lidmaatschappen combineerde), zie: Stufkens, 
(red.), Andere kamers in het huis van Freud, 1997, p. 166.
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We kunnen wel meegaan in de overweging van Brinkgreve dat het aanmatigend 
was van het handjevol analytici te menen dat ze een dergelijke belangrijke positie 
konden claimen. Hoe veelbelovend de psychoanalyse ook was en hoezeer Freud en 
zijn volgelingen de psychoanalytische theorie steeds meer gingen toepassen buiten 
het gebied van de psychiatrie, het ging wel ver te denken dat de psychoanalyse als 
belangrijkste referentiekader kon worden geponeerd. 

Voor Jelgersma was het juist belangrijk om een opvolger te krijgen die breed 
georiënteerd was. Die brede opvatting van de psychiatrie vindt men ook bij 
de bekendste collega’s van Carp, Rümke en Van der Horst. Zij probeerden het 
vak psychiatrie in de volle omvang te beoefenen en dat maakte het onmogelijk 
om slechts één referentiekader te gebruiken.25 Bulhof wijst er ook op dat de 
psychoanalyse in de eerste helft van de twintigste eeuw geen vaste grond kreeg in 
de universitaire wereld. Zij meent dat daarbij een rol speelde dat de fenomenologie 
in die wereld als een meer acceptabel geesteswetenschappelijk alternatief is gaan 
fungeren. Daarvoor levert zij echter onvoldoende bewijsmateriaal.26 

Het is niet bekend hoe Carp over de commotie rond zijn benoeming heeft 
gedacht. Enkele zaken zijn in dit verband opmerkelijk. Zijn inaugurele oratie houdt 
hij over suggestie. Dat lijkt bijna provocerend, al is dat uit de toonzetting van de rede 
niet merkbaar. Het is voor het eerst dat Carp dit thema aansnijdt en het contrasteert 
met zijn eerdere psychoanalytische publicaties. Suggestie blijft een belangrijke lijn in 
zijn psychotherapeutisch denken, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.27 
Maar hij moet hebben geweten dat het thema de analytici zou steken. Suggestie is 
bij Freud tweederangs; het is koper vergeleken met het goud van de psychoanalyse, 
hoewel Freud betoogt dat er een grote toepassingsmogelijkheid voor dat koper 
is, als psychotherapie beschikbaar komt voor grote groepen uit de bevolking.28 
Betoogt Carp impliciet dat de behandelingsmethoden van de tweede rang eigenlijk 

 25 Abma en ter Meulen, a.w., p. 37, hebben kritiek op de visie van Bulhof, als zou er sprake zijn 
van een wisseling van een hersenanatomisch naar een psychologisch paradigma. Zij stellen dat 
het hersenonderzoek gewoon doorging, zij het onder steeds gemoderniseerde vormen. Het 
zelfde geldt mijns inziens voor andere biologische benaderingen. Terecht stellen zij ook dat men 
niet van één psychologisch paradigma kan spreken. Dit alles pleit ervoor om te spreken van 
referentiekaders. De Waardt, Mending Minds. A cultural history of Dutch academic psychiatry, 2005, 
Ch. III, beschrijft deze periode als: ‘Anything goes’.

 26 Bulhof, Freud en Nederland, p. 290-291. Rümkes proefschrift uit 1922 noemt zij tekenend voor 
de opkomst van de fenomenologie, maar zij geeft niet aan wie verder nog bijdroegen aan deze 
richting in Nederland. Met de fenomenologie is de fenomenologie van Jaspers bedoeld. Jaspers 
Allgemeine Psychopathologie was door L. Bouman in Nederland geïntroduceerd. Rümke wordt 
als de fenomenologische psychiater bij uitstek gezien: hij baseert zich op Jaspers en niet op de 
fenomenologische beweging in het spoor van Husserl. De laatste beweging speelt een grote rol 
in de Utrechtse school uit de jaren vijftig, waartoe men overigens ook Rümke rekent. Jaspers’ 
beroemde boek zal misschien veel gelezen zijn, maar school gemaakt heeft Jaspers niet, niet in 
Nederland en evenmin elders. Voor Rümke en de fenomenologie, zie: Van Belzen: Fenomenologie 
en psychiatrie, 1988, p. 7-59.

 27 Zie Carp, 1930 d. Carp wijdt twee boeken aan suggestie: 1939 a, 1947 f.
 28 Freud, Wege der psychoanalytischen Therapie, 1919. Freud stelt daar dat men waarschijnlijk 

genoodzaakt zou zijn de analyse te gaan vermengen met suggestie, als psychotherapie 
beschikbaar zou worden voor de massa. Hij heeft dat naar mijn idee realistisch ingeschat. Freud is 
in dit opzicht negatiever geïnterpreteerd dan nodig. 

 Voor de hedendaagse discussie, zie Trijsburg, Interactie en suggestie in psychoanalytische behandelingen, 
1995. 
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die van de eerste rang genoemd zouden moeten worden en is dat een verwijzing 
voor goede verstaanders naar het rumoer om zijn eigen benoeming? 

Opvallend is eveneens dat Carp Westerman Holstijn, zeker een belangrijk en 
vruchtbaar analytisch schrijver, weinig citeert.29 De verhouding zal verstoord zijn 
gebleven.30 

Hoe dan ook, dat er een strijd ontstond rond de opvolging van Jelgersma kan 
heel goed te verklaren zijn door andere factoren dan de opvatting dat Carp als 
katholiek geen echte analyticus kon zijn. Jaloezie tussen de oud-leerlingen van 
Jelgersma ligt zeker voor de hand.31

Er zijn weinig gegevens over Carps relatie met andere psychoanalytici beschikbaar. 
Dat zou erop kunnen wijzen dat de verhoudingen nooit zijn genormaliseerd na 
de benoemingsaffaire. Toch heeft deze naar onze mening geen noemenswaardige 
invloed gehad op Carps waardering voor Freud en de psychoanalyse als theorie. 
Carp blijft tot rond 1950 er regelmatig over schrijven en zijn waardering blijkt ook 
daarna groot.

b. Carps verwerking van de psychoanalyse
In een voordracht voor de Vereniging voor Psychopathologie en Psychiatrische 
Psychoanalyse in 1937 onderscheidt Carp psychoanalyse als theorie over het psy-
chologisch functioneren, als behandelmethode en als wereldbeschouwing.32 Hij 
spreekt daar voor zijn directe collega’s, grotendeels uit Endegeest. Hij kan in dat 
gezelschap stellen: ‘Slechts hij kan ook met recht een psychoanalyticus worden ge-
noemd, die zich gegrepen gevoelt door een bepaalde Levensbeschouwing’. Daarmee 
stelt hij impliciet dat hij zichzelf niet als zodanig ziet. De genoemde driedeling is 
leidraad voor onze bespreking van Carps opvattingen. Carp blijkt heel wat over te 
nemen van Freud. Maar omdat bij Carp de afwijzing van Freuds wereldbeschouwing 
voorop staat, beginnen we onze bespreking daarmee.

 29 Carp, 1937 c. Carp vermeldt hier als literatuur: Westerman Holstijn: Tendenzen des Toten, 
Todestriebe und Triebe zum Toten, Imago, Bd. 16, 1930. In hfst. 1 heb ik opgemerkt dat Carp 
niet altijd literatuur vermeldt. Bulhof, a.w., p. 298 vv. gaat in op de opvattingen van Westerman 
Holstijn.

 30 Een verdere aanwijzing hiervoor is de volgende. Voor de Psychotherapeutische serie stond 
aanvankelijk een deel gepland, te schrijven door A.M. Blok. Deze overleed in de oorlogsjaren en 
dat deel is nooit verschenen. Het lijkt voor de hand liggend dat Carp geen auteur uit analytische 
kring bereid vond een inleiding in de psychoanalyse voor zijn reeks te schrijven. Mogelijk zag 
hij af van dat voornemen omdat in 1936 van de hand van Westerman Holstijn Grondbegrip der 
psychoanalyse was verschenen.

 31 Ik vermeld hier nog de opmerkingen van De Waardt, a.w., p. 120 vv. en 131 vv. In de eerste 
plaats suggereert hij dat Carp voorafgaande aan zijn benoeming artikelen van verschillende 
signatuur heeft geschreven als tactische zet om aanvaardbaar te zijn voor het hoogleraarschap. 
Uit onze studie zal blijken dat Carp echter heel psychoanalytisch dacht en dat van een 
opportunistische opzet geen sprake hoeft te zijn. Verder stelt hij dat het verzet tegen Carp ook 
zou kunnen berusten op een sociaal vooroordeel tegen de katholieken, die pas in de negentiende 
eeuw zich konden emanciperen en nog tot een lagere klasse behoorden. Het is mijn inziens 
evident dat mensen wel konden merken dat Carp juist tot een meer aristocratische klasse 
hoorde. Het kan bovendien de tegenstanders van de benoeming niet ontgaan zijn dat Carp pas 
op volwassen leeftijd lid werd van de katholieke kerk.

 32 Carp, 1938 h.
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1. Psychoanalyse en wereldbeschouwing
We moeten Carps opvattingen met betrekking tot de levensbeschouwelijke en 
wijsgerige aspecten van de psychoanalyse zien tegen de achtergrond van de receptie 
van de psychoanalyse door de katholieken. Wij volgen hier de bevindingen van Ter 
Meulen.33 Hij laat zien dat de katholieken in het begin van de twintigste eeuw in 
hun reactie op allerlei wetenschappelijke ontwikkelingen trager waren dan andere 
groeperingen, bijvoorbeeld de protestanten. De laatsten zagen in het materialisme 
van de psychiatrie in de negentiende eeuw een bedreiging en ondernamen actie. 
Dat resulteerde in de oprichting van de ‘Vereeniging tot Christelijke Verzorging 
van Geestes- en Zenuwzieken’ in 1884 door Lucas Lindeboom en daarna in de 
stichting van een aantal psychiatrische inrichtingen van protestants-christelijke 
signatuur. Lindeboom bepleitte een leerstoel in de psychiatrie aan de in 1880 
door Abraham Kuyper gestichte Vrije Universiteit te Amsterdam; zijn wens werd 
vervuld in 1907, toen Leendert Bouman de eerste hoogleraar in de psychiatrie 
werd aan de VU.

De katholieken hadden wel een traditie in de vorming van psychiatrische 
inrichtingen, maar liepen achter in het doordenken van de resultaten van de 
wetenschappen. Deze reflectie kwam op gang door het werk van katholieke 
wijsgeren, die zich daarbij vooral lieten inspireren door de filosofie van Thomas van 
Aquino. Dit leidde tot de ontwikkeling van een neothomistische wijsbegeerte. In 
1904 werd de ‘Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap 
onder de Katholieken in Nederland’ opgericht. Werd de gereformeerde vereniging 
aangeduid met de ‘vereniging met de lange naam’, deze katholieke vereniging 
werd ‘de Onuitsprekelijke’ genoemd. Uit deze vereniging ontstond in 1947 het 
Thijmgenootschap, waarvoor Carp ooit een lezing heeft verzorgd.34 Pas geruime 
tijd later in 1919 werd de Rooms Katholieke Artsenvereniging opgericht, waarvan 
het Rooms Katholieke Artsenblad vanaf 1921 het orgaan werd. In dat blad heeft 
Carp veel gepubliceerd.

Toen in de jaren twintig de psychoanalyse steeds meer aan populariteit won, 
voelden de confessionele leidslieden zich geroepen te waarschuwen tegen de gevaren 
daarvan. Men baseerde zich daarbij nogal eens op de rede Het stelsel van Prof. Sigmund 
Freud door Cornelis Winkler, de directe collega van Jelgersma in Utrecht en een 
vermaard tegenstander van Freud. Winkler vond in Freuds denken weliswaar ‘een 
korrel waarheid verborgen in een hoop zand’ en doelde daarmee op het idee van 
het onbewuste, maar hij had kritiek vanwege de vele onbewezen hypothesen. De 
katholieken verzetten zich vooral tegen de seksualisering in de psychoanalytische 
geschriften. In het R.K. Artsenblad werd veelvuldig gewaarschuwd voor de moreel 
verderfelijke invloed van de psychoanalyse. Niet alleen de theorie maar ook de 
behandelingsmethode moesten het ontgelden; het wroeten in het seksuele leven 
bracht gevaren mee voor het geestelijke leven. 

Toch waren er katholieke gestichtpsychiaters die het opnamen voor de behan-
delmethode. Lichtveld en Schim van der Loeff vonden ook een aantal elementen 

 33 Ter Meulen, Ziel en zaligheid. De receptie van de psychologie en van de psychoanalyse onder de 
katholieken in Nederland 1900-1965, 1988. In het volgende gebruik ik vooral hfst 1 en 3.

 34 Carp, 1955 e.
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van de theorie aanvaardbaar: de rol van onbewuste voorstellingen, het belang van 
emotionele gebeurtenissen in de kinderjaren, soms ook samenhangend met seksu-
aliteit en de stelling dat bewuste verwerking van pathogene complexen genezend 
werkt. Zij zochten dan ook naar een verbinding tussen de psychoanalyse en de 
katholieke wereldbeschouwing. 

Schim van der Loeff vond in de pater-redemptorist Duynstee een gesprekspartner. 
Duynstee ontwikkelde in 1935 zijn ‘verdringingstheorie’, waarin hij de thomistische 
filosofie verbond met de psychoanalyse. Hij hield deze ten doop op een vergadering 
van de Vereniging voor Thomistische Wijsbegeerte. In zijn theorie ‘redt’ hij de 
moraal; deze is niet de verdringende instantie. Het zijn ‘passies’ die elkaar kunnen 
verdringen. 

Er gebeurde eigenlijk weinig met de verdringingstheorie van Duynstee. De 
discussie erover kwam pas op gang in 1949, het jaar waarin Anna Terruwe bij 
Carp promoveerde op De neurose in het licht der rationeele Psychologie. Zij baseerde 
zich vrijwel uitsluitend op Duynstees theorie. Het proefschrift is fel bestreden, 
vooral door de jezuïeten die meenden dat de opvattingen een vrijbrief gaven 
voor ‘zondige handelingen’. De neuroticus kon volgens Terruwe met zijn verstand 
geen controle hebben over zijn gevoelsleven. De ‘kwestie Terruwe’ die later 
ontstond, had betrekking op haar werkwijze. Zij werd verketterd, er volgde een 
pauselijke veroordeling in 1956, die wel geen naam noemde maar alleen op haar 
betrekking kon hebben. Pas in 1965 werd zij, na bemiddeling van kardinaal Alfrink, 
gerehabiliteerd.35

In de weergave van Ter Meulen van de receptie van de psychoanalyse lijkt er in 
de tijd tussen de vroege discussies in het R.K. Artsenblad en de strijd over Terruwes 
opvattingen niets gaande op dit gebied. Hij vermeldt niet de rol die Carp heeft 
gespeeld in de discussie onder katholieke artsen. Carp probeert Freuds theorie 
aanvaardbaar te maken voor de katholieken.

In een aantal studies geeft Carp kritiek op de mensbeschouwing van Freud.36 
In 1934 houdt hij een voordracht voor de Vereniging van Rooms Katholieke ge-
stichtsartsen over ’de psychoanalyse als vorm van psychotherapie’.37 Hij stelt in die 
context dat het moeilijk is een onderwerp zonder ongewenste vooroordelen te 
behandelen. Zijn rede is te lezen als een pleidooi om het goede van de behandel-
methode te behouden. Men moet niet alles weggooien omdat men de grondslag 
verwerpt. En dat laatste doet Carp: onomwonden geeft hij aan dat de psychoana-
lyse als vorm van wereldbeschouwing voor elk religieus denkend en voelend mens 
onaanvaardbaar is vanwege de materialistische-rationalistische grondslag. De publi-
catie van de voordracht is een markant punt. Duidelijk blijkt wat Carps positie is 
ten opzichte van de psychoanalyse, ook waar het de behandelmethode betreft, zoals 

 35 Over de kwestie Terruwe is heel veel gepubliceerd. Zie: Ter Meulen, Ziel en zaligheid, hfst 3, 
Festen, In memoriam Anna Terruwe, 2004, Westhoff, Geestelijke bevrijders, 1996, p. 293, 296 vv. en 
Van Wieringen, Twee visies op geestelijke bevrijding bij Thomas van Aquino in de geschriften 
van Anna Terruwe, 1997.

 36 Carp, 1934 b, 1937 c, 1938 b, 1946 d.
 37 Carp, 1934 b. Westhoff, Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke 

volksgezondheid in de twintigste eeuw, 1996, p. 44, vermeldt dat de R.K. Gestichtsartsenvereniging is 
opgericht in 1925.
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we nog zullen zien. In deze voordracht blijkt Carp meer kritiek te hebben. Wellicht 
kon hij zich die inmiddels (hij was al enkele jaren hoogleraar) ook meer veroorloven, 
zeker voor zijn publiek bij die gelegenheid.

Impliciet geeft Carp te kennen dat de behandelmethode en grote delen van 
de psychologische theorieën van Freud los gezien kunnen worden van diens 
wereldbeschouwing.

Hij beoogt niet een synthese tussen neothomisme en psychoanalyse, zoals later 
Duynstee en zijn promovenda Terruwe. Zoals we eerder zagen, gaat hij uit van een 
personalistische mensbeschouwing die vreemd is aan het neothomisme. Niets wijst er 
op dat hij op de hoogte was van deze stroming in de wijsbegeerte.38

Carp staat niet alleen in zijn opvatting dat men Freuds wereldbeschouwing niet 
hoeft te delen om zijn behandelmethode en theorie te kunnen aanvaarden. Een bekend 
voorbeeld is Oskar Pfister, de Zwitserse predikant die de psychoanalyse gebruikte in 
zielszorg en pedagogiek. Hij schrijft Freud met wie hij een levenslange vriendschap 
onderhield: ‘Dasz die Psychoanalyse zu einer neuen Weltanschauung zu führen scheine, 
will und kann ich nicht zugeben’ en later in 1929: ‘(…) Sie selbst betonten doch, dasz 
die Analyse von der Weltanschauung unabhangig sei’.39 Het antwoord van Freud is 
dat Pfister wel gelijk heeft maar dat de psychoanalyse geen wereldbeschouwing nodig 
heeft omdat ze berust op de wetenschappelijke wereldbeschouwing, die algemeen 
gangbaar is.40 Pfister deelt deze opvatting niet; hij citeert Nietzsche die het geloof in de 
wetenschap een metafysisch geloof vindt.41 Freud blijft een groot vertrouwen houden 
in de wetenschap. Hij stelt: ‘Die Psychoanalyse (…), ist unfähig, eine ihr besondere 
Weltanschauung zu erschaffen. Sie braucht es nicht, sie ist ein Stück Wissenschaft und 
kann sich der wissenschaflichen Weltanschauung anschlieszen.’42 

 38 Het neothomisme maakte pas na de Tweede Wereldoorlog een grote bloei door. Zie: Sassen, 
Wijsgerig leven in Nederland in de twintigste eeuw, p. 118. Ook Ter Meulen schetst de opkomst van 
het neothomisme, a.w., hfst 1. Misschien heeft de onbekendheid van Carp met het neothomisme 
te maken met het gegeven dat hij pas op volwassen leeftijd katholiek werd. Uiteraard kwam hij 
door Terruwe ermee in aanraking. Voor het neothomisme zij ook verwezen naar: Delfgaauw, 
De wijsgerige Thomas, 1984. Dit boek behandelt de geschiedenis van de Vereniging Thomas van 
Aquino, oorspronkelijk: De Vereeniging voor thomistische wijsbegeerte, opgericht in 1933. Het 
neothomisme probeerde de leer van Thomas van Aquino te laten zien als een actuele wijsbegeerte. 
Aanvankelijk stond de vereniging alleen open voor vakfilosofen en dan speciaal de beoefenaars 
van de thomistische wijsbegeerte. Later werd een belangstellend lidmaatschap ingesteld voor 
niet-filosofen, die wel belangstelling hadden. Carp staat niet in de ledenlijst in dit boek. Voor de 
wijsgerig ingestelde Carp was het heel goed denkbaar geweest lid te worden van de vereniging, 
maar misschien was het toen nog niet mogelijk. Overigens zij vermeld dat de priester-filosofen 
uit deze vereniging heel veel aandacht hebben besteed aan de studie van fenomenologen en 
existentiefilosofen, die later zo de belangstelling van Carp kregen. Ook Van Wieringen, Twee visies 
op geestelijke bevrijding bij Thomas van Aquino in de geschriften van Anna Terruwe, 1997, moest 
constateren dat er geen aanwijzingen zijn voor een band van Carp met het neothomisme.

 39 Pfister aan Freud in: S.Freud /O. Pfister, 1963, p. 96 en p. 137.
 40 A.w, p. 139. De geciteerde brieven zijn uit 1929.
 41 A.w, p. 123. Nietzsche: ‘Man wird es begriffen haben, woauf ich hinaus will, nämlich dasz es immer 

noch ein metafysischer Glaube ist, auf dem unser Glaube an die Wissenschaft ruht.’ Nietzsche 
herleidt dit geloof tot het christelijke en ook platonisch geloof dat de waarheid goddelijk is. Ik 
kon dit citaat terugvinden in Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, nr.344. Het gaat in de discussie 
tussen Freud en Pfister om Freuds Die Zukunft einer Illusion, 1927 en Pfisters reactie daarop, Die 
Illusion einer Zukunft, 1928.

 42 Freud, Über eine Weltanschauung, 1933, in: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die 
Psychoanalyse, p. 608.
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Carp kon uiteraard niet op de hoogte zijn van de briefwisseling tussen Freud en 
Pfister. Uit niets blijkt dat hij bekend is met het overige werk van Pfister, waarin 
zelfs wordt gewezen op de verwantschap tussen christelijk geloof en psychoanalyse.43 
Carp gaat niet verder in op Freuds idee over de wetenschappelijkheid van de 
psychoanalyse. Hij ziet Freud als een serieuze wetenschapper en stelt niet de vraag 
naar de wetenschappelijkheid van de psychoanalyse op zich. Wel heeft hij kritiek op 
Freuds rationalisme.

Laten wij Carp nu volgen in zijn studie over de doodsdrift, waarin hij gedetailleerd 
ingaat op de metafysische aannames van Freud en zijn eerdere aanvaarding van de 
doodsdrift bijstelt.44 Deze studie is een vroeg voorbeeld van close-reading, de manier 
van lezen die Carp in de laatste fase van zijn schrijverschap vaker zou toepassen.

Zoals bekend komt Freud tot zijn aanname van de doodsdrift in Jenseits des 
Lustprinzips uit 1920. Freud gaat ervan uit dat een drift naar bevrediging streeft. 
Ten tweede neemt hij aan dat inherent aan de drift een streven naar herstel van een 
vroegere toestand is. Dus moet het streven wel gericht zijn op de dood, aangezien 
volgens Freud het levende voortkomt uit het niet-levende. 

Carps kritiek is drieërlei. Het is duidelijk dat Freud voorbij gaat aan de gedachte 
van een Schepper, al merkt Carp dat slechts terzijde op. Hij wil wijzen op de 
denkfouten bij Freud. Als een drift gericht is op iets, ergens naar streeft, kan dat 
alleen maar iets levends zijn, want buiten het levende om heeft het begrip drift geen 
zinvolle inhoud. Verder meent Carp dat het levende zelf ons niets kan leren over 
herkomst en doel van het leven. Het is een denkfout herkomst en doel met elkaar 
gelijk te stellen. Als de herkomst van het leven het niet-levende is, impliceert dat 
niet dat het dóel van het leven gelijk te stellen is met het niet-levende. De dood 
is het einde, maar niet het doel van het leven. Eigenlijk zou Carp hier zijn studie 
hebben kunnen besluiten, maar hij verdiept zich opnieuw in de vraag of er achter 
de levensdrift nog een andere drift kan schuil gaan. Door psychologen en biologen 
wordt volgens Carp een bestaansdrift onderscheiden, waarvan de levensdrift een 
bijzondere vorm zou kunnen zijn. Freud meent dat deze bestaansdrift in dienst staat 
van de doodsdrift. De bestaansdrift zou enerzijds naar voren gericht zijn op het 
levenseinde, anderzijds op de tijd voorafgaand aan het bestaan van het organisme. 
Dat is denkbaar volgens Carp binnen de aanname van een levenscyclus, waarin 
het einde samenvalt met het begin. Er kan dan sprake zijn van een levensdrift die 
het leven doorgeeft aan een volgende generatie. Men kan ook spreken van een 

 43 Ter Meulen, a.w, p. 121, vermeldt dit. Zie Gay, Freud, a life for our time, 1988, p.190-191. Hij 
citeert daar een brief van Pfister, waarin deze stelt dat Freud geen jood is, en niet goddeloos, 
want wie voor de waarheid leeft, leeft in God. Pas onder zekere voorwaarden zou hij graag 
stellen: ‘ein besserer Christ war nie.’ Anna Freud, zo schrijft Gay, was ontsteld toen ze dit las. De 
brief van Pfister is van 29-10-1918.

 44 Carp, 1937 c. Carp heeft eerder incidenteel wel de notie doodsdrift gebruikt. In stelling III van 
zijn proefschrift (1923 c) vindt hij dat de doodsdrift betekenis heeft voor het verklaren van de 
zelfmoord. Verder onder meer in: De Neurosen, 1e druk, 1932 f., p. 130. Het gaat daar over het 
verband tussen depersonalisatie en doodsdrift. Dit verklaart het gevoel dood te zijn in sommige 
depersonalisatie- en conversietoestanden. Carp heeft dit onveranderd overgenomen in de 
volgende drukken, zie 3e druk, 1947 e, p. 242 vv. Dit gedeelte vinden we ook in 1932 c. Ook dit 
artikel neemt Carp later onverkort over in een verzamelbundel, 1951 a, hfst.15. Carp was in dit 
opzicht niet kritisch ten aanzien van eigen werk en streefde kennelijk geen harmonisatie van zijn 
opvattingen na.
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bestaansdrift (Ich-Trieb, drift tot zelfbehoud) en een levensdrift (seksuele drift). Als 
men al het op zich aanvechtbare idee van een levenskringloop aanneemt, dan is het 
nog niet nodig een doodsdrift aan te nemen. 

Vervolgens staat Carp stil bij de vraag van Freud of er een streven is te vinden naar 
iets hogers. Freuds conclusie, volgens Carp in het voetspoor van Darwin, is dat een 
dergelijk streven niet te vinden is. De drang naar vervolmaking wordt door Freud 
verklaard uit verdringing, waarbij Carps tegenwerping is dat er dan toch een kracht 
moet zijn achter die verdringing. 

In een verdere doordenking van sterfelijkheid als verschijnsel volgt Carp Freud in 
zijn psychologische argumenten voor het bestaan van een doodsdrift. Haat zou een 
projectie zijn van een primair op zelfvernietiging gerichte (doods-)drift. Als enig 
motief daarvoor geeft Freud de aanname van een nirwanaprincipe aan. Maar: is een 
‘streven naar niets’ niet een contradictio in terminis? Carp vindt dat het hier in feite 
gaat om overtuigingen, die niet verder aannemelijk te maken zijn. Voor Freud is de 
dood het einde, het niets en dat betekent volgens Carp dat het leven doelloos is. 
Want als het doel de dood is, en achter de dood het niets is, dan is het leven zin- en 
doelloos. Carp gaat na, in een laatste poging, of er een andere conceptie mogelijk is 
van doodsdrift, waarbij de drift wel gericht is op iets. Als hij, uitgaand van zijn eigen 
religieuze overtuiging, een streven naar onsterflijkheid na de dood aanneemt, kan hij 
daarvoor moeilijk de term doodsdrift gebruiken. 

Uit dit essay blijkt hoezeer Carp Freud serieus neemt door zijn denkbewegingen 
opnieuw te voltrekken. Aan het eind van zijn studie betoogt hij dat ‘de katholieken’ 
niet moeten denken dat Freud hun niets te zeggen heeft. Hij noemt Freud ‘een 
blinde ziener, die helaas het Goddelijk Licht nog niet mocht aanschouwen’. Carp 
gaat wel grotendeels voorbij aan het vraagstuk van de agressie dat door Freud in 
Jenseits des Lustprinzips wordt opgeworpen. Pas in zijn antropologische fase zal Carp 
aan het fenomeen agressie veel aandacht geven. 

In een artikel uit 1946, waarin hij een uitvoerige vergelijkende studie maakt van 
de wereldbeschouwelijke achtergronden van Freud, Jung en Adler, stelt hij dat Freud 
als het ware gevangen blijft in een biologisch mensbeeld. De driften zijn namelijk 
uiteindelijk biologisch gefundeerd. Freuds visie is deterministisch en mechanistisch. 
Toch is Carp er min of meer van overtuigd dat Freud het bestaan van het streven 
naar het ontplooien van idealen aanneemt. Hij vindt daarvoor aanwijzingen in 
Freuds denken. Finaliteit ligt namelijk al opgesloten in het lustprincipe en het 
realiteitsprincipe. Ideaal-Ik en geweten zijn de richtlijnen tot zelfverwerkelijking, 
door driftbeheersing en sociale aanpassing. Jungs theorie biedt met het thema van de 
individualisering een ruimere visie op ontplooiing. Anderzijds is individualisering pas 
mogelijk na ontworsteling aan de familieband, en daaraan geeft Freud meer aandacht. 
Ten slotte is het appèl van het bevrijdende inzicht een thema bij Freud, al kent deze, 
zoals al opgemerkt, niet de drang tot zelfvervolmaking.45

Carp haalt in deze studie de aanzetten tot een finalistische zienswijze bij Freud 
naar voren. We zagen eerder hoe Carps eigen mensbeeld personalistisch en daarmee 
ook finalistisch van karakter is. In zijn benadering van Freud wordt men getroffen 

 45 Carp, 1946 d. Dit is ook te vinden in 1948 f, en in 1952 c. Het is een zeer gedetailleerde, 
doorwrochte studie.
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door de poging tot een synthese met de eigen zienswijze te komen, zonder overigens 
verschillen te verdoezelen. 

Carp is kritisch als de psychoanalyse zich op cultureel en religieus terrein begeeft. 
Freud had in 1907 gewezen op de overeenkomsten tussen dwanghandelingen en 
religieuze uitingen. De dwangneurose kan als een individuele religie worden gezien 
en de religie als universele dwangneurose. In zijn beroemde Die Zukunft einer Illusion 
uit 1927 wijst Freud als belangrijkste bron van de godsdienst de hulpeloosheid van 
het kind aan, die het niet zonder een machtige vaderfiguur kan stellen. Godsdienst 
berust volgens Freud op een projectiemechanisme.46 Freud ontmaskert zo godsdienst 
als een derivaat van lagere driften en behoeften, iets waar een volwassen redelijk 
mens zich van zou moeten ontdoen. Carp verzet zich tegen deze religiekritiek. Ze 
degradeert de mens tot ‘een driftwezen, zonder eigen vrije wil, overgeleverd aan de 
macht van grotendeels onbewuste strevingen: een ‘bête machine’. ‘Vijandig in haar 
houding ten opzichte van de religie, tracht zij de toekomst van deze “Illusion” te 
peilen en poogt zij het geloof in de Rede (ratio) tot vorm van religie te verheffen.’47

Carp heeft zich niet uitvoerig met de religiekritiek van Freud ingelaten. Dat hij de 
opvattingen van Freud over religie toch niet geheel afwijst, blijkt uit enkele terloopse 
opmerkingen over de godsdienstige beleving van sommige patiënten, waarin het 
infantiele imago van de vader nog sterk bepalend is voor het godsbeeld.48 Dat Freud in 
de dwangneurose ‘das Zerrbild einer Religion’ zag, viel te verdedigen, het omgekeerde 
echter niet.49 Naar Carps mening heeft Freud een karikaturale vorm van religie tot 
voorwerp van zijn onderzoek gemaakt en heeft hij de kern gemist, maar dat houdt 
niet in dat Freuds analyse geen hout snijdt. ‘Ook de religie kent haar dwaalwegen 
en zeer veel van wat onder sublimering wordt verstaan, is slechts een in pseudo-
sociaal, pseudo-religieus of hiermee analoog gewaad gestoken schijnbevrediging van 
erotische en agressieve neigingen.’50

Zowel Freud, Jung als Adler hebben volgens Carp het ‘ethische probleem der naas-
tenliefde’ miskend en hun wereldbeeld toont dan ook de ontworteling van de chris-
telijke cultuur. Hij wijst op de grote verwantschap tussen Freud en Schopenhauer. 
Determinisme, pessimisme, de voorrang van haat boven liefde, de bevrijding door 
zelfinzicht zijn belangrijke punten van overeenkomst. De libidoleer van Freud 
moest naar zijn mening wel berusten op Schopenhauers leer van de blinde we-
reldwil.51

 46 Freud, Zwangshandlungen und Religionsübungen, 1907 en Die Zukunft einer Illusion, 1927. Het valt 
buiten het kader van deze studie enigszins recht te doen aan Freuds religiekritiek. In Nederland 
bood Fortmann, Als ziende de onzienlijke. Een cultuurpsychologische studie over de religieuze 
waarneming en de zogenaamde religieuze projectie, 1964-1968, een uitvoerig overzicht. 

 47 Carp, 1938 b, p. 187.
 48 Carp, 1929 e, p. 5698.
 49 Carp, 1929 d, p. 95.
 50 Carp, 1946 d; 1952 c, p. 56.
 51 Carp, idem, p. 58 en 60 vv. Carp toont zich hier bijzonder goed op de hoogte. Het is mij niet 

bekend of de verwantschap tussen Schopenhauer en Freud algemeen bekend was. Volgens Gay, 
a.w., p. 149 beriep Freud zich zelf op verwante geesten, wanneer het hem uitkwam. Zo had 
Schopenhauer gewezen op de grote invloed van seksualiteit. Janik en Toulmin, Wittgenstein’s 
Vienna, 1973, wezen op de enorme invloed van Schopenhauer in het ‘Wenen van Wittgenstein’, 
dat ook het Wenen van Freud was. Het is niet na te gaan hoe Carp aan zijn kennis van de 
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Opvallend in dit artikel is dat Carp Freud vaak verdedigt tegen ongenuanceerde 
kritiek van Jung. Ondanks zijn sympathie voor Jung lijkt Carp voor Freud de 
meeste waardering te hebben.

 
2. Psychoanalyse als psychologische theorie 

We zagen al meermalen dat Carp heeft geprobeerd de psychiatrie te funderen in een 
theorie over de persoonlijkheid. Zijn uitgangspunt lag daarbij in het personalisme, 
dat de persoon en zijn waarden centraal stelde. Freud leverde Carp een model over de 
persoon vanuit de medisch-psychiatrische hoek. De psychoanalyse van Freud bood 
een theorie over het psychische functioneren, waarin vooral psychopathologische 
fenomenen, maar ook alledaagse zaken als vergissingen werden verklaard door 
onbewuste dynamische processen. Jaspers heeft erop gewezen dat Freud in feite 
een ‘verstehende Psychologie’ bedrijft; Jaspers’ kritiek is onder meer dat Freud ten 
onrechte meende dat het om verklaren ging.52

Carps werk is zozeer doortrokken van het psychoanalytische gedachtegoed dat 
het niet mogelijk is elk detail van zijn verwerking te bespreken. We beperken ons tot 
de hoofdzaken, namelijk de driftleer, het onbewuste, de persoonlijkheidstheorie en 
andere zaken waaraan hij veel aandacht heeft besteed, namelijk afweermechanismen 
als identificatie en de toepassing van de psychoanalytische theorie op de psychosen. 
We wijzen er nog eens op dat Carp zijn leerboek als een (psycho)dynamische 
psychiatrie zag, waarbij hij Freud in de eerste plaats noemt als degene die de ‘zin in 
de onzin’ heeft leren zien.53

Carp waardeert al vanaf het begin van zijn werk de psychoanalyse als theorie 
over het psychisch functioneren. In een van zijn eerste gevalsbeschrijvingen, die 
transvestitisme als onderwerp heeft, stelt hij vast dat er vanuit de biologie slechts 
hypothesen zijn. Vervolgens kiest hij voor een psychologisch uitgangspunt en moet 
dan wel uitkomen bij de psychoanalyse.54

Men kan zich afvragen of het verzet van de analytici tegen Carps benoeming 
gefundeerd was op zijn publicaties. Tot 1930 zijn zeker tien duidelijk psychoanalytische 
publicaties te tellen. We kunnen veronderstellen dat men twijfelde aan het juiste 
psychoanalytische gehalte ervan, zeker tegen de achtergrond van het toenmalige 
stringente vasthouden aan de leer van Freud. Naar ons idee is dat nauwelijks terecht; 
tot 1930 blijft Carp recht in de leer, al zal ook wel blijken dat hij al in 1927 de 
psychoanalyse niet als de therapie bij uitstek beschouwde. Overigens was het nog 
niet zo eenvoudig om vast te stellen wat orthodoxie naar letter of geest eigenlijk 
was. Laten wij als uitgangspunt nemen wat de ‘tegenstander’, Westerman Holstijn, 
daarover, zij het veel later, schreef: ‘(...) en dan heeft Freud zelf zeer duidelijk 

genoemde verwantschap kwam, maar het is goed mogelijk dat hij erover heeft gelezen in 
het Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 1924, ter gelegenheid van Jelgersma’s 25-jarig 
hoogleraarschap, waarin een artikel van hemzelf stond, 1924 b. Het bevat echter ook een 
autoreferaat van G.Wanke over: Psychoanalyse und Schopenhauer.

 52 Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, 1948, p. 299.vv., 451vv. Belangrijk is hier het onderscheid 
van Jaspers tussen verstaan ( door het navoelen van innerlijke verbanden) en het 
natuurwetenschappelijk verklaren. Voor een studie over Jaspers’ kritiek op Freud verwijs ik naar 
Pluymakers, Jaspers’ Freudbeeld. De psychoanalyse als wetenschap en wereldbeschouwing, 1993.

 53 Carp, 1937 f, IX.
 54 Carp, 1923 b.
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aangegeven, wat hij als het kenmerkende der psychoanalyse zag: psychoanalyse 
bedrijft wie zich bezig houdt met de studie van het Onbewuste, de Overdracht, 
de Weer-stand, en de Infantiele Sexualiteit. Wie deze fundamentele door Freud 
ontdekte psychismen niet als reëel zou erkennen, mag zich geen psychoanalyticus 
noemen.’55 In de volgende paragrafen zullen we zien wat Carp van deze thema’s 
vond.

a. Het onbewuste en de driftleer
Het lijdt geen twijfel dat het onbewuste voor Carp een realiteit is. Carp ziet de 
ontdekking van het onbewuste als een van Freuds grote verdiensten.56 

In de jaren dertig gaat Carp afwijken van de ‘rechte’ analytische leer. Het 
moment van omslag valt niet precies aan te wijzen, maar duidelijk is dat hij na 
1934 de psychoanalyse aanvult met inzichten van Adler over de machtsdrift en 
met ideeën van Jung. In 1947, in Medische psychologie en pathopsychologie, stelt hij dat 
het onbewuste ook het collectief onbewuste in de zin van Jung omvat. Maar hij 
voegt daar een hoogst eigen opvatting aan toe: ‘In het onbewust belevend subject 
is echter tevens vertegenwoordigd het oerweten van het eigen-zijn in een vorm 
van Gemeenschap. Hier is tevens sprake van een zorgend-verantwoordelijk-zijn, 
van een verantwoording-schuldig zijn aan de oergrond aller dingen: aan God. Het 
is zeker juist, het onbewust belevend subject als uitgangspunt te beschouwen van 
alle vormen van gevoelsleven, hetzij van vitale, egoïstische, sociale, dan wel van 
supra-sociale aard.’57 We zien hier hoe Carp zijn personalistische opvatting verbindt 
zowel met een psychoanalytisch begrip van het onbewuste als met het idee van 
het jungiaanse collectief onbewuste, dat laatste bovendien nog toegepast op een 
adleriaans concept als Gemeenschap.

Ook andere psychoanalytische concepten zoals overdracht, weerstand en infan-
tiele seksualiteit neemt Carp over, al zullen we zien dat hij daarbij kritische kant-
tekeningen maakt en ze inbedt in zijn opvatting van de persoon. 

Eén punt van kritiek op de driftleer is de al besproken afwijzing van de doods-
drift. Carp volgt, zoals uit bovenstaand citaat kan blijken, de eerste drifttheorie 
van Freud, waarin naast de drift tot zelfbehoud de libido (seksuele drift) wordt 
onderscheiden. Drift is ‘een dringende, voortdrijvende macht, uitgaande van het 
onbewust-belevende subject.’58 Carp volgt ook Freud als hij schrijft dat de drift 
wortelt in een biologische spanningstoestand, maar hij voegt eraan toe dat het 
driftleven de grondslag is voor de hoogste strevingen van de mens. Daarmee be-
doelt hij niet het sublimatiebegrip van Freud, want volgens die opvatting zou het 
supra-sociale streven slechts een derivaat daarvan zijn. Sublimeren is een vorm van 
compensatie van de driften, die leidt tot een betere aanpassing aan de omgeving.59 
Carp onderscheidt in tegenstelling tot Freud een supra-sociale drift, waardoor de 

 55 Geciteerd in: Gerritsma en Wissink: Van Gezelschap tot Genootschap, in: Stufkens (red), Andere 
kamers in het huis van Freud 1997, p. 15. De passage zou moeten geschreven zijn tussen 1963 en 
1965.

 56 Carp, 1947 c, p. 30.
 57 Carp, idem, p. 31.
 58 Carp, idem, p. 58
 59 Carp, idem, p. 39.
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mens zich onderscheidt van alle andere levende wezens. Deze is gericht op ‘(…) ge-
meenschapsbetrekkingen met de totaliteit van al het zijnde, en in laatste instantie met 
het Opperwezen, als de grond van al wat is. Deze drift is de wortel van bewust religi-
eus beleven en brengt het Ik tot zelfovergave, de hoogste en uiteindelijke bestemming 
van de persoonlijkheid.’60 Carp kan zijn ideeën over de sociale drift mede hebben 
ontleend aan Adler, zoals we hieronder nog zullen zien. Het concept van de supra-
sociale drift is echter een toevoeging waarvan de wortels niet duidelijk herleidbaar 
zijn, al noemt hij in dit verband Von Monakow. 61 In ieder geval wijst Carp hiermee 
Freuds herleiding van de religie tot alleen de infantiele libido af. Het is opmerkelijk 
dat hij spreekt van een drift in plaats van streven. ‘Immers het driftleven wordt in het 
algemeen in de vorm van neigingen en strevingen aan het Ik kenbaar gemaakt (…).’ 
Aangezien strevingen volgens Carp verdrongen kunnen worden, is het begrip vrijwel 
identiek met drift.62 Ondanks de freudiaans aandoende terminologie is het idee van 
een supra-sociale drift verwant met de platoonse Eros, het streven naar het hogere en 
goddelijke.

Ter Meulen ziet in het katholieke denken van de twintigste eeuw een spanning tussen 
enerzijds de intellectualistische traditie, waarin ook het neothomisme past, anderzijds 
de voluntaristische traditie, waarin augustiniaanse en neoplatoons geïnspireerde den-
kers zich bewegen.63 We denken dat Carp zich in deze laatste traditie het meest thuis 
zou voelen. Toch is het supra-sociale driftleven niet een geheel aparte ‘Provinz’, om 
de term van de godsdienstfilosoof Schleiermacher (1768-1834) voor de plaats van de 
religie in het ‘gemoed’ te gebruiken. Het maakt evenals de andere driften een ontwik-
keling door. Zo is het godsbeeld van het jonge kind uitgesproken antropomorf en 
bepaald door een mengeling van angst en verering van de almachtige vaderfiguur. ‘Het 
supra-sociale driftleven is in zijn uitingsvormen ten nauwste samengeweven met het 
erotische, egoïstische en sociale driftleven. Het ontvangt van deze vormen van driftle-
ven een stimulerende invloed, terwijl het op zijn beurt de integratie van deze vormen 
van driftleven helpt bevorderen’.64

Het begrip van de vitale drift bij Carp komt grotendeels overeen met de libido bij 
Freud.

Carp volgt in zijn beschrijving van de ontwikkeling van de vitale drift de libido-
fasen van Freud in onverkorte vorm en slaagt dus voor dit deel van het ‘examen’ van 
Westerman Holstijn. De in katholieke kringen gebruikelijke hevige kritiek op de 
seksualisering bij Freud vinden we niet bij Carp. Integendeel, al in de eerste publica-
ties van Carp over perversies komt seksualiteit uitgebreid aan bod vanuit freudiaans 
perspectief, zonder enige moralistische kanttekening.

De egoïstische drift wordt kenbaar in een machtsstreven dat in zijn ontwikkeling 
botst op de omgeving en uitmondt in een individualiteitbesef. De drang tot zelf-

 60 Carp, idem, p. 70.
 61 Carp, 1952 c, p. 57.
 62 Carp, 1947 c, p. 262, 264. 
 63 Ter Meulen, a.w., p. 19 vv. Bij Augustinus is de liefde ook een bron van kennis. Deze traditie 

werkt door bij auteurs als Max Scheler en F.J.J. Buytendijk, die we nog in hfst. 6 van deze studie 
tegen zullen komen.

 64 Carp, 1947 c, p. 70.
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behoud staat volgens Carp niet als fenomeen naast de libido, zoals in Freuds eerste 
drifttheorie, maar wortelt zowel in de vitaal-erotische drift als in de egoïstische drift.65 
Voor zijn beschrijvingen van het egoïstische driftleven en het sociale driftleven heeft 
Carp zich door Adler laten inspireren. De egoïstische drift staat in nauw verband met 
de sociale drift. In de ontwikkeling van het Ik-ideaal wordt deze dienstbaar gemaakt 
aan de gemeenschap. Hoewel zowel het erotische als het egoïstische driftleven een 
bijdrage leveren aan de mens als sociaal wezen, worden sociale gevoelens daardoor niet 
volledig verklaard. De uiting van sociale drift is ook pas mogelijk als zich een eigen 
individualiteit heeft gevormd. De driftleer krijgt dus bij Carp een uitbreiding naar het 
‘hogere’, typisch menselijke. We zien hier al elementen die later in de antropologische 
fase van Carp een uitwerking krijgen.

Blijft Carp altijd vasthouden aan het idee van de fasen van de libido en zo aan 
het bestaan van de kinderlijke seksualiteit, zijn visie op het Oedipuscomplex is in 
de loop van de tijd wel veranderd. In zijn gevalsbeschrijvingen voor 1930 geeft hij 
fraaie verklaringen vanuit oedipale constellaties, maar in 1934 wijst hij het idee van 
het Oedipuscomplex als de kern van de neurose af. Hij vestigt al in 1924 de aandacht 
op het belang van pregenitale libidofixaties voor het begrijpen van perversies.66 Bij de 
hysterie is de behoefte aan ‘veiligstelling en geborgenheid’, een preoedipaal verlangen, 
van grotere betekenis dan de oedipale problematiek.67 We zullen later zien dat Carp dit 
als kenmerk van het wereldbeeld van de hystericus/ca gaat opvatten.

b. Neurosen en de opbouw van de persoonlijkheid
In het vorige hoofdstuk werd al de ontwikkeling van het neurosebegrip besproken. 
De eerste definitie bevatte het idee van een onvermogen een adequate oplossing van 
intrapsychische conflicten te vinden. Volgens Carp includeert een psychoanalytische 
definitie de rol van de seksualiteit: ’Neurotisch in psychoanalytische zin is de Mens, 
die – onderworpen aan de macht van zijn seksueel begeren – dit begeren in een 
neurotische levenshouding en zijn seksuele levensproblematiek tot een schijnoplossing 
poogt te brengen.’68 Hij stelt deze definitie naast het neurosebegrip van Adler, die 
de mens als slaaf van zijn heerszucht ziet. En we herhalen hier Carps poging tot 
een synthese: ‘Neurotisch is de geesteshouding van diegenen, welke een compromis 
hebben moeten sluiten tussen de levensnoodzaak en een onvermogen het eigen zijn 
te rechtvaardigen.’69 Deze verandering van het neurosebegrip in een levenshouding 
preludeert op de antropologische fase bij Carp. Samenhangend met deze existentiële 
oriëntatie noemen we nog de verruiming van het angstbegrip. Naast een begrip als 
castratieangst, overgenomen uit de psychoanalyse, noemt hij ook zijnsangst, angst voor 
de dood en angst voor vereenzaming. Deze termen en fenomenen worden nog niet 
uitgewerkt; dat gebeurt in de latere antropologische fase vanaf 1959.70 

 65 Carp, idem, p. 65.
 66 Carp, 1934 b; 1924 b.
 67 Carp, 1938 j: Neurotische levenshoudingen en levensproblematiek; later opgenomen in de 

tweede druk van De Neurosen, 1939 g. In 3e druk, 1947 e, p. 9.
 68 Carp, 1938 j, 1939 g, 1947 e, p. 3.
 69 Carp, 1947 e, p. 1.
 70 Carp, 1947 e, p. 273, 4, 141.
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Wat is de achtergrond van de verruiming van het neurosebegrip? Deze hangt samen 
met Carps kritiek op het ziektebegrip in de psychiatrie. Neurose is geen ziekte, maar 
een deficiënte aanpassing aan het leven. In intellectueel opzicht probeert Carp het 
goede uit diverse theoretische bouwwerken te behouden. Het nieuwe neurosebegrip 
past beter in zijn personalistische opvatting van de mens; neurose is in feite een stoornis 
in de zelfverwerkelijking. Een internalistische verklaring voor de verandering in Carps 
visie schiet hier onzes inziens tekort. Carps neurosebegrip is niet los te zien van zijn 
sociaal-psychiatrische visie en de sociaal-economische omstandigheden. De bakermat 
van het Oedipuscomplex is de gezinsconstellatie, met vader, moeder en kinderen en 
de verhoudingen onderling, die gekenmerkt zijn door ambivalenties. Waar Freud de 
nadruk legt op de intrapsychische verwikkelingen, daar heeft Carp meer oog voor 
de buitenwereld. En waar Freud van doen had met welgestelde burgers, werd Carp, 
hoewel zelf uit een aristocratisch milieu afkomstig, geconfronteerd met het leed van 
psychiatrische patiënten die moesten leven van de Armenwet, en met de ellende 
van kinderen in opvoedingstehuizen. Als beschadigende factoren achter en naast 
verwaarlozing noemt hij gebrek aan geld en bestaansmiddelen – het zijn de crisisjaren 
dertig – gebrek aan ruimte (gebrek aan slaapruimte werkt incest in de hand) en 
alcoholisme bij de ouders.71 Carp noemt het niet met zoveel woorden maar hij heeft 
ervaren dat de psychoanalyse voor de uitwendige levensomstandigheden onvoldoende 
oog had. 

Ondanks Carps brede notie houdt hij vast aan een psychogenese van de neurose, 
waarbij zowel de constitutie in de zin van een bepaalde persoonlijkheidsstructuur als 
de innerlijk ervaren levensgeschiedenis als factor van belang zijn. Daarnaast neemt hij 
ook Freuds indeling over in een erotisch, een narcistisch en een dwangtype, waarbij 
respectievelijk voelen, willen en denken de hoofdrol spelen. Ze corresponderen met 
hysterie, neurasthenie en dwangneurose in de toen gebruikelijke classificaties.

Carps opvattingen over de opbouw van de persoonlijkheid sluiten aan bij wat wij 
nu Freuds tweede, structurele, theorie noemen, namelijk zijn driedeling in Es, Ich 
en Über-Ich uit 1923.72 Carp maakte als tijdgenoot eigenlijk direct de ontwikkeling 
van Freuds theorie mee en mist dus de historische afstand die het ons mogelijk 
maakt de verschillen tussen eerste en tweede theorie te zien.73 In de eerste theorie 
onderscheidde Freud bewuste, voorbewuste en onbewuste, als systemen binnen de 
psyche. Voorbewust betekent dat de inhoud daarvan gemakkelijk bewust kan worden. 
Het begrip voorbewuste, uit de eerste theorie, speelt een nevengeschikte rol in Carps 
model.74 In hoofdstuk 3 zagen we dat Carp weinig overnam van de in die tijd bloeiende 
karakterologie. Het ging hem om een dynamische opvatting van de persoonlijkheid 
en daarom gebruikte hij Freuds structurele theorie voor zijn beschrijving van 
‘psychopathieën’. In die theorie gaat het om instanties van de psyche: Es, Ik en Boven-
Ik. Inhouden en processen van het Ik en Boven-Ik kunnen voorbewust zijn.

 71 Carp, 1934 c.
 72 Freud zette deze theorie uiteen in Das Ich und das Es uit 1923.
 73 Een illustratie daarvan is het gegeven dat Carps artikel (1924 b) in het aan Jelgersma gewijde 

nummer van het Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse verscheen samen met Freuds:‘Der 
Untergang des Oedipuskomplexes’, een belangrijk artikel over de vorming van het Über-Ich.

 74 Carp, 1939 a, p. 11.
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Carp verbindt Freuds structurele model met de begrippen persoonlijkheid, karakter 
en temperament (zie figuur 1). Het persoonlijkheidsmodel staat in deze synthese 
centraal. De persoonlijkheid is centrum van het psychische gebeuren, maar zo dat 
deze één geheel is met de lichamelijkheid. ’Het geestelijk gebeuren geeft aan het li-
chamelijke eerst zijn zin, het lichamelijke aan het geestelijke zijn vorm.’75 De term ‘Es’ 
wordt door Carp nauwelijks gebruikt; het onbewust belevend subject vertegenwoor-
digt het driftleven, zoals we boven al zagen, en de gevoelsfunctie. Het Ik beschikt over 
de denkfunctie. De wil wordt door Carp vooral gerelateerd aan het Ideaal-Ik, vaak 
het ideale Ik genoemd. De laatste term wordt door Carp meestal gebruikt als Freud 
over het Über-Ich heeft. Het Ideale-Ik is deels bewust, deels onbewust. Het bewuste 
deel valt samen met het geweten.

Figuur 1 Carps model van de persoonlijkheid

(binnen deze vijfhoek zijn er verbindingen en invloed tussen alle functies) 76

Het ideale Ik is zowel verbiedend als aansporend. ‘Het ideale-Ik, dat in de functie van 
het geweten zulk een belangrijke richtlijn en waardebepaling inhoudt voor de persoon-
lijkheid, heeft zijn voornaamste wortel in het supra-sociale driftleven, dat de menselijke 
persoonlijkheid naast een redelijk ook een zedelijk wezen vermag te doen zijn.’77 

Verwarrend is het gebruik van de term Ik-idealen, omschreven als fantasieproducten, 
die tijdens de ontwikkeling van de persoonlijkheid wisselen en aan die ontwikkeling 
richting geven. Deze Ik-idealen komen tot stand door identificatie met opvoeders en 
worden uiteindelijk opgenomen in het Ideaal-Ik. Ze zijn van groot belang omdat ze 
verband houden met wat volgens Carp de doelstelling is van de persoonlijkheid: zelf-
behoud, zelfontplooiing, zelfvervolmaking en zelfovergave.78 

 75 Carp, 1947 c, p. 16.
 76 Carp, 1947 c. Het schema, dat hier vereenvoudigd wordt weergegeven, bevindt zich geheel 

vooraan in Carps boek. 
 77 Carp, idem, p. 70.
 78 Carp, idem, p. 34. Ik-idealen zijn richtpunten van strevingen, p. 70. Carp benadrukt dat het 
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Wie Carps geschriften leest, krijgt de indruk dat hij een sterke preoccupatie met 
het Ideaal-Ik dan wel het geweten had. Men kan die preoccupatie toeschrijven aan 
Carps eigen persoonlijkheid en zijn religieuze geesteshouding of aan het geestelijk 
klimaat in de jaren dertig in Nederland, dat gekenmerkt werd door netheid, 
conservatisme en burgerlijkheid. Zijn directe werk met kinderen zal ook invloed 
hebben gehad. Hij werkte een aantal jaren bij een observatiehuis voor criminele 
jongens in Den Haag en probeerde te onderzoeken wat bij deze jongens had geleid 
tot het delinquente gedrag.79 Hij beschouwt criminaliteit hoofdzakelijk als een 
opvoedingsdefect. Het is vooral de vader die van belang is bij de ontwikkeling van 
het geweten. Daarbij speelt niet alleen de identificatie met een slecht voorbeeld een 
rol, maar ook het teleurgesteld zijn in de vader; beide dragen bij aan de verzwakking 
van het Ideaal-Ik.80 Het verschil tussen het gewone kind en het misdadige is gelegen 
in de mate van remming. Erfelijkheid is wel van belang maar is geen noodlot; de 
opvoeding is in dit opzicht de belangrijkste factor. Ook al kent Carp uit eigen 
ervaringen organische oorzaken die tot een verzwakking van de remming leiden 
zoals de encephalitis lethargica, de invloed van dergelijke factoren valt in het niet 
bij die van een niet-adequate opvoeding.81

Zowel een slappe, verwennende opvoeding als verwaarlozing leiden tot een tekort 
aan remmingen. Verwaarlozing is onthouden van wat nodig is; ook verwennen is 
een vorm van verwaarlozing, namelijk door geen grenzen te stellen. De opvoeding 
is volgens Carp niet alleen van belang voor het vormen van het geweten door 
internalisering van geboden en verboden, maar dient ook voor het kweken van 
gemeenschapszin, dus het tot bloei laten komen van de sociale driften. In dit 
verband noemt hij de mogelijkheid van een geïsoleerde positie van het geweten 
in het geheel der persoonlijkheid. Carp geeft het beeld van het Ik als een vorst 
die ingeklemd zit tussen onverbiddelijke raadgevers en de onvervulbare eisen van 
zijn onderdanen. Bij het verwaarloosde kind zijn de goede raadgevers geïsoleerd of 
zijn er kwaadwillende raadgevers of in het geheel geen adviseurs. Het kind of later 
de volwassen crimineel is dan ten prooi aan de onderdanen, de meestal infantiel 
gebleven driften.82

Speciale aandacht vraagt hij in dit verband voor het verschijnsel wrok. Carp 
onderscheidt dit niet scherp van haat; wrok is gericht op degene door wie het kind 

streven uit het driftleven ontstaat. De terminologie bij Carp is evenals in andere analytische 
literatuur wel eens verwarrend. Stroeken, Psychoanalytisch woordenboek, 1994, verstaat onder 
Ideaal-Ik een instantie die gemodelleerd is naar het infantiel narcisme. In het Ik-Ideaal komt 
het narcisme samen met de identificaties van ouders en anderen. Hij volgt daarin Laplanche en 
Pontalis, Das Vokabular der Psychoanalyse, 1973; zij merken op dat Freud niet onderscheidt tussen 
Ideal-Ich en Ichideal. Bij Carp zijn dus de Ik-idealen de te onderscheiden bouwstenen van het 
Ideale-Ik. 

 79 Hoe lang Carp daar heeft gewerkt heb ik niet nagegaan. De eerste publicatie die daarop 
betrekking heeft, 1929 e, vermeldt, dat hij ongeveer 400 jongens onderzocht en ook het beloop 
enige tijd volgde, wat een enorm aantal is. Andere studies hebben ook hun aanknopingspunt in 
dit kinderpsychiatrisch werk: 1930 b, 1930 c, 1932 a, 1934 d.

 80 Carp, 1929 e. De nadruk op de vader wordt gerelativeerd in 1936 a.
 81 Carp, 1921, 1930 b. De eerste publicatie van Carp had dus al betrekking op thema’s als 

persoonlijkheidsontwikkeling en het geweten, al is ze meer klinisch-psychiatrisch en 
pathologisch-anatomisch van aard.

 82 Carp, 1932 a, p. 46-50.
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zich achtergesteld voelt en meestal zijn dat de ouders. De wrokgevoelens breiden 
zich later in het leven uit naar de maatschappij en kunnen volgens Carp ook leiden 
tot afkeer van de godsdienst, doordat het godsbeeld dan te veel kenmerken bezit 
van het infantiele vaderimago.83

Identificatie is een mechanisme waaraan Carp veel aandacht heeft gegeven. Het 
speelt niet alleen een centrale rol in de ontwikkeling van het geweten, maar is 
ook later nog een actief mechanisme, onder meer in psychotherapie. Gezien het 
belang van identificatie bij de ontwikkeling van de persoonlijkheidsstructuur 
is het concept van de persoonlijkheidszwakte relevant. Carp schetst het beeld van 
een bijzondere vorm van sensitieve persoonlijkheid, dat de beleving heeft nooit 
‘zichzelf ’ te zijn en een rol te spelen. Carp zoekt de achtergrond van deze beleving 
in een stoornis in de persoonlijkheidsstructuur. Het opvallende bij deze mensen is 
de grote neiging tot sterke identificaties en hun gevoel daarbij zichzelf te verliezen: 
het Ik-gevoel gaat verloren doordat een andere persoonlijkheid bezit heeft 
genomen van het Ik, wat wordt aangeduid met personificatie. Carp wijst erop dat 
dit personificatieverschijnsel ook bij schizofrenie wordt gezien. Hij neemt aan dat 
het gaat om een stoornis van de samensmelting van identificaties, waarbij meestal 
sprake is van een sterke narcistische kwetsbaarheid. Een dergelijke persoonlijkheid 
is slechts in staat tot narcistische objectkeuzes, die op identificatie berusten: het Ik 
vereenzelvigt zich met de ander.84

In normale vormen van contact speelt een ander mechanisme, namelijk 
introjectie, die als een partiële identificatie is op te vatten. Hierbij blijft men zichzelf. 
Er is volgens Carp een vloeiende overgang van introjectie naar totale identificatie. 
Mechanismen zoals identificatie en introjectie spelen niet alleen bij een dergelijke 
persoonlijkheidszwakte maar liggen ook ten grondslag aan beïnvloedingswanen 
bij psychotici. Het opstel over persoonlijkheidszwakte is interessant omdat het 
een bijdrage aan een psychoanalytische persoonlijkheidsleer vormt. Als zodanig 
past het in een reeks van psychoanalytische geschriften, waarin voorlopers van het 
hedendaagse borderline-concept aan de orde worden gesteld.

Carp heeft de psychoanalytische theorie toegepast en opgevat als een methode 
voor het verstaan van diverse psychiatrische stoornissen. Dit komt tot uitdrukking 
in zijn gevalsbeschrijvingen van perversies en in zijn studies van hypochondrie, 
stoornissen in de involutie en schizofrenie.85 Zijn boek over de neurosen blijft dicht 
bij de descriptieve traditie, maar bevat tevens veel psychodynamische verklaringen.

Opvallend en ten opzichte van Freud anders, is het belang dat Carp hecht aan angst 
voor de dood; het is een thematiek die hij later in de antropologische fase uitwerkt. 
Origineel lijkt de uitleg van de psychologische betekenis van de ademhaling. Carp 
spreekt hier van respiratorische introjectie in aanvulling op de orale variant.86

Hij roemt de vondsten van Abraham betreffende de rouwarbeid en de melancholie 
en noemt Bleuler als degene die de schizofrene psychose psychologisch probeert 

 83 Carp, 1929 e, 1932 a.
 84 Carp, 1932 e.
 85 Carp, 1923 b, 1924 b, 1925 b, 1927 d, 1928 e, 1929 a, 1930a (verzamelbundel over schizofrenie). 

Dit zijn de vroege publicaties. Het psychoanalytische gezichtspunt ontbreekt ook vrijwel nooit 
in de latere publicaties, maar is daar minder dominant.

 86 Carp, De Neurosen, 1947 e, p. 161 vv.
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te begrijpen. Niettemin prijst hij Freud om zijn ’fijnere ontleding der schizofrenie 
en de paranoïde waanvorming’ in de Schreber-studie.87 Daarin komt de waan van 
geslacht veranderd te zijn aan de orde, waaraan Carp een aparte studie wijdt.88 

c. De rol van de seksualiteit
Het zou te ver voeren alle psychoanalytisch georiënteerde studies van Carp te 
bespreken. Twee opmerkingen over seksualiteit en homoseksualiteit in het bijzonder 
zijn hier nog van belang.

Een eerste opmerking betreft de plaats en de betekenis van de seksualiteit. Boven 
bespraken we dat Carp Freuds wereldbeschouwing afwees maar dat hij grote delen 
van de psychoanalytische theorie van Freud overneemt. Dit blijkt zeker bij de 
verklaring van ziektebeelden vanuit Freuds theorieën over seksualiteit. Nu is een 
verklaring met een beroep op de libidotheorie voor de hand liggend bij perversies, 
waarover Carp uitgebreide forensisch-psychiatrische studies schreef.89 Maar ook bij 
andere stoornissen vindt hij het toepassen van de libidotheorie vanzelfsprekend.

In zijn verklaring van een casus met hypochondrie spreekt hij van een genitalisering 
van het lichaam. De psychopathogenese wordt hier herleid tot de lotgevallen van de 
verschoven libido. Het boeiende in deze beschouwing is de verbinding van klinisch-
psychiatrische observaties met een psychoanalytisch verklaringsmodel; door te wijzen 
op het onttrekken van libido aan het Ik en de binding aan het lichaams-Ik c.q. een 
bepaald orgaan is tevens de verklaring gegeven van de depersonalisatie die zo vaak bij 
hypochondrie zou optreden. 

In de meeste van Carps psychoanalytische publicaties is weinig invloed van 
zijn katholieke levensbeschouwing te bespeuren. Wel speelt deze mee in zijn 
opvattingen over masturbatie. In een bespreking van de neurasthenie wijst hij op 
de achterhaalde opvatting dat masturbatie daarbij een oorzakelijke rol zou spelen. 
Hij vervolgt echter: ’(…) dat zij de grondslag legt tot gevoelens van insufficiëntie 
en eigen minderwaardigheid, tot een stoornis in het zgn. “sekse-bewustzijn”, tot 
neurotische angsten, tot zelfverwijten, daar de masturbatie een zonde is tegen de 
natuurwet (…).’ Ook wordt masturbatie genoemd in samenhang met andere ‘foutieve 
seksuele praktijken‘, waarbij niet wordt vermeld wat dat zijn. In een artikel in het 
R.K. Artsenblad wijst hij een toegeeflijke houding af en bepleit de bevordering van 
remmingen.90

Een tweede opmerking betreft Carps opvattingen over homoseksualiteit. In te-
genstelling tot wat gesuggereerd wordt heeft Carp daar niet veel over geschreven.91 

 87 Carp, 1926 c. De Schreberstudie is zoals bekend Freuds Psychoanalytische Bemerkungen über einen 
autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia Paranoides), 1911 (G.W., 8, 239).

 88 Carp, 1928 e; opgenomen in 1951 a.
 89 Vooral Sexuele misdadigheid, 1949 b.
 90 Carp, De Neurosen,1932 f, p. 138; onverkort overgenomen in de 3e druk, 1947 e, p. 39, al staat in 

de eerste druk nog ‘mannelijkheids-bewustzijn’ i.p.v. ‘sekse-bewustzijn’! Zie ook Carp, 1938 c. 
Over de afwijzing van masturbatie onder de katholieken: Westhoff, a.w., o.a. p. 97, 127.

 91 Bes, Liever liefde dan gedichten. Hans Lodeizen 1924-1950, 2001. Bes geeft aan dat Lodeizen 
een aantal keren Carp heeft bezocht. Hij schrijft, p. 218: ‘Carp was niet de eerste de beste, 
onderzocht ook Achterberg, publiceerde over homoseksualiteit, zowel over de medische als 
psychotherapeutische behandeling daarvan, en behandelde homoseksuelen met elektroshocks. In 
1963 werd hij vanwege homoseksuele handelingen op grond van het beruchte wetsartikel 248 
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In een artikel uit 1929 over de resultaten van behandeling van perversies gaat hij in 
op homoseksualiteit. Deze werd destijds algemeen als een perversie, als ziekte be-
schouwd. Hij aarzelt over de vraag of men moet spreken van een aangeboren neiging 
of van een constitutionele dispositie, waarbij later door verdringing van heterosek-
suele neigingen manifeste homoseksualiteit zou ontstaan. Homoseksualiteit ziet hij 
als een neurose. In zijn bespreking vindt hij een psychoanalytische behandeling de 
enig rationele. Deze heeft kans van slagen als het lukt de ‘wel steeds latent aanwezige 
dispositie tot hetero-erotische libidofixaties bloot te leggen.’92 Carp gaat uit van een 
biseksuele aanleg bij elk mens. In deze beschouwing over homoseksualiteit ontbre-
ken verwijzingen naar morele c.q. katholieke opvattingen. Waar dus Carp, zoals we 
boven zagen, duidelijk is in het afwijzen van de wereldbeschouwing van Freud, komt 
dat meestal niet naar voren in zijn toepassing van de psychoanalytische theorie. Het 
lijkt erop dat Carp met twee maten meet. Als hij zich tot zijn katholieke vakbroeders 
richt, is hij strenger katholiek dan in publicaties in neutrale vakbladen.

Homoseksualiteit speelt een rol in de verklaring van de paranoia. Freud geeft deze 
verklaring in de eerder vermelde Schreber-studie uit 1911.93 De vervolgingswaan 
zou voortkomen uit projectie van verdrongen homoseksualiteit, waarbij er daarnaast 
een omslag plaatsvindt van liefde naar haat. Deze is geworteld in de verdrongen, 
homo-erotische, gevoelsbetrekking tot de vaderfiguur. In plaats van ‘ik heb hem 
lief ’, komt ‘hij haat mij’. Carp stelt dat er bij homo-erotiek een stoornis is in de 
ontwikkeling van de libido met een fixatie aan het narcistische stadium. Bij de 
paranoia speelt dit versterkte narcisme een rol. Dat verklaart het onderliggende 
insufficiëntiegevoel bij de paranoïcus, dat in de psychose omgekeerd wordt in een 
grootheidswaan.94

Carp geeft als alternatieve verklaring voor de vervolgingswaan de beïnvloeding 
door een als sterker gevoelde persoonlijkheid; deze speelt zowel bij de paranoia als 
bij paranoïde wanen in het kader van schizofrenie. Bij schizofrenie wijst hij op de 
veel voorkomende onzekerheid over het eigen geslacht, met in het extreme geval 
de waan van geslacht veranderd te zijn. Het mechanisme van splijting speelt hierbij 
een rol. Bij deze patiënten kan zowel van een ‘homoseksuele of heteroseksuele 
vervolger’ sprake zijn, wat dus de verklaring van Freud eenzijdig maakt.95 

bis uit zijn ambt aan de Leidse universiteit ontzet.’ Bes geeft niet aan waar hij deze beweringen 
aan ontleend heeft. Ik heb geen enkele aanwijzing dat Carp homoseksuelen behandelde met 
ECT. Het vermelde over Carps ontslag is gebaseerd op de bekende geruchten, maar ook feitelijk 
onjuist. Lodeizen draagt een gedicht op aan Prof. Carp, waarin het gaat om twijfel over zichzelf. 
Het begint met: ‘ben ik nu werkelijk zo slecht als mijn vader zegt…?’ H. Lodeizen: Het innerlijk 
behang en andere gedichten, 1971, p. 55. Hazeu, Gerrit Achterberg. Een biografie, 1988, noemt Carp 
in de reeks van psychiaters die Achterberg observeerden. De bewering van Bes over ECT bij 
homoseksuelen, gaat misschien terug op Hazeu, p. 385, waar in het kader van de behandeling 
van psychopathen sprake is van ECT. Carp behandelt homoseksualiteit in 1949 b, hfst. 5 en in 
De Psychopathieën, 1941 g, p. 466-471.

 92 Carp, 1929 c, p.102.
 93 Freud, a.w., p. 239 vv. Zie noot 87.
 94 Carp, 1931 a.
 95 Carp, 1937 f, p. 98, 101. Zie ook: 1928 e.



128

3. Psychoanalyse als behandelingsmethode
Carp kende de psychoanalyse als verklarende psychologie een zeer grote rol toe, 
zodat we hem – volgens de criteria van Westerman Holstijn – wat dat betreft zeker 
een analyticus moeten noemen. Heeft Carp de psychoanalyse ook gepraktiseerd? 

Analyticus zijn veronderstelt in ieder geval het toepassen van de analytische 
methode. Carp heeft dit zeker gedaan in zijn eerste praktijkjaren.96 Na verloop van 
tijd ging hij echter kritiek uiten op de psychoanalytische behandelingsmethode; 
zijn kritische distantie lijkt zich gelijk op te ontwikkelen met de kritiek op de 
levensbeschouwelijke aspecten van de psychoanalyse.

In de eerste jaren van Carps werk als psychiater is daarvan echter geen sprake. 
Hij is in gevalsbeschrijvingen enthousiast te noemen over de methode. In zijn 
casuïstische beschrijvingen van transvestitisme en andere perversies vermeldt hij 
dat hij in die gevallen gebruik maakte van de psychoanalytische behandelmethode, 
al is hij hierover niet altijd expliciet. Impliciet blijkt dat hij bij dromen naar 
associaties vraagt en dat hij de patiënt dagelijks ziet. De analyse van een jonge 
man met sterk pervers-sadistische neigingen duurde zes maanden. Het resultaat 
van de behandeling was dat de sadistische fantasieën nog wel bestonden, maar 
hun aantrekkingskracht hadden verloren ten gunste van meer normale erotische 
fantasieën.97

In een artikel over de resultaten van de psychoanalytische methode merkt Carp 
op dat er weinig over wordt gepubliceerd en dat de methode een beter lot verdient. 
Hij constateert dat er echter nog niet een goede indicatie kan worden gesteld. Als 
voorwaarde van de behandeling noemt hij een zekere mate van ontwikkeling 
en een goede overdracht, waarmee hij doelt op wat nu de werkrelatie wordt 
genoemd.98 Als niet op een juiste manier wordt behandeld, kan grote schade 
worden toegebracht. Deze is te vermijden door af te zien van snelle duidingen 
en zich te houden aan de adviezen van Freud. Een probleem is dat al snel een 
zekere mate van genezing lijkt op te treden. Carp wijst erop dat het resultaat 
vooral afhangt van het in goede banen leiden van de overdracht. Men moet niet 
alles uitentreuren, vaak letterlijk tot droefenis van de patiënt, willen duiden. Hij 
vermeldt twee gevallen met een goed resultaat met een behandelingsduur van 
één tot twee maanden. Men moet zich daarbij realiseren dat kortdurende analyses 
in die tijd zeker niet ongebruikelijk waren. Toch vindt Carp de methode zó 
ingrijpend dat hij aanbeveelt eerst minder intensieve methoden te gebruiken.99

We kunnen ons voorstellen dat deze aanbeveling destijds niet in goede aarde 
is gevallen bij de analytici. Carp is weliswaar blij met de aanwinst der analyse 
maar beschouwt de methode vooral als een verrijking van het therapeutische 

 96 Carp, 1934 b, p. 2. Carp spreekt daar over een eigen ervaring van twaalf jaren. R.J. van 
Helsdingen vertelde mij dat Carp op zijn kamer een divan had, het belangrijkste attribuut voor 
het beoefenen van de psychoanalyse.

 97 Carp, 1927 d, ook opgenomen in 1949 b.
 98 Carp, 1927 h. Zie Stroeken, a.w.: overdracht is het verschijnsel van het herbeleven van 

emoties uit de kinderjaren aan de analyticus/psychotherapeut. Onder de werkrelatie wordt 
de bewuste relatie verstaan tussen patiënt en therapeut waarin zij beiden werken aan het 
psychotherapeutische doel. In engere zin bedoelde Carp waarschijnlijk ook de positieve 
overdracht, het herbeleven van positieve gevoelens, stammend uit de kinderjaren.

 99 Carp, 1927 h.
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instrumentarium, en niet als alleenzaligmakend. Dat zal bij de toenmalige strijd 
om de juiste interpretatie van Freuds leer tegen het zere been geweest zijn.

We zagen al dat Carp in 1934 zijn katholieke collega’s opriep een onbevooroor-
deelde houding aan te nemen. Er bestond toen kennelijk nog heel veel weerstand 
tegen de analyse in katholieke kring, overigens niet alleen daar.100 Als de kern van 
de methode noemt hij het oplossen van innerlijke conflicten door middel van het 
afbreken van psychische weerstanden. De actualisatie van deze conflicten in de 
overdracht speelt hierbij een essentiële rol. 

In dit artikel geeft hij echter meer bedenkingen aan. Een hoofdbezwaar tegen 
de methode ziet Carp in de grote mate van afhankelijkheid van de analyticus. 
Die ligt al in de eis de bewuste kritiek uit te schakelen om te komen tot vrij 
associëren. Carp noemt in dat verband de ver doorgevoerde weerstandsanalyse van 
Reich. Ook brengt de analytische situatie met de liggende patiënt en de therapeut 
onzichtbaar achter hem een ‘hypnoïde’ toestand met zich mee en zo een hoge mate 
van suggestibiliteit. De vraag is of de arts er niet uithaalt wat hij er zelf in heeft 
gelegd. De afhankelijkheid van de analyticus kan ook de richting van de ‘vrije’ 
associaties bepalen. Carp weet niet of de suggestieve invloed van de analyticus te 
verhelpen is met een ‘zelfanalyse’ (hier bedoeld als leeranalyse). 

Een tweede punt van kritiek is dat de betekenis die wordt gehecht aan het 
materiaal dat uit het onbewuste naar boven komt in zekere zin willekeurig is. Carp 
gelooft niet dat zaken die door Freud worden genoemd, zoals de waarneming van 
seksueel verkeer tussen de ouders en doodswensen naar gezinsleden, pathogeen 
hoeven te zijn. Juist de universaliteit van deze fenomenen spreekt daartegen.

Wat is volgens hem dan wel het belang van de psychoanalytische techniek? Carp 
stelt: ’De zich langzamerhand ontwikkelende overtuiging bij de patiënt, dat hij zich 
werkelijk moeizaan stap voor stap aan de macht van zijn onbewuste gevoelsconflicten 
ontworstelt, geeft aan de psychoanalytische methode een machtige voorsprong op 
de eenvoudige suggestie.’101 Carp grijpt hier terug op zijn inaugurele oratie over het 
verschijnsel suggestie. Alle therapie, zowel de somatische als de psychotherapie, maakt 
gebruik van een suggestieve factor. Hij denkt dat hierbij een primitieve, magische 
kracht aan het werk is, opgeroepen door de vertrouwenssfeer, de behoefte aan steun en 
hulp en het geloof in een bepaalde behandeling. Juist in de analyse van de overdracht 
speelt een suggestieve factor, doordat hier de identificatie met de analyticus het meest 
sterk is. In zoverre kan ook gezegd worden dat autosuggestie cruciaal is, aangezien 
de patiënt door identificatie gedachten van de therapeut overneemt. Op het grote 
belang dat Carp toekent aan suggestie zullen we terugkomen in hoofdstuk 5. De 
conclusie is dat de psychoanalytische theorie zich onvoldoende rekenschap geeft van 
de ‘suggestieve grondslag, waarop ze staat’. Als Freud dus spreekt van een toekomstige 
vermenging van het goud der analyse met het koper van de suggestie vergist hij zich: 
het is nu al niet alles goud wat er blinkt.102

 100 Carp, 1934 b. Zie boven onder b 1. Bulhof, a.w., p. 271, gaat uitgebreid op de weerstanden in, 
onder meer vanuit de kerken, maar ook bij ‘burgers’, p. 306 vv. Ter Meulen, a.w., bespreekt de 
reacties in katholieke kring.

 101 Carp, 1934 b, p. 8.
 102 Carp, 1934 b, p. 11. Zie ook noot 28.
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Ondanks deze kritiek is Carp van mening dat de overdracht een zeer speciale plaats 
toekomt. Weliswaar spelen overdrachtsfenomenen een rol bij elke therapie, maar 
in de psychoanalyse wordt de overdracht geanalyseerd. De patiënt krijgt hierdoor 
inzicht ‘in de fouten (die) in het verleden begaan zijn bij het zoeken naar aanpassing, 
naar genegenheid, naar steun, naar bevrediging’. Juist daardoor komt er ruimte voor 
heraanpassing. Carp plaatst dit in een ruimer verband: men aanvaardt iets pas uit liefde 
voor een ander.103 Door de afhankelijkheid van de therapeut zal de patiënt diens 
duidingen aanvaarden. Ook al worden deze niet willekeurig gegeven, in theorie is 
het mogelijk dat een patiënt geneest bij twee verschillende therapeuten die andere 
dingen zeggen. 

Andere punten van kritiek betreffen de passieve techniek (waarmee bedoeld wordt 
dat de analyticus alleen luistert en duidingen geeft) en de schematische duidingen. 
Carp stelt dat men moet individualiseren, dat wil zeggen de techniek toesnijden op 
de individuele patiënt. Een passieve houding is onmogelijk; het geven van duidingen 
is al een verbreken van de passiviteit en het tijdstip waarop de therapeut dat doet, 
lijkt bovendien willekeurig. Het gaat er vooral om dat de arts zich ervan bewust is 
waarom hij iets doet. Hij moet zich hoeden voor standaardduidingen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot droomsymboliek en het Oedipus- en castratiecomplex. Bij 
duidingen moet men niet alleen zich verlaten op de libidotheorie; het bestaan van 
sociale en supra-sociale driften dient niet ontkend te worden.

Carp denkt dat de passieve techniek een lange duur van de analyse bewerkstelligt. 
Door bewust gebruik te maken van de suggestieve factor kan de duur worden bekort. 
Carp was met deze opmerkingen niet de enige in zijn tijd. Verschillende analytici, 
zoals Ferenczi, Rank en Alexander, weken ieder op eigen wijze af van de richtlijnen 
die Freud ooit had gegeven. Ook moet bedacht worden dat Freud zelf veel korte 
therapieën deed en dat er eigenlijk nog geen standaardmethode was.104

Carp wijst ook op het bijzondere belang van de persoonlijkheid van de arts; voor 
een bepaald type patiënt is de één meer geschikt dan een ander. Als een behandeling 
niet vlot, kan men deze beter overdragen aan een andere behandelaar, juist omdat 
identificatie met de therapeut van groot belang is. Carp citeert hier, maar ook vele 
malen op andere plaatsen, de uitspraak van Stekel: ‘Es heilt nicht die Methode, 
sondern der Arzt.’105 Zeven jaar na zijn eerdere artikel is Carp voorzichtiger in zijn 
oordeel over resultaten. Bij perversies, hysterische neurosen en dwangneurosen kan 
men resultaat hebben; een uitgesproken ‘psychopathische persoonlijkheidsstructuur’ 
is ongeschikt. 

Naast het gevaar van de te lange duur bestaat er het risico de patiënt uit zijn even-
wicht te brengen, bijvoorbeeld door het geven van te diepe of wilde duidingen. Het 
dogma dat het Oedipuscomplex de kern van de neurose vormt en dus altijd aan de 
orde moet komen wordt door Carp verworpen. Een gevaar ziet hij ook in het idee 

 103 Idem, p. 10. Zie boven, voor de opmerking over de augustiniaanse traditie, waarin wij Carp 
kunnen plaatsen. Daarin speelt de liefde een grotere rol dan het intellect. 

 104 Berk, Handboek korte psychodynamische therapie. Context, theorie en praktijk, 2001, hfst 4-8 over de 
voorlopers van de korte therapie. Berk citeert op p. 41 Michels die stelt dat Freud naar huidige 
maatstaven nooit analyses heeft gedaan.

 105 Het is mij niet gelukt de herkomst van dit citaat te vinden. Stekel (1968-1940) is vooral bekend 
als schrijver over droomsymboliek, zie Stroeken, Psychoanalytisch woordenboek. 
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dat de patiënt voor zijn genezing alle morele remmingen overboord moet gooien. 
Volgens hem laat de methode te veel aan het autoregulatievermogen van de patiënt 
over. De therapeut moet volgens Carp ook een raadsman zijn, juist in het zoeken naar 
een nieuwe aanpassing.

Wat bepleit Carp nu na deze kritiek? De arts dient zich vooral bewust te zijn van 
zijn eigen suggestieve invloed bij het tot stand komen van de overdracht. Hij dient 
de patiënt te brengen tot het beleven van de samenhang van zijn symptomen met 
zijn eigen driften en strevingen. De analyse van de overdracht zou niet langer dan zes 
maanden moeten duren. Daarna komt een tweede fase, die Carp hier aanduidt met 
de term ‘psychagogisch’ of ‘re-educatief ’. In het volgende hoofdstuk gaan we nader 
op deze termen in.

Carp is zo nadat hij een aantal jaren de psychoanalytische methode toegepast 
had, gekomen tot een ingrijpende kritiek op de behandeltheorie. Freud dacht dat 
de analyse een objectieve methode kon zijn – hij vergelijkt de analyticus met een 
chirurg.106 Carp benadrukt de persoon van de therapeut/arts en plaatst zich hiermee 
in de traditie van psychotherapie waarbij de arts-patiëntverhouding en de rol van 
suggestie centraal staan. Hij ziet in de analyse van de overdracht de grote winst die 
de psychoanalyse heeft gebracht; deze komt echter niet in de plaats van de arts-
patiëntrelatie, maar gaat er deel van uitmaken. Carp blijft ook pragmatisch: kort waar 
het kan, mede om de zelfstandigheid van de patiënt te bevorderen. Dit lijkt wel in 
tegenspraak met de opvatting dat de arts voor de patiënt toch ook een raadsman is, 
die hem adviseert op zijn levenspad. In die zin ziet Carp in elke arts geen technicus 
maar een geneesheer met een roeping die hem verwant doet zijn aan de priester. 
In zijn oratie duidt hij hierop als hij zich tot de studenten richt. Geneeskunde kan 
niet buiten naastenliefde om. Omgekeerd speelt ‘liefde’ ook een rol voor de patiënt. 
De patiënt kan alleen genezen als er een bijzondere band ontstaat tussen hem en 
de therapeut. Psychotherapie is dus in Carps visie een subjectieve aangelegenheid, 
waarbij niet alleen de persoonlijkheid van de therapeut in het geding is maar 
daarnaast ook diens vermogen een gids te zijn als het gaat om wereldbeschouwing. 
Het is niet alleen ‘Nacherziehung’ maar ook re-educatie, heropvoeding.107 Dat 
betekent echter geen ‘dressuur’; opvoeding is leiding geven aan de immanente drang 
tot zelfverwerkelijking.

 106 Freud, Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung, 1912. G.W. 8, 376. 
Dirks wijst erop dat Freud de analyse beschouwde als een objectieve (natuur)wetenschap. Dirks 
betoogt dat de psychoanalyse eigenlijk altijd weer opnieuw door een persoon moet worden 
herontdekt; het is de theorie die altijd aan de analytische praktijk ontspringt en daarom altijd 
ook als theorie pluriform is. Zie Dirks, Psychoanalytische theorieën zijn van een persoon, 
in: Stufkens, Andere kamers in het huis van Freud, 1997. Hier dient men te bedenken dat de 
praktijk anders is dan de leer. Zie Berk, a.w., p. 41 ‘Als er iemand was, die zich niet hield aan de 
voorschriften die hij in zijn technische geschriften gegeven had, dan was het wel Freud zelf.’

 107 Carp, 1937 d, p. 477. Freud zag zelf zijn methode ook als Nacherziehung: Freud, Über 
Psychotherapie, 1905, (G.W.,5, 19) en hij bleef ook bij deze beeldspraak, zie Freud, Abrisz der 
Psychoanalyse, 1940. Als de analyticus in de overdracht de plaats gaat bekleden die de vader 
oorspronkelijk had, krijgt hij de macht die het Super-Ego over het Ego uitoefent. ‘Das neue 
Über-Ich hat nun Gelegenheit zu einer Art von Nacherziehung des Neurotikers’, (G.W., 17, 101). 
Freud waarschuwt wel hier geen misbruik van te maken en zo afhankelijkheid te bevorderen. 
Daarin verschilt Carp niet van mening met Freud, maar hij gaat wel verder in zijn ‘opvoeding’.
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Carp gaat zelfs nog een stap verder. Hij vindt het niet alleen van belang dat de 
levensbeschouwelijke achtergrond van een bepaalde psychotherapieschool verhelderd 
wordt. De therapeut moet expliciet weten welke wereld- en levensbeschouwing hij 
aanhangt, sterker, hij dient zelfs de patiënt een bepaalde wereld- en levensbeschouwing 
bij te brengen, zoals we hierboven al aangaven. Met deze eisen aan de psychotherapeut 
is Carp ver verwijderd geraakt van de intenties van de psychoanalyse. Maar dat is niet 
vreemd als we bedenken dat Carp de psychoanalyse juist als wereldbeschouwing 
afwijst.

De vraag komt op of Carp deze opvattingen over psychoanalyse en psychotherapie 
al had voor zijn benoeming tot hoogleraar. De critici hadden dan goede redenen gehad 
voor hun oppositie, al moet nogmaals bedacht worden dat de standaardmethode nog 
niet helemaal was uitgekristalliseerd. Het is echter aannemelijker dat Carp gaandeweg, 
door zijn groeiende praktijk en door het contact met patiënten uit brede lagen uit 
de bevolking, zijn opvattingen heeft bijgesteld. Dat is opmerkelijk genoeg juist in lijn 
met de toekomstvisie van Freud. In het zelfde, eerder gerefereerde, artikel waaruit de 
beroemde metafoor van het goud der analyse stamt, merkt Freud op dat de analytici 
nog maar een handjevol mensen zijn die werken voor de hogere laag der samenleving. 
Als het geweten van de maatschappij ontwaakt en psychotherapie toegankelijk 
wordt voor brede lagen van de bevolking, zullen de analytici hun techniek moeten 
aanpassen. Hij eindigt met:’Aber wie immer sich auch diese Psychotherapie fürs Volk 
gestalten, aus welchen Elementen sie sich zusammensetzen mag, ihre wirksamsten 
und wichtigsten Bestandteile werden gewisz die bleiben, die von der strengen, der 
tendenzlosen Psychoanalyse entlehnt worden sind.’108 Het meest werkzame is voor 
Freud de duiding, voor Carp is het eerder de suggestie of de kracht van de arts-
patiëntrelatie op zich. Maar dat past ook bij de patiëntenpopulatie van Rhijngeest. In 
het hoofdstuk over psychotherapie zal de verdere ontwikkeling van Carp op dit punt 
aan de orde komen.

4. De plaats van de psychoanalyse bij Carp
We zagen dat Carp in 1934 op diverse punten gaat afwijken zowel van de theoretische 
opvattingen van Freud als wat betreft de psychoanalytische behandelingstechniek. 
Ook schrijft hij er gaandeweg minder over. De uitzondering is het laatste deel van het 
leerboek, Medische psychologie en pathopsychologie, dat veel psychoanalytische theorie 
bevat. Na 1950 heeft Carp zich nauwelijks meer in publicaties bezig gehouden met 
de psychoanalyse. Het is wel denkbaar dat hij deze nog in zijn gemodificeerde vorm, 
als psychoanalytische psychotherapie, toepaste. 

Wat zijn de redenen voor het afnemende belang van de psychoanalyse in Carps 
oeuvre?

Allereerst zijn er externe factoren te vermelden. In de oorlogsjaren moest Carp zich 
bezighouden met ‘oorlogspsychiatrie’; hij deed dat met zijn gebruikelijke energie en 
werklust.109 Het is natuurlijk denkbaar dat deze werklust toch te lijden had onder 
de omstandigheden, zowel in zijn werk als in zijn persoonlijk leven. Verder was hij 
inmiddels begonnen met het project van de Leidse Psychotherapeutische serie en 
richtte hij zijn aandacht op andere vormen van psychotherapie. Mogelijk speelde ook 

 108 Freud (1919) Wege der psychoanalytische Therapie, p. 194.
 109 Carp blijft ook dan volop schrijven. Over oorlogspsychiatrie gaan: 1939 f, 1940 b, 1940 c, 1940 

e,1940 f, 1940 g.
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een rol dat Carp voeling met de psychoanalytische kringen verloor. Na de oorlog 
kwam het centrum van de psychoanalytische vereniging in Amsterdam te liggen.110

Naast de externe factoren zal Carp inhoudelijke argumenten gehad hebben om 
zich minder met de psychoanalyse bezig te houden. Eerder maakten we duidelijk 
dat hij de psychoanalyse als wereldbeschouwing afwees, wat des te meer een 
factor werd naarmate hij het belang van de wereldbeschouwing voor het verstaan 
van zijn patiënten belangrijker ging vinden. Verder zal het vooral zijn kritiek op 
de behandelmethode zijn geweest die ertoe bijdroeg dat zijn interesse naar andere 
vormen van psychotherapie ging, die meer effectief zouden kunnen zijn bij de 
patiënten die in zijn kliniek opgenomen werden. Als theorie heeft Freuds denken 
echter zeer duidelijk een eerste plaats in de (psycho)dynamische psychiatrie van 
Carp behouden; als theoretisch kader is Freud belangrijker dan de fenomenologie, 
Adler en Jung en de biologische theorieën. Ook als behandeltheorie blijft de 
psychoanalyse een grote rol in Carps denken spelen. We zullen in hoofdstuk 5 zien 
dat de psychagogische methode grotendeels als een steungevende psychodynamische 
psychotherapie opgevat kan worden.

We kunnen concluderen dat de psychoanalyse van groot belang is geweest voor 
Carp. Hij was een kritische participant in een groeiende psychoanalytische beweging 
en gaf zijn inzichten duidelijk door aan zijn studenten en medewerkers. Bovendien 
maakte hij vanuit zijn positie duidelijk dat de psychoanalyse niet genegeerd kon 
worden door de katholieken. Gezien zijn theoretische opvattingen is er alle reden 
om Carp te beschouwen als een psychoanalyticus. Zowel in theoretisch als praktisch 
opzicht kan hij eclectisch genoemd worden, maar daarin verschilt hij niet wezenlijk 
van tijdgenoten. Anders dan veel tijdgenoten heeft Carp zich niet beziggehouden 
met het verder ontwikkelen van de psychoanalytische theorie. Wel had hij al vroeg 
oog voor preoedipale aspecten en dat was in Nederland opvallend.

De psychoanalytici in Nederland zagen in Carp geen psychoanalyticus; hij kon 
het volgens hen niet zijn vanwege zijn katholicisme. Zoals we hebben aangetoond, 
zijn er waarschijnlijk andere motieven in het spel geweest. De psychoanalytische 
beweging in Nederland werd gedomineerd door een streven naar orthodoxie, 
waarbij het aanvoeren van andere verklaringen dan psychoanalytische verboden 
was. Een dergelijke eenzijdigheid was Carp vreemd. Ook om deze reden kon hij 
niet bij de elitegroep van psychoanalytici horen.

Als we Carp vergelijken met zijn belangrijkste collega’s Rümke en Van der Horst, 
valt op dat ook Rümke een grote bewonderaar van Freud was. Freud legde volgens 
Rümke de basis voor de neurosenleer, voor een begrip van kunst en allerlei andere 
cultuurverschijnselen.111 

Van Belzen noemt Rümkes houding ten opzichte van de psychoanalyse een 
ambivalente.112 Rümke benadrukte de scheiding tussen gezondheid en ziekte en 

 110 Brinkgreve, Psychoanalyse in Nederland, 1984, p. 190vv.
 111 Rümke, Over Sigmund Freud, 1958, in Studies en voordrachten over psychiatrie. Derde bundel.
 112 Van Belzen, Voor gezonden of voor ongezonden? Rümkes ambivalente houding ten opzichte 

van de psychoanalyse. In: Portretten en landschappen, 1994.
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verschilde daarin van de psychoanalytici, maar ook van Carp. Ook besteedt Rümke 
veel minder aandacht aan de psychoanalyse dan Carp. 

Er zijn overeenkomsten met Carp: ook Rümke vond het toepassingsgebied te 
beperkt. 

Rümke achtte de psychoanalyse als methode van onderzoek en als bron van 
verstaan van patiënten van groot belang, al was het model en de mensvisie in zijn 
ogen te eenzijdig. Hij was van mening dat er meer drijfveren zijn dan de enkele 
driften die Freud noemt en hij zou zich evenals Carp meer thuis hebben gevoeld 
bij Von Monakow, die plaats inruimt voor sociale en kosmische instincten. Rümke 
was lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse en later ook van het 
Nederlands Psychoanalytisch Genootschap maar is volgens Van Belzen toch niet 
een analyticus te noemen. De psychoanalyse als therapie heeft hij waarschijnlijk 
niet beoefend, in tegenstelling tot Carp. Tot een synthese is het bij Rümke niet 
gekomen, zo betoogt Van Belzen. We menen dat Carp in dit opzicht verder is 
gekomen. 

Bij Van der Horst is minder invloed van Freud te bespeuren. Zijn toon is kritischer 
en hij ondernam geen poging tot integratie van Freuds theorie met zijn eigen 
antropologische psychiatrie.113

II. Carps visie op Adler en Jung
We zagen in het voorgaande dat Carp de psychoanalyse afwijst als wereldbeschouwing 
en ook kritiek had op de behandelmethode. Dit waren zijn belangrijkste motieven 
om andere richtingen in de psychotherapie te onderzoeken. In de jaren dertig en 
veertig van de twintigste eeuw waren Adler en Jung grote namen op dit gebied. Als 
dissidenten van Freud werden ze bewonderd of verguisd. We zullen zien dat in het 
debat dat Carp met hen voert de rol van de mensbeschouwing prominent is, het is 
de eerste toetssteen van de theorie. Carp gebruikt daarnaast zeker ook impliciete 
criteria voor toetsing: is de theorie helder, is zij consistent, is ze verenigbaar met wat 
we weten zonder in reductionisme te vervallen.

Westerman Holstijn noemt in 1934 de Individual-psychologie van Adler 
één der toppen die de wetenschappelijke psychotherapie heeft bereikt naast de 
psychoanalyse.114 Het was dus in de jaren dertig een gangbare methode en vorm 
van dieptepsychologie en het lag daarom voor de hand dat Carp er aandacht aan 
besteedde. Bovendien beoefende hij zelf deze methode al enkele jaren. De inzichten 
van Jung hebben Carp in dezelfde tijd al aangesproken, maar een systematische 
behandeling daarvan moest wachten tot na de oorlogsjaren. Carps besteedt in zijn 
geschriften meer aandacht aan Adler en Jung dan Rümke en Van der Horst dat 
doen.115

 113 Van der Horst, Anthropologische psychiatrie, 1946. Van der Horst besteedt in Inleiding in de 
hedendaagse zielkunde, 1936, 90 bladzijden van de 130 die het boek telt aan Freud.

 114 Westerman Holstijn, Die -nicht analytische- Psychotherapie in Holland, 1934, p. 229. 
 115 Rümke noemt Adler op diverse plaatsen in zijn Studies en voordrachten, 1948 en in zijn Psychiatrie. 

De wijze waarop hij dat doet is eclectisch. Nergens gaat hij er diep op in. Wel vindt hij de 
behandelmethode vruchtbaar. Hij zag Adler en Jung erg in het verlengde van Freud en zag te weinig 
de verschillen, zie Psychiatrie, III, p. 411. Het valt buiten het bestek van deze studie dit in detail te 
bespreken. Van der Horst heeft in Inleiding in de hedendaagse zielkunde geen hoofdstuk over voor Adler 
en Jung en deze namen worden ook weinig genoemd in diens Anthropologische psychiatrie.
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a. Adlers Individual-psychologie
De Individual-psychologie is het ontwerp van één man, Alfred Adler. De theorie 
vond wel navolgers; een verdere verdieping en ontwikkeling, zoals bij de psycho-
analyse, bleef echter uit. Ellenberger, die wij hier volgen, vindt dat Adler evenmin als 
Jung gereduceerd kan worden tot een dissident van Freud. Hij toont aan dat Adler 
al voor zijn ontmoeting met Freud eigen ideeën had, die voor hem van grotere 
betekenis waren dan de inzichten die hij bij Freud opdeed.116

Alfred Adler (1870-1937) was een Hongaar van joodse afkomst. Pas in 1911 
verwierf hij de Oostenrijkse nationaliteit. Hij zag eerder dan Freud de gevaren van het 
nationaal-socialisme en emigreerde in 1934 naar Amerika. Uit zijn biografie komen 
diverse factoren naar voren die doorspelen in zijn theorie. In de eerste plaats is van 
belang dat Adlers verstandhouding met zijn vader goed was en met zijn ziekelijke 
moeder matig. Dit is een omgekeerde situatie als bij Freud. Adler kon zich dan ook 
weinig voorstellen bij het Oedipuscomplex. Een tweede factor van betekenis is dat 
hij in de schaduw stond van zijn oudere broer, een succesvolle zakenman. Dit zou 
het belang van rivaliteit en de aandacht voor de relaties met broers en zussen in zijn 
theorie kunnen verklaren. Een derde biografisch element is het feit dat hij heeft 
geleden aan rachitis; dit samen met andere kinderziektes waarvan hij last heeft gehad, 
zou de oorsprong kunnen zijn van zijn idee over orgaanminderwaardigheid.

In 1902 ontmoet Adler Freud en hij wordt een van diens naaste medewerkers. Na 
hevige discussies over het ‘mannelijk protest’ komt het tot een breuk in 1911 en 
sticht Adler een genootschap voor Individual-Psychologie. Enkele jaren later krijgt 
het genootschap een eigen tijdschrift, het Zeitschrift für Individual-Psychologie. Adlers 
tijdgenoten zien zijn theorie als te weinig wetenschappelijk; daarom wordt hem 
in 1915 het privaatdocentschap geweigerd. Vanaf 1920 is Adler ook actief op het 
gebied van opvoeding en onderwijs. Zijn theorie vindt steeds meer internationale 
erkenning in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, waar hij veel doceert en 
waar hij uiteindelijk gaat wonen. In 1937 geeft hij een lezing in Den Haag. Carp 
rapporteert zelf over een ontmoeting met Adler in de Leidse kliniek, die kort voor 
diens onverwachte dood moet hebben plaatsgevonden.117

In Nederland was de huisarts en psychotherapeut P.H. Ronge (1885-1969) een 
vurige pleitbezorger van Adlers theorieën.118 Hij richtte in 1946 de Nederlandse 
Werkgemeenschap voor Individual-psychologie op, waarvan hij voorzitter was tot 
1959. 

 116 Ellenberger, The discovery of the unconscious, 1970, Ch. 8, p. 571-657. Ook de biografische gegevens 
ontlenen wij aan dit werk.

 117 Carp, 1952 c, p. 207. Carp verhaalt daar dat Adler zijn ‘geval van zijn leven’ heeft verteld, 
waarna hij zijn eigen opmerkelijk geval verhaalt. In een In Memoriam betreffende Carp, uit het 
Leids Dagblad van 30-8-1983, van de hand van Van Helsdingen en Schlemper, staat vermeld 
dat Adler bij Carp logeerde op de vooravond van zijn overlijden. Carp zegt in een interview 
(Kouwenhoven, 1982, p. 452) over Adler: ‘die heb ik van nabij gekend (…) de man van het 
minderwaardigheidscomplex, zal ik maar zeggen. Een heel geestige, gezellige man was dat, heel 
anders dan Jung.’

 118 Van den Berg, Dieptepsychologie, 1970, p. 165. Ronge schreef voor zover ik kon nagaan, de eerste 
monografie over Adler in Nederland: Individual-Psychologie, 1936, en in zijn Psychische opbouw 
der persoonlijkheid, uit 1945, vergelijkt hij Adlers leer uitvoerig met die van Freud. De Stichting 
Nederlandse Werkgemeenschap voor Individualpsychologie bestaat nog steeds; zie: www.
individualpsychologie.nl. Ook is er het International Journal of Individual Psychology.
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1. Kritiek op de Individual-psychologie
We volgen nu Carp in De Individual-psychologische behandelingmethode uit 1938. 
Carp maakt het de lezer niet gemakkelijk door te beginnen met een kritiek op 
Adlers wereldbeschouwing en een exposé over het belang van wereldbeschouwing 
voor de psychotherapie.119 We herkennen hierin het procédé dat hij volgde ten 
aanzien van Freud: het expliciet bespreken van de wereldbeschouwing waarop 
de psychologische theorie gebaseerd is. We zagen al dat voor Carp de mens- en 
wereldbeschouwing een van de grondslagen is van de psychotherapie; elke methode 
toetst hij hieraan. Psychotherapie is niet los te maken van de wereldbeschouwing, 
want in essentie is psychotherapie ‘re-educatie met behulp van bepaalde methoden’. 
Het doel van opvoeding en heropvoeding is: ‘het leiding geven aan de in de 
persoonlijkheid aanwezige drang tot zelf-verwerkelijking in de meest ruime zin des 
woords’. Zonder waarden in het geding te brengen is psychotherapie alleen maar 
‘dressuur’.120 De therapeut krijgt nu eenmaal te maken met allerlei kwesties die 
raken aan de levensvragen. Hij moet zich dan ook afvragen wat zijn eigen levens- en 
wereldbeschouwing is.

De toon van Carps betoog is in 1938 anders dan in de afwijzende bespreking van 
Freuds wereldbeschouwing. Er is een crisis in de cultuur: veel mensen leven zonder 
doel, richting of hoop. Hij noemt het nationaal-socialisme en het marxisme niet met 
zoveel woorden, maar kritiek erop lijkt in de volgende passage door te klinken. ‘De 
structuur van het huidige levenstijdperk, dat (…) het geloof in de mythe propageert, 
is bijzonder geëigend om velen te doen twijfelen aan alle levenswaarden.’ En niet 
voor niets begint het boek met: ‘Het geestelijk lijden van onzen tijd vraagt niet 
slechts een diagnose, maar vooral en bovenal gaat een roep om behandeling’.121 Het 
is de echo van Huizinga’s In de schaduwen van morgen, met de ondertitel: Een diagnose 
van het geestelijk lijden van onzen tijd.122

Tegen deze achtergrond bespreekt Carp de impliciete wereldbeschouwing van 
Adler. Hij meent dat diens theorie over het gemeenschapsgevoel verwant is met het 
marxisme. Verder heeft hij kritiek op het areligieuze karakter van de leer.123 Adler 
zou de levensmoed overschatten, in de ban van een Nietzscheaanse heroïek. Alle 
problemen worden gereduceerd tot het schema: zelfzucht versus gemeenschapsge-
voel. Positief is wel dat Adler een theorie heeft over het zelfbedrog van de mens, 
een zelfbedrog dat zich vooral uit in zijn levenshouding.

 119 Ronge, In memoriam Alfred Adler, 1937, legt ook sterk de nadruk op de wereldbeschouwing 
die voortvloeit uit Adlers psychologie.

 120 Carp, 1938 a, p. 11.
 121 idem, citaten op p. 12 en 9.
 122 Huizinga, In de schaduwen van morgen, 1935, begint met de woorden: ‘Wij leven in een bezeten 

wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen als de waanzin eensklaps 
uitbrak in een razernij (…).’

 123 Carp, a.w., p. 14. Het is Carp kennelijk ontgaan dat Adler in de laatste jaren heeft samen gewerkt 
met Jahn, een pastor, met wie hij ook enkele boeken schreef. Adler zag wel het belang van 
religie en volgens Rattner, Alfred Adler, 1972, p. 121, heeft hij zich bekeerd tot het protestantisme. 
Ronge wijst in zijn recensie van Carps werk op de al te kritische behandeling door Carp. Ronge 
vindt Adler ook niet areligieus; ook miskent deze de erfelijkheid niet.
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Carp bespreekt Adlers theorie met de psychoanalyse als referentiekader. Vergeleken 
met deze ‘schijnt’ Adlers leer ‘buitengemeen simplistisch en eenzijdig’.124 De term 
‘Individual’ heeft betrekking op het onafscheidbare van de persoonlijkheid, onaf-
scheidbaar van de gemeenschap. Centraal staat de machtsdrift, naast het ‘streven naar 
de gemeenschapsidee’. Carp vindt Adlers omschrijving van de machtsdrift onuitge-
werkt. Ze is niet ‘een drift tot ontplooiing en handhaving resp. vervolmaking van het 
eigen Zelf ’, maar een ‘voorzichtig en waakzaam streven niets van het eigen Zelf prijs 
te geven (…) een streven naar het beleven van de fictie van meerwaardigheid’.125 
De ontwikkeling van het karakter verklaart Adler uit het individueel gestelde le-
vensdoel, Adler noemt dat een fictie. Ter verduidelijking van dat begrip schrijft hij: 
‘Im Sinne einer Fiktion, in einer Art von wirklicher Schöpferkraft hängen wir an 
einen feststehenden Punkt, den er in der Wirklichkeit nicht gibt.’126 Nu is het enige 
levensdoel dat Adler als juist erkent een streven naar de vervulling van de gemeen-
schapsidee. Op individueel niveau wordt volgens hem het levensplan bepaald door 
een mengeling van machtsdrift en gemeenschapsstreven.

Carp is in zijn kritiek ongewoon fel. De Individual-psychologie gaat voorbij 
aan allerlei aspecten van de persoonlijkheid: temperament, instelling ten opzichte 
van waarden, geweten en het vermogen tot regulatie en integratie. De Individual-
psychologie is simplistisch, de terminologie is onhelder en Adler vergeet de inzichten 
van Stern, Klages en Von Monakow inzake de drang tot zelfbehoud.

Het minderwaardigheidsgevoel – de term die door Adler gemunt is – wortelt 
in de positie van het jonge kind dat zich als onmachtig beleeft. In reactie daarop 
ontwikkelt het een streven tot meerwaardigheid. Minderwaardigheidsgevoelens 
kunnen bestreden worden door compensatie; dit kan leiden tot eigenschappen als 
koppigheid of een uitdagende houding. De reactie op een gevoel van minderwaar-
digheid vat Adler samen in de term ‘mannelijk protest’. Dit is bij de vrouw nog ster-
ker aanwezig uit opstandigheid tegenover de als minderwaardig gevoelde vrouwelijke 
rol. De neurose is volgens de Individual-psychologie het gevolg van compensatie van 
een onbevredigd machtsstreven, de uiting van een foutief levensplan en dus ook een 
tekortschieten van gemeenschapsgevoel.

Carp interpreteert het streven naar meerwaardigheid in psychoanalytische termen 
als een ‘primitief gevormd’ Ik-ideaal. Dit verschaft het individu een gevoel van vei-
ligheid en geborgenheid. Carp meent dat deze behoefte op zich fundamenteel is, 
maar dat de vervulling daarvan alleen te bereiken is door ‘de erkenning van – en de 
onderworpenheid aan – een hoogste Zijnsvorm in volkomen Zelfovergave’.127 Carp 
stelt dat een sociale instelling kan berusten op compensatie en zo een ‘pseudoge-
meenschapszin’ kan zijn. 

Carp vindt dat de Individual-psychologie het inzicht heeft verdiept in allerlei vor-
men van compensatie, die in reactie op ‘orgaanminderwaardigheid’ inderdaad voor-
komen, zoals Adler in zijn eerste boek beschreef. Hij vindt het echter de vraag of dit 

 124 idem, p. 18.
 125 Idem, p. 20.
 126 Adler, Menschenkenntnis, 1927, p. 56. Voor het begrip fictie steunde Adler op het boek van de 

neokantiaan H.Vaihinger: Die Philosophie des Als-Ob, dat in 1911 verscheen. Ik ontleen dit aan 
Ellenberger, a.w. en Rattner, a.w.

 127 Carp, 1938 a, p. 23.
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voldoende verklaart waarom de één zich goed ontwikkelt, de ander zich asociaal gaat 
gedragen of een neurose krijgt. Ook heeft hij kritiek op het ‘mannelijk protest’. Er 
is zeker een bevoorrechte positie van de man in onze cultuur, maar daarom zou de 
vrouw nog niet haar ‘wezen’ willen opgeven. De machtsdrift is bij de man volgens 
Carp gewoonweg groter.

De seksualiteit wordt naar Carps mening door de Individual-psychologie ten 
onrechte als een machtsstrijd tussen de seksen geschetst. Als de machtsdrift zo on-
veranderlijk was als Adler stelt, waren opvoeding en therapie onmogelijk.128 Ook 
vindt Carp de psychoanalyse veel genuanceerder omdat daarin het gemeenschaps-
gevoel in het kader van een ontwikkeling vanuit het narcisme naar een volwassen 
objectkeuze wordt gezien. Het gemeenschapsgevoel in de Individual-psychologie 
blijft eigenlijk onverklaard en het idee van opoffering en van geweten vindt men niet 
in de Individual-psychologie. Adlers ‘Logik des Gemeinschafslebens’ is een ‘armzalig 
surrogaat’ voor de ‘Menselijk drang tot Zelfvervolmaking’.129 Later stelt Carp zelfs 
dat de mens volgens Adler een slaaf is van zijn fictief levensplan en dat daarom Adler 
evenals Freud een determinist is.130 Carp gelooft verder niet dat het kind zich al-
leen door zijn afhankelijke positie minderwaardig zal voelen. Pas door een secundair 
versterkt narcisme komt het tot minderwaardigheidsgevoelens en een ‘meerwaardig-
heidscomplex’, wat niet anders is dan een overgevoelig zijn voor narcistische kren-
kingen.131 In alle eenzijdigheid is de Individual-psychologie volgens Carp het beste 
als een psychologie van de wrok te typeren.132 Ze heeft een grote waarde, maar op 
een zeer beperkt gebied, namelijk ter verklaring van de ‘levensinsufficiënte, onmach-
tige, in machtsstreven verstrikte Mens met een onvoldoende of geremde aandrang 
tot Zelfontplooiing’.133

Carp probeert de vondsten van deze psychologie aan te passen aan zijn al eerder 
uiteengezette opvatting van de neurosen. Zo wil hij in plaats van karakter liever 
spreken van levenshouding. Een in strikte zin individueel opgevat levensdoel is 
volgens Carp onmogelijk. Verder is de erfelijkheid bij de vorming van het karakter 
van belang. De levenshouding wordt ook bepaald door factoren buiten het karakter. 
Juist in de levenshouding treft men vaak de ‘leugen van het karakter’ aan.134 

2. Een vruchtbare maar beperkte psychotherapie
In tegenstelling tot de forse kritiek die Carp heeft op de theoretische inzichten 
van de Individual-psychologie is hij mild in zijn oordeel over de therapie. De 
Individual-psychologische behandeling is gericht op het opsporen van het fictieve 
levensdoel ofwel de foutieve levenshouding. De therapeut stelt de patiënt daar 
geheel verantwoordelijk voor. Carp merkt op dat dit theoretisch onjuist is – hij 
kritiseert immers het weglaten van de erfelijke invloeden – maar therapeutisch 
nuttig. Een reconstructie hoeft immers niet juist te zijn om therapeutisch werkzaam 

 128 Idem, p. 36.
 129 Idem, p. 41.
 130 Carp, 1953 a, p. 41.
 131 Carp, 1938 a, p. 39, 40.
 132 Idem, p. 31.
 133 Idem, p. 42.
 134 Idem, p. 34.
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te kunnen zijn. De Adleriaanse methodiek toont de patiënt een vijand tegen wie hij 
kan strijden. Ondanks de eenzijdigheid is deze methodiek daarom vruchtbaar.

De Adleriaanse methode kent drie fasen: een exploratieve, een inzichtgevende en 
een re-educatieve fase. De diagnosticus is niet erg geïnteresseerd in de vorm van de 
neurose maar in het levensplan van de patiënt, dat hij tracht te achterhalen uit diens 
biografie en de wijze waarop de patiënt deze naar voren brengt. Daarbij probeert hij 
de pogingen van de patiënt om zijn fictieve meerderwaardigheid te presenteren en 
de verantwoordelijkheid voor zijn leven te ontlopen te doorzien. Uiteindelijk gaat 
het om een begrip van de levensgeschiedenis vanuit een finalistisch gezichtspunt: 
de problemen worden verklaard vanuit de levensfictie. De patiënt gebruikt feiten 
uit zijn levensgeschiedenis om zijn houding te rechtvaardigen. In tegenstelling 
tot de psychoanalyse kent de Individual-psychologie geen waarde toe aan de 
verdringing. 

In de inzichtgevende fase probeert de therapeut het inzicht dat hij heeft verkregen 
over te brengen aan de patiënt. Dat stuit in de regel op diens verzet; hij klampt zich 
vast aan zijn levenshouding. Het aanvaarden van een nieuwe zienswijze is afhankelijk 
van de suggestieve kracht van de therapeut, waarbij de persoonlijkheidstructuur van 
de therapeut de doorslag geeft. De overdracht binnen de Individual-psychologische 
behandeling wordt vooral geïnterpreteerd in termen van het zoeken naar veiligheid 
of in termen van de machtsstrijd die de patiënt probeert aan te gaan.
De therapeut wijst altijd op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor het 
slagen van de behandeling, ook om hem het gezichtsverlies te besparen, waarmee 
het zoeken van hulp gepaard gaat. Juist omdat vaak wrok en protest een rol spelen, 
moet de therapeut zich hoeden voor autoriteit; hij moet zich gelijkwaardig opstellen 
en de machtsstrijd vermijden.

Men kan gebruik maken van droomanalyse; daarbij wordt het finalistische en 
prospectieve gezichtspunt gehanteerd. De techniek van Adler geeft hiervoor geen 
specifieke richtlijnen. 

Carp beklemtoont dat het niet gaat om moraliseren, maar om het wijzen op verant-
woordelijkheid.135

In de re-educatieve fase gaat het om aanmoediging, ‘de ontmoedigde moed in te 
spreken’. De patiënt is immers tot het inzicht gekomen dat zijn levensplan fictief was 
en voelt zich minderwaardig. Dit is de moeilijkste fase van de therapie, die men als 
therapeut niet te snel moet afsluiten. De patiënt moet de overtuiging krijgen dat hij 
een volwaardig lid van de samenleving kan zijn. Carp denkt daarom dat de methode 
erg geschikt is voor resocialisatie van criminelen. Hoe het aanmoedigen in zijn werk 
gaat, terwijl de therapeut gelijkwaardig moet blijven en geen adviezen mag geven of 
de patiënt mag prijzen, blijft onduidelijk. 

In de Individual-psychologische behandelmethode zitten sterk suggestieve elemen-
ten: het aanprijzen van de methode en het benadrukken van het gemeenschapsgevoel. 
Ook de eenzijdigheid werkt suggestief, zeker in de moed-insprekende fase.136

 135 Idem, p. 75.
 136 Carp, 1939 a, p. 49, 78. 
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Carp gaat uit van een behandeling die in het begin dagelijks plaatsvindt, waarbij de 
frequentie later kan afnemen. De duur is onbepaald. Carp vermeldt in het overzicht 
van zijn casuïstiek een duur tot 2,5 jaar. Hij beschouwt zijn ervaring met de methode 
als zeer beperkt, hoewel hij die al tien jaar, in de periode 1925-1935, beoefent.137

De indicatiestelling voor de methode noemt hij sterk subjectief. Carp vindt de 
Adleriaanse methode vooral geschikt voor patiënten die vastlopen in een nieuwe 
levensfase. De patiënt moet een zeker introspectief vermogen hebben en eerder 
actief zijn geweest. De belangrijkste indicatie vindt Carp bij mensen met ‘geknotte 
eerzuchtige resp. heerszuchtige strevingen en wrokgevoelens.’138

Langdurige psychotherapie geeft slechts zelden een beter resultaat. Het belang 
van de persoonlijkheid van de therapeut wordt naar Carps mening onderschat: wat 
bij de ene therapeut niet lukt, kan bij een andere therapeut wel lukken. Om die 
reden gelooft Carp niet in ‘langdurige therapie’, waarbij moet worden bedacht dat hij 
achttien maanden (178 uur) niet als lang heeft gekwalificeerd.

3. Carps receptie van Adler
Carp heeft zich later in zijn publicaties nog weinig bezig gehouden met Adler. Het 
is dan ook de vraag wat hij nu echt waardeerde in diens theorie en methode. Daarbij 
moet voorop worden gesteld dat Carp steeds op zoek is geweest naar nieuwe methoden 
die het palet van de psychotherapie kunnen verbreden. Ondanks kritiek zoekt hij het 
waardevolle in elke methode; hij vindt dat deze naast elkaar kunnen bestaan.

We zagen dat hij in zijn kritiek op Adlers wereldbeschouwing ongewoon fel is. 
Samengevat is zijn kritiek in 1938 als volgt: de grondslagen zijn simplistisch, Adler 
heeft een onvoldoende erkenning van erfelijkheid en komt in plaats daarvan tot een 
overwaardering van het levensplan. Als karakterleer schiet zijn theorie tekort. Adler ziet 
onvoldoende hoe ook de gemeenschapszin veelal berust op compensatie van geknotte 
machtsdrift. Adlers verklaring van de vrouwelijke geaardheid als protest tegen haar 
minderwaardige culturele rol gaat voorbij aan biologische verschillen en is te simpel. 
Seksualiteit wordt symbool van machtsstreven. Adler heeft ook te weinig aandacht 
voor het onbewuste. De notie van het minderwaardigheidsgevoel is op zich niet 
verhelderend, het wordt dat pas als er een meerwaardigheidscomplex verondersteld 
wordt. Compensatie hoeft niet altijd neurotisch te zijn. De gewetensfunctie is 
onvoldoende ontleed.139 

Later, in 1946, is hij milder: weliswaar gaat het bij Adler primair om een drift gericht 
op zelfontplooiing, maar deze staat in dienst van de gemeenschapsidee en daarin is 
Adler verwant aan het marxisme. Het ideaal van Adler, verlossing van de menselijke 
zelfzucht, kan nu volgens Carp zelfs als een christelijk ideaal gelden.140

 137 Carp, 1938 a, p. 86. De opmerking over de tien jaar staat op p. 83. Ik heb steeds de eerste druk 
gebruikt; in de tweede druk zouden geen wijzigingen zijn aangebracht. 

 138 Carp, idem, p. 85. Dit komt aardig overeen met de indicatiestelling die Hellinga, Het heersende 
type, 1979, p. 67 vv. ziet voor de Adleriaanse psychotherapie. Deze is bij uitstek geschikt voor het 
‘heersende type’, ook in groepsverband, p. 97. Hellinga noemt Carps boek op meerdere plaatsen, 
omdat dat de enige kritische bespreking is van de Individual-psychologie in Nederland. 

 139 Carp, idem, achtereenvolgens p. 19, 20, 33, 43, 20, 30, 25, 39, 41.
 140 Carp, 1946 d en 1948 f, p. 167-172.
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Waardering heeft hij op verschillende punten. Hij is het eens met het fundamentele 
karakter van het streven naar zelfbehoud en de behoefte aan veiligheid. In de compen-
satie ziet hij een regulerende kracht. Hij typeert de leer van Adler als de psychologie 
van het wrokgevoel. Adler biedt een analyse van het narcisme en van de pathologie 
van de ‘machtsmens’. Voor de therapie is de levenshouding een goed aangrijpingspunt. 
De Individual-therapie is een zeer bruikbare methodiek, ofschoon ‘grenzenloos’ een-
zijdig.141 

Wat was nu de invloed van Adler op Carps denken en zijn praktijk? De term 
‘neurotische levenshouding’, die hij in de tweede druk van zijn Neurosen gebruikt, is 
zeker mede door Adler geïnspireerd.142 Van meer belang lijkt dat Carp de finalistische 
zienswijze van Adler belangrijk vindt. Adler staat hierin echter niet alleen en het is 
mogelijk dat Carp zich hierin veel meer aan Maeder verwant heeft gevoeld. 

Carp paste de Individual-psychologische behandelwijze toe. In zijn boek noemt hij 
zelfs 30 patiënten en gezien de duur van de therapieën, is dat veel. In zijn kliniek en 
polikliniek werd de therapie ook door assistent-artsen toegepast.

Een volgende vraag is of Carps interpretatie van Adler correct is. Carp lijkt Adlers 
biologisch-evolutionistische onderbouwing van de gemeenschapszin genegeerd te 
hebben.143 Adler meent namelijk dat het menselijke organisme domweg is aangewezen 
op de gemeenschap (‘Zwang zur Gemeinschaft’); de mens is niet sterk genoeg om 
alleen te leven. Ook heeft Carp geen enkele waardering voor het belang van diens 
theorie voor de pedagogiek. En dat is opmerkelijk omdat Adlers theorie juist in 
pedagogische kring veel vrucht heeft gedragen. Kennelijk las Carp Adler ook of vooral 
door de ogen van Freud en de meer rechtzinnige analytici en miskende hij daarmee 
de originaliteit van Adlers ideeën.

De kritische behandeling van Adler is merkwaardig omdat in Carps latere ontwik-
keling juist de overeenkomsten met Adler opvallen. Evenals Adler legt Carp nadruk op 
een individualiserende behandeling; een re-educatieve fase is ook bij een psychoana-
lytische behandeling nodig. Bij Carp gaat het – en dat is een volgende parallel – niet 
om louter intrapsychische problematiek maar om een gebrek aan aanpassing aan de 
gemeenschap. Later stelt Carp dat Adlers leer krachtige impulsen heeft gegeven aan 
de sociotherapie.144 Een hypothese kan zijn dat de felheid van Carps aanvankelijke 
kritiek gevoed is door een antimarxistische houding. Deze zou passen bij het milieu 
waar Carp uit afkomstig was. Carp heeft Adler ten onrechte geschaard onder aan het 
marxisme verwante geesten. Zoals al gezegd heeft Carp later meer waardering voor 
Adlers gemeenschapsidee. 

Een andere kwestie is de invloed van Carps boek. In Nederland lijkt Adler in de 
tweede helft van de twintigste eeuw zo goed als vergeten, in psychiatrische kringen 
en zeker bij de psychiatrische en psychologische leek. Dat is een merkwaardige zaak, 
omdat termen als minderwaardigheidscomplex en compensatie gemeengoed zijn ge-

 141 Carp, 1938 a, achtereenvolgens p. 30, 23, 26, 31, 38, 42, 44.
 142 Carp is niet de enige; Rümke schrijft:’bij 9 patiënten stelde ik de diagnose op neurotische 

levenshouding omdat ik met de gangbare diagnostiek niet uitkwam’. In: Psychotherapeutische 
ervaringen, 1929.

 143 Adler, Menschenkenntnis, p. 33, 19-21.
 144 Carp, 1954 f, p. 72. Adler was ook een der eersten om te werken met groepen, Ellenberger, a.w., p. 645.
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worden.145 Niet alleen in Nederland is deze vergetelheid aan de orde. Ellenberger 
spreekt van de paradox van Adlers invloed: deze wordt ontkend terwijl veel van zijn 
gedachtegoed op andere wijze weer opduikt. Volgens hem heeft Adler veel invloed 
gehad, eerst op Freud zelf, door de erkenning van het belang van agressie en later 
op de neo-freudianen, die als crypto-adlerianen gezien kunnen worden. Het belang 
dat aan het ‘Ik’ en aan het interpersoonlijke functioneren wordt gehecht is moeilijk 
denkbaar zonder de invloed van Adler.146 Hellinga probeert eveneens de veronachtza-
ming van Adler te begrijpen. Daarbij lijkt hem cruciaal dat Adler het machtsstreven, 
de maatschappelijke concurrentie, het streven naar meer en beter, in de hedendaagse 
samenleving blootlegt. Men wil dat gewoonweg niet weten en laat Adlers theorie 
maar liever buiten beschouwing.147

Carps kritische boek over Adler zal de interesse voor diens leer zeker niet hebben 
bevorderd, hoewel anderzijds zijn leerlingen deze therapievorm zijn blijven toepas-
sen. 

Het zou misschien anders gelopen zijn als Carp eerder had gezien dat Adlers leer 
verenigbaar is met zijn christelijke uitgangspunten. Het lijkt hem te zijn ontgaan dat 
Adler, een jood, zich later bekeerde tot het protestantisme. Ook heeft hij diens sociale 
bewogenheid te veel onder de noemer marxisme gebracht.148

b. De analytische psychologie van Jung
Na zijn boek over Adler lag het werk aan de Leidse Psychotherapeutische serie lange 
tijd stil. Slechts een deel van de vele publicaties tussen 1938 en 1946 zijn gewijd aan 
psychotherapie. De oorlog bracht ander werk met zich. Rhijngeest werd tijdelijk 
een militair-psychiatrisch evacuatiestation, waaraan Carp leiding gaf, met de rang 
reserve-officier van gezondheid eerste klasse. Dit resulteerde in een aantal publicaties 
over oorlogspsychiatrie.149 Daarnaast publiceerde Carp over kinderpsychiatrie, schreef 
hij een monografie over Jelgersma en werkte hij verder aan de voltooiing van het 
leerboek. De Leidse Psychotherapeutische serie wordt voortgezet met Grondslagen 
van psychotherapie uit 1946, dat als nummer één van de reeks gaat gelden.

 145 Het minderwaardigheidsgevoel is onderwerp van een dissertatie geweest: P.A.H. Baan: Het 
minderwaardigheidsgevoel. Een klinisch-psychiatrische en criminologische studie. Baan, later hoogleraar 
in Groningen, had Rümke als promotor. Baan gaat in hoge mate uit van de samenvatting en 
kritiek van Rümke, in diens Inleiding tot de karakterkunde. Van de 52 dissertaties die onder Carps 
leiding tot stand kwamen, gaat er slechts een in zekere zin over Adler: G.B.G.Vermey (1954). 
Overdracht en tegenoverdracht - een beschouwing over de waarde van deze psychoanalytische begrippen voor 
de Individual-psychologische methodiek. Zie: Rooijmans, 99 jaar tussen wal en schip. Geschiedenis van de 
Leidse Universitaire Psychiatrie( 1899-1998), 1998, p. 170-175. 

 146 Ellenberger, 1970, p. 636 vv.
 147 Hellinga, a.w., p. 151. Hij geeft ook een verklaring waarom het artsen weinig aansprak: Adler 

schreef in een te gewoon jargon, wat hem juist toegankelijk maakte voor de onderwijzers en 
pedagogen.

 Overigens onderstreept hij in zijn boek de beperkte waarde van de Individual-psychologische 
therapie; zoals al gezegd is er maar één indicatie voor, namelijk bij mensen van het heersende 
type, p.183.

 148 Rattner, a.w., p. 82, noemt Adler een humanistisch socialist. Hoewel veel van zijn aanhangers 
marxisten of socialisten waren, hield hij zich ver van een binding aan een partij en verzette hij 
zich tegen marxistische interpretaties; zie ook Adler, Menschenkenntnis, p. 19.

 149 Rooijmans, a.w., p. 68. Carp, 1940 e, f, g.
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In 1948 verschijnt Carps boek over Jung. Het is onduidelijk waarom de Jung-
monografie buiten de psychotherapeutische reeks is gebleven. Enerzijds merkt Carp 
ergens op dat het boek er wel in thuis hoort, anderzijds geeft hij aan geen voorstander 
te zijn van de jungiaanse behandelmethodiek en lijkt het terecht dat de studie buiten 
de reeks valt. 150

In hoeverre werd Carp door Jung geïnspireerd? Was Carp meer een jungiaan dan 
freudiaan, zoals Rooijmans suggereert? 151

Evenals bij Adler is bij Jung sprake van een psychologische theorie waarvan de 
wortels niet liggen in de psychoanalyse, al blijft bij Jung de verwantschap met de 
psychoanalyse wel groter dan bij Adler. Vanwege de sympathie die Carp voelde voor 
Jung staan we wat langer stil bij diens biografie.152

1. Jung en de receptie van de analytische psychologie in Nederland
Carl Gustav Jung werd in 1875 geboren in Kesswil in Zwitserland. Zijn grootvader 
van vaderszijde was een gevierd man, medicus en rector van de universiteit te 
Bazel. Paul Achilles Jung, de vader van Carl Gustav, was predikant en huwde een 
domineesdochter. Jung was daarom van jongs af aan vertrouwd met religie en met 
de functie van godsdienst. Jung had een negen jaar jongere zus. Na het overlijden 
van zijn vader in 1896 werd Jung, hoewel nog student geneeskunde, formeel hoofd 
van het gezin. Vanaf zijn drieëntwintigste jaar neemt hij deel aan spiritistische seances 
met het medium Hélène Preiswerk, Jungs nicht. Zijn observaties daarvan zijn het 
onderwerp van zijn dissertatie Zur Psychologie und Pathologie sog. Okkulter Phaenomene 
uit 1902.

Jung specialiseert zich in de psychiatrie bij Eugen Bleuler. In de jaren 1900-1909 
is hij verbonden aan het psychiatrische ziekenhuis Burghölzli, eerst als assistent en 
uiteindelijk als ‘Oberarzt’, de directe chef onder Bleuler zelf. Jung doet dan onderzoek 
met de woordassociatietest, vooral bij schizofrenen. In die tijd ontwikkelt hij het 
concept ‘complex’, een samenhangend geheel van emotioneel beladen voorstellingen. 
Vanaf 1905 houdt hij zich bezig met de psychoanalyse en na de eerste ontmoeting 
met Freud wordt hij al gauw diens vertrouweling. Jung wordt de eerste voorzitter van 
de Internationale Psychoanalytische Vereniging. Tot een breuk met Freud komt het 
in 1913 na een conflict over de interpretatie van de libido. 

Jung was door zijn huwelijk met Emma Rauschenbach, een dochter van een rijke 
industrieel, financieel onafhankelijk. Na een conflict met Bleuler werkte hij eigenlijk 
alleen in zijn privé-praktijk. Volgens Ellenberger zijn de jaren tussen 1913 en 1919 
die van Jungs ‘creatieve ziekte’. Het is een periode waarin hij zich terugtrekt uit 
de maatschappij en een soort innerlijke inkeer beleeft door zich intensief bezig te 
houden met zijn eigen dromen. Na deze periode zijn Jungs belangrijkste theoretische 
concepten gevormd. In Psychologische typen uit 1921 vindt men behalve de typenleer 
ook andere centrale concepten zoals het collectief onbewuste. Jung heeft veel gereisd, 
onder andere naar Mexico en Afrika en gebruikte de kennis van ‘primitieve’ volken 

 150 Carp, 1959 b, p. 8. Het andere boek dat ook in de serie hoorde is: Psychodrama, 1949 a. 
 151 Rooijmans, a.w., p. 64, 90. ‘( …) ten minste even sterk geïnspireerd door Jung (…)’.
 152 Ik volg hier Ellenberger, 1970. Een zeer recente, omvangrijke biografie is van Bair: Jung. Een 

biografie, 2004. Deze beschrijft ook uitgebreid de conflicten tussen Bleuler en Jung, o.a. p. 171-
185.
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om zijn concept van een collectief onbewuste, als een geheugen van de mensheid, 
te onderbouwen. Daarnaast gaf hij wereldwijd lezingen over zijn ‘analytische 
psychologie’. In 1933 wordt Ernst Kretschmer, een jood en ook befaamd psychiater – 
zoals beschreven in hoofdstuk 3 bekend om zijn werk over lichaamsbouw en karakter 
– het voorzitterschap van de Allgemeine Aerzliche Gesellschaft für Psychotherapie in 
Duitsland ontnomen. Jung wordt dan benoemd tot voorzitter. Dit resulteerde in de 
verdenking dat Jung er antisemitische opvattingen op nahield. Jung heeft dit later 
stelselmatig ontkend.

Jung kreeg in eigen land pas laat academische erkenning. In 1935 werd hij benoemd 
tot hoogleraar in Zürich en in 1943 in Bazel. In zijn latere leven was Jung vooral bezig 
met het verder onderzoeken van de ‘symbolen van de mensheid’ en het schrijven van 
talloze boeken. Hij overleed in 1961.

Hoe Carp in aanraking kwam met het werk van Jung is niet nauwkeurig te traceren. 
Dat kan, gezien Jungs bekendheid in Nederland, langs verschillende wegen zijn 
gegaan. Uiteraard is Jung in Nederland bekend geworden door zijn voorzitterschap 
van de Internationale Psychoanalytische Vereniging. Jung was spreker op het tweede 
Internationale congres voor Neurologie, Psychiatrie en Krankzinnigenzorg in 1907 
in Amsterdam. Jelgersma zou al open hebben gestaan voor Jung.153 Bovendien was 
Van Renterghem bij Jung in analyse geweest. Verder trokken Jungs associatieproeven 
de aandacht. Andere analytici van het eerste uur maakten kennis met Jung. Daarbij 
waren er, die een voorkeur hadden voor Jung vanwege diens ‘synthetische’ en 
‘vitalistische’ methode.154 

Een belangrijk figuur in dit verband is J.H. van der Hoop (1887-1950). Van der 
Hoop bestudeerde de psychoanalyse bij Jung in 1913 en ging bij hem in analyse. 
Hij specialiseerde zich bij Winkler, K.H. Bouman en later bij L. Bouman. In 1921 
promoveerde hij bij Jelgersma. Het kan niet anders of Carp heeft Van der Hoop 
al vanaf zijn assistententijd goed gekend. Carp had grote waardering voor diens 
hoofdwerk Bewustseinstypen uit 1937.155

Van der Hoop was een van de eerste leden van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychoanalyse. Met Westerman Holstijn richtte hij in 1948 het Psychoanalytisch 
Genootschap op. In 1921 verscheen zijn Nieuwe richtingen in de zielkunde, waarin 
naast de psychoanalyse ook de typenleer van Jung werd uiteengezet, al voelde hij 
zich toch meer aangetrokken tot de leer van Freud.156 Van der Hoops aanvankelijke 
sympathie voor Jung leidde tot verontwaardigde reacties van de zijde van de meer 
orthodoxe analytici. 

Wat de receptie in de volgende decennia betreft: Rümke besteedt in zijn Inleiding 
in de karakterkunde uit 1929 ook aandacht aan Jung, maar in de jaren daarna wordt 

 153 Bulhof, a.w., 1983, p. 140. Bulhof verwijst hier naar een passage in Jelgersma’s rede van 1914. Dit 
is weinig overtuigend daar juist de notie van het collectief onbewuste pas in Psychologische Typen 
genoemd wordt.

 154 Bulhof, a.w., p. 105, 152, 229, 233.
 155 Carp, 1948 f , p. 35; 1947 c, p. 241.
 156 Ik ontleen deze gegevens aan Bulhof, a.w., p. 292 vv. en aan het ‘In Memoriam’ dat Rümke 

schreef over Van der Hoop in 1951. Bulhof ziet in Van der Hoop een vertegenwoordiger van de 
mystieke richting in de psychoanalyse. Hij had een religieuze instelling en voelde zich daarom 
meer verwant met Jung en Maeder.
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Jung weinig genoemd in de Nederlandse vakliteratuur.157 Naast het gegeven dat 
orthodoxie in de analytische wereld hoogtij vierde, kan Jungs houding tegenover 
het nationaal-socialisme, van belang zijn geweest om de afwijzende reactie van de 
Nederlandse psychiatrie ten aanzien van Jung te begrijpen.158

Uit dit alles blijkt dat Jung in Nederland een bekende maar omstreden figuur 
was. Het is niet na te gaan hoe en wanneer contacten tussen Jung en Carp tot stand 
kwamen. Jung is in 1952 op bezoek geweest in Leiden en er is enige correspondentie 
tussen Carp en Jung.159

2. Carps evaluatie van de analytische psychologie
Carp laat al in vroege publicaties blijken op de hoogte te zijn van Jungs werk. 
Hij bespreekt in 1938 Jungs idee van het collectief onbewuste uitgebreid in De 
suggestieve behandelingsmethodes en het suggestieve element in de psychotherapie, waarin 
hij de ‘Kollektivpsyche’ gebruikt om het fenomeen van de universele mogelijkheid 
van suggestie te verklaren.

Carps De analytisch-psychologische behandelingsmethode volgens Jung (een critische uit-
eenzetting) uit 1948 is voor zover na te gaan de eerste Nederlandse monografie 
over Jung. Hij geeft zelf een verklaring voor de geringe bekendheid van Jungs 
psychotherapeutische methode. Deze geeft slechts vage richtlijnen, is bespiegelend 
en vergt een uitgebreide eruditie. Maar, zo stelt Carp, Jungs blik reikt verder dan die 
van Freud en Adler. Tegelijkertijd distantieert Carp zich van Jung. Zijn ‘kritische 
uiteenzetting’ is niet die van een adept.160

Carp bespreekt Jungs leer tegen de achtergrond van de psychoanalyse, evenals 
hij dat deed bij de behandeling van de Individual-psychologie. Carp start met 
de fundamentele gespletenheid van de mens, de tegenstelling tussen bewust en 
onbewust, met andere woorden tussen geestelijk en animaal /driftmatig. Ook in 

 157 Rümke, Inleiding in de karakterkunde. De eerste druk is van 1929. Jung wordt vooral besproken op 
p. 151-160. Het betreft echter vooral diens typenleer, die van belang is voor de karakterologie. We 
mogen er van uit gaan dat Carp dit werk van Rümke maar ook het werk van Van der Hoop kende. 

 158 Reijzer, Naar een nieuw beroep. Psychotherapeut in Nederland, 1993, p. 56. Jung mocht in 1952 een 
voordracht houden in de Valeriuskliniek te Amsterdam, maar daaraan ging discussie vooraf. 
Reijzer citeert Tas, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie: (…)’Er 
bestaan bij veel leden ernstige bezwaren tegen de figuur van Jung, die zich gedurende de oorlog 
op een wijze heeft geuit die voor vele Nederlanders niet anders dan als stuitend kan worden 
genoemd.’ Zie ook Bair, 2004, a.w., p. 493-531.

 159 De correspondentie, die mij ter beschikking was gesteld door J. Carp, betrof een reactie van Jung 
op Carps De analytisch-psychologische behandelingsmethode volgens Jung (een critische uiteenzetting); 
Jung reageerde op een Duits referaat over dat boek. Over de contacten met Jung vertelde R.J. 
van Helsdingen mij in een interview. Van Helsdingen had contact gekregen met een oud-
patiënte van Jung; Jung had haar genezen via tekeningen. Hij kreeg de tekeningen te zien en 
wilde ook de mening van Jung hierover. Van Helsdingen was destijds assistent bij Carp; Carp 
zorgde dat hij met Jung in contact kwam. (Ook vermeld bij Rooijmans, a.w.) Van Helsdingen 
hield een voordracht over zijn patiënte in het Duits en de tekst is opgestuurd naar Jung. Van 
Helsdingen is vervolgens op bezoek geweest in Kussnacht. Jung vond hij een gemoedelijke 
man, die op hem geen indruk van uitzonderlijkheid maakte. Jung kon zich zijn therapie met de 
patiënte goed herinneren. Jung was het eens met Van Helsdingens interpretaties en heeft, evenals 
Carp, een voorwoord geschreven in Van Helsdingens boek: Beelden uit mijn leven. Van Helsdingen 
is een van de weinige psychiaters die bekend stond om zijn bewondering voor Jung. Bij mijn 
weten zijn er geen andere leerlingen van Carp jungiaan geworden. 

 160 Carp, 1948 f, p. 8.
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het onbewuste zelf is een tegenstelling namelijk het individueel-onbewuste en 
het collectief-onbewuste. Dat laatste uit zich in beelden die vooral in mythen zijn 
neergelegd en op universele oerervaringen van de mensheid berusten. Jung vond 
bewijzen voor de universaliteit van de zogenaamde archetypen in de talloze over-
eenkomsten tussen de mythen van sterk uiteenlopende volken. Deze archetypen 
ziet men vervolgens ook opduiken in de beleving van psychotici. Bekende arche-
typen zijn die van de vader, de moeder, het kind, god en duivel, zon en maan.

Een eerste punt van kritiek is dat het onbewuste bij Jung geen structuur heeft. 
Het kenmerk ligt in het ontbrekende zelfbewustzijn. ‘Het onbewuste in de zin 
van Jung is feitelijk de primitieve mens in de cultuurmens met zijn driftmatig 
begeren, zijn pre-rationeel en gevoelsmatig denken, zijn mystiek beleven, zijn 
instinctief handelen, zijn kinderlijke geestesgesteldheid, zijn gebondenheid aan 
de collectiviteit.’161 Jung verheerlijkt het onbewuste. De jungiaanse methode staat 
niet alleen stil bij het persoonlijke onbewuste, maar betrekt ook het collectieve 
onbewuste bij de behandeling. De symbolen uit het collectief onbewuste drukken 
algemeen menselijke problemen uit. Daarom spreekt Jung van een synthetische 
methode in tegenstelling tot de analytische, die in Jungs ogen causaal en reducerend 
is. Carp verdedigt de psychoanalyse; ook deze is een synthetisch-constructieve 
methode. Het synthetische bij Jung houdt een prospectief element in zich; door toe-
eigenen van beelden van het collectief onbewuste wordt het zelfbewustzijn verrijkt 
en vindt individuatie plaats. Jung heeft gewezen op de macht van het collectief 
onbewuste; dat kan het individu ook overspoelen en hem in een psychose doen 
raken of tot verstarring leiden. Carp wijst er in dit verband op dat ontdekking van 
het persóónlijk onbewuste altijd tot verrijking leidt.162

Carp besteedt veel moeite aan de analyse van het onderscheid tussen persoonlijk 
en collectief onbewuste. Hij heeft kritiek op de visie dat het collectief onbewuste 
het werkelijk scheppende beginsel zou zijn; ook maakt Jung zich volgens Carp 
schuldig aan een deïficatie van het onbewuste. Carp is het niet eens met Jung, die 
het godsbegrip alleen als een subjectieve inhoud van collectieve aard beschouwt. 
Ook heeft Jung geen oog voor het geweten. Daardoor ‘(…) blijft het begrip 
verdringing in de lucht hangen, vindt ook de drang tot zelfverwerkelijking en het 
nastreven van idealen een geheel onvoldoende belichting.’ Jung vergeet dat het Ik 
juist een synthetische functie heeft. Carp noemt Jungs theorie over de functie van 
het collectief onbewuste onduidelijk en hierdoor onbegrijpelijk. Want enerzijds 
moet men zich volgens Jung ontdoen van de macht van de collectieve beelden, 
anderzijds zouden ze de bron van diepe zelfkennis zijn.163

Gespletenheid en tegenstellingen zijn centrale aspecten van Jungs theorie. 
Er is een algemeen streven naar evenwicht; hierin herkent Carp de functie van 
zelfregulatie. Belangrijke ‘Gegensatzpaare’ zijn onbewust-bewust en anima-
animus (het vrouwelijke in de man respectievelijk het mannelijke in de vrouw). 
Deze tegenstellingen zijn ook te herkennen in Jungs typentheorie, waarvan het 
onderscheid in extraversie en introversie het meest bekend is geworden. Het 

 161 Idem, p. 21.
 162 Idem, p. 25. Jung putte wat betreft de psychose-inducerende kracht van het collectief onbewuste 

uit eigen ervaring, zie Bair, a.w., hfst 17.
 163 Idem, p. 31-32.
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gericht-zijn op de buitenwereld (extraversie) roept de tegengestelde functie op 
en omgekeerd. Jung onderscheidt de typen verder naar gelang van het op de 
voorgrond staan van het denken, het voelen, de gewaarwording of de intuïtie. De 
eenzijdigheid van een bepaalde functie bij een individu wordt gecompenseerd 
door een tegengestelde functie.

Jungs typenleer is dus niet statisch en zou ook dimensioneel genoemd kunnen 
worden. 

Carp merkt op, in de voor hem kenmerkende stijl: ‘Men kan niet ontkennen 
(...) dat het systeem (…) praktische bruikbaarheid heeft, terwijl het theoretisch 
zeker behoorlijk is gefundeerd.’164 De vraag voor ons is of hij de typenleer ook 
heeft gebruikt. In theoretische zin is dat in geringe mate het geval geweest. Carp 
noemt de jungiaanse typentheorie in zijn Medische psychologie en pathopsychologie, 
maar dan als één van de vele gezichtspunten waaronder men psychische functies 
kan beschouwen. En in zijn schema van de persoonlijkheid ziet men wel de denk- 
en gevoelsfunctie maar dat hoeft niet te betekenen dat Carp daarbij aan Jung dacht. 
Juist de meer jungiaanse toevoegingen, gewaarwording en intuïtie, ontbreken 
daarin.165 In hoofdstuk 5 zullen we zien dat Carp de typentheorie wel gebruikte als 
instrument voor groepsselectie.

Belangrijker dan de typentheorie lijkt voor Carp de compenserende functie te 
zijn, maar dat past binnen het concept van de zelfregulatie, dat aan Maeder is 
ontleend.166 Hij heeft kritiek op het ontbreken van de wilsfunctie in de typologie 
van Jung en op het onvoldoende rekening houden met de aanpassing aan de 
gemeenschap. Ook het anima- en animusbeginsel worden door Carp besproken 
in de functie van regulerende principes. De anima is het verdrongen, vrouwelijk 
beginsel in de man dat onbewust een compenserende rol heeft. Animus is het 
mannelijke beginsel bij de vrouw. Als archetype en zo behorend tot het collectief 
onbewuste kan de anima geprojecteerd worden in de moeder en ook in de vrouw 
als partner. Het zal niet verbazen dat zowel Jung als Carp een in hun tijd passende 
visie heeft op wat als mannelijk of vrouwelijk geldt.167

Dat Jung veel aandacht heeft besteed aan de mythen van de mensheid, als 
onderbouwing voor zijn idee van het collectief onbewuste en zijn leer van de 
archetypen, is volgens Carp een van zijn grote verdiensten. Terecht merkt Carp op 
dat de literatuur die Jung gebruikt door een leek op antropologisch gebied niet op 
waarde is te schatten. Archetypen kunnen gezien worden als oerbeelden die een 
zekere ordening geven. In combinaties kunnen zij een tegenstelling behelzen zoals 
vader-zoon, vader-dochter et cetera.

Naast de fundamentele archetypen zijn er beelden die te maken hebben met een 
bestemming of roeping: het type van de held, de heilige, de wijze. Carp vindt, alweer 
met een zeker understatement, dat ‘De leer der archetypen zeker niet uitmunt door 

 164 Idem, p. 38.
 165 Zie hierboven voor het schema van de persoonlijkheid in paragraaf I b 2.
 166 Maeder wordt samen met Jung als een lid van de Züricher school gezien. Hij kwam in 1906 

in de Burghölzli werken en kwam lange tijd ook regelmatig bij Jung aan huis. Het is mogelijk 
dat er wederzijdse beïnvloeding is geweest. Later kwam er verwijdering tussen Maeder en Jung, 
kennelijk mede door het autoritaire optreden van de laatste. Zie Bair, a.w., p. 352 vv.

 167 Carp, 1948 f, p. 46-48.
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klaarheid en bevattelijkheid van uitdrukkingsvormen.’168 Dat algemeen menselijke 
eigenschappen op een gepersonifieerde wijze zijn terug te vinden in bijvoorbeeld 
de Griekse mythologie, geldt voor sommigen als een bewijs, maar Carp vindt het 
een petitio principii. Het gaat in feite om oerconflicten van de mens en zo vat 
Carp de leer van de archetypen op, als Problemen van het Mens-zijn, de titel van een 
boek uit 1953.169

De archetypen zijn volgens Jung niet aanwezig als aangeboren ideeën maar de 
erfelijke aanleg maakt het mogelijk om tot deze voorstellingen te komen. Toch 
neemt Jung bijvoorbeeld aan dat op jonge leeftijd het archetypische beeld van 
de ouders het beeld van de reële ouders overheerst. Dit archetype zou kunnen 
verklaren dat veel kinderen het idee hebben een vondeling te zijn. Carp behandelt 
in zijn boek alleen de archetypen van de moeder, van de vader met de daarmee 
samenhangende kosmische krachten van de aarde en de zon.

Al heeft Jungs leer een ‘bijzondere aantrekkingskracht’, toch vraagt Carp zich 
af of de conclusies niet te ver gaan. ‘Al te zeer krijgt men de indruk, dat nu het 
raadsel van het ontstaan van mythologieën, de menselijke behoefte aan animisme, 
totemisme en religie in de wortel zou zijn doorzien.’170 ‘Om welke reden is de 
vader niet met evenveel recht een beeld van God, als God een beeld van de 
(oer) vader?’171 Carp zegt dat de mens als mens juist een archetype heeft in de 
zin van een ‘instinctief besef van creatuur-zijn, m.a.w. het geloof in een Schepper 
aller dingen.’172 Dat Jung een dergelijk instinctief geloof ontkent, vindt Carp 
reductionistisch en biologistisch. Carp wijst in dit verband op een werk van P. 
Häberlin.173 Deze beschrijft twee instellingen ten opzichte van onbegrepen zaken: 
die van de onderzoeker en die van de ‘in eerbied verzonkene’. De aanvaarding 
van het wonder, van het wonderbaarlijke, hoeft niet te botsen met de attitude 
van de onderzoeker. Het is ook de tegenstelling tussen westers en oosters denken. 
Eigenlijk vindt Carp dat Jung deze tegengestelde denkwijzen in zijn analytische 
psychologie een plaats had moeten geven. 

Het referentiekader voor Carps kritische bespreking van Jungs vondsten blijft 
de psychoanalyse van Freud, zoals zelfs blijkt bij het idee van de projectie in de 
godsdienst.

Ook in de bespreking van het neurosebegrip in Jungs psychologie gaat Carp uit 
van de psychoanalyse. In Carps opvatting is de neurose een moreel probleem, in de 
zin van een innerlijke gespletenheid, een conflict tussen eigenbelang en opoffering. 
In de terminologie van Freud is het een conflict tussen lust- en realiteitsprincipe, 
bij Adler tussen machtsdrift en gemeenschapszin. Daarom kan men de neurose als 
een gradueel probleem zien; men spreekt pas van een neurose als men zichzelf niet 

 168 Idem, p. 53.
 169 Idem, p. 55 , en 1953 a, Hfst 4.
 170 Idem, p. 71.
 171 Idem, p. 72.
 172 Idem, p. 73.
 173 P. Häberlin ( 1878-1960), wordt volgens Ellenberger, a.w., p. 683, gezien als de grootste moderne 

Zwitserse filosoof. Hij kende Jung in diens jonge jaren. Carp wijdt zelf opstellen aan het wonder, 
Carp, 1938 d, 1955 e. 
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meer kan aanvaarden. Voor Freud ligt de kern van de behandeling in het opheffen 
van de remmingen, bij Jung gaat het echter om zelfverwerkelijking. Jung gaat uit van 
immanente krachten tot zelfontplooiing. Jungs opvatting staat ook niet haaks op die 
van Freud, maar vult deze aan. De neuroticus loopt vast; er vindt een regressie plaats 
naar het (collectief) onbewuste, dat zo een grote macht verkrijgt over de persoon. 
Jung spreekt dan van een complex, een samenhangend geheel van emoties dat een 
autonome invloed gaan uitoefenen. Complexen zijn bij iedereen aanwezig, maar 
bij de neuroticus krijgen zij een te grote macht. Fundamentele complexen zijn het 
oudercomplex en het man-vrouwcomplex; de complexen zijn dus niet los te zien 
van de archetypen. Zoals boven al aangegeven is, had Jung het concept van het 
complex al ontwikkeld door zijn experimenten met woordassociaties; een complex 
verraadde zich omdat bij beladen voorstellingen de reactietijd anders was. De 
complexen uiten zich bijvoorbeeld in de droom, die bij uitstek het aangrijpingspunt 
is van de analytische behandelingsmethodiek. De droom is doelmatig in de zin van 
compenserend en heeft ook een prospectieve functie. Jung volgt hierin Alphonse 
Maeder, die lang tot zijn kring van intimi heeft behoord.174

Bovendien kunnen dromen finalistisch worden gezien: ze bieden vaak in een 
symbolische vorm de oplossing van het probleem. De symbolische uitdrukkings-
vormen in de droom hebben geen vaststaande en zeker geen vaste seksuele beteke-
nis; ze kunnen slechts worden geduid met behulp van herinneringen en gedachte-
invallen. In de droom worden allerlei facetten van de persoon gepersonifieerd. Dit 
wordt de ‘Subjektstufe’ genoemd.

Een laatste punt van Carps kritiek is dat in het neurosebegrip van Jung het 
geweten geen rol van betekenis heeft; wat dat betreft blijft Freuds opvatting voor 
Carp de juiste.

Carp bekent geen aanhanger te zijn van de analytische behandelmethode. Hij geeft 
aan dat de methode door het ontbreken van richtlijnen lastig is, een grote eruditie 
vereist, bovendien veel van de patiënt vraagt en daardoor beperkt toepasbaar is. 
Hij heeft niettemin ervaring opgedaan bij acht gevallen. Jung achtte zijn methode 
geschikt voor rijpere personen met een voldoende begaafdheid en introspectief 
vermogen en Carp sluit zich daar bij aan.

Carp beschrijft in zijn boek op lezenswaardige wijze de behandeling van twee 
patiënten.

De eerste behandeling begint vrijwel als een psychoanalytische; verder valt op 
dat de behandelaar veel uitleg geeft. In een latere fase worden dromen geanalyseerd; 
de archetypische beelden worden verhelderd volgens Jungiaanse principes. De 
behandeling duurde tien maanden, vier maal per week. In de tweede behandeling 
komen naast psychoanalytische elementen vooral, weliswaar niet zo genoemde, 
Adleriaanse principes voor. Jungiaanse gezichtspunten worden gebruikt voor 
droomanalyse en voor het bieden van een nieuw perspectief.

Aan het eind van de Jung-monografie komt de mensbeschouwing van Jung in 
samenhang met die van Freud en Adler aan de orde. Carp vindt het concept 

 174 Zie noot 166.
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van het collectief onbewuste zeker verrijkend. Deze onbewuste inhouden 
worden geprojecteerd in de buitenwereld; daarom kan ook sprake zijn van een 
mystieke verbondenheid met de wereld. Maar daarmee is ook het Godsbeeld 
slechts een projectie en is er geen plaats voor een transcendente God. Bovendien 
verklaart Jung niet waarom er een immanent godsbeeld als aangeboren dispositie 
aanwezig is. Een tweede element in Jungs mensbeschouwing is de notie van een 
harmonie van tegenstellingen, die verwant is aan de oosterse wijsbegeerte, in het 
bijzonder het Yin-Yang principe. We zagen hoe Jungs psychologie gekenmerkt 
is door tegengestelde paren: introvert-extravert, anima-animus, denken-voelen. 
Carp wijst op de overeenkomst met de leer van Lao-Tse. ‘Tau’ is de weg die tot 
zelfverwerkelijking leidt, ‘Persönlichkeit ist Tao’.175De persoonlijkheid is voor Jung 
de hoogste verwerkelijking van de aanleg; Carp vindt dat een idealisering.

Carp ziet Jung als aanhanger van een levensfilosofie waarin het primaat ligt bij het 
onbewuste, het irrationele. In dat kader wijst hij op de tegenstrijdige opmerkingen 
die Jung maakt over het begrip ‘psychische energie’, waarmee Jung afhankelijk 
blijft van een rationalistisch-materialistische opvatting.

Carp kritiseert Jungs pretentie om zijn mensbeschouwing als universeel geldend 
uit te geven. Elke mensbeschouwing is subjectief. De verdienste van Jung is dat 
hij gewezen heeft op de diepste lagen van het innerlijk, maar hij had daarvoor 
wel Freud als wegbereider nodig, merkt Carp op.176 In de geschiedenis van de 
psychologie is Jung nieuw, constateert Carp ten slotte, al is dat betrekkelijk gezien 
de oude oosterse wijsbegeerte.

3. Ambivalente waardering voor Jung
Concluderend kunnen we stellen dat Carp de Individual-psychologie als theorie 
mager vindt, maar de methode bij bepaalde indicaties goed bruikbaar. Bij Jung is 
de situatie omgekeerd: hoewel de kritiek van Carp op het centrale concept van het 
collectief onbewuste bijna vernietigend is, noemt hij de theorie verrijkend, maar 
hij gaat daarmee voorbij aan zijn eigen ambivalentie. Die waardering heeft niet 
zozeer te maken met het begrip van het collectief onbewuste maar met de notie 
van de individuatie. Juist dat basale idee van het worden tot een persoonlijkheid was 
echter voor Carp niet nieuw. Het sloot aan bij zijn personalistische grondidee van 
zelfontplooiing en zelfvervolmaking. Carp legt dat verband overigens zelf niet. 

De tegenstelling individualiteit versus collectiviteit is een constante in Carps 
werk en die zullen we nog herhaaldelijk tegenkomen. 

Als vorm van psychotherapie vindt hij de analytische psychologie te exclusief en 
daarom weinig relevant in de praktijk, al spreekt hij er gunstig over in verband met 
de opleiding tot psychotherapeut.177

 175 Carp, 1948 f, p.141.
 176 Idem, p. 150.
 177 Carp, 1953 c, p. 72. Carp heeft zichzelf nooit als een jungiaan gepresenteerd. Onder een 

jungiaans therapeut versta ik een therapeut die zich minstens laat leiden door de notie van 
het collectief onbewuste en daarom ook een groot belang hecht aan droomanalyse volgens 
jungiaanse principes. Van deze twee uitgangspunten is bij Carp geen sprake. Zie ook hoofdstuk 5; 
hij vond de jungiaanse analyse wel geschikt voor een leeranalyse.
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Wanneer we de argumentatie van Carp overzien, blijft zijn houding ten opzichte 
van Jung verbazing wekken. Uit veel van zijn omschrijvingen spreekt bewondering 
voor de breedte en diepgang en de enorme eruditie van Jung. Het lijkt erop dat 
de gevoelens het hier gewonnen hebben van de rationele argumenten. Zag hij in 
hem een zielsverwant? Zoals gezegd kon Carp zijn personalistische opvattingen bij 
Jung terugvinden in een meer psychologisch gewaad. Beiden waren proponenten 
van een psychologie van de innerlijke beleving. Zij misten een spirituele dimensie 
in de psychoanalyse; beiden waren erudiete mensen met een grote belangstelling 
voor filosofie en religie. Carp kon als gelovig katholiek in Jung een psycholoog 
vinden die in ieder geval ruimte voor religieuze ervaring liet en dat als een teken 
van gezondheid zag.178 Maar het verschil in uitgangspunt heeft Carp nooit onder 
stoelen of banken gestoken: Jung heeft in wezen een immanent godsbeeld, terwijl 
voor Carp geloof afhankelijk is van de genade van God, die in zijn transcendentie 
niet te reduceren valt en van wie men als schepsel afhankelijk is.

Carp is dus zeker door Jung geïnspireerd. Wat hij in diens theorie herkende 
was echter niet nieuw en Jungs centrale idee van het collectief onbewuste wees 
Carp aanvankelijk af. De vraag of Carp vooral een jungiaan was, meer dan een 
freudiaan, moeten wij dan ook ontkennend beantwoorden. Hij bewonderde hem 
– misschien idealiseerde hij hem – en hij nam enkele elementen over maar hij was 
het op essentiële punten niet met hem eens.179 Wel heeft hij vermoedelijk inspiratie 
geput uit Jungs werkwijze en diens aanleunen tegen de wijsbegeerte. In hoofdstuk 
6 gaan we in op Carps visie op Jung als evolutionist. Daar zal blijken dat Jungs 
evolutiegedachte een uitwerking is van het ‘worden tot een persoonlijkheid’.

De erfenis van de dieptepsychologie
We zagen dat Carp ondanks het afwijzen van het freudiaanse wereldbeeld essentiële 
psychoanalytische concepten overneemt. Daarmee gaf hij voor de katholieke artsen 
en psychiaters aan dat Freud hen veel te zeggen moest hebben. Het psychoanalytische 
referentiekader is bij Carp in zekere zin dominant te noemen; in zekere zin, want 
algemeen aanvaarde biologische etiologische theorieën hebben daarnaast een plaats in 
zijn denken. Dit geldt in het bijzonder voor de psychosen, waarvan de psychoanalyse 
wel de inhoud maar niet de vorm verklaart. Bepaalde denkbeelden van Freud verwerpt 
Carp stellig, zoals de doodsdrift en het idee van religie als collectieve dwangneurose. 
Niettemin grijpt hij voor het verstaan van neurotische pathologie vrijwel uitsluitend 
terug op psychoanalytische inzichten. Dat is vooral zichtbaar in de talrijke casuïstische 
beschrijvingen. Dit kwam ook naar voren in de praktijk van de Leidse universiteitskliniek, 
waar men tot in de jaren zestig het psychoanalytische referentiekader gebruikte en ook 
poliklinisch veel inzichtgevende psychotherapieën gaf.

 178 Carp, 1940 d, p. 31. In 1953 a, p. 51 vv. spreekt Carp van een spiritualistische mensbeschouwing bij 
Jung. Diens grootste verdienste is dat hij de subjectiviteit weer heeft ingevoerd in de psychologie.

 179 In dit verband wijs ik er op dat Carp ook geen rol heeft gehad in de analytische psychologie in 
Nederland. Er bestaat een Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie, een Jungiaans 
Instituut en er zijn verschillende psychologen die zich jungiaan noemen. Er is in Nederland 
geen erkende opleiding. De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie erkent geen ‘analytisch 
psychologie’ als stroming. Wel heeft Carps leerling René van Helsdingen een rol gespeeld voor 
de analytische psychologie.
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Het is Carp echter niet gelukt een synthese tot stand te brengen tussen zijn 
personalistische basisideeën en de psychoanalyse. Hij probeert dat eigenlijk ook niet 
systematisch, al zijn er enige aanzetten. In die zin heeft hij zijn eigen denken niet 
filosofisch doordacht. 

Tot rond 1950 blijft zijn persoonlijkheidsmodel in feite het structurele model van 
Freud, met een sterke nadruk op het geweten. Met dat laatste legt hij een ander accent 
in zijn mensvisie dan Freud, die meer nadruk legde op de betekenis van biologische 
factoren, met name lust en agressie. Maar andere essentiële concepten van Freud 
zoals verdringing, het dynamisch onbewuste, de ontwikkelingsfasen van de libido, de 
overdracht en de weerstand neemt Carp over.

De meest ernstige kritiek van Carp op de psychoanalyse is gericht op de beperkte 
toepasbaarheid van de behandelmethode in de praktijk. Hij is voorstander van 
kortdurende therapieën. Wat betreft de werkzaamheid van de methode vindt hij de 
overdracht van minder belang dan de arts-patiëntrelatie op zich. We zullen in het 
volgende hoofdstuk zien dat de arts-patiëntrelatie centraal staat in Carps opvatting 
van psychotherapie. Carp legt veel nadruk op de rol van de suggestie en op de 
identificatie van de patiënt met de therapeut. In dit opzicht blijft hij in de traditie van 
de hypnotherapie, waaruit Freud zich probeerde los te maken. 

Carp zag zichzelf, na zijn omstreden benoeming, niet als analyticus. Maar de strijd 
om zijn benoeming is naar ons idee niet te begrijpen vanuit het idee dat Carp te 
weinig psychoanalytisch dacht. Zijn leerboek is volop psychodynamisch en moet, 
gebruikt door generaties studenten geneeskunde en psychologie, een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan het verbreiden van de psychoanalytische theorie. In die 
zin behoeft de visie van Bulhof en Brinkgreve, als zou Carps benoeming een slag voor 
de psychoanalyse in Nederland zijn geweest, nuancering. Het tegendeel is het geval. 
Nergens in Nederland werd de psychoanalytische leer in academisch verband meer 
uitgedragen dan in Leiden, en dat gedurende decennia.180 

Zoals vermeld is de bijdrage van Adler aan de psychiatrie naar Carps idee veel 
geringer. De Individal-psychologische behandeling is een nuttige methode, die bij 
specifieke indicaties werkt, ook al vindt Carp de theorie te mager. De betekenis van 
Jung voor de praktijk is nog kleiner. De behandelmethode is te moeilijk en te vaag. 
Maar de inzichten van Jung over het Zelf en het worden tot een persoonlijkheid 
blijven Carp wel inspireren.

Al met al schoten de dieptepsychologische behandelingen voor de klinische 
praktijk tekort. Het lag dan ook voor de hand dat Carp bleef zoeken naar alternatieve 
psychotherapievormen, die toe te passen zouden zijn bij andere dan neurotische 
pathologie, bij patiënten zonder introspectief vermogen, bij patiënten in de kliniek. 
In het volgende hoofdstuk zullen we Carps ontwikkeling als promotor van de 
psychotherapie nagaan. 

 180 In de jaren zestig waren vrijwel alle hoogleraren in de psychiatrie ook psychoanalyticus. 
Maar evenals bij Carp betekende dat voor de meesten niet dat de psychoanalyse ook het 
enige referentiekader was. De psychoanalytische oriëntatie blijkt uit het Nederlands Handboek 
der Psychiatrie, dat rond 1960 verscheen onder redactie van Prick. P.C. Kuiper werd de meest 
bekende hoogleraar/psychoanalyticus door zijn Neurosenleer.
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Hoofdstuk 5

PROMOTOR VAN DE PSYCHOTHERAPIE

Psychotherapeutisch denken, dat niet in staat zal blijken het menselijk wezen bovenal als een 
geestelijk wezen te beschouwen, zal vroeg of laat moeten vastlopen.
Carp, Toekomstige Psychiatrie, p. 208. 

Inleiding
In dit hoofdstuk proberen we Carps ontwikkeling in het veld van de psychotherapie 
te reconstrueren. Hij zal naar voren komen als een promotor van de psychotherapie 
in het Nederland van de jaren vijftig. Zijn kliniek groeide uit tot een van de 
eerste academische centra voor neurosen in Europa. Het gaat in dit hoofdstuk 
om de tweede periode van Carps schrijverschap, die loopt van 1948-1959, zoals 
in hoofdstuk 1 besproken. De cesuur met de eerste periode hebben we gelegd 
bij Carps monografie over Jung. Na 1948 houdt Carp zich bezig met andere 
psychotherapeutische richtingen. We betrekken in dit hoofdstuk wel een belangrijk 
boek van Carp, Grondslagen van psychotherapie uit 1946, dat inhoudelijk bij de in dit 
hoofdstuk beschreven thematiek hoort.

In het vorige hoofdstuk is Carps visie op de psychoanalyse uitgebreid aan de 
orde geweest. We zagen dat hij de freudiaanse wereldbeschouwing verwierp en de 
praktische toepasbaarheid van de psychoanalyse als psychotherapie beperkt vond, 
maar wel het psychodynamische gedachtegoed van eminent belang achtte. De 
Individual-psychologie van Adler bood een weinig diepgaande theorie, maar een 
bruikbare behandeling voor een specifieke indicatie. De jungiaanse psychotherapie 
was eigenlijk te moeilijk en dus niet praktisch. 

In de eerste decennia van de twintigste eeuw waren er naast de psychoanalyse 
nog andere methoden gangbaar zoals de hypnose en de suggestie. Na de Tweede 
Wereldoorlog komen nieuwe richtingen in de psychotherapie op. In dit hoofdstuk 
beschrijven we hoe Carp die nieuwe methoden uittestte en analyseerde aan de 
hand van zijn personalistisch mensbeeld en zijn theorie over psychotherapie.

Een centrale vraag voor Carp is wat onder psychotherapie verstaan moet worden 
en wat, in Carps terminologie, de grondslagen ervan zijn. Het zal niet verrassend 
zijn dat Carp bij het beantwoorden van die vraag een belangrijke plaats toekent aan 
zijn mensbeeld. Bij de vraag naar de grondslagen hoort de vraag naar de kenmerken 
en het specifieke van de psychotherapeutische relatie. In het voorgaande hoofdstuk 
werd al duidelijk dat Carp aan de therapeutische relatie veel meer gewicht toekent 
dan aan de psychotherapiemethode in engere zin. 

Naast exploratie van nieuwe therapievormen is er sprake van verbreding van de 
psychotherapie door het beproeven van geheel nieuwe therapievormen zoals de 
groepstherapie, het psychodrama en de sociotherapie, beproeven in de betekenis 
van kritisch analyseren van de fundamenten van een psychotherapiemethode en 
ook in de zin van zelf toepassen. Carp houdt de verschillende methoden tegen 
het licht en beoordeelt deze op grond van de achterliggende mensvisie en de visie 
op therapeutische factoren. Daarbij komt de vraag op in hoeverre Carp op de 
beschreven methoden in zijn eigen praktijk een eigen stempel drukte.
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Een belangrijke historische vraag is in welke mate bij de ontwikkeling van de 
psychotherapie externe invloeden meespeelden, bijvoorbeeld die van overheidswege. 
In dat verband zal de rol van de beweging voor geestelijke volksgezondheid aan de 
orde komen. 

We schetsen eerst de stand van zaken op het gebied van de psychotherapie rond 1930 
en de ontwikkelingen op institutioneel vlak tot na de oorlog. Daarna komt Carps visie 
op de grondslagen en de betekenis van suggestie aan de orde. Juist daar zal blijken dat 
de therapeutische relatie een centrale rol heeft in Carps denken over psychotherapie. 
Behalve de suggestieve therapieën noemen we de psychagogie, die van de oudere 
methoden het meest bij Carps mensvisie past. Daarna besteden we aandacht aan de 
naoorlogse ontwikkelingen in de psychotherapie en aan de diverse methoden van 
psychotherapie, zoals die in Leiden onder Carps leiding ontwikkeld en beoefend 
werden. 

De mensvisie van Carp wordt in de loop der jaren verdiept, onder meer door 
de existentiefilosofie. In het bijzonder werkt hij bepaalde gedachten van Jaspers uit. 
Deze toepassing van Jaspers’ werk over wereldbeschouwing hoort inhoudelijk bij de 
antropologische fase, die in hoofdstuk 6 besproken wordt. 

I. De ontwikkeling van de psychotherapie
Bij velen leeft de gedachte dat er pas vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw 
alternatieven voor de psychoanalyse beschikbaar kwamen.1 Dat blijkt echter geenszins 
het geval. Carp is bij uitstek degene die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog veel 
werk heeft verzet om diverse psychotherapievormen in Nederland op de kaart te 
zetten en te ontwikkelen. 

Naast de hoofdstroom van de psychoanalyse ontwikkelden Adler en Jung in de 
jaren twintig en dertig na een conflict met Freud ieder op eigen wijze hun theorie en 
therapeutische methode. We hebben al gezien waardoor hun methoden in Nederland 
weinig toegepast werden. Psychotherapeutische behandelwijzen die al voor de 
ontwikkeling van de psychoanalyse bestonden, zoals de hypnose en bepaalde vormen 
van gespreksvoering, waren zeker niet van het toneel verdwenen, al kregen ze rond 
1930 minder aandacht. 

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen andere psychotherapierichtingen op, met een 
explosieve groei in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. Carp, die een 
groot deel van zijn publicaties en activiteiten aan de psychotherapie wijdde, werkte 
juist in het tijdvak ervóór, in de periode tussen de opkomst van de psychoanalyse en de 
explosieve groei van de psychotherapie. Naast zijn collega’s Rümke en Van der Horst 
springt hij er op het gebied van de psychotherapie kwalitatief en kwantitatief uit.

 1 Zie De Waal, De geschiedenis van de psychotherapie in Nederland, 1992, die wel heel nadrukkelijk de 
geschiedenis van de psychotherapie in de jaren zestig laat beginnen, met zijn voorkeur voor de 
‘wetenschappelijke’ gedragstherapie, en Westhoff, Geestelijke Bevrijders, 1996, p. 220, die stelt: ‘Tot 
ver na de Tweede Wereldoorlog was de enige psychotherapeutische methode (…) de klassieke 
psychoanalyse van Freud.’ Vervolgens schrijft zij dat in de jaren vijftig binnen de psychologie 
nieuwe methoden opkwamen, met als eerste de non-directieve methode van Rogers. Dit is, zo 
zal blijken, op zijn zachtst onnauwkeurig. Over de mate van beschikbaarheid van psychotherapie 
voor 1960 is echter weinig bekend.
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1. De beginjaren van de psychotherapie in Nederland
Psychotherapie als methode om geestelijk lijden te verlichten is al in geneeswijzen in de 
oudheid herkenbaar. Het was ook toen al een medische aangelegenheid.

In de achttiende en negentiende eeuw waren het vooral de hypnotiseurs die als 
voorlopers van de hedendaagse psychotherapie kunnen worden gezien. Charcot (1825-
1893), al wereldberoemd door zijn ontdekkingen op intern en neurologisch gebied, 
slaagde er in 1882 in de hypnose als behandelmethode erkend te krijgen bij de Academie 
voor Wetenschappen in Parijs.2 Een eeuw eerder was de hypnose, toen in de vorm van 
het magnetisme van Mesmer, door dezelfde Academie veroordeeld. Hypnose was al 
voor de wetenschappelijke erkenning in zwang en kreeg als toneelhypnose bekendheid 
bij het publiek. In Oostenrijk waren Benedikt en Breuer in hypnose geïnteresseerd. In 
Frankrijk ontstond een strijd tussen de school van Charcot en die van Nancy. Charcot, 
verbonden aan het ziekenhuis Salpétrière in Parijs, verdedigde de opvatting dat onder 
hypnose hysterische fenomenen konden worden opgeroepen en in het verlengde 
daarvan het idee dat hysterie het gevolg was van psychotraumata. Liébeault (1823-1904) 
was de geestelijke vader van de school van Nancy. Hij praktiseerde het eerder officieel 
veroordeelde magnetisme met groot succes en definieerde hypnose als een soort slaap 
die door suggestie werd opgeroepen; tijdens de hypnose blijft er een ‘rapport’ bestaan 
tussen de hypnotiseur en de gehypnotiseerde. Bernheim (1840-1919), een gerespecteerde 
hoogleraar in de interne geneeskunde, maakte gebruik van Liébeaults methode; door 
zijn leerboek kreeg de school van Nancy faam. In de loop van de tijd ging hij hypnose 
steeds minder gebruiken omdat even groot resultaat te bereiken was met suggestie.

Zoals bekend studeerde Freud enige tijd bij Charcot. Op de verwantschap van 
de psychoanalytische setting met de hypnose hebben velen gewezen. In hoofdstuk 
4 kwam al naar voren dat Carp het belang van suggestie bij de psychoanalytische 
behandelmethodiek onderkende.

De hypnose en de suggestieve behandeling bereikten ook Nederland. We zagen in 
het vorige hoofdstuk dat Van Renterghem en Van Eeden in 1887 een Instituut voor 
psychotherapie, aanvankelijk Instituut Liébeault genoemd, openden. Van Renterghem 
had zich persoonlijk op de hoogte gesteld van de behandelmethode van zowel Liébeault 
als Bernheim. Hij paste eerst vooral hypnose toe, maar na zijn kennismaking met de 
psychoanalyse in 1907 ging hij deze zelf praktiseren.3 Het instituut van Van Renterghem, 
oorspronkelijk een plattelandshuisarts, was toegankelijk voor de gewone man. Hij as-
socieerde zich in 1906 met de psychoanalyticus Van der Chijs, aan wie hij de analyses 
overliet.4

De psychoanalyse zelf werd vooral in de vrijgevestigde praktijk beoefend, door 
aanvankelijk slechts een twintigtal psychiaters. Deze methode was eigenlijk alleen 
toegankelijk voor welgestelde burgers, die de behandeling zelf konden betalen.

In oktober 1930 werd het Nederlands Instituut voor Psychoanalyse in Den Haag 
geopend. Van Ophuysen was daarvan de belangrijkste man. Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam het centrum van de psychoanalyse in Amsterdam te liggen.5 

 2 Wij maken hier vooral gebruik van Ellenberger, The discovery of the Unconscious, 1970, p. 89 vv.
 3 Zie hoofdstuk 4.
 4 In 1924 kwam het tot een breuk met hem, vooral om zakelijke redenen, zie Bulhof, Freud en 

Nederland, 1983, p. 102-109.
 5 Brinkgreve, Psychoanalyse in Nederland, 1984, p. 191 vv.
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In de jaren dertig van de twintigste eeuw ontwierpen analytici varianten van de 
psychoanalyse. De egopsychologie werd ontwikkeld door Anna Freud en Heinz 
Hartmann; aan de object-relatietheorie zijn de namen verbonden van Melanie 
Klein en, later, Winnicott. Verder ontstonden allerlei methodische varianten: 
men ging korte therapieën toepassen. Hiervan zijn Ferenczi, Rank en Alexander 
belangrijke pioniers.6 We moeten constateren dat deze latere ontwikkelingen van 
de psychoanalyse in Nederland tot de jaren zestig nauwelijks bekend raakten. Deze 
speelden ook geen rol in het denken van Carp. De Nederlandse analytici bleven 
opmerkelijk orthodox. Ze stonden niet, zoals Carp, open voor allerlei nieuwe 
richtingen en experimenten in de psychotherapie.7

2. Psychotherapeuten verenigen zich
Reijzer heeft in zijn proefschrift de ontwikkeling van het beroep van psychotherapeut 
in Nederland beschreven.8 De ontwikkeling van de psychotherapie en de groei 
van het aantal psychotherapeuten komen tot uitdrukking in het ontstaan van 
beroepsverenigingen. In 1917 werd de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse 
opgericht. Deze vereniging zal lang pal staan voor de orthodoxie van de 
psychoanalyse in Nederland, met verve verdedigd door Jeanne Lampl-de Groot, 
die door een leeranalyse bij Freud zelf en door haar persoonlijkheid een autoriteit 
was. In 1949 richtten Van der Hoop en Westerman Holstijn het Psychoanalytisch 
Genootschap op. Hierbij heeft naast conflicten over ‘orthodoxie’ ook persoonlijke 
onmin een rol gespeeld.9

Op 21 juni 1930 vond de oprichting plaats van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychotherapie. Leden konden zenuwartsen zijn die psychotherapie beoefenen; 
men werd lid door coöptatie.10 De eerste voorzitter van de nieuwe vereniging was 
Van der Hoop, de psychoanalyticus die belangstelling had voor Jung, zoals we zagen 
in het vorige hoofdstuk. Tot de eerste leden hoorden de hoogleraren Carp, Van der 
Horst, K.H. Bouman, Jelgersma, en daarnaast Rümke (die toen nog geen hoogleraar 
was), Van der Waals en Westerman Holstijn. Zij waren bijna allen ook lid van de 
Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse. De oprichters van de Nederlandse 
Vereniging voor Psychotherapie waren geïnspireerd door de Duitse ‘Allgemeine 
Aerzliche Gesellschaft für Psychotherapie’, waarvan ook Nederlanders lid waren. 
De Nederlandse psychiatrie was voor de Tweede Wereldoorlog op Duitsland 
georiënteerd, dat in de eerste decennia van de twintigste eeuw toonaangevend was, 
zoals blijkt uit de invloed van Kraepelin en Kretschmer.11 De Duitse vereniging was 

 6 De ontwikkelingen in de psychoanalyse zijn uitvoerig onderzocht. Voor een oriëntatie zie: 
Stroeken, Psychoanalytisch woordenboek. Voor de kortdurende vormen van psychoanalytische 
therapie, zie: Berk, Handboek korte psychodynamische therapie. Context, theorie en praktijk, 2001. Carp 
was wel op de hoogte van het werk van Alexander en French, zie Carp, 1957.

 7 Stroeken, Freud in Nederland, 1997, p. 86.
 8 Reijzer, Naar een nieuw beroep. Psychotherapeut in Nederland, 1993, p. 23. De volgende gegevens zijn 

vooral op dit werk gebaseerd.
 9 Idem, hfst. 4 en 5, en Stroeken, De NVPA Tijdens de WO II en de gevolgen, 2008.
 10 In 1931 werd het register voor medisch specialisten ingesteld, waarin de zenuwarts als zodanig 

werd onderscheiden. Zie: Abma en Weijers, Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep 
psychiater in Nederland, 2005, p. 91 vv.

 11 Dit bleek ook al in hoofdstuk 3 van deze studie, waar Kraepelin en de Duitstalige Bleuler aan 
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opgericht vanuit de behoefte van psychotherapeuten met elkaar te spreken over 
psychologische hulp die geen psychoanalyse in engere zin genoemd kon worden. 
In theoretische zin had men daar wel ideeën over. Zo bespreekt Kronfeld in 1925 de 
persuasie, hypnose en suggestie en de psychagogie als vormen van psychotherapie 
naast de psychoanalyse.12 De Allgemeine Aerztliche Gesellschaft für Psychotherapie 
werd in 1935 omgevormd tot de Deutsche Gesellschaft für Psychotherapie, dat 
verplicht was de nazi-ideologie te omarmen. Verschillende leden onder wie ook 
Nederlanders wensten daarom geen lid te blijven en bepleitten een oprichting van 
een ‘Überstaatliche‘ vereniging. Die kwam er ook, maar vond weinig internationale 
aansluiting.

Bij de ontwikkeling van de psychotherapie gaat het vanuit een sociologische 
optiek volgens Reijzer om een strijd om erkenning van de psychotherapie, allereerst 
door de medische wereld en later door de maatschappij als geheel. Deze strijd heeft 
in Nederland de hele twintigste eeuw geduurd en lijkt nog niet afgelopen te zijn. 

Een ander thema dat volgens deze auteur de psychotherapie in haar geschiedenis 
heeft achtervolgd, is het idee dat ze elitair zou zijn.13 Dat hangt samen met de 
maatschappelijke erkenning, die op zijn beurt weer tot uitdrukking komt in de 
financiering. Een feit is dat een psychoanalytische behandeling uit eigen zak 
betaald moest worden en dat betekende, zoals we eerder vermeldden dat deze 
psychotherapie tot in de jaren zestig alleen toegankelijk was voor de welgestelden. 
Carp spreekt zich over dit punt niet of nauwelijks uit. In zijn werk werd hij niet 
geconfronteerd met de noodzaak van maatschappelijke erkenning: zijn praktijk 
lag in het verlengde van de kliniek. Klinische opnames werden betaald door de 
gemeenten, uit de ‘armenzorg’.14

Reijzer laat zien dat er voor 1930 in het psychiatrische vakblad Psychiatrische en 
Neurologische Bladen nog weinig wordt gepubliceerd over psychotherapie. Dat hoeft 
niet te betekenen dat psychotherapie toen nog een vreemde eend in de bijt van 
de psychiatrie was. Dat dit laatste niet het geval was, blijkt alleen al uit de ledenlijst 
van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie; psychiaters die lid waren, 
oefenden het vak vaak in brede zin uit, inclusief de psychotherapie.15

de orde kwamen. Het gold niet alleen voor de psychiatrie maar ook voor de psychologie. Voor 
de psychologie zijn vele Duitse figuren aan te wijzen van wie het werk in Nederland bekend 
werd: Wundt, Wertheimer, Koffka. Als enige Engelstalige springt James eruit. Het behaviorisme, 
dat vooral in de Verenigde Staten werd ontwikkeld, wordt ook pas na de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland in brede zin ontdekt met de opkomst van de gedragstherapie. 

 12 Kronfeld, Psychotherapie, 1925. We gaan op Kronfeld verder in bij de bespreking van de 
psychagogiek.

 13 Reijzer, a.w., p. 27. 
 14 Van der Grinten, De vorming van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Een historisch 

beleidsonderzoek, 1987, p. 25 vv., 117, gaat in op de financiering van de psychiatrie.
 15 Reijzer, a.w., p. 42, schetst een beeld alsof psychoanalyse of psychotherapie toen een corpus 

alienum zou zijn binnen de Nederlandse psychiatrie. Hij baseert zich daarbij op de geringe 
hoeveelheid artikelen in de Psychiatrische en Neurologische Bladen. Wel vermeldt hij Carps 
artikelen. Zijn interpretatie kan ik niet geheel onderschrijven. Ten eerste omdat een aantal 
psychiaters al figureren in analytische kring. Ten tweede omdat deze psychiaters publiceerden 
in de analytische vakbladen (zoals Carp, 1924 b). Bovendien vermeldt Mesdag, Bibliographie, 
1937, veel artikelen over psychotherapie. Daaronder valt natuurlijk hypnose, maar er zijn ook 
publicaties in het Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde over psychotherapie. Mijn conclusie is 
dat de term psychotherapie goed bekend was onder medici. Wel was de ‘consumptie’, zoals 
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3. De beweging voor geestelijke volksgezondheid
De geleidelijke groei van de psychotherapie had niet alleen te maken met de nieuwe, 
psychoanalytische visie op de neurosen, maar ook met ideeën om de geestelijke 
volksgezondheid te bevorderen. Leonie de Goei heeft in haar proefschrift De 
psychohygiënisten de talrijke verwikkelingen geschetst die met de beweging voor 
geestelijke volksgezondheid te maken hebben.16 

In de beweging voor de geestelijke volksgezondheid zijn twee lijnen te onder-
scheiden. 

Een eerste lijn begint in Amerika. Daar richtte Clifford Beers samen met de 
toonaangevende psychiater Adolf Meyer in 1909 het ‘National Committee for 
Mental Hygiene’ op. Beers was een ex-patiënt die de inrichtingen van binnenuit 
kende en wist in welke slechte staat zij verkeerden. In de beweging van Beers en 
Meyer was preventie van geestesziekte het parool. Lag aanvankelijk de nadruk 
op het voorkomen van zwakzinnigheid en de bestrijding van alcoholisme en 
geslachtsziekten, in de jaren twintig werd de Mental Hygiene Movement verbonden 
met de Child Guidance Movement, die werkte vanuit de gedachte dat men 
kinderen met afwijkend gedrag zou moeten helpen om erger te voorkomen. 

In een Child Guidance Clinic werkten een psychiater, een psycholoog, en een 
‘psychiatric social worker’ samen. Binnen deze context ontwikkelde zich het ‘social 
casework’, dat in Nederland richtinggevend werd voor de ontwikkeling van het 
maatschappelijk werk. De juriste E.C. Lekkerkerker raakte tijdens een studiereis 
in 1924 onder de indruk van de Child Guidance Clinics en spande zich in om 
soortgelijke instituten in Nederland van de grond te krijgen. Daartoe werd de 
‘Nederlandse vereniging ter bevordering van Consultatiebureaux voor Moeilijke 
kinderen’ opgericht in 1927; in 1928 startte het eerste consultatiebureau, later 
Medisch Opvoedkundig Bureau geheten.

De Nederlandse lijn begint in Amsterdam. K.H. Bouman, hoogleraar aan 
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, richtte in 1924, samen met F.S. 
Meijers, W.H. Cox en W.M. van der Scheer, de Nederlandsche Vereeniging ter 
bevordering der Geestelijke Volksgezondheid op. De oprichters van de NVGV 
hebben zich niet georiënteerd op de ideeën van de Amerikanen Beers en Meyer 
maar lieten zich inspireren door de Duitse collega’s. Het achterliggende motief 
was de verontrusting over de toename van het aantal opnames, dat als teken van 
maatschappelijk verval werd gezien. Om dat gevaar te keren was preventie een 
eerste vereiste. Hoewel deze nieuwe doelstelling psychiaters het perspectief bood 
hun werkterrein tot buiten de gestichten uit te breiden, kwam de beweging eerst 
niet van de grond. De Goei geeft hiervoor als redenen aan dat Bouman in feite 
een natuurwetenschappelijke visie op de psychiatrie had; deze stond haaks op de 
geesteswetenschappelijke visie van Cox, die heil zag in de psychoanalyse als kader 
voor preventie. Ook vonden confessionele psychiaters geen aansluiting bij deze 
vereniging. 

genoemd, weggelegd voor de meer welgestelden.
 16 De Goei, De psychohygiënisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid 

in Nederland, 1924-1970, 2001. Het volgende is op haar werk gebaseerd.
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Binnen de Nederlandse beweging voor geestelijke volksgezondheid bleven ide-
ologische en levensbeschouwelijke verschillen lang bestaan – typerend voor de 
verzuiling. 

In 1934 werden de verschillende verenigingen die intussen opgericht waren, 
samengebracht in een koepelorganisatie: de Nationale Federatie voor Geestelijke 
Volksgezondheid (NFGV). Deze ging na de oorlog een grote rol spelen. Ze be-
pleitte een rijkssubsidie voor de geestelijke volksgezondheid en het overbrengen 
van het krankzinnigenwezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar dat 
van Sociale Zaken. Dat leidde ertoe, na een jarenlang debat overigens, dat de fi-
nanciering voor de psychiatrische zorg veranderd werd. De kosten van een psychi-
atrische opname werden eerder geheel betaald uit de Armenwet. Vanaf 1950 ver-
goedde het ziekenfonds opnames tot 42 dagen; duurde de opname langer, dan werd 
die vanuit de Armenwet vergoed. Pas in 1967 werd deze financiering gewijzigd in 
bekostiging op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

In 1940 trad Carp toe tot het bestuur van de NFGV. Enkele van zijn publicaties 
uit die tijd betreffen sociaal-psychiatrische thema’s, al zijn die echt in de minderheid; 
een sociaal psychiater is hij niet geworden.17

Carp heeft waarschijnlijk binnen het bestuur van de NFGV slechts een 
bescheiden rol gespeeld. De oriëntatie van de NFGV op de maatschappij en de 
ideologie, waarin naast het psychodynamische gedachtegoed ook fenomenologie 
en personalisme een invloed hadden, paste echter bij zijn denken. De ontwikkeling 
van de psychotherapie, zoals Carp die nastreefde, kan niet los worden gezien van 
deze beweging. 

4. De groei van de ambulante voorzieningen
In de eerste decennia van de twintigste eeuw was psychotherapie als hulp 
voor geestelijke of psychische moeilijkheden, zoals al aangegeven, allerminst 
vanzelfsprekend. Psychiatrische patiënten konden rust en genezing vinden in grote 
gestichten in bos of duin. Met de hulp bij minder ernstige psychische problemen 
was het anders gesteld. De voorzieningen voor psychotherapie in de jaren dertig 
waren nog schaars; men kon eigenlijk alleen terecht bij vrijgevestigde zenuwartsen 
en psychoanalytici. Ook de nazorg na een psychiatrische opname was niet goed 
geregeld. In de loop van de tijd ontstonden allerlei organisaties die als voorlopers 
van de latere sociaal-psychiatrische diensten kunnen worden gezien.

In 1917 had de zenuwarts F.S. Meijers een Consultatiebureau voor Zenuw-
en Zielsziekten te Amsterdam geopend. Meijers zette zich in voor de sociale 
belangen van psychiatrische patiënten en nam het initiatief tot de oprichting 
van de Centrale Vereniging ter Behartiging der Maatschappelijke Belangen van 
Zenuw- en Zielszieken in 1924. Door deze vereniging kwamen op diverse plaatsen 
consultatiebureaus tot stand. De scholing van het personeel daar liet vooralsnog 
te wensen over en ook in kwantitatief opzicht was er een gebrekkige situatie. 
Naast deze consultatiebureaus hadden veel psychiatrische ziekenhuizen hun eigen 

 17 Carp, 1930 c, 1934 c, 1937 a, 1939 d,, 1939 f, 1940 b, 1940 j, 1941 f. Ook het, in kwantitatief 
niet te onderschatten, werk op het gebied van de forensische psychiatrie heeft veel raakvlakken 
met de geestelijke volksgezondheid in het algemeen. De forensische psychiatrie valt buiten het 
onderwerp van deze studie.
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voor- en nazorgdiensten. Er was sprake van grote versnippering; gemeentelijke en 
provinciale diensten waren spelers in dit veld.

Aan Carps kliniek Rhijngeest in Leiden was een polikliniek verbonden waar 
diverse vormen van psychotherapie geboden werden.18 Ook kon men er voor na-
zorg terecht. 

De al genoemde Amsterdamse hoogleraar psychiatrie, K.H. Bouman, heeft zich 
beijverd voor de totstandkoming van een instituut voor psychotherapie voor de 
gewone bevolking.19 Hij was al betrokken geweest bij de oprichting van de Neder-
landse Vereniging voor Psychoanalyse en bij het stichten van de NVGV. Hij moest 
bij zijn pogingen de psychotherapie te bevorderen opboksen tegen aanzienlijke 
weerstanden. Psychotherapie werd door de buitenstaander geassocieerd met psy-
choanalyse en deze was verdacht voor de kerken. Bovendien was de psychoanalyse 
ook in medisch-psychiatrische kring niet algemeen aanvaard en wilden de artsen 
in de gestichten – zij hadden zeker niet allen een specialistische opleiding genoten 
– er niet veel van weten. Door toedoen van Bouman lukte het uiteindelijk een 
ambulante voorziening voor psychotherapie in het leven te roepen. Het Instituut 
voor Medische Psychologie ( IMP) werd op 15 mei 1940 te Amsterdam opgericht. 
De psychoanalytici H.G. van der Waals en J.H. van der Hoop gaven daaraan leiding. 
Het instituut beoogde ‘minvermogende patiënten die door oorlogsomstandighe-
den overstuur waren geraakt’ te helpen.20 In kringen van psychiaters leefde het idee 
dat de oorlog ontwrichtend zou kunnen werken. Zo hield Carp een radiolezing 
over de paniek die zou kunnen toeslaan onder de bevolking.21 Men verwachtte een 
toevloed van patiënten, maar die bleef uit. Pas na de oorlog begon het instituut snel 
te groeien. Men veranderde de doelstelling van de behandeling in: ‘de neurose der 
Amsterdamse bevolking’.22 In 1946 werd het Psychoanalytisch Instituut in Amster-
dam opgericht.23 De groei van voorzieningen voor psychotherapie in andere steden 
verliep minder voorspoedig, pas in 1953 werd een IMP in Utrecht geopend en een 
volgend IMP startte in 1963 te Leeuwarden; instituten elders kwamen in 1966 en 
1967 tot stand.24 

Voor de trage groei van psychotherapeutische voorzieningen zijn vele factoren 
aan te wijzen. Allereerst de schaarse middelen, zowel financieel als in termen van 
deskundig personeel. Ten tweede zijn de ideeën over de oorzaken van psychopa-
thologie van belang geweest. Pas geleidelijk won de gedachte veld dat opvoeding-
problemen en stagnaties in de persoonlijkheidsontwikkeling de bron van neurosen 
en zelfs van ernstiger pathologie zouden kunnen zijn. Ten slotte speelde de factor 
levensbeschouwing een ingewikkelde rol in het geheel.25

 18 Rooijmans, 99 jaar tussen wal en schip, 1998, p. 62.
 19 Zie Van der Grinten, a.w., p.73, 74.
 20 Brinkgreve, a.w., p. 190. 
 21 Carp, 1940 b.
 22 Brinkgreve, a.w., p. 191.
 23 Brinkgreve, a.w., p. 201.
 24 Reijzer, a.w., p. 78.
 25 Dit thema is nog niet uitputtend onderzocht. Van Belzen onderzocht de relatie van de 

gereformeerde kerken met de psychiatrie in Psychopathologie en religie. Ideeën, behandeling 
en verzorging in de gereformeerde psychiatrie, 1880-1940, 1989. Ter Meulen richtte zich op de 
katholieke kerk met zijn Ziel en zaligheid; de receptie van de psychologie en van de psychoanalyse onder 
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Reijzer releveert de afwijzende houding van de kerken, speciaal ten aanzien van de 
psychoanalyse.26 We zagen in het vorige hoofdstuk dat het katholicisme voor Carp 
geen beletsel is geweest voor het accepteren van de psychoanalyse. Carp wijst als 
katholiek wel de psychoanalyse als levensbeschouwing af, maar niet als methode 
en al helemaal niet als denkmodel. Integendeel: het psychodynamisch denkmodel 
heeft hij nooit geheel verlaten.27 Carp omschrijft in ‘Priester en psychiater’ de 
psychotherapie als zielszorg met natuurlijke middelen. Hij signaleert dat veel 
priesters er moeite mee hebben met een psychiater samen te werken, zeker als deze 
geen oog heeft voor religie. Carp pleit voor samenwerking, nadat hij eerst heeft 
duidelijk gemaakt dat een leek (en dus impliciet de priester) zich moet onthouden 
van een oordeel op het gebied van de psychologie. Omgekeerd merkt hij op: ‘Dat 
psychotherapie en wereldbeschouwing (…) ten nauwste samenhangen, ontgaat 
echter nog menige psychotherapeut.’28 Ook in de protestantse kerken leefde lang 
de opvatting dat men met geestelijke moeilijkheden eerst naar de dominee moest 
gaan. Als die het niet meer wist, was er meestal iets ernstigs aan de hand en pas dan 
kwam de psychiatrie als mogelijke bron van hulp ter sprake.

Volgens Reijzer markeert Rümke de overgang naar een periode waarin psycho-
therapie meer aanvaard werd en waarin psychiaters meer buiten de inrichting gaan 
werken.29 Maar pas na de oorlog zou de gedachte van de geestelijke volksgezond-
heid brede weerklank vinden. Door de secularisatie en de ontzuiling werd psycho-
therapie in ruimere kring aanvaard, al praat men anno 2008 nog gemakkelijker over 
lichamelijke kwalen dan over psychische problemen.

Rond 1930 waren er, zoals gezegd, naast de psychoanalyse enkele methoden van 
psychische geneeswijzen beschikbaar die uit de negentiende eeuw stammen: de 
hypnose en de suggestieve therapie. Westerman Holstijn noemt in een overzichtsartikel 
daarnaast nog de Individual-psychologie.30 De voorzieningen voor nazorg en zeker 
voor psychotherapie waren, zoals al aangegeven, schaars.

In deze ruimte is Carp zich gaan bewegen. Wat zijn de motieven geweest voor 
Carp om zich te richten op de psychotherapie? Ongetwijfeld zal hier de plaatselijke 
situatie een rol hebben gespeeld. In zijn kliniek, het sanatorium Rhijngeest, werden 
van oudsher al de lichtere patiënten opgenomen. Patiënten die een gesloten opname 

de katholieken in Nederland 1900-1965, 1988. De zielkunde werd onder gereformeerden nog 
regelmatig beoefend door theologen, zoals J. Waterink, hoogleraar aan de VU in de pedagogie en 
psychotechniek van 1929-1961. Zie Eisenga, Geschiedenis van de Nederlandse psychologie, 1978.

 26 Reijzer, a.w., p. 40. Reijzer baseert zich daarbij geheel op Ter Meulen, a.w., en zoals ik al in 
hoofdstuk 4 heb laten zien, schenkt deze weinig aandacht aan Carp. Reijzer noemt vooral 
citaten van A. Chorus, die vanaf 1947 hoogleraar in de psychologie in Leiden was. In het werk 
van Carp vindt men nauwelijks verwijzingen naar hem en dat is niet vreemd gezien hun sterk 
verschillende standpunten t.o.v. de psychoanalyse.

 27 Zie hoofdstuk 4. In het interview dat ik voerde met P.J. Jongerius beaamde hij dat. 
 28 Carp, 1940 d, p. 28. 
 29 Reijzer, a.w., p. 44-48. Zie ook noot 7. Reijzer baseert zich op Rümke: 

Ontwikkelingspsychologie en psychotherapie, uit 1933, maar in ‘Psychotherapeutische 
ervaringen’, uit 1929, overdenkt Rümke de indicaties voor psychotherapie en spreekt dan over 
50 patiënten.

 30 Westerman Holstijn, Die - nicht analytische - Psychotherapie in Holland, 1934. Hij vermeldt 
ook de activiteiten van Rümke en Carp.
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nodig hadden, werden in Endegeest geplaatst waar Carp niet veel zeggenschap 
over had. Ook voor patiëntendemonstraties bij colleges was hij aangewezen op de 
medewerking van de directeur van Endegeest.31 Het was dus zeker ook door de 
omstandigheden gedwongen dat hij zich richtte op neurotische patiënten. Voor 
wie zijn werk leest, is het echter onmogelijk aan te nemen dat de lokale situatie 
het belangrijkste motief is geweest voor zijn oriëntatie op de psychotherapie. 
Zijn persoonlijke interesse zal hierbij een belangrijker factor zijn geweest, al 
geeft hij dat niet rechtstreeks aan. Het thema suggestie van zijn inaugurele oratie, 
waarop hieronder wordt ingegaan, is in dit verband veelzeggend. Zijn keuze voor 
het thema had te maken met de beperkte toepasbaarheid van de psychoanalyse, 
die hem noopte te zoeken naar behandelalternatieven. Carps oogmerk om een 
psychologische psychiatrie te beoefenen en te bevorderen hangt samen met zijn 
intense interesse voor de psychotherapie. De aandachtsvelden waarop Carp zich 
richtte, zijn, in de volgorde van het belang dat Carp eraan hechtte, ten eerste de 
grondslagen van de psychotherapie, waaronder de therapeutische relatie, ten tweede 
de verhouding tussen mensbeschouwing en psychotherapeutische stelsels en in de 
derde plaats de methoden in engere zin. 

II. Grondslagen van de psychotherapie
Carp is vanaf zijn inaugurele oratie over suggestie (1930) bezig geweest met de vraag 
hoe psychotherapie werkt en wat het eigene van de psychotherapie is, kortom met 
grondslagen. In de eerste jaren van zijn hoogleraarschap komt dit vooral naar voren 
in zijn reflectie op de psychoanalyse en in een verdere doordenking van suggestie. 
Na de oorlog richtte hij in toenemende mate zijn aandacht op de psychotherapie. 
De Leidse universitaire polikliniek ging steeds meer mensen behandelen. In de 
maatschappij ontstond een sfeer van optimisme en daadkracht om de geestelijke 
gezondheid te bevorderen. Het is niet vreemd dat men grote verwachtingen van 
de psychotherapie had. Op biologisch-psychiatrisch vlak waren er geen bijzondere 
ontdekkingen gedaan, noch in fundamenteel, noch in therapeutisch opzicht. 
Somatische kuren en procedures werden volop toegepast maar de resultaten waren 
niet echt hoopgevend. Het zou nog tot het midden van de jaren vijftig duren 
voordat moderne psychofarmaca in Nederland werden toegepast.32 

Tegen deze achtergrond is het te begrijpen dat Carp zocht naar fundamenten 
en basisprincipes van de psychotherapie als een betrekkelijk nieuwe, zich 
ontwikkelende methode. De reflectie op de grondslagen paste in het wijsgerig 
klimaat van de eerste helft van de twintigste eeuw. Het neokantianisme had een 
belangrijke impuls gegeven aan het onderzoek naar vooronderstellingen van 
natuur- en geesteswetenschappen. Op het gebied van de natuurwetenschap dwong 
de relativiteitstheorie en de kwantumtheorie tot diepgaande wijsgerige bezinning. 
Denkers als Max Weber en de door hem geïnspireerde Karl Jaspers droegen bij aan 
het grondslagenonderzoek in de sociologie en psychologie.33

 31 Dat was tot 1945 F.J. Stuurman. Vanaf 1945 was C.P.J. Stotijn directeur. Deze had een 
uitgesproken biologisch-psychiatrische insteek. De verhoudingen waren niet erg hartelijk. Zie: 
Rooijmans, a.w., 1998, p.71.

 32 Zie hoofdstuk 2, II. 2.
 33 De literatuur over dit thema is immens. Ik verwijs naar Von der Dunk, De verdwijnende hemel. Over de 
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In Grondslagen van de psychotherapie uit 1946 zien we een samenvatting van Carps 
gedachten over de essentie van psychotherapie uitgaande van door hem beoe-
fende richtingen in de psychotherapie: de suggestieve therapieën, de Individual-
psychologische methode en de psychoanalyse. Dit conglomeraat van gedachten ligt 
ingebed in een filosofisch-antropologisch denkstelsel, dat steeds meer ontwikkeld 
wordt. We mogen dit werk zien als de kern van Carps denken over psychotherapie. 
Het boek krijgt een eerste plaats in de Leidse Psychotherapeutische serie.34

Bij de bespreking van dit werk gaan we achtereenvolgens in op de verhouding 
van psychotherapie tot de geneeskunde, het belang van mensbeschouwing voor de 
psychotherapie en het doel van en de voorwaarden voor psychotherapie. 

1. Psychotherapie als geneeskunde
Wat bedoelt Carp met grondslagen van de psychotherapie?35 Hij geeft er geen de-
finitie van. In zijn boek treffen we algemene beschouwingen over de essentie van 
psychotherapie, de samenhang met de geneeskunde en de afgrenzing van andere 
vormen van hulp. Daarnaast krijgt de relatie met wereld- en mensbeschouwing 
grote aandacht. Voor Carp is het niet nieuw als hij stelt dat psychotherapie een be-
langrijk onderdeel is van de geneeskunst in brede zin. Al in zijn De Neurosen wees 
hij op het belang van psychogene factoren bij lichamelijke ziekten.36 Psychothera-
pie is één van de basale vaardigheden van de algemene arts.37 Het is niet per se een 
specialisme; er is geen tegenstelling tussen somatische therapie en psychotherapie: 
‘(…) er bestaat slechts therapie, als een ongescheiden complex van te onderschei-

cultuur van Europa in de twintigste eeuw, 2000, deel I, p. 307 vv., 413 vv. Jaspers’ Allgemeine Psychopathologie 
uit 1913 is nog steeds het belangrijkste werk over de grondslagen van de psychiatrie. 

 34 Chronologisch is het niet het eerste deel. Zie hoofdstuk 1. IV, noot 29.
 35 We zullen voor de paginering uitgaan van de tweede druk, 1953 c. Deze is uitgebreid n.a.v. 

een boek van Viktor Frankl: Homo patiens, waarin Carp veel van zijn eigen gedachten herkende. 
Viktor Frankl (1905-1997) werd geboren in Wenen; hij is bekend vanwege zijn ‘logotherapie’ 
en ‘existentieanalyse’, methodes die sterk geïnspireerd zijn door zijn ervaringen in de 
concentratiekampen. Zie Frankl, Medische zielzorg. Inleiding tot logotherapie en existentieanalyse, 1959.

 Na p.11 in 1953 c, is een stuk ingelast, tot p. 14. Daar onderscheidt Carp nu geestelijke nood; de 
mens in existentiële crisis wordt getekend in samenhang met de grondslagen van het menszijn. 
De psychofysische eenheid wordt samengevat onder de Homo natura; daarnaast is er de homo 
spiritualis. De existentiële crisis hoeft geen ziekte te betekenen; men kan spreken van existentiële 
neurose. De taak van de arts is de patiënt te leren zijn zijn en ook het lijden te aanvaarden. Hier 
baseert Carp zich op Frankl. Therapie dient te zijn opvoeding en bevrijding. In de aanvaarding 
van lijden komt het tot onthechting, als hoogste doelstelling van de mens, p. 15. (verwijzing naar 
Stern). Aanvaarding is de opoffering van een deel van de gebondenheid aan het eigen zelf. Het 
lijden hoort ook tot het wezen van de mens. De arts hoort zich vragen te stellen omtrent ziekte 
en lijden. De mens kan een ziekte hebben maar wordt door de omgeving ziek verklaard. Als men 
een ziekte heeft, heeft men nog de keus ‘ziek te zijn.’

 Een nieuwe passage, p. 21, gaat over psychosomatiek. Carp zou liever van somato-neurosen 
spreken. Hij benoemt een voorlopig verband tussen karakter en somato-neurosen. Hij vraagt 
zich af of het neuropathische kind de constitutie voor neurosen laat zien. In het kader van 
een beschouwing over belasting stelt hij dat wellicht de vrijheid of de zinloosheid voor de 
mens de grootste belasting is. Frustraties zijn van belang voor de zelfontplooiing. Kunnen de 
psychosomatosen voorkomen worden door het zelfregulerende vermogen? 

 36 Carp, 1932 f, p. X.
 37 Carp, 1939 a, en 1953 c, p. 17.
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den vormen’.38 De achtergrond daarvan is dat geneeskunde zich richt op ‘de zieke 
mens als een totaliteit, een geestelijk-stoffelijk wezen, en bovenal: als een Mens in 
nood’. Uit dit citaat blijken de existentieel-antropologische inzet van Carp en zijn 
personalistische visie: de mens gezien als unitas multiplex. Beide worden onder-
streept door het systematische gebruik van hoofdletters bij het woord ‘Mens’.

Een vooronderstelling van Carp is dat geneeskunde en dus ook psychotherapie 
zijn oorsprong vindt in de verhouding van hulpzoekende tot helper. Pas in de 
tweede plaats is geneeskunde het zoeken naar rationele geneeswijzen. Vandaar dat 
Carp hier wijst op de magisch-priesterlijke rol van de arts. Carp gaat daarnaast uit –  
en dat is zijn tweede aanname – van een geneeskundige kracht die inherent is aan 
het organisme: de ‘vis medicatrix et regulatrix naturae’. We kwamen deze gedachte 
over regulatie al tegen in het kader van de bespreking van de pathogenese.

2. Mensvisie en psychotherapie
Tot het onderzoek naar de grondslagen van psychotherapie hoort een reflectie op 
het verband tussen psychotherapie enerzijds en mensvisie en wereldbeschouwing 
anderzijds. Nergens drukt Carp dit pregnanter uit dan in het volgende: ’Dat 
psychotherapie en wereldbeschouwing met elkaar samenhangen en zelfs moeten 
samenhangen, ontgaat nog menige psychotherapeut, die in zijn medemens slechts 
een vertegenwoordiger der hogere zoogdieren en in de psychotherapie slechts een 
kwestie van techniek zien.’39

Carps mensvisie, geïnspireerd door het personalisme van Stern, is al vaak ter sprake 
gekomen en kan samengevat worden met de vierslag: zelfbehoud, zelfontplooiing, 
zelfvervolmaking en zelfovergave.40 Therapie sluit aan bij de immanente drang 
tot zelfontplooiing, ondersteunt deze en is daarmee verwant aan opvoeding. Het 
ultieme doel van therapie is bevrijding. Dat begrip wordt door Carp ruim opgevat. 
Niet alleen genezing, maar ook genezing met een defect, aanvaarding van lijden of 
een verzoening met het einde van het leven vallen eronder. De aanvaarding van het 
(zinvolle) lijden – Carp sluit hier aan bij Viktor Frankl – kan onderdeel uitmaken 
van zelfonthechting, een term die hier in de plaats komt van zelfovergave.41 Deze 
zelfonthechting kan worden gezien als de hoogste vorm van zelfverwerkelijking. 
Dit moet niet opgevat worden als een pleidooi voor of een beschrijving van 
masochisme. Integendeel: deze begrippen liggen voor Carp in het geestelijke, 
spirituele domein.

In de eerste plaats is het mensbeeld van belang voor de psychotherapeut. Hoe dient 
deze volgens Carp naar de mens te kijken? Carp laat niet na de mens te schetsen 
als een homo spiritualis. Een materialistische en ook een biologistische mensvisie 
hebben een zeker recht, maar kunnen de mens niet volledig karakteriseren. Daarmee 
geeft Carp tevens een kritiek op de geneeskunde als geheel. Volgens hem schiet de 
psychosomatische geneeskunde, die in zijn tijd in opkomst is, tekort door de mens 
te tekenen als een psychofysische totaliteit. In een dergelijke opvatting is geen 

 38 Carp, 1953 c, p. 11.
 39 Carp, 1947 e, p. 430, 431.
 40 Zie voor deze vierslag hoofdstuk 3, I.1.
 41 Zie noot 35.
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plaats voor de mens als geestelijk wezen.42 Dit impliceert dat er naast lichamelijk 
en psychisch lijden ook een geestelijk lijden, een existentieel lijden bestaat. De taak 
van de arts of psychiater is enerzijds dit existentieel lijden te ontdekken, ook als het 
verhuld is in de vorm van een neurose, anderzijds te bevorderen dat de hulpvrager 
zijn existentie aanvaart.

Carp stelt dat iedere mens een wereldbeschouwing heeft, al is die vaak vaag en 
niet geformuleerd. Carp doelt hier op de ervaring dat ieder mens naar een zekere 
oriëntatie van zichzelf temidden van de wereld streeft. Helaas onderscheidt Carp 
deze eerste, ‘primitieve’ oriëntatie niet terminologisch van een door reflectie tot 
stand gekomen, wijsgerige wereldbeschouwing. Hij stelt: ‘In zijn streven naar een 
wereldbeschouwing wil de mens uiteindelijk zichzelf leren kennen.’43 Dat is niet 
eenvoudig, want de mens is er tegelijk huiverig voor zichzelf te kennen, zoals we 
nog verder zullen zien in hoofdstuk 6. Door diepste zelfkennis komt de mens tot 
zelfbevrijding en dat wil volgens Carp zeggen: tot een religieuze houding.

De mens ervaart zichzelf als een eenheid met het Ik als centrum. Carp gaat hier 
voorbij aan psychopathologische toestanden waarbij juist deze ervaring verdwenen 
is. De psychotherapeut moet wel uitgaan van de eenheid van de persoon. In de 
volgende passage komen een aantal centrale elementen samen, die preluderen op 
het thema eenheid dat Carp vanaf 1966 zal uitwerken. ‘De eenheid van het Ik 
blijkt (…) te zijn: volstrekt individueel. Een ieder leeft zijn eigen leven, staat voor 
zijn eigen geweten en sterft zijn eigen dood. In diepste grond is het ik volmaakt 
eenzaam, ondanks de opheffing der ik-grenzen in mystiek en gemeenschapsidee 
(…). De eenheid van het Ik omvat voorts de beleving zijner eigen identiteit in 
verleden, heden en toekomst en eerst door dit historische karakter van ons geestelijk 
bestaan (…), kent het identiek blijvende ik zich verantwoordelijkheid toe.44

Het spirituele mensbeeld dat Carp schetst en waarvan de psychotherapeut 
zich zou moeten bedienen, wordt gekarakteriseerd door de termen vrijheid, 
verantwoordelijkheid en waarden. Het begrip waarde is verbonden met zedelijkheid, 
met moraliteit. Carp meent dat de waarde van het goede een objectieve geldigheid 
heeft, ondanks het gegeven dat mensen verschillen in de waarden die ze nastreven. 
Niemand zou kunnen ontkennen dat de mens een zedelijk wezen is en die 
zedelijkheid mag niet gereduceerd worden tot een cultuurproduct. ‘Van niets heeft 
de mens een met zo volledige evidentie hem gegeven weten als van het eigen 
geweten(e).’45 De religieuze mens hoort in het geweten de stem van God. De 
mens is niet een wezen dat naar lust streeft, maar naar de vervulling van waarden. 
Overigens kan het streven naar bevrediging voor een bepaalde persoon de hoogste 
waarde vertegenwoordigen.

Hoe kwam Carp ertoe het begrip waarde centraal te stellen? Hij geeft dit zelf niet 
aan. Het ligt voor de hand te denken aan de waardefilosofie, een stroming in het 
begin van de twintigste eeuw, die uitging van het neokantianisme van Windelband 

 42 Westerman Holstijn, 1955, vindt in een recensie dat Carp veel te ver doorschiet in zijn 
presentatie van de psychosomatiek. Het is een voorbeeld van een polemiek tussen een niet-
gelovige analyticus en de gelovige Carp.

 43 Carp, 1953 c, p. 34.
 44 Idem, p. 36.
 45 Idem, p. 32.
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en Rickert. A.J. de Sopper (1875-1962), hoogleraar in de wijsbegeerte in Leiden, 
had zich in zijn oratie Waardefilosofie in 1922, verwant getoond met de zogenaamde 
Badense school. Volgens De Sopper bezaten de waarden onafhankelijk van de 
feiten een absolute geldigheid. Het is aannemelijk dat Carp kennis nam van het 
werk van deze Leidse wijsgeer.46 Daarnaast moet in dit verband William Stern 
genoemd worden. Deze reikte, zoals in hoofdstuk 3 vermeld, Carp de basisideeën 
van het personalisme aan.47 Het is ook goed mogelijk dat Carp zich baseerde op 
de katholieke filosoof Max Scheler (1874-1928); hij verwees in ander verband 
naar diens indeling van de gevoelens. Scheler probeerde de ethiek te funderen in 
‘waarden’, die hij een zekere materiële kwaliteit toeschreef. Deze waarden, die in 
een ’intentioneel voelen’ verstaan kunnen worden, staan ten opzichte van elkaar in 
een zekere hiërarchie.48 

Deze waardenhiërarchie is te herkennen bij Carp. Op het fysische niveau zijn 
de corresponderende waarden seksualiteit en macht, op het biologische niveau 
zijn dat veiligheid en zekerheid. Als spiritueel wezen is de mens schepper van de 
hoogste waarden: schoonheid, vrijheid en waarheid. Carp voegt eraan toe: ‘En al 
deze waarden zijn op haar beurt weder aspecten van de ene waarde: geluk, als een 
zijnsvorm, welke eeuwigheidswaarde bezit’.49 Deze mensvisie en visie op waarden 
is volgens Carp een passend vertrekpunt voor het therapeutisch handelen.

De reflectie op het mensbeeld is, zowel voor de arts als voor de psychotherapeut, 
van belang als achtergrond van zijn handelen. De therapeut moet rekening houden 
met het mensbeeld en de wereldbeschouwing van zijn patiënt.

Hoe hangen mensbeeld en wereldbeschouwing samen? Carp stelt dat de 
wereldbeschouwing van de mens een projectie is van zijn ‘zijnsbeschouwing’. Bij 
het begrip projectie kunnen we denken aan Freud, die religie verklaarde door 
projectie van vroegkinderlijke wensen op een machtige, beschermende vaderfiguur. 
Het gaat volgens Carp bij projectie om een onbewust proces, waarbij in de bewuste 
beleving steeds al waardebepalingen meespelen. De therapeut dient vooral te letten 
op de belevingskwaliteit om de wereldbeschouwing van de patiënt te ontdekken. 
Juist een verstarde of onechte wereldbeschouwing kan een aangrijpingpunt 
zijn voor therapeutisch handelen. We zullen in hoofdstuk 6 zien hoe Carp dat 
uitwerkt in zijn Psychotherapie op grondslag van wereldbeelden, waarin een aantal typen 
wereldbeelden onderscheiden worden. Carp refereert ook aan de ‘innere Haltung’, 

 46 Willemsen ( red.) Woordenboek Filosofie, 1992, lemma waarde; Sassen, Wijsgerig leven in Nederland 
in de twintigste eeuw, p. 38. A.J. de Sopper was van 1922-1945 hoogleraar te Leiden. Zie ook: 
Aalders, A.J.de Sopper, in Biografisch lexikon IV, p. 402-405. Daaruit blijkt dat De Sopper, 
oorspronkelijk hervormd predikant, zich verzette tegen het naturalisme en het vitalisme; de 
overeenkomsten met Carp zijn hier opvallend. 

 47 Zie hoofdstuk 3 voor de wijsgerige achtergrond van Carps werk en het personalisme van W. 
Stern. Diens Wertphilosophie uit 1924 is het slotdeel van zijn System des Personalismus. Het is een 
uitwerking van de relatie tussen de persoon en diens waarden. De terminologie van Stern uit dit 
werk is echter niet te herkennen in Carps werk. Wel vinden we hierin ook een hiërarchie van 
waarden.

 48 Spiegelberg, Phenomenology in Psychology and Psychiatry. A historical introduction, 1972, p. 16-18 voor 
de samenhang tussen emoties en waarden bij Scheler.

 49 Carp, 1953 c, p. 38.
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een term van de antropologische psychiater Zutt; deze innerlijke houding wordt 
afgelezen aan de uitdrukkingsmotoriek. De therapeut kan zo op het spoor komen 
van de wereldbeschouwing van de patiënt.

In Carps tekst ervaart men de worsteling om zicht te krijgen op het doorspelen 
van de mensvisie in de psychotherapie. De psychiater of psychotherapeut moet 
niet alleen de wereld van een psychoticus verstaan, ook bij de neuroticus is het we-
reldbeeld voor de therapie van groot belang.50 Daarnaast moet de psychotherapeut 
zichzelf leren kennen; die zelfkennis kan echter nooit compleet zijn. Vervolgens 
moet er een gemeenschappelijke basis zijn voor het verstaan van de ander, terwijl 
de individuele kern van de ander, die zich volgens Carp onttrekt aan het kenver-
mogen, gerespecteerd moet worden. 

Bovendien wordt, zoals eerder gesteld, de mens gekenmerkt door de angst om 
zichzelf te kennen. In psychoanalytische termen verwijst deze angst naar afweer. 
Carp refereert aan Heidegger die spreekt van oneigenlijkheid en aan Sartre die 
‘mauvaise foi’ als een houding van de mens tegenover zichzelf heeft beschreven. 
Zelfkennis is niet alleen een genot maar roept ook vrees op. Zelfkennis leidt 
tot individuatie, maar de keerzijde is vereenzaming.51 Ook al beschrijft Carp 
de psychotherapeutische situatie in termen van ‘ontmoeting’, hij erkent dat die 
ontmoeting voor patiënt en psychotherapeut begrensd is; de mens blijft uiteindelijk 
voor zichzelf en dus voor de ander een mysterie.52

3. Het doel van psychotherapie
We zagen eerder dat het ultieme doel van psychotherapie bevrijding is. Hoe 
is die te bereiken? De behoeften van de hulpvrager zouden uitgangspunt voor 
psychotherapie moeten zijn. De psychotherapie ‘dient een inzicht te hebben 
verkregen in het zó-zijn en zó geworden zijn van deze Mens; zij dient hem te 
volgen op zijn dwaalwegen; zij dient zijn mislukte pogingen tot verwerkelijking 
van eigen zijn en tot zelfrechtvaardiging te begrijpen en invoelend te verstaan; 
kortom, zij dient inzicht te verkrijgen in zijn strijd om een wereldbeschouwing 
en levensvervulling overeenkomstig zijn geaardheid. Eerst na vervulling van deze 
voorwaarden zal psychotherapie werkelijk in staat zijn de medemens te brengen tot 
een plastische en harmonische aanpassing aan zijn wereld, waarin hij een taak heeft 
te vervullen.’53 Het doel is dus ook te formuleren als ‘aanpassing’. 

Hoe belangrijk het thema wereldbeschouwing ook is voor Carp, hij neemt toch 
enige afstand van schrijvers zoals Frankl, die het uitgangspunt zoeken in de vraag 
naar de zin van het leven. Carps vertrekpunt ligt bij de dieptepsychologen. Freud 
en Adler blijven echter binnen een gereduceerd, vitalistisch mensbeeld. In Carps 

 50 Idem, p. 46.
 51 Carp, 1953 a, p. 7.
 52 De thematiek van het zelfbedrog komt op vele plaatsen in Carps werk naar voren. Al in vroege 

werken vindt men verwijzingen naar het boek van Paulhan, Le mensonge du caractère. Ook verwees 
hij graag naar het boek van A. Carrel, De onbekende mens, in de jaren dertig een veelgelezen werk. 
Een eigen titel, De onbekende mens. Een opgaaf ter diagnose, verwijst eveneens naar dit thema. In de 
term mysterie resoneert het werk van Gabriel Marcel (1889-1973), Frans katholiek filosoof, met 
titels als: l’ Homme problématique, De mens zichzelf een vraagstuk. In hoofdstuk 6 ga ik verder in op 
de vrees voor zelfkennis.

 53 Carp, 1953 c, p. 57.
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visie moet daar een gerichtheid op waarden bijkomen, waarbij het echter niet de 
bedoeling is dat de therapeut zijn eigen waarden opdringt. Neurose wordt daarbij 
gezien ‘als een toestand van onvermogen zich onbevooroordeeld rekenschap te 
geven van de taak, welke het leven stelt aan de existerende Mens’.54 In de therapie 
gaat het dan om ‘zelfverwerkelijking van zelfontdekte levens- en zijnswaarden.’55 We 
zien dus dat Carp trouw blijft aan zijn personalistische uitgangspunten maar deze 
verrijkt met de thema´s van vrijheid en verantwoordelijkheid uit het existentialisme. 
Carp is ondanks zijn kritiek op de dieptepsychologie van mening dat ook de 
psychoanalyticus en de Individual-psycholoog bij psychotherapie een verwant doel 
voor ogen hebben. Bij de psychoanalyse is het doel bewustzijnsverruiming en dus 
vergroting van zelfkennis; bij de Individual-psychologie gaat het om opheffen van 
zelfbedrog, wat leidt tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel. 

Deze nadruk op waarden en levensbeschouwing roept de vraag op of psychothe-
rapie niet hetzelfde zou zijn als pastoraat. We refereerden al eerder aan Carps visie 
op dit punt. ‘Men zou zelfs de stelling kunnen verdedigen, dat psychotherapie in 
feite een vorm van zielzorg is, maar dan uitgeoefend met behulp van natuurlijke 
middelen.’ Volgens Carp is het verschil tussen de aanpak van zielzorger en die van 
de therapeut dat de eerste een eigen of een met de patiënt gedeelde levensbeschou-
wing centraal stelt en de laatste niet. 56

Het doel, de methode van psychotherapie en de mensbeschouwing hangen met 
elkaar samen. Bij elke methodiek past een bepaald mensbeeld. De suggestieve therapie 
richt zich alleen op de mens als reagerend wezen en doet geen direct beroep op 
vrijheid. De openleggende therapievormen – de psychocatharsis, de psychoanalyse, 
de Individual-psychologie – zijn gebaseerd op een vitalistisch mensbeeld: de mens 
blijft gebonden aan zijn driften en strevingen. Volgens Carp doen alleen de analytische 
psychotherapie van Jung en de psychagogische psychotherapie recht aan de dimensie 
van de vrijheid.

4. Mogelijkheden en grenzen van de psychotherapie
Carps beschouwing over grenzen van de psychotherapie behelst wat we nu de 
contra-indicaties zouden noemen. De grenzen worden volgens Carp bepaald door 
de persoonlijkheidsstructuur van de therapeut en van de patiënt, de structuur van 
de psychotherapeutische situatie, de levensfase en het perspectief van de patiënt.
Carp benadrukt dat psychotherapie naast kunde ook kunst is.57 De therapeut 
moet een communicatief vermogen hebben. Modern doet zijn inzicht aan dat een 
therapeut soms niet de juiste persoon is voor een bepaalde patiënt. Er moet sprake 
zijn van een ‘werkgemeenschap’, die deels berust op een gevoel van vriendschap 
in de zin van Binswangers ‘Dasein in Form liebender Wirheit oder liebender 
Begegnung’.58 De therapeut moet zich niet overschatten en aan helpzucht ten 

 54 Idem, p. 61.
 55 Idem, p. 62.
 56 Carp, 1940 d, p. 25 (citaat), en 1953 c, p. 65. 
 57 Carp, 1953 c, p. 68.
 58 Idem, p. 70. Carp baseert zich op Binswanger, Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, 

1942.



169

onder gaan. Een persoonlijke vorming van de arts/psychotherapeut – door Carp 
liever leersynthese dan leeranalyse genoemd – vond hij van groot belang, maar dan 
moesten wel de boven besproken elementen van vrijheid en verantwoordelijkheid 
ruimschoots aan bod komen. De analytische psychotherapie van Jung voldeed 
het meeste aan deze eisen. Carp gaf arts-assistenten de gelegenheid binnen hun 
opleiding een leeranalyse te volgen, totdat dit problemen bleek te geven.59 

Over de sekse van de therapeut merkt Carp met stelligheid op dat psychotherapie 
voor kinderen jonger dan zes jaar het terrein is van de vrouw.60

Carp vat de vele voorwaarden voor psychotherapie die Rümke noemt samen als: 
compensatie, regulatie, integratie en identificatie; daarmee worden vermogens van de 
patiënt bedoeld, die mogelijkheden dan wel beperkingen impliceren. Volgens Carp 
is integratie tussen individualiteit en collectiviteit en tussen liefhebben en begeren 
van zeer groot belang. Dat is voorwaarde voor samenwerking; mensen die daartoe 
niet in staat zijn, zoals narcisten, kunnen weinig profiteren van psychotherapie. In 
deze samenwerking speelt de overdracht in analytische zin een belangrijke rol. 
Bij mensen die blijven steken in de overdracht is meestal sprake van een gering 
vermogen tot werkelijk liefhebben; liefhebben impliceert naast toenadering ook 
distantie zodat ieder zichzelf kan blijven. Een te sterke herhalingsdwang zoals 
bij traumatische neurosen is een andere beperking. Carp heeft aandacht voor de 
tegenoverdracht, hier in de zin van een onbewuste houding ten opzichte van de 
patiënt voortkomend uit de eigen onverwerkte geschiedenis van de therapeut. 
In zijn hantering van begrippen als overdracht en tegenoverdracht is Carp niet 
altijd helder, zeker niet als hij sympathie en antipathie in de therapie probeert te 
herformuleren in overdrachtstermen. Het begrip wordt daarmee te ruim en dan 
weinigzeggend. In ieder geval is een voorwaarde voor psychotherapie dat de arts in 
staat is tot ‘sympathiserende belangstelling’.

Een andersoortige begrenzing ligt in de ontwikkelingsfase of het levensperspectief. 
Zelfinzicht veronderstelt al een zekere ontwikkeling. Of psychotherapie weerklank 
vindt, hangt af van de wens en de mogelijkheid tot een ander levensperspectief 
te komen. In dat verband vindt Carp Rümkes onderscheid in neurosen van de 
stijgende of dalende levenslijn van belang.61 Psychotherapie moet zich aanpassen aan 
de levensfase en de therapeut moet zich dan ook kunnen inleven in de problematiek 
van die fase, anders wordt het contact met de patiënt een schijncontact. Hierin zit 
juist de ‘kunst’ van psychotherapie.

 59 Rooijmans, a.w., p. 91, vermeldt dat deze gratis leeranalyse mogelijk was bij Carp en Fortanier 
tussen 1948 en 1952. Fortanier vertrok in 1955 en daarmee bleef Carp als enige over die deze 
leeranalyses gaf. Al eerder is in Jaarverslagen te lezen dat zeker niet iedereen gebruik wilde 
maken van deze mogelijkheid van een leeranalyse ‘ bij de hoogste baas’. P.J. Jongerius vertelde 
in een interview dat in zijn opleidingstijd men als assistent niet in analyse mocht zijn, maar dat 
had toen een andere reden. De assistenten gingen in het geheim naar Fortanier, van wie ze de 
analytische therapie leerden. Fortanier was op zeker moment in ongenade gevallen bij Carp, 
mogelijk vanwege een echtscheiding. 

 60 Idem, p. 73.
 61 Rümke, Ontwikkelingspsychologie en psychotherapie, 1933, p. 128. Rümke bedoelde met neurose van 

de stijgende levenslijn grofweg wat gebruikelijk onder neurose wordt verstaan. Onder de neurose 
van de dalende levenslijn verstond hij een neurose waarbij eigenlijk sprake was van een tekort, 
een deficit, vooral ook een tekortschieten van de integratie.
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Als Carp het ‘rasprobleem’ bespreekt, blijkt dat hij dat al snel verbreedt tot cultuur 
en zelfs tot subculturele verschillen. Het thema was in die tijd actueel doordat Jung 
de algemene geldigheid van Freuds inzichten had betwist op grond van diens jood-
zijn. Hoewel Carp wijst op de verschillen tussen volken, leek hem een ontmoeting 
tussen oost en west voor de psychotherapie vruchtbaar.

Carp liet het niet bij het schrijven van een boek in zijn ijver voor de psychotherapie. 
In een vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie 
in 1947 bepleitte hij een specialisme psychotherapie. Hij dacht aan een opleiding 
van twee jaar, boven en buiten de algemene opleiding tot psychiater-neuroloog 
van drie jaar. In dat verband noemde hij de wenselijkheid van een leeranalyse. In 
de discussie merkte Van der Horst op dat de psychotherapie wel een centrale plaats 
moest innemen, maar binnen de specialistenopleiding onderwezen moest worden 
en dat er geen reden was een aparte bevoegdheid voor psychotherapie te bevorderen. 
Van der Horst meende dat wanneer er voldoende stafmedewerkers waren een 
leeranalyse niet nodig zou zijn en zeker niet verplicht moest worden. Ook de 
duur van de opleiding tot zenuwarts was in dit verband een punt van zorg. Van der 
Horst vond vier jaar voldoende. Westerman Holstijn voelde voor een differentiatie 
in inrichtingsarts, neuroloog en psychiater-psychotherapeut. 62 Het voorstel van 
Carp kreeg geen bijval. Men proeft in de verslagen van de discussie dat het domein 
van de psychiater-neuroloog door de toename van psychotherapiemethoden toen 
al als te omvangrijk werd gezien. Het zou tot de jaren zeventig duren voordat 
het specialisme zenuwarts kwam te vervallen. Vanaf 1972 moest men kiezen voor 
inschrijving als psychiater of als neuroloog. Het ‘specialisme psychotherapie’ bleef 
onderwerp van vakinhoudelijke en politieke debatten tot na de eeuwwisseling.63 

We vatten samen. Carp ziet de psychotherapie als een onderdeel van de geneeskunde. 
Deze richt zich op de zieke mens die door zijn ziekte ook in existentiële nood 
is. De mens wordt gezien als een spiritueel wezen, en daar richt psychotherapie 
zich in diepste zin op. Bij Carp staat niet de behandeling van een klacht centraal 
maar de mens als persoon, als een vrij en waardebepalend wezen. Psychotherapie 
helpt bij de zelfverwerkelijking van de patiënt; deze wordt opgeroepen in vrijheid 
verantwoordelijkheid op zich te nemen. De verhouding van de psychotherapeut tot 
de patiënt staat centraal. Die heeft in deze fase van Carps werk nog het kenmerk van 
een ongelijkwaardige relatie, waarin de met prestige beklede arts de patiënt helpt, 
maar krijgt in Carps latere ontwikkeling meer het karakter van een ontmoeting. 

Carps visie op de psychotherapie zal in die latere fase uitmonden in een 
antropologische psychotherapie, mede onder de invloed van de existentiefilosofie 
en de existentiële fenomenologie. De samenhang met de filosofische context zal in 
het volgende hoofdstuk uitgewerkt worden.

 62 Carp, 1947 g. Van der Horst, Psychotherapeutische behandeling en de vooropleiding daartoe, 
1947. Hierin vindt men ook de discussie.

 63 De Waardt, Mending Minds, p. 221-223 en Abma en Weijers, a.w., hoofdstuk 4.
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III. De therapeutische relatie en de rol van suggestie 

1. De kracht van suggestie
We zagen dat in Carps reflectie over de grondslagen van de psychotherapie de 
therapeutische relatie van allergrootst belang is. Het gaat hier om een constante 
in zijn werk, want de therapeutische relatie genoot al Carps aandacht in zijn 
beschouwingen over suggestie. Zoals beschreven was suggestie een van de 
psychotherapievormen die rond 1930 werden toegepast. Het was van origine 
de psychotherapievorm bij uitstek. In Nederland was, zoals boven vermeld, Van 
Renterghem een van de pioniers op dit terrein; hij was een vurig bewonderaar van 
Liébeault en paste diens methode toe.64

Al in Over dwangneurosen uit 1929 bepleitte Carp bij de behandeling van de 
dwangneurose een individuele indicatiestelling, waarbij de voorkeur van de 
psychotherapeut ook een rol mocht spelen. Als methoden van psychotherapie 
noemde hij suggestie en autosuggestie van Schultz, hypnose, catharsis, psychoanalyse, 
Individual-psychologische behandeling en psychagogiek. Deze methoden waren 
dus in die tijd beschikbaar. Daarnaast deed hij ook uitspraken over de wijze 
van indicatiestelling. Zo dacht hij dat suggestie gebruikt kon worden bij lichte 
gevallen en geloofde hij dat hypnose niet zou werken bij de dwangneurose. 
Sommige methoden vond hij niet geschikt vanwege de eigenzinnigheid van de 
dwangneuroticus en diens ambivalentie.65 In een notendop komen we in dit boek 
allerlei elementen tegen die in Carp in de jaren daarna uitwerkt. 

Op 10 december 1930 sprak Carp zijn inaugurele oratie bij de aanvaarding van 
zijn hoogleraarschap uit: ‘Suggestie en suggestibiliteit’. Het is plausibel om het 
thema van de oratie polemisch op te vatten, zo zagen we al in het vorige hoofdstuk. 
De benoeming van Carp was immers doorgegaan ondanks verzet van de analytici. 
Suggestie werd door psychoanalytici opgevat als een tweederangs therapie. Immers, 
we zagen in het vorige hoofdstuk al, dat volgens Freud de psychoanalyse goud was 
en de suggestie in vergelijking daarmee koper.66 Dat Carp suggestie als onderwerp 
nam, was dus zeker gewaagd en zijn nadruk op het belang van suggestie houdt ook 
een distantiëring ten opzichte van Freud in.

Het ligt voor de hand een inaugurele oratie op te vatten als een onderzoekspro-
gramma voor de komende jaren. In het geval van Carp is dat niet zo: in de periode 
daarna lag Carps aandacht vooral bij de klinische psychiatrie en het schrijven van 

 64 Brinkgreve, a.w, p. 44-47; Shorter, A historical dictionary of Psychiatry, 2005, p. 246, vermeldt dat 
het een ‘kliniek voor suggestieve therapie’ was. Bulhof, Freud in Nederland, 1983, vermeldt de 
publicatie waarin Van Renterghem zijn resultaten weergeeft: Compte-rendu des résultats obtenus 
dans la clinique de psychothérapie suggestive d’Amsterdam pendant la première periode bi-
annuelle, 1897-1889.

 65 Carp, 1929 d, p.119 vv.
 66 Stroeken, Psychoanalytisch woordenboek, 1994, p. 132. In een passage waarin Freud de verbreiding 

van psychotherapie voorspelt, schrijft hij dat de psychoanalyse zich zal moeten aanpassen aan de 
omstandigheden. Hij is realistisch: ‘Wir werden auch sehr wahrscheinlich genötigt sein, in der 
Massenanwendung unserer Therapie das reine Gold der Psychoanalyse reichlich mit dem Kupfer 
der direkten Suggestion zu legieren, und auch die hypnotische Beeinflussung könnte (…) wieder 
eine Stelle finden’. ( Freud, Wege der psychoanalytische Therapie, GW, 12, 194) De analytici 
waren vaak meer orthodox dan Freud zelf. Zie ook hfst. 4, noot 28.
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zijn leerboek. Hij werd waarschijnlijk in beslag genomen door het opbouwen van 
zijn universitaire kliniek, Rhijngeest, en zijn onderwijstaken. In die jaren gaf hij 
zich rekenschap van zijn verhouding tot de psychoanalyse, zoals we in het vorig 
hoofdstuk zagen.

In 1939 pakte hij het thema suggestie weer op.67 In de rede van 1930 zijn veel 
noties aanwezig die later in zijn werk weer opduiken. Carp stelt in zijn oratie de 
vraag hoe suggestie werkt. Dit probeert hij te begrijpen vanuit het eerste topische 
model van Freud, waarin het onderscheid van bewust, voorbewust en onbewust 
wordt gemaakt.68 

Het ervaringsfeit dat suggestie vaak zonder openlijke weerstand verloopt, is te 
begrijpen als men aanneemt dat de suggestie het Ik van de ‘ontvanger’ omzeilt 
en aangrijpt op de periferie van het bewustzijn. Daarnaast benadrukt Carp dat 
suggestie in de arts-patiëntrelatie werkt door primitieve, magische middelen. 
Het vertrouwen dat de patiënt stelt in de arts en zijn behoefte aan steun en hulp 
maakt hem daarvoor ontvankelijk. De gedachte dat de arts-patiëntrelatie ook bij 
de suggestie van wezenlijk belang is, zal Carp niet meer loslaten. Vaak citeert hij 
Stekel: ‘Es heilt nicht die Methode, sondern der Arzt’.

Dit impliceert dat suggestie in elke therapie een rol speelt, in persuasie, dat wil 
zeggen door rationele overreding, maar ook in de psychoanalyse en de cathartische 
methoden. Suggestie is niet wezenlijk voor de laatstgenoemde methoden, maar is 
wel een essentiële factor bij de hypnose; daarbij is identificatie met de suggererende 
persoonlijkheid een voorwaarde. Op grond daarvan veronderstelt Carp dat identi-
ficatie, zij het tijdelijk, altijd een rol speelt bij suggestie. Identificatie blijft een veel-
besproken mechanisme tot in een van zijn laatste boeken, Het werkelijke gesprek.69

Carp stelde in zijn rede dat er nog geen verklaring te geven was voor de 
suggestibiliteit, de ontvankelijkheid voor suggestie. Bleuler beschouwde deze als 
een van de meest primitieve functies, verwant aan affectiviteit. Carp vond deze 
gedachte onbevredigend en probeerde suggestibiliteit in verband te brengen met 
individualiteit. Er is immers nog niet veel gezegd als men de suggestibiliteit een 
primitieve eigenschap noemt of een eigenschap die wortelt in archaïsche lagen van 
de ‘ziel’. In een moeizaam betoog introduceert hij het begrip ‘gebondenheid’. Er 
is een spanning tussen de gebondenheid aan de gemeenschap en de ontwikkeling 
van een individualiteit. Als achtergrond van deze begrippen dient het collectief 
onbewuste van Jung en diens visie op individuatie als een geleidelijke ontwikkeling 
van de persoon. Suggestie heeft in een dergelijke visie te maken met vrijheid en 
individualiteit.

Hoe kan suggestieve beïnvloeding plaatsvinden zonder een gevoel van vrije aan-
vaarding, terwijl de persoon die onderhevig is aan de suggestie, zich een nieuwe 
opvatting of overtuiging geheel eigen gemaakt lijkt te hebben? Carp gebruikt hier 
een beeld van de dief die in de nacht een huis binnensluipt en vermomd als huis-
eigenaar naar buiten komt. Carp meent dat de suggestie begrepen kan worden 

 67 Carp, 1939 a. Het begin, p. 7-14 is identiek met p. 5-14 van 1930 d.
 68 Stroeken, a.w., p. 137. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste topiek, waarin Freud 

onderscheidt tussen onbewust, voorbewust en bewust en de tweede topiek, door Freud 
beschreven in Das Ich und das Es uit 1923: het onderscheid tussen Es, Ich en Über-Ich.

 69 Carp, 1973, p. 23 vv.
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vanuit de gebondenheid aan de gemeenschap. Hij merkt op dat ‘de Menselijke 
persoonlijkheid niet alleen slechts in onverbreekbare samenhang met de collecti-
viteit gedacht kan worden, maar ook alle beleven van de persoonlijkheid behalve 
een Ik-beleven tevens een Wij-beleven (s.c. collectiviteitsbeleven) insluit en in be-
trekking staat tot de collectiviteit.’70 Vertaald in de metafoor van de dief: mensen 
hebben ongemerkt de deur open. Daarbij zijn er wel verschillen: de sterk ontwik-
kelde persoonlijkheid heeft een sterke grens, de deur klemt en kan niet zonder enig 
wrikken open. Bij anderen staat de deur gewoon open, al weet de huiseigenaar het 
niet. Voor een goed begrip van dit alles moeten we voor ogen houden dat Carp 
suggestie heel breed opvat. Bij elk spreken speelt niet alleen de inhoud mee van 
het gezegde maar ook de manier van zeggen, de uitdrukkingskracht van de spreker. 
Deze suggestieve kracht van een persoon hangt af van het geloof in zichzelf. Het 
aanvaarden van wat wordt gezegd, de ja-houding, wortelt in een sterke gebonden-
heid aan de collectiviteit en gaat gepaard met een gevoel van evidentie. Omgekeerd 
zou dan afwijzing berusten op een sterker ontwikkelde persoonlijkheid. Maar dat 
is volgens Carp niet altijd het geval. Een afwijzing, een ‘neen’ kan ook berusten 
op suggestibiliteit. Juist bij twijfel en negativisme verzet het zwakke individu zich 
tegen de kracht van de beïnvloeding.

De kracht van de suggestie hangt af van de betekenis die de suggererende 
persoon heeft voor de ander, van het zelfvertrouwen van die persoon en van de 
weerklank die de gegeven suggestie vindt in het voorbewuste of onbewuste van de 
gesuggereerde persoonlijkheid.

Deze beschouwingen zijn van belang om het eigene van psychotherapie te 
begrijpen. In elke psychotherapie speelt suggestie immers een rol. Juist de arts 
is bekleed met een ‘magisch prestige’ en dit appelleert aan de gebondenheid aan 
de collectiviteit. Er zijn graden van suggestieve werkzaamheid aan te geven. Het 
meest suggestief werkt een handeling, daarna het geven van raad, dat steeds een 
waardeoordeel impliceert. Aan de zijde van de gesuggereerde is de nabootsing de 
meest eenvoudige vorm. Nabootsing is instinctmatig vastgelegd en werkt in de 
eerste levensjaren het sterkst. Nabootsing is volgens Carp geworteld in het collectief 
onbewuste. Voor de werking van suggestie is de gevoelsinstelling ten opzichte van 
de arts van groot belang; er is altijd sprake van sympathie of antipathie of een 
mengeling ervan. Een neutrale houding – die volgens Freud nodig is voor de 
psychoanalyticus – bestaat volgens Carp eigenlijk niet. Dit hangt ook samen met 
het individualiteitsgevoel: ‘Sympathiek is al het Ik-eigene, zowel realiter als in een 
Ik-ideaal vervat; antipathiek is al het Ik-vreemde’.71

Carp geeft daarnaast nog een andere verklaring voor het gevoel van evidentie, 
dat gepaard gaat met suggestie. Dit berust op een collectief werkende imperatief, 
die op zijn beurt weer samenhangt met het collectief onbewuste zoals Jung dat 
beschrijft. Binnen de sfeer van het collectief onbewuste past de behoefte aan een 
eigen magisch prestige maar ook aan de onderwerping aan het magisch prestige van 
een ander. De arts is een concretisering van dat prestige, en daarbij komt dan nog de 
behoefte van de patiënt aan hulp en aan veiligheid. Op basis hiervan stelt Carp dat 

 70 Carp, 1939 a, p. 23-24. 
 71 Carp, a.w., p. 27.
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suggestieve behandelingsmethodes niet als oppervlakkig kunnen worden afgedaan. 
Integendeel: zij berusten op een aanboren van diepere, onbewuste lagen van de 
persoonlijkheid, van de ‘Kollectivpsyche’. Carp denkt dat de geringe waardering 
voor suggestie berust op angst voor suggestibiliteit en dat die voortkomt uit de 
angst die de mens heeft voor het collectief onbewuste.72

Carp bood met zijn beschouwing over suggestie een visie op de werkzaamheid 
van psychotherapie in het algemeen. Hij onderstreepte het belang van de, in 
moderne termen, ‘non-specifieke factoren’.73 De arts-patiëntrelatie was voor hem 
fundamenteel. Daarmee ging hij duidelijk in tegen de orthodoxe psychoanalytische 
behandeltheorie, volgens welke uitsluitend de overdrachtsrelatie en de interpretatie 
van de overdracht de primair werkzame elementen van de behandeling zijn. De 
arts-patiëntrelatie in de zin van Carp omvat mede wat men nu wel de werkrelatie, 
de primaire relatie en de realistische relatie zou noemen.74

Met zijn nadruk op de suggestie leverde Carp, soms impliciet, soms meer expliciet, 
een correctie op de grote aanspraken van de psychoanalytische methode. Met zijn 
De suggestieve behandelingsmethodes en het suggestieve element in de psychotherapie zal hij 
voor de analytici het bewijs hebben geleverd dat hij niet tot hun groep hoorde. 
Van een diskwalificatie van de psychoanalytische theorie en de psychoanalytische 
behandelmethode op zich is bij Carp echter geen sprake. Voor Carp was de 
psychoanalyse één van de methoden, maar niet de meest bruikbare. Hij ondervond 
dat in de dagelijkse praktijk. 

2. Suggestieve psychotherapie
Als expliciet suggestieve behandelingsmethoden onderscheidde Carp de hypnose, 
de geruststelling, het afleiden van de aandacht, het inspreken van moed en de 
persuasie. Veel van deze methoden kunnen door iedere arts worden gebruikt. Wat 
betreft hypnose stond Carp op het standpunt dat er geen wezenlijk verschil is 
tussen hypnotische suggestie en waaksuggestie. Hypnose als techniek is gericht 
op een verandering in de bewustzijnsgraad. Het is overigens wel mogelijk dat de 
waaksuggestie een bewustzijnsvernauwing bewerkstelligt, maar dat is dan niet de 
expliciete bedoeling zoals bij de hypnose. 

 72 Carp, a.w., p. 36-40.
 73 Carp lijkt hier een voorloper van Jerome Frank die in zijn beroemde boek Persuasion and healing 

deze factoren zo accentueerde.
 74 Over de arts-patiëntrelatie is veel geschreven. De werkrelatie betreft het samenwerken aan 

het doel van de therapie en dat is meestal genezing of verlichting van klachten. Binnen deze 
relatie kan zich een overdrachtsrelatie aftekenen. Deze wordt expliciet als instrument gebruikt 
in psychoanalytische therapieën. Daarnaast wordt ook wel gesproken over de realistische 
relatie; dan gaat het om aspecten als de sekse van de therapeut en de patiënt, de leeftijd, kortom 
om kenmerken van beide individuen, los van functie of rol. De primaire relatie verwijst 
naar preoedipale aspecten; de primaire relatie gaat terug op de fase waarin moeder en kind 
ongescheiden zijn. Zie: F. de Jonghe, S. Kool en P. Rijnierse, Bijdrage aan de theorievorming 
van psychoanalytische steungevende psychotherapie in: Derksen, Steungevende psychotherapie op 
psychoanalytische basis, 1994, hoofdstuk 2.
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Er zijn slechts enkele aanwijzingen dat Carp zich met hypnose bezighield.75 Hoe 
breed onderlegd hij ook was, de bestudering en de beoefening van hypnose heeft 
hij overgelaten aan zijn medewerker Stokvis.

Berthold Stokvis (1906 -1963) was naast A.H. Fortanier, zoals aangegeven in 
hoofdstuk 2, de belangrijkste medewerker in de Leidse kliniek.76 Stokvis schreef een 
korte studie over het werk van Carp ter gelegenheid van diens vijfentwintigjarig 
jubileum.77 Hij promoveerde bij Carp op een experimenteel onderwerp, de toepassing 
van hypnotherapie bij hypertensie, en publiceerde meerdere werken over hypnose. 
Het lag dan ook voor de hand dat hij binnen de Leidse Psychotherapeutische serie 
hierover publiceerde.78 

Hypnose in de geneeskundige practijk van Stokvis was jarenlang het belangrijkste 
Nederlandse werk waaruit men de hypnose kon leren.79 Stokvis’ boek Autosuggestieve 
psychotherapie. Een critische beschouwing, medisch-psychologisch belicht is in zekere zin een 
unicum. Het verdedigt autosuggestieve methodes als onderdeel van psychotherapie. 
De term autosuggestie was in diskrediet geraakt door de methode van Coué, die 
patiënten thuis ontving en een hele groep patiënten suggesties gaf, gericht op 
het gaan geloven in eigen kracht. Men moest zich, door een formule te herhalen, 
‘inprenten’ dat de kwaal wel over zou gaan. Eigenlijk hypnotiseerde Coué de hele 
groep. Hij bekommerde zich als niet-medicus niet om wat er echt met de patiënten 
aan de hand was, zodat zijn methode sterk bekritiseerd werd. In feite leek zijn 
methode sterk op die van Mesmer in de achttiende eeuw.80 Stokvis beschrijft in zijn 
boek veel autosuggestieve methodes, waarvan enkele, de ontspanningsoefeningen 
volgens Jacobson en de autogene training van Schultz, de tand des tijds hebben 
doorstaan. Tegenwoordig is de term ‘autosuggestie’ in onbruik geraakt. Hoe dan 
ook onderstreept het werk van Stokvis nog eens het belang dat Carp hechtte aan 
suggestieve methoden in de psychotherapeutische praktijk.81 

 75 Stokvis, Hypnose in de geneeskundige practijk, 1937, p. 115, waar hij gevallen noemt dat Carp 
hypnose gebruikte.

 76 Rooijmans, 99 jaar tussen wal en schip, 1998. Zie ook Hfst 2, IV van deze studie.
 77 Stokvis, Professor Carp. Zijn leven in lengte en dwarsdoorsnede, 1955. 
 78 Ik noem hier de volgende werken van Stokvis: Bijdrage tot de kennis der psychologie en 

der hypnotherapie van de essentieele hypertensie met behulp van de voortdurende, automatische 
bloeddrukregistrering (diss., 1937). Dit verscheen ook later in druk: Hypnose, psyche en bloeddruk. 
Hypnose in de geneeskundige practijk, 1937 (tweede druk in 1947), en Autosuggestieve psychotherapie, 
uit 1944, met een tweede druk in 1950, verschenen in de Leidse Psychotherapeutische serie. In 
1947 verscheen: Psychologie der suggestie en autosuggestie. Een signifisch-psychologische uiteenzetting 
voor psychologen en artsen. De beide laatste boeken waren geschreven tijdens de bezetting, toen 
Stokvis als half-jood moest onderduiken. Het laatste boek was voorzien van een inleiding door 
G. Mannoury, de voorman van de significa in Nederland, een wijsgerige stroming, die zich ten 
doel stelde de menselijke verstandhoudingsmiddelen, waarvan de taal een zeer belangrijke is, 
te bestuderen. Uit dit laatste blijkt wel dat Stokvis, hoezeer hij ook door Rooijmans als serviel 
wordt beschreven, ook een eigen weg ging. Significa komt men in het geheel niet tegen in 
Carps werk. 

 79 Stokvis, Hypnose in de geneeskundige practijk, 1937.
 80 Stokvis, Autosuggestieve psychotherapie. Een critische beschouwing, medisch-psychologisch belicht, 1950, 

p. 38-42.
 81 Men kan veronderstellen dat de psychotherapeutische traditie aan de polikliniek in Leiden 

ook de voedingsbodem was voor latere proefschriften op het gebied der psychotherapie. In de 
lijn van de suggestieve traditie moet het onderzoek geplaatst worden, dat beschreven is in de 
dissertatie van R. van Dijck, Psychotherapie, placebo en suggestie, 1986.
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Volgens Carp is het voor alle technieken van belang dat de psychiater ze rationeel 
en doelmatig inzet en daarbij individualiseert. ‘Het laat ons zien, hoe – afgezien 
van elke als zodanig leerbare vorm van methodiek – psychotherapie, evenals elke 
therapie een kunst is, welke een bepaalde begaafdheid vereist.’ 82

Carp gebruikt psychoanalytische inzichten bij de inschatting van de toe te passen 
methodiek. Veel neurotische stoornissen wortelen in een gewetensconflict en 
daardoor heeft de stoornis veelal de betekenis van onbewuste straf, wat blijkt uit 
de weerstand tot genezing. De therapie heeft in dergelijke gevallen de functie van 
boetedoening. Dit verklaart de slechts tijdelijke werking van geruststelling. Carp 
geeft hier voorbeelden van die uitgaan van het vermijden van de ‘waarheid aan het 
ziekbed’; deze passen in een tijd waarin de arts zich een paternalistische houding ten 
opzichte van de patiënt nog kon veroorloven. 

Carp vindt dat suggestie niet op één lijn kan staan met de psychoanalyse, omdat 
onbewuste conflicten niet worden opgeheven. De werkzaamheid van suggestie 
berust zoals gezegd naar zijn idee op de mogelijkheden van identificatie met de 
therapeut, maar daarnaast spelen zelfregulerende krachten een rol. Deze kunnen 
bevorderd worden door suggestieve methoden. De persuasiemethode, door Dubois 
geïntroduceerd als een ‘rationele’ methode die de patiënt een ‘wetenschappelijke’ 
verklaring gaf voor zijn overspannenheid, kan de relativiteit van het onderscheid 
tussen rationeel en irrationeel in de psychotherapie adstrueren.83 Volgens Carp is bij 
persuasie het magisch prestige van de arts, die een wetenschappelijke verklaring van 
de klachten kan geven, belangrijker dan de overtuigingskracht van de argumenten 
op zich. Hij waarschuwt voor een overschatting van de zogenaamde ‘causale’ 
methoden: de patiënt komt in de eerste plaats voor verlichting van zijn klachten. 
Als een symptomatische behandeling werkt, kan de patiënt tevreden zijn. Carp is 
hierin een pragmaticus en in zijn keuze van therapie een eclecticus, in die zin dat 
hij voor zijn patiënt de beste methode uitkiest. Suggestie speelt ook een rol bij 
de farmacotherapie. Het medicijn is vehikel van de suggestie; er is niet alleen een 
farmacodynamische werking maar ook een psychodynamische werking. We gaan hier 
voorbij aan vormen van therapie zoals de destijds gangbare elektrische faradisering, 
ofschoon varianten hiervan nog steeds worden toegepast in de fysiotherapie. Het 
gaat erom dat ook hier Carp de methode in engere zin ondergeschikt ziet aan de 
suggestieve invloed van de arts. Evenmin bespreken wij de indicatiestelling die Carp 
voor al deze methoden afzonderlijk formuleerde, waarbij hij deels uit de traditie 
putte, en deels uit overwegingen betreffende de persoonlijkheid van de patiënt.

Suggestie is werkzaam in alle psychotherapievormen. Voorwaarden voor het 
wekken van een suggestieve sfeer zijn een sfeer van vertrouwen, belangstelling 
voor de levensgeschiedenis en de deskundigheid van de hulpverlener. Op grond 
van zijn prestige kan de therapeut suggereren dat de patiënt hem niet nodig heeft. 
Autosuggestie gaat uit van het idee dat de patiënt zichzelf probeert te helpen; juist 
als het om narcistisch kwetsbare patiënten gaat, kan hiervan een suggestieve invloed 
uitgaan.

 82 Carp, 1939 a, p. 42. Vanuit deze opvatting is het logisch dat Carp zelf weinig hypnose toepast en 
het overlaat aan Stokvis, zie onder.

 83 Paul Dubois (1848-1918) noemde zijn methode ook ’rationele psychotherapie’; zijn therapie kan 
als voorloper van de cognitieve therapie worden gezien. Zie Shorter, a.w., 2005, p. 246.



177

Wat betreft de hypno-catharsis stelde Carp de vraag of het geloven in de 
werkzaamheid van het afreageren van pijnlijke gevoelens niet juist het werkzame 
element zelf is. Men heeft een innerlijke vijand gevonden, maar de vraag of het 
echt de vijand is, hoeft niet eens door de patiënt gesteld te worden.

Ook in de psychoanalyse zitten sterk suggestieve elementen: de suggestie van de 
zelfkennis, de eis tot zelfovergave, de liggende positie, het uitschakelen van zelfkritiek 
en de verzwakking van individualiteit door het maandenlang achtereen zich 
onderwerpen aan de behandeling. Dit roept een hypnotische toestand op, waardoor 
de zogenaamde ‘vrije’ associaties, door de analytici gezien als alleen voortkomend 
uit het onbewuste van de patiënt, in feite mede bepaald zijn door de arts. Ook 
psychoanalytische duidingen bevatten een sterk suggestief element: het onbewuste 
onttrekt zich aan elke vorm van toetsing. Carp koppelt het psychoanalytische 
concept van de overdracht aan zijn visie op individualiteit en collectiviteit. Juist de 
regressie bevordert een ‘collectiviteitshouding’ en deze bevordert de suggestie.

De rol van suggestie binnen de Individual-psychologische behandeling werd in 
hoofdstuk 4 al besproken.

Ook in zijn analyse van nieuwe psychotherapievormen zal Carp blijven wijzen 
op de kracht van de suggestie in het kader van een positieve werkrelatie met de 
therapeut.

3. Suggestie als collectief fenomeen
Het thema suggestie blijft Carp boeien. Kort na de Tweede Wereldoorlog publiceert 
hij Suggestie als een populair-wetenschappelijk boek. Het tijdstip van verschijnen 
is zeker niet toevallig; het boek heeft een cultuurhistorische en cultuurkritische 
lading. De verbreding van een psychiatrisch of psychotherapeutisch thema naar 
een groter verband is bij Carp nog niet eerder zo duidelijk naar voren gekomen. 
Evenals bij Freud en Jung komt hij vanuit de psychiatrie tot cultuurkritiek en 
antropologie.

De geringe waardering voor suggestie komt volgens Carp voort uit de opvatting 
dat suggestie een vorm van zelfbedrog zou zijn. De gedachte dat de mens bang is 
voor zelfkennis wordt door Carp hier voor het eerst gethematiseerd. De mens heeft 
behoefte aan zelfbedrog en aan illusies. Aanknopend bij Nietzsche stelt Carp dat 
er zowel een ‘wil tot waarheid’ als een ‘wil tot leugen’ is. De gedachte dat de mens 
zichzelf niet wil kennen zal in het latere werk van Carp regelmatig terugkomen.84

De notie dat individualiteit tot stand komt doordat het individu zich ontworstelt 
aan de collectiviteit, krijgt nu een grotere lading. Want: ‘De meeste mensen 
leven, denken, gevoelen en handelen volgens schablonen, (…) geleid door de 
autosuggestieve macht van collectief- aanwezige beelden.’85 In de lijn van Jung ziet 
Carp dat het Ik leeft in gebondenheid aan de collectiviteit; het eigen zelf is daar de 
neerslag van. Zelfinzicht bestaat in het leren kennen van die collectieve beelden. 
Echte individuatie gaat dan ook gepaard met het bewust worden van eenzaamheid. 
We komen op dat thema terug in hoofdstuk 6. 

 84 Carp, 1947 h. Zie ook over het thema van de zelfkennis: 1953 a; zie ook noot 51.
 85 Carp, a.w., p. 34.
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De massa heeft er echter vooral behoefte aan zich te onderwerpen aan een drager 
van een magisch prestige. Dit werkt Carp uit in een hoofdstuk dat grotendeels gewijd 
is aan Hitler. Waarom heeft men zich zo laten meeslepen door deze ‘ogenschijnlijk 
onaanzienlijke man’? Als bronnen van diens ideeën noemt Carp Wagner met zijn 
verbeelding van de Germaanse mythologie en Nietzsches denkbeelden over ‘Herren- 
und Sklavenmoral’. Als psychopatholoog noemt Carp Hitler een hystero-paranoide 
psychopaat, vol wrok en machtswellust. Carp analyseert vervolgens de manier 
waarop Hitler gebruik maakt van suggestie, zowel bij het oproepen van angst voor 
de vijand en zijn verheerlijking van de strijd om de idealen voor het Duitse volk te 
verwezenlijken. In ongewoon beeldende bewoordingen schetst Carp het ‘Proteus-
achtige’ van de persoonlijkheid van Hitler.86 Hij schrijft de enorme invloed van Hitler 
toe aan de overmacht van het irrationele boven het rationele. In de cultuurgeschiedenis 
wisselen de ratio en een mystiek-suggestieve overmacht elkaar af. Dit adstrueert hij 
met voorbeelden uit de geschiedenis der geneeskunde, waarin het geloof in magie 
en in het wonder steeds weer opduiken. Zo koppelt hij het succes van Mesmer aan 
de crisissfeer rond de Franse revolutie; men viel terug op de collectiviteit en daarmee 
op het irrationele. Carp werkt het thema nog uit naar het gezelschapsleven en naar 
de massapsychologie, maar dat is in het bestek van dit hoofdstuk minder relevant. Het 
thema individu versus gemeenschap zal Carp nog vele jaren bezig houden en is van 
belang voor zijn latere antropologische psychiatrie.87

4. De therapeut als opvoeder; de psychagogie
Naast de therapeutische relatie en de suggestie is het idee van de therapeut als 
opvoeder een constante in Carps visie op psychotherapie. Expliciet komt deze aan 
de orde in de psychagogische methode, die een belangrijke plaats bleef behouden 
in het palet van psychotherapie in de Leidse universitaire kliniek en polikliniek, 
ook na de vernieuwingen in de jaren vijftig.

De psychagogische behandelingsmethode zal voor de hedendaagse lezer onbekend 
zijn. In de jaren dertig was de term psychagogie in de Nederlandse psychiatrie 
nog niet ingeburgerd.88 Carp noemt de psychagogische methode herhaaldelijk en 
daarom is het van belang bij deze methode, beschreven door Hugenholtz (1903-
1987), een van Carps promovendi, stil te staan. Dan zal blijken dat zij eerder een 
visie dan een methode is, een visie die sterk verwant is aan het denken van Carp.89

 86 Carp, a.w., hfst. III. We kunnen ons niet aan de gedachte onttrekken dat Carp dit hoofdstuk in 
het bijzonder ook heeft geschreven ter zelfrechtvaardiging. Zijn broer was immers veroordeeld 
wegens zijn NSB-activiteiten in de oorlog. Bovendien was Carp ook een slappe houding 
verweten, waarvoor hij enige maanden werd ‘gestaakt’. Zie hoofdstuk 2, I.

 87 Zie bijvoorbeeld Carp, Individualiteit en collectiviteit, 1947 a, ook in 1951 a. Volgens Jongerius, 
in een interview in 2005, zit in de spanning tussen individu en gemeenschap zelfs de sleutel tot 
het begrijpen van zijn persoon verborgen. Carp zocht aansluiting met anderen maar het viel 
hem wel moeilijk. Hij stelde de ‘ontmoeting’ met de ander/patiënt centraal, maar was er zelf 
onhandig in. 

 88 Mesdag, Bibliographie van de werken van Nederlandse schrijvers op het gebied der neurologie en psychiatrie 
en aanverwante vakken. Deel II,1937, vermeldt deze term niet.

 89 Carp zou aanvankelijk het deel over psychagogiek in de Psychotherapeutische serie schrijven, 
wat aangeeft hoe groot zijn belangstelling ervoor was. Ik ontleen dit aan het boekomslag van 
een van de vroege werken uit de reeks, waarschijnlijk is het van de eerste druk van De suggestieve 
behandelingsmethodes en het suggestieve element in de psychotherapie. Het gereedkomen van De 
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Carp geeft herhaaldelijk aan dat veel patiënten niet voldoende geholpen kunnen 
zijn met een inzichtgevende behandeling: vaak is daarnaast re-educatie nodig. 
Het idee van re-educatie in verband met psychotherapie was al eerder door Janet 
naar voren gebracht. Ook Freud gebruikt de term opvoeding in verband met 
psychotherapie.90 

De schepper van de psychagogiek is Arthur Kronfeld (1886-1941).91 Wat verstond 
Kronfeld onder psychagogie? Zijn methode is niet los van de psychoanalyse te 
zien, hoewel hij deze op kennistheoretische gronden had bekritiseerd. ‘Jede 
Psychagogik wird mit der Psychoanalyse beginnen.’92 Een heldere omschrijving van 
psychagogie geeft Kronfeld niet. Het gaat erom dat de patiënt niet blijft hangen in 
een kinderlijke afhankelijkheid van de therapeut, maar dat deze zijn ‘ideoplastische 
kracht’ inzet om de patiënt verder te brengen.93 De therapeut gebruikt daarbij de 
(positieve) overdracht, de gevoelsmatige band met de patiënt. Kronfeld wijst op 
het veelvoorkomende gebrek aan zelfwaardering bij de patiënt. De psychoanalyse 
kan de wortels daarvan tot bewustzijn brengen; de psychagogische methode wijst 
op de andere kwaliteiten die de patiënt heeft. Volgens Kronfeld speelt daarbij het 
‘bejahtwerden’ door de therapeut een grote rol. Andere therapeutische middelen 
zijn het bevorderen van een ‘Distanzerleben’, zodat de patiënt de betrekkelijkheid 
gaat inzien van zijn klachten, en het bevorderen van de zelfwerkzaamheid.

Zoals gezegd beschreef Hugenholtz de methode voor de Leidse Psychothera-
peutische serie.94 Hugenholtz vergelijkt de psychagogie met de pedagogie; het doel 

psychagogie of re-educatieve behandelingsmethode (1946) is waarschijnlijk vertraagd door de oorlog; 
Hugenholtz was inmiddels uit Leiden vertrokken, zie noot 93.

 90 Freud schrijft: ‘Als eine solche Nacherziehung zur innere Widerstände können Sie nun die 
psychoanalytische Behandlung ganz algemein auffassen.’(Über Psychotherapie, 1905) In hetzelfde 
opstel spreekt hij over de geschiktheid voor psychoanalyse en noemt het: die Erziehbarkeit. Carp 
noemt psychotherapie als heropvoeding o.a. in 1947 e, p. 429.

 91 Kronfeld werd geboren in Berlijn en werkte na zijn opleiding in Heidelberg. Hij kreeg bekendheid 
door zijn kritiek op Freud, promoveerde zowel in de geneeskunde als in de filosofie en publiceerde 
ook gedichten. Hij werkte later samen met de seksuoloog Hirschfeld en deed van zich spreken als 
vertegenwoordiger van de psychologische denkrichting in de psychiatrie. Kronfeld sloot zich aan bij 
socialistische artsen-vereniging en ondertekende in 1932, samen met beroemdheden als Einstein en 
Heinrich Mann een dringend appèl voor aaneensluiting van alle linkse partijen om het nationaal-
socialisme te bestrijden. Na de machtsovername door Hitler werd hem het leven moeilijk gemaakt. 
In 1931 was hij tot hoogleraar benoemd. Op grond van verdiensten in de Eerste Wereldoorlog kon 
hij nog een tijd doorwerken maar in 1935 ontnam men hem zijn leerbevoegdheid. Hij vluchtte naar 
Zwitserland, kreeg daar geen asiel en kon vervolgens in Moskou hoogleraar worden. In oktober 1941 
pleegde hij suïcide samen met zijn vrouw, waarbij onduidelijk is of hij dat deed uit angst voor Hitler 
of voor Stalin.

 Kronfelds werk is evenals zijn persoon vrijwel vergeten. Hij publiceerde echter veel en was zeer 
actief. Hij probeerde de psychiatrie van een wetenschapstheoretisch fundament te voorzien en is 
daarin verwant met Jaspers met wie hij ook samenwerkte. Zijn kritische boek over Freud werd zelfs 
in het Russisch vertaald. Psychotherapeutisch voelde hij zich verwant met Adler. Zijn inzichten 
over psychagogiek heeft hij voor het eerst in Psychotherapie in 1927 te boek gesteld. Het latere 
werk van Kronfeld is nauwelijks bekend, ook al omdat het nooit uit het Russisch is vertaald. Zie: 
Kittel, Ingo-Wolf.(2005) Arthur Kronfeld (1886-1941). Ein schulenunabhängiger Pionier der Psychologie, 
Sexualwissenschaft und Psychotherapie.

 92 Carp, 1939 g, p. 397. Carp geeft aan dat hij citeert uit Psychotherapie van Kronfeld, maar de 
verwijzing is evident onjuist. Het citaat heb ik niet kunnen vinden.

 93 Kronfeld, Psychotherapie, 1925, p. 139. 
 94 Paul Theodoor Hugenholtz (28-2-1903 tot 3-5-1987), werd geboren in Amsterdam, waar hij 
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van de psychagogie is echter de patiënt ertoe te brengen zichzelf op te voeden.95 
Deze gedachte leidde Hugenholtz tot hoogdravende formuleringen. ‘Doel van de 
psychagogie kan alleen zijn dat de patiënt over het vermogen gaat beschikken 
zijn leven en zijn lot te aanvaarden, dat hij het leven leert zien en grijpen als de 
mogelijkheid, die hem toevalt, om zichzelve tot uitdrukking te brengen en om er 
zijn activiteit in te verwerkelijken, zodat hij reactief kan deelnemen aan het doen 
ontstaan van de wereld.’96

Kernbegrippen zijn voor Hugenholtz vrijheid, verantwoordelijkheid en 
creativiteit. De therapeut brengt de patiënt zover dat hij gaat inzien dat hij zijn 
eigen leven leeft en dat hij verantwoordelijk is voor de keuzes die hij maakt. 

Een voorwaarde daarbij is dat er een afstand is tussen het Ik en het Zelf. Door 
deze distantie – zoals boven genoemd ontleend aan Kronfeld – kan de mens zichzelf 
herzien en vernieuwen; daarin schuilt de creatieve zelfwerkzaamheid.97 Evenals 
Carp sluit Hugenholtz aan bij Stern, die de zelfontplooiing als een scheppende 
activiteit heeft beschreven, maar hij staat kritisch ten aanzien van diens vitalistische 
achtergrond. Hij legt accent op de geest, datgene wat de mens onderscheidt van het 
dier; juist de geest wordt gekarakteriseerd door creativiteit.98 Doel van de therapie 
is individuatie, wat losmaking van de ouders impliceert; de therapeutische keerzijde 
is dat de patiënt los komt van de therapeut. 

Hugenholtz bepleitte een aparte plaats voor de psychagogie temidden van de 
andere psychotherapeutische methoden. In zijn visie richt de therapeut, die 
de psychagogische methode hanteert, zich tot de hele mens en ziet deze als 
volwaardig. Dat is misschien wel het verschil met de psychoanalyse, die uitgaat van 
de onophefbaar conflictueuze aard van de mens. Een ander onderscheid is dat in 
de psychagogische benadering de patiënt zich niet kan beroepen op het verleden 

ook geneeskunde studeerde. Hij werkte vanaf 1939 in Amsterdam. Hugenholtz was een wijsgerig 
onderlegde zenuwarts. Hij promoveerde bij Carp op Tijd en tijdsvormen in 1938. Een aantal 
gedachten werden uitgewerkt in Tijd en Creativiteit, welk werk nog in 1972 een tweede 
uitgebreide druk kreeg. Dit boek getuigt van originaliteit en zelfstandigheid en is te kenschetsen 
als antropologische psychiatrie. In latere tijden was hij medisch adviseur van de Stichting 
1940-1945. In 1964 werd hij buitengewoon lector in de psychopathologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij werd gezien als een mogelijke opvolger van Van der Horst als hoogleraar, 
maar werd gepasseerd door P.C. Kuiper. Hij werd destijds gezien als een vertegenwoordiger 
van de, inmiddels ouderwetse, antropologische psychiatrie. Zie hiervoor: De Waardt, Mending 
Minds, p. 156-160; de biografische gegevens ontleende ik aan www.hugenholtz.net/stamboom. 
Hugenholtz leverde later een substantiële bijdrage aan: Van der Horst. Antropologische psychiatrie, 
1946, Deel I, B: Hfst.1, 2, 4; deel II, Hfst. E, 1, 2.

 95 Hugenholtz, De psychagogie of re-educatieve behandelingsmethode, 1946, p. 11.
 96 Idem, p. 29.
 97 Idem, p. 17.
 98 Deze nadruk op de creativiteit is typerend. Typerend ook voor het denken van Hugenholtz is 

de uitwerking van de samenhang tussen bewustzijn en tijd. Het bewustzijn heeft een andere 
tijdsvorm dan het onbewuste. Het leven zelf is onbewust; bewustwording impliceert een stolling 
van de dynamiek in het moment. In dat moment wordt het Ik zich bewust van zichzelf en zijn 
gevormdheid. De distantie, voortvloeiend uit het zelfbewustzijn, is voorwaarde voor individuatie. 
Het leidt tot zelfkennis en zelfbeheersing, maar ook tot eigenwaarde. Keerzijde van het proces 
van individuatie is het gevoel van eenzaamheid. Het zal duidelijk zijn dat individuatie het 
ultieme therapeutische doel is van de psychagogie; idem, p. 65.
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dat hem heeft gevormd; hij moet leren met zichzelf om te gaan. Hij moet zichzelf 
leren verdragen in zijn betrekkelijkheid en onvolmaaktheid.99

Een belangrijk methodisch verschil met de psychoanalyse is het accent op het 
Ik, dat volgens Hugenholtz in de psychoanalyse een beperkte plaats heeft gekregen. 
Ondanks deze afgrenzing van de psychoanalyse rangschikt Hugenholtz de 
psychagogie onder de openleggende methoden. Hugenholtz heeft moeite om de 
werkwijze te beschrijven, maar dat heeft te maken met de aard van de methode, 
het principe van vrijheid en verantwoordelijkheid. De psychagogie is een richtende, 
activerende en dus dynamiserende behandelingsmethode. De arts is niet meer dan 
een spiegel en is precies zo belangrijk als de patiënt hem maakt. De arts is ‘leuning 
bij een loopplank.’100

Hoewel Hugenholtz het zo niet wil noemen, is zijn methode psychoanalytisch 
georiënteerd; de therapie begint met het afbreken van de weerstand en het 
bewustmaken van de overdracht. De psychoanalytische signatuur komt ook 
tot uiting in de frequentie van de zittingen, twee tot vier maal per week, en in 
het gebruik van dromen. De indicatiestelling is gegeven met het doel van de 
psychagogie, opvoeding tot zelfopvoeding. Daaruit volgen de contra-indicaties: 
een tekort aan intelligentie en een onvermogen tot zelfreflectie. De indicatie bij 
uitstek is de neurose, die gekenschetst wordt als een manier om de ‘vrijheid in 
het nu’ te ontwijken.101 Hoewel wordt gesteld dat de ‘stijgende levenslijn’ zich 
het beste leent voor de methode, is er juist ook een indicatie voor neurosen bij 
een dalende levenslijn.102 In de voorbeelden die Hugenholtz geeft, blijkt dat het 
element opvoeding in zijn methode bepaald niet ontbreekt en sterker lijkt dan de 
zelfopvoeding.

Het ligt voor de hand te denken dat Carp in Hugenholtz een zielsverwant zag; 
de kwalificatie leerling doet geen recht aan de originaliteit van diens inzichten 
en formuleringen. Carp vond de uitgangspunten van de methode ongetwijfeld 
passen bij zijn eigen denken, maar kon de uitwerking ervan gerust over laten 
aan Hugenholtz. De overeenkomsten van Hugenholtz’ denkbeelden met die van 
Carp zijn opvallend; beiden leggen nadruk op vrijheid, verantwoordelijkheid en 
waarden. 

In Leiden werd de psychagogische methode veel gebruikt. Of daarbij gewerkt 
werd volgens Hugenholtz’ nuanceringen van de psychagogie, valt te betwijfelen. 
Carp schrijft: ‘De methode begint al met een klopje op de schouder, gevolgd door 
een verhelderend gesprek, inzicht geven, overreden, activeren.103 De psychagogie 
is later ook gebruikt door Jongerius en anderen uit de kweekvijver van de 
Viersprong.104

 99 Idem, p. 64.
 100 Idem, p. 33.
 101 Idem, p.115.
 102 De term stijgende en dalende levenslijn ontleende hij aan Rümke. Zie noot 61.
 103 Jaarverslag Rhijngeest, 1945/6.
 104 Interview met Jongerius dd. 28-9-05. Jongerius publiceerde er ook over. Jongerius is vele 

jaren directeur geweest van de Viersprong, een klinisch psychotherapeutisch centrum, waar de 
methode vooral poliklinisch werd toegepast. Ik heb niet nagegaan in hoeverre Hugenholtz in 
zijn Amsterdamse jaren de psychagogie gebruikte.
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IV. Ontwikkelingen in de psychotherapie

1. De naoorlogse situatie
Als we Carps werk in chronologische orde lezen, merken we geen duidelijke 
verandering in toon in de naoorlogse jaren. In Grondslagen van de psychotherapie 
uit 1946 wordt een beeld getekend van de mens die zich in zijn strijd om het 
bestaan rekenschap geeft van zijn taak ten opzichte van de gemeenschap. Deze 
gelijkblijvende toonzetting hoeft ons niet te verbazen. Kossmann schetst de periode 
van na de Tweede Wereldoorlog, hoe ingrijpend deze ook was, als een tijd waarin 
de verhoudingen van voor de oorlog werden hersteld. De maatschappelijke orde en 
hiërarchie bleven onaangetast, inclusief het zuilenstelsel.105 Men leefde in een sfeer 
van ascetisme en puritanisme; men was al blij als men het hoofd boven water kon 
houden en dankbaarheid was dan ook een politiek thema.106 Ondanks aanzetten tot 
vernieuwing van maatschappelijke en politieke verhoudingen bleef veel hetzelfde. 
De geschiedenis van de Nederlandse Volksbeweging laat dit volgens Kossmann zien. 
Het ideeëngoed van deze beweging was afkomstig van een aantal intellectuelen die 
in gijzeling hadden gezeten in Sint Michielsgestel. Men wilde het zuilensysteem 
doorbreken. Eenheid, gezag, offervaardigheid, nationalisme, strenge zedelijke 
normen, de centrale plaats van het gezin in de maatschappij waren de leidende 
ideeën, maar nieuw waren deze eigenlijk toch niet.107 We kunnen ze ook tussen de 
regels in het werk van Carp herkennen. Politiek kreeg deze vernieuwingsbeweging 
echter geen voet aan de grond en ook vond er geen ‘doorbraak’ (van het 
zuilensysteem) plaats. De positie van de katholieken werd verstevigd, wat blijkt 
uit de verkiezingen van 1946 waarbij de Katholieke Volkspartij als grootste partij 
uit de bus kwam.108 De invloed van de verzuiling komt tot uitdrukking in het 
‘herderlijk schrijven’ van de bisschoppen in 1954: ‘De katholiek in het openbare 
leven van deze tijd’; de katholiek mocht geen lid zijn van bepaalde socialistische 
en communistische organisaties.109 De discussies van intellectuelen gaven blijk van 
zorg over de cultuurcrisis, over verval van waarden. De beklemtoning van waarden 
in het werk van Carp – overigens een constant gegeven vanaf de jaren dertig – valt 
in deze context op zijn plaats en zal voor de toenmalige lezer een bekend geluid 
zijn geweest. 

De macht van de katholieke kerk blijkt ook uit de al in hoofdstuk 4 genoemde 
‘kwestie Terruwe’. Anna Terruwe promoveerde in 1949 bij Carp op het proefschrift 
De neurose in het licht der rationeele psychologie. Daarin probeerde zij de psychoanalyse 
te verzoenen met de neothomistische wijsbegeerte, die toen door de katholieke 
kerk als het enige juiste filosofisch kompas werd gezien. Het was echter niet zozeer 
het proefschrift als wel de praktijk van Terruwe die als bedreigend ervaren werd 
door de katholieke kerk. Priesters vonden hun weg naar deze vrouwelijke (!) 
zenuwarts-psychotherapeut die hun leerde anders, vrijer om te gaan met seksualiteit. 

 105 Kossmann, De lage landen 1780-1980, deel II, 2002, p. 207.
 106 Idem, p. 231.
 107 Idem, p. 235vv.
 108 De Katholieke volkspartij kwam voort uit de Rooms-katholieke Staatspartij. De KVP bleef tot 

1971 de grootste politieke partij in Nederland.
 109 idem, p. 273.
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Tegenstanders, die Terruwe betichtten van het aanzetten tot bandeloosheid, maakten 
de zaak aanhangig bij het hoogste gezag in Rome. Dat resulteerde in een indirect 
verbod op psychotherapie, bedoeld om Terruwe het werk onmogelijk te maken.110 
Carp zal zeker wel rekening hebben gehouden met de macht van de katholieke 
kerk, maar bij hem is er geen enkele aanwijzing voor een aanpassing van zijn 
denken aan het neothomisme.111 Evenmin was er rechtstreekse bemoeienis van 
de katholieke kerk met het werk van Carp. De affaire rond Terruwe is het meest 
sprekende voorbeeld van het feit dat in katholieke kringen psychotherapie in die 
tijd allerminst een gewone zaak was; overigens ging men ook in andere kerkelijke 
kringen bij psychische moeilijkheden eerder naar de dominee dan naar de dokter. 
Pas in de jaren zeventig zou psychotherapie gewoner worden. Carps grote ijver 
voor het bevorderen van psychotherapie is tegen deze achtergrond opmerkelijk en 
ook vernieuwend te noemen.

In de naoorlogse jaren wordt de scheiding tussen de gestichtspsychiatrie en de 
ambulante psychiatrie steeds duidelijker zichtbaar. De beweging voor de geestelijke 
volksgezondheid kreeg na de oorlog een grote respons.

De Goei signaleert een omslag in de ideologie van de beweging. Tot na de oorlog 
werd gewaarschuwd voor het verval der maatschappij, maar vanaf 1948 werd de toon 
optimistisch. Men zag een glijdende overgang tussen ziek en gezond; de psychosociale 
factoren kregen een grote betekenis toegekend in de etiologie van psychische 
stoornissen. Ondanks de breed geformuleerde denkbeelden over wat geestelijke 
gezondheid zou moeten inhouden, bleven tot de jaren zestig verschillen tussen de 
zuilen en de strijd tussen de diverse beroepen in de geestelijke gezondheidszorg 
een rol spelen.112 De bloei van de beweging valt samen met de nadagen van Carp. 
Hij bevorderde de bekendheid van nieuwe psychotherapiemethoden, wat paste in 
een klimaat waarin naar allerlei nieuwe wegen werd gezocht. De enorme expansie 
op het gebied van de ambulante geestelijke gezondheidszorg heeft hij niet meer als 
professional meegemaakt. 

Bij de veranderingen in de psychiatrie en psychotherapie in de jaren vijftig – 
hoewel ze nog allerminst revolutionair waren – moet ook de groeiende invloed 
van de Engelstalige psychiatrie genoemd worden. Eén van de oorzaken daarvan is 
de rol die de Verenigde Staten in de wereldpolitiek gingen spelen.113 Er is nog een 
reeks gebeurtenissen die heeft bijgedragen tot de dominantie van de Amerikaanse 
psychiatrie in Nederland na de jaren zestig. Voor de Tweede Wereldoorlog werd 
de psychiatrie gedomineerd door Duitstalige auteurs. Veel toonaangevende 
psychoanalytici uit Duitsland en Oostenrijk moesten in de jaren dertig uitwijken 
naar de Verenigde Staten, omdat de ‘joodse’ psychoanalyse voor de nazi’s verdacht 
was. In Duitsland en de door de nazi’s veroverde landen werden psychoanalytische 

 110 Zie hoofdstuk 4, II, 1. Zie Ter Meulen, Ziel en zaligheid, 1988, hfst. 3. 
 111 Voor het neothomisme, zie hfst 4, noot 38. Overigens stond Carp niet afwijzend tegenover 

het leergezag van de kerk, maar dat had volgens hem niet iets te zeggen over de juistheid van 
ontdekkingen maar over de zin die daaraan zou kunnen worden toegekend; zie Carp, 1953 h.

 112 De Goei, a.w., p. 176.
 113 Kossmann, a.w., p. 264 voor de groeiende invloed van Amerika. Voor de ontwikkeling in de 

psychiatrie maakte ik gebruik van Shorter, A historical dictionary of Psychiatry, 2005, Introduction.
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geschriften en organisaties verboden; boeken werden verbrand. Na 1945 was er 
in deze landen weinig te vinden aan psychoanalytische literatuur. Daarbij kwam 
dat voor de Nederlanders na de oorlog de Duitse psychiatrie besmet was. In de 
Verenigde Staten konden nieuwe richtingen zich gemakkelijker ontwikkelen, ook 
al vanwege de ‘braindrain’ uit Europa. Shorter beschrijft hoe in de Verenigde Staten 
grootschalig werd geïnvesteerd in biologisch-psychiatrisch onderzoek. Dit alles 
leidde uiteindelijk tot een dominantie van de Amerikaanse psychiatrie in de jaren 
zestig. 

2. Ontwikkelingen in de Leidse kliniek en polikliniek
In de volgende paragrafen staan we stil bij de psychotherapiemethoden die in de 
Leidse academische kliniek en polikliniek werden gepraktiseerd en ontwikkeld 
onder Carps leiding. Hij bracht deze onder de aandacht door de publicatie van de 
Leidse Psychotherapeutische serie.114 Carp werd bekend met zijn ‘Leidsche school’. 
Andere universiteiten gaven veel minder aandacht aan psychotherapie. Verderop 
zullen we wijzen op het werk van Rümke en Van der Horst. Voor deze naaste 
collega’s van Carp was psychotherapie niet het primair aandachtsgebied.

Psychotherapie was in Nederland tot aan de jaren zestig het werk van 
psychiaters/zenuwartsen. Pas met de losmaking van de psychologie als academische 
discipline van de wijsbegeerte wordt de psychopathologie en de psychotherapie 
een van de domeinen van de psychologie. In Nederland richtte de academische 
psychologie zich aanvankelijk op andere onderzoeksgebieden, onder andere de 
arbeidspsychologie en de bestudering van de persoonlijkheid.115 Na 1965 gaan de 
psychologen opereren in het veld van de psychotherapie.116

In de psychiatrische praktijk gingen psychologische testen in de jaren vijftig een 
belangrijker rol spelen. Carp nam deze ontwikkeling van de testpsychologie al 
vroeger serieus door Stokvis te vragen het psychologisch laboratorium te leiden. In 
1937 startte het ‘experimenteel psychologisch’ laboratorium, gehuisvest in Endegeest. 
Geleidelijk aan werden de testen uitgebreid ten behoeve van de indicatiestelling.117 
Zo werd bij iedere opgenomen patiënt een uitgebreid psychologisch onderzoek 
verricht. In de beginjaren vijftig kwam hiervoor een echte psycholoog in dienst. 
Deze nam deel aan de psychotherapeutische behandeling.

De aandacht voor psychotherapie in Carps kliniek was er, zoals eerder beschreven, 
altijd al geweest. In het jaarverslag van 1941 noemt Carp de volgende methoden: 
suggestief- aanmoedigende en hypno-suggestieve therapie, hypno-catharsis, analyse 
volgens Stekel, re-educatie, karakteranalyse, catharsis met analytische gezichtspunten 
en Individual-psychologische behandeling.118 Het uitgangspunt was daarbij: 
‘Alle vormen van psychotherapie hebben (…) hun waarde, indien het resultaat 
controleerbaar is voor elke onbevooroordeelde onderzoeker’ en Carp voegde eraan 
toe dat de vorm noch onderschat, noch overschat moest worden.119 Het was Carp 

 114 Voor de opbouw van deze reeks of serie boeken verwijs ik naar hfst.1, IV.
 115 Eisenga, Geschiedenis van de Nederlandse psychologie, 1978, hfst III en IV.
 116 Reijzer, a.w., p. 61 vv.
 117 Jaarverslag 1949. Het is onduidelijk vanaf welk jaar dit het geval was.
 118 Jaarverslag 1941.
 119 Jaarverslag 1937.
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dus te doen om onderzoek van de verschillende psychotherapiemethoden, zowel 
naar hun bruikbaarheid als naar hun effectiviteit. Voor dat laatste werd zogenaamd 
katamnestisch onderzoek opgezet, dat hoofdzakelijk werd verricht door Carps 
medewerker Fortanier.120 Eén van de doelstellingen was om de juiste indicatiestelling 
voor een bepaalde methode te achterhalen. Het hoeft de hedendaagse lezer niet te 
verbazen dat het onderzoek niet direct een antwoord gaf op de onderzoeksvragen. 
De onderzoeksmethodologie was nauwelijks ontwikkeld: de statistiek stond nog 
in de kinderschoenen, betrouwbare diagnostiek en psychometrische methoden 
waren nog niet voorhanden. Men kende in die tijd deze methodologische kwesties 
eenvoudigweg niet. Carp had wel een besef van de gebrekkige kennis op dat punt: 
‘(…) van een enigszins wetenschappelijke indicatie- en prognosestelling is nog 
bijna geen sprake.’121 

Voor de ontwikkelingen in de Leidse kliniek gaan we even terug in de tijd. Ook in 
de oorlogsjaren hield Carp aan zijn doelstelling vast: het toepassen van psychotherapie, 
zowel in de kliniek als in de polikliniek. De laatste had zeker te lijden onder de 
oorlogsomstandigheden; in 1937 werden er 1051 nieuwe patiënten ingeschreven, in 
1941 waren dat er 585. Vervoersproblemen en ook personeelsproblemen speelden 
daarbij een rol.122 Het duurde nog geruime tijd na 1945 voordat men enigszins op het 
oude peil van voor de oorlog was beland. 

De gebouwenkwestie en de organisatie van de kliniek bleven na de oorlog veel van 
Carps energie vragen. In 1947 kwam het hele gebouw Rhijngeest ter beschikking van 
de universiteitskliniek en schrijft Carp: ‘(…) en thans vangt feitelijk eerst de taak aan de 
nieuwe Cliniek te reorganiseren en te maken tot een moderne psychotherapeutische 
inrichting.’123 In 1950 is eindelijk het contract herzien tussen Rijk en gemeente en is 
Rhijngeest echt de universitaire psychiatrische kliniek; bij deze gelegenheid veranderde 
Carp de naam in ‘Jelgersmakliniek’. Daarmee waren de externe problemen nog niet 
opgelost. In de jaarverslagen komen elke keer passages voor over ruimtegebrek, over 
allerlei bijgebouwen en over gebrek aan personeel zoals een maatschappelijk werker. 
Het heeft Carp stellig niet mee gezeten in de organisatie van de kliniek.

Wat was nu nodig voor de ontwikkeling van de psychotherapie? In de eerste plaats 
moesten nieuwe methoden worden toegepast en op hun werkzaamheid getoetst. 
Carp streefde in het kader van de opleiding ernaar dat deze methoden zo zuiver 
mogelijk werden aangeleerd en toegepast. De Psychotherapeutische serie had ten 
doel deze zuiverheid te bevorderen. Carp vond dat in de eerste plaats een kwestie 
van wetenschappelijkheid. Overigens dacht Carp dat het ten goede zou komen 
aan de overtuigingskracht en het effect van therapie, als de therapeut een methode 

 120 Fortanier, Policlinische psychotherapie, 1940. Carp hield eerder een beschouwing over de resultaten 
van psychotherapie, Carp, 1938 e. Fortanier vermeldt een gemiddelde behandelduur van 32 uur. 
De cathartisch-analytische methode vergde 75-80 uur.

 121 Jaarverslag 1941.
 122 De problematiek rond de teruglopende activiteiten komt in verschillende jaarverslagen in de 

oorlogsjaren aan de orde. In het Jaarverslag 1945/6 memoreert Carp het overlijden van vijf 
medewerkers en oud-medewerkers tijdens de oorlog, van wie twee aan verzetsactiviteiten. 

 123 Jaarverslag 1947.
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toepaste waarin hijzelf geloofde.124 In de tweede plaats vond Carp het van belang dat 
de aankomende therapeut zich bewust werd van zichzelf als persoon. In theoretische 
zin kwam de arts-patiëntrelatie eigenlijk op de eerste plaats, zoals we al zagen. Juist 
daarom vond Carp een eigen leeranalyse van belang.125 De opleiding van aankomende 
psychiaters tot psychotherapeut werd bovendien meer gestructureerd.126 

Een factor die mede richting gaf aan de ontwikkeling van methoden was de be-
kostiging. Carp verwachtte dat in de toekomst meer ‘fondspatiënten’ zouden worden 
opgenomen, bij wie slechts een beperkte behandelduur zou zijn toegestaan.127 Voor 
de psychotherapie met succes in de kliniek kon worden ingevoerd, moest de attitude 
van het verplegend personeel veranderen. Carp verzuchtte: ‘Het zal (…) een lood-
zware taak zijn de vast-ingeroeste Sanatoriumgeest te saneren en alle medewerkers te 
brengen tot begrip, welke de juiste sfeer in een psychotherapeutische kliniek dient te 
zijn.’128 Daarbij zal hebben meegespeeld dat de patiëntenpopulatie in Rhijngeest heel 
heterogeen was. Naast neurotische patiënten werden ook rustige schizofrene patiënten 
verpleegd. Bij deze groep en bij patiënten met ernstige depressies werden regelmatig 
biologische methoden ingezet zoals cardiazol-shock, insuline-comatherapie en ECT 
(elektroconvulsieve therapie). Carp was niet erg gelukkig met deze ‘verpleegpatiënten’ 
en streefde ernaar steeds meer patiënten op te nemen die geschikt zouden zijn voor 
een vorm van psychotherapie. Hij meende overigens dat ECT in sommige gevallen 
rijp kon maken voor psychotherapie.

De omvorming tot psychotherapeutische kliniek vond heel geleidelijk plaats, ook 
al omdat de middelen zo schaars waren. Alles was zoveel mogelijk gericht op de 
verandering van de ‘levensproblematiek’ van de patiënt en dat betrof het hele doen 
en laten van de patiënten. In 1942 werd een sportveld in gebruik genomen. Carp 
schrijft: ’Hoe bevrijdend de door sport aan gekweekte zelfbeheersing werkt en 
schuchterheid (minderwaardigheidsgevoel) wordt overwonnen.’129 De arbeidstherapie 
diende soortgelijke doelen. Carp wilde ‘activeringstherapie’ laten uitgroeien tot een 
therapie in groepsverband. Niet elke patiënt was gecharmeerd van dit aanbod; vooral 
vrouwelijke patiënten leden aan ‘weerzin tegen activiteit in welke vorm dan ook.‘130 
Maar ook de artsen moesten op de ‘ware betekenis’ van de activeringstherapie gewezen 
worden.131

 124 Carp, 1947 e, p. 431. Dit is een nog steeds actuele opvatting.
 125 Idem; hij streefde ernaar dat iemand de bevoegdheid kreeg voor het geven van leeranalyses. Daar 

is het nooit van gekomen. Carp en Fortanier stelden zich beschikbaar voor het geven van een 
jaar lang gratis leeranalyse (Jaarverslag 1948, p. 6). Carp realiseerde zich dat een leeranalyse door 
een ‘leermeester’ op bezwaren zou stuiten in ‘bepaalde kringen’ (bedoeld zijn vermoedelijk de 
orthodoxe analytici). Zie ook noot 59.

 126 Jaarverslag 1948. Een overzicht van de theoretische cursus is te vinden als bijlage van 
jaarverslag 1949. Deze cursus omvatte zowel de psychoanalytische als de niet-psychoanalytische 
psychotherapie. De cursus over psychoanalyse bestond uit een jaar lang theorie door Carp, 
leeranalyse, en controle-analyse door Carp of Fortanier. De niet-analytische opleiding werd 
gegeven door Stokvis. 

 127 Jaarverslag 1950, p. 2.
 128 Idem, p. 3.
 129 Jaarverslag 1942, p. 11.
 130 Jaarverslag 1949, p. 5.
 131 Jaarverslag 1950, p. 3.
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Vanaf 1948 werden wekelijks gezellige avonden voor patiënten georganiseerd. Het 
bezoeken van tentoonstellingen en musea en het deelnemen aan binnen de kliniek 
georganiseerde sportwedstrijden werd aangemoedigd.

Een discussietherapie onder leiding van Stokvis werd ingesteld. Het is niet zo 
duidelijk wat tijdens de discussies gebeurde. Het doel ervan was dat patiënten 
onderling meer ‘verbondenheid’ zouden voelen, doordat ze de gelegenheid kregen 
in groepsverband vragen te stellen. Erg gemakkelijk zal dat niet zijn gegaan. Mogelijk 
lag het accent op uitleg geven. In 1949 werden in de discussietherapie aspecten van 
de groepspsychologie behandeld: dominantie van groepsleden, (latente) agressiviteit 
et cetera.132 In 1950 klaagt Carp over een inzinking van de discussietherapie; de 
korte verblijfsduur vormde een belemmering en er waren ook patiënten die praten 
in de groep als minderwaardig afdeden.133 

3. Carp als psychotherapeut
Hoe was Carp zelf als psychotherapeut? Wat deed hij precies als therapeut en 
hoe speelde dat mee in zijn ambities? Het zijn vragen die opkomen als we de 
ontwikkeling in de Leidse kliniek willen begrijpen.

Wie het werk van Carp leest, komt onder de indruk van zijn inzet en zijn 
sterke motivatie. Zijn belangrijkste doel is geweest een moderne psychiatrische 
universiteitskliniek vorm te geven, waarin vooral psychotherapie werd bedreven. 
Een tweede drijfveer bij zijn werk was het zoeken naar wetenschappelijke waarheid. 
Daarbij was hij ervan doordrongen dat elke waarheid voorlopig was. Het zoeken 
was belangrijker dan de uitkomst, het ging hem om eigen creativiteit, niet om het 
napraten van anderen. In de jaarverslagen komt steeds naar voren dat Carp van 
zijn medewerkers verwachtte dat ze wetenschappelijk actief waren. Zijn stimulans 
daarbij is succesvol geweest, gezien het grote aantal promovendi. Hij liet zijn 
medewerkers volkomen vrij in hun keuze van het onderwerp.134

Het is moeilijk een compleet beeld te vormen van zijn werkzaamheden en de 
vraag te beantwoorden of Carp wel toekwam aan het beoefenen van psychothera-
pie. Uit de jaarverslagen blijkt dat hij zichzelf ziet als een leider van zijn kliniek. Hij 
was een deel van zijn tijd kwijt aan het managen en lijkt daarbij niet directe onder-
steuning te hebben gehad. Bovendien zal hij niet gemakkelijk hebben gedelegeerd, 
wat blijkt uit de conflicten die hij met dr. A. van Krevelen kreeg over de leiding van 
de kinderkliniek. Naast zijn managementactiviteiten had hij taken ten behoeve van 
het onderwijs. Daaronder vielen in ieder geval het geven van college en het bijwonen 
van patiëntendemonstraties en refereerochtenden. Uiteraard zal hij de nodige tijd 
hebben besteed aan het schrijven van zijn talloze boeken en artikelen. Hoeveel tijd 
hield hij over voor het zelf behandelen van patiënten? De jaarverslagen geven hier-
over geen enkele aanwijzing. Niettemin blijkt uit andere bronnen dat Carp wel de-
gelijk zelf behandelde. Zo was hij de therapeut van de dichter Hans Lodeizen.135 Carp 

 132 Jaarverslagen 1949 en 1950.
 133 Jaarverslag 1950, p. 4.
 134 In dit verband is het te begrijpen dat slechts twee proefschriften over aspecten van 

psychotherapie gaan: Barentsen, Bijdrage tot de kennis der techniek der groepspsychotherapie voor 
volwassenen, 1952 en Jongerius, Sociotherapie in de psychiatrische kliniek, 1963.

 135 Bes, Hans Lodeizen 1924-1950: Liever liefde dan gedichten, 2001.
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was ook behandelaar van de ‘klassepatiënten’ die in de dependance verbleven; ondui-
delijk is of hij ook nog praktijk aan huis hield.136 Er zijn geen gegevens beschikbaar 
over de methoden die Carp gebruikte. Uit de artikelen van Carp blijkt dat hij, zoals 
we al zagen, de psychoanalyse en de Individual-psychologische behandeling toepaste. 
Zijn betrokkenheid bij het psychodrama, groepstherapie en sociotherapie worden in 
de volgende paragrafen nader besproken. Duidelijk werd dat jungiaanse analyses nau-
welijks werden verricht, ook niet door Carp. Het valt echter niet mee om een beeld 
te krijgen van hem als therapeut. Hoe gaf hij zijn inzichten over de therapeutische 
relatie zelf vorm? In een artikel over ‘blootleggende psychotherapie’ stelt Carp dat 
het niet de therapeut is die blootlegt. De arts/therapeut biedt zich aan als degene die 
‘doeltreffend kan zwijgen’ en daardoor een situatie van vertrouwen schept, waarin 
communicatie op gang komt. Juist echte communicatie werkt bevrijdend, psychoca-
thartisch. Voor Carp blijft de methode ondergeschikt, al kan de methode wel helpen 
bij het opsporen van ‘conflictsituaties’.137 Uit de vele casuïstische beschrijvingen rijst 
het beeld op van Carp als therapeut die veel loskrijgt van zijn patiënten; daaruit blijkt 
zijn empathische vermogen. Zo beschrijft hij al in 1933 een patiënte met ‘sadistisch 
negativisme’; achter haar woede en haat bespeurt hij een wens tot contact. ‘(…) Toch 
geldt ook hier de psychologische waarheid, dat haat slechts geboren wordt uit een 
onoverkomelijk gemis van en een levensbehoefte tot liefde’.138

De beschrijvingen maken echter nooit expliciet welke psychotherapeutische 
interventies Carp deed. Ze waren voor hem ondergeschikt aan het doel, het tot stand 
brengen van contact en van een therapeutische relatie. Daar lag Carps hart, dat was 
zijn drijfveer in de omgang met patiënten. Hoe hij dat deed, bleef echter verborgen 
voor anderen en in die zin kan hij ook niet een leermeester in de psychotherapie 
zijn geweest. Zijn terughoudendheid op dit punt weerspiegelde zijn overtuiging dat 
psychotherapie zeer persoonlijk is. ‘Hoe meer de psychotherapie een persoonlijk 
stempel verkrijgt, hoe beter de uitkomsten zullen worden en hoe moeilijker 
vergelijkbaar deze uitkomsten zullen zijn.’139 De psychotherapie diende ook volledig te 
zijn toegesneden op het individu, wat paste bij Carps personalistische uitgangspunten. 
‘Individualiseren is het grondbeginsel van psychotherapie.’140 Bovendien heeft de 
patiënt zelf het belangrijkste aandeel in het ‘genezingsproces’ en, ter relativering van 
de psychotherapeut en de methode, is de tijd de beste psychotherapeut. 141

Uitgaande van zijn visie op psychotherapie kunnen we aannemen dat Carp in zijn 
eigen praktijk eclectisch omging met psychotherapiemethoden. Het invoeren van 
nieuwe methoden in de kliniek kon door zijn assistenten worden opgevat als ‘elk jaar 
een nieuwe mode’.142 Als we Carps werk overzien, kunnen we concluderen dat hij 
niet zozeer een voorbeeld of leermeester maar vooral een stimulator en promotor 
van de psychotherapie is geweest.

 136 Interview met J.A.G. Swildens. Over de villa zijn mij geen andere bronnen bekend.
 137 Carp, 1958 a.
 138 Carp, 1933 a; ook in 1951 a, hfst.17, p. 187. 
 139 Carp, 1938 e, p. 976, ook in 1947 e, p. 432.
 140 Carp, 1947 e. p. 423.
 141 Idem, p. 424.
 142 Interview met J.A.G. Swildens.
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4. Psychodrama
We besteden nu aandacht aan de methoden die door Carp zelf beschreven en 
beoefend zijn in de naoorlogse jaren vanaf 1949.

Hoe komt het dat het psychodrama als psychotherapeutische methodiek in 
Nederland anno 2008 aan de zijlijn staat? Het lijkt erop dat dit in Nederland van 
meet af aan het geval is geweest. In dat verband is het tekenend dat Carps boek 
Psychodrama. Dramatisering als vorm van psychotherapie uit 1949 is niet opgenomen is 
de Leidse Psychotherapeutische serie.143 De reden daarvan is niet na te gaan. In ieder 
geval blijkt uit zijn publicaties niet dat hij al eerder bekend was met de methode. 
Het lijkt er wel op dat in dit naoorlogse boek voor het eerst, althans in substantiële 
mate, Engelstalige literatuur wordt gebruikt. Misschien kwam hij via de Amerikaanse 
vakliteratuur op het idee er aandacht aan te besteden.

Het psychodrama is ontwikkeld door Moreno, maar het idee van toneelspel door 
patiënten is al tamelijk oud. In 1842 moedigde William Browne patiënten aan tot de 
opvoering van toneelstukken.144 Jakob Levi Moreno (1889-1974) begon in Wenen 
met een spontaan spel door kinderen, dat hij ‘impromptu-theater’ noemde. Later, na 
zijn emigratie naar de Verenigde Staten, ontwikkelde hij deze toneelvorm verder, 
onder andere in gevangenissen. In feite is het psychodrama één van de oudste vormen 
van groepstherapie.145

Carp laat in het voorwoord van Psychodrama. Dramatisering als vorm van psychotherapie 
aarzeling zien ten opzichte van de methode. Deze bestaat erin dat het naïef zou 
kunnen zijn te denken dat patiënten over een dramatiserend vermogen beschikken. 
Carp verwerpt het bezwaar tegen het opnemen van een kunstzinnig element in de 
psychotherapie, omdat kunst altijd een functie heeft gehad om de mens van zorgen 
te bevrijden.

Carp verbindt zijn visie op de grondslagen van psychotherapie met het psycho-
drama. De mens streeft in zijn drang tot zelfverwerkelijking ook naar uitbeelding, 
die zelfbevrijdend kan werken. De herhalingsdwang, waardoor emotioneel beladen 
conflicten aanleiding geven tot neurotische symptomen, kan als autoregulatief en 
autocathartisch worden gezien. Dat spel bevrijdend kan werken is door velen opge-
merkt. Jung gebruikte tekeningen in zijn therapie en kinderanalytici als Anna Freud 
en Melanie Klein werkten de speltherapie uit. Carp was daarmee goed bekend.146

In aansluiting op Jung stelt Carp dat de neuroticus onvoldoende geïndividueerd is. 
Dit gaat gepaard aan een ‘remming van het instinctief uitdrukkingsvermogen’ en aan 
een tekort aan individuele uitbeeldingskracht. Daardoor speelt de neuroticus in het 

 143 Zie hoofdstuk 1.IV.
 144 Shorter, a.w., p. 247. Een aantal zaken, vooral over de moderne vorm van psychodrama, ontleen 

ik aan Arendsen Hein, Psychodrama en transactionele analyse. Inzicht door transactie, 2005.
 145 De term groepstherapie is ontleend aan Moreno’s The first book of group psychotherapy; zie ook 

Berk, Leerboek groepspsychotherapie, 2005, p. 22.
 146 In 1936 promoveerde de pedagoge Mevr. J.A. Veth bij Carp op: Spelanalyse als methode van 

psychologisch onderzoek en van behandeling van kinderen met neurotische verschijnselen (Rooijmans, a.w., 
1998, p. 171).Mevr. Stades-Veth, vertelde mij tijdens een telefonisch interview dat zij de eerste 
was in Nederland die zich met speltherapie bezighield. Er was een kamer voor speltherapie 
in Rhijngeest vrijgemaakt. Voor haar promotie kwam zij bij Carp aankloppen omdat er geen 
hoogleraar pedagogiek was in Leiden; bovendien was Carps interesse in kinderen haar bekend.
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dagelijks leven een soort rollenspel. Daaraan valt toe te voegen dat de doorsneemens 
al een masker – persona in de terminologie van Jung – heeft. Het onbewuste wil zich 
in beelden uitspreken; deze uiting werkt bevrijdend. Dat geldt voor ieder mens en in 
het bijzonder de kunstenaar.

Carp wijst op de elementen van herhaling en dramatische uitbeelding in het 
kinderspel. De uitwerking van een tragedie op de toeschouwer is al sinds Aristoteles 
als een catharsis beschreven. Doordat de toeschouwer daarbij in een ‘als-of ’sfeer blijft, 
wordt de beleving ook in goede banen geleid.147

Carp gaat bij de bespreking van het psychodrama uit van de vorm die Moreno had 
ontworpen. Sindsdien heeft het psychodrama zich verder ontwikkeld. Het is voor de 
lezer lastig uit Carps kritische tekst af te leiden hoe het psychodrama zich volgens hem 
diende te voltrekken. De patiënt beeldt temidden van andere patiënten een scène uit, 
ontleend aan zijn eigen leven. De ‘leider’ van het psychodrama, een psychotherapeut, 
wordt geholpen door ‘auxiliary ego’s’ uit de behandelstaf, maar soms ook door 
medepatiënten. In de hedendaagse vorm kent het psychodrama een warming-up 
fase, een eigenlijke uitbeeldingsfase en een sharing-fase. De warming-up wordt door 
Carp kort besproken; daarin zou de leider volgens Moreno een voorbeeld kunnen 
geven om de spontaniteit te activeren. Carp vindt dat echter juist remmend werken. 
De warming-up is in Carps beschrijving anders dan in de moderne vorm, waarin 
vanuit een dynamisch groepsgesprek een van de patiënten aangeeft de ‘protagonist’ te 
willen zijn. De sharing-fase komt in Carps boek weinig aan bod. Tijdens de sharing-
fase in de moderne vorm praten de groepsleden over wat het psychodrama bij hen 
heeft opgeroepen.

Carp is niet mals in zijn kritiek op Moreno. Deze overschat zijn methodiek als een 
panacee, is naïef in zijn verklaringsmodel, houdt onvoldoende rekening met privacy 
en is daarin ‘onkies’. Moreno mist kennis van de psychologie van Jung en wordt 
ge(dis)kwalificeerd als een ‘behaviorist’. 

Ondanks de kritiek die Carp had op de theoretische uitgangspunten van Moreno 
nam hij belangrijke elementen van diens methode over en begon hij deze vanaf 
1948 toe te passen in zijn kliniek.148 Hij beschrijft de toepassing van psychodrama 
als individuele therapie. In één behandeling sluit hij expliciet aan bij de creatieve 
talenten van de patiënt. Zijn techniek bestond erin een door de patiënt geschreven 
sprookje eerst analytisch te duiden, vervolgens kreeg de patiënt het verzoek een 
toneelspel te schrijven. De patiënt voerde dit stuk op samen met andere patiënten 
in de kliniek. Daarna moest hij proberen het verhaal een andere, meer verzachtende 
wending te geven. In een ander geval paste Carp dramatiserende elementen toe 
binnen een Individual-psychologische behandeling. De indicatie hiervoor was het op 
de voorgrond staan van ‘machtsproblematiek’.149 De patiënt kreeg het verzoek samen 

 147 Carp, 1949 a, p. 13.
 148 Carp, 1954 c, p. 166. De ervaringen van Carp kwamen ter ore van Moreno en die vatte de 

Leidse universitaire kliniek op als een propagandacentrum van zijn methode wat het zeker niet 
was, omdat juist in 1950 geen psychodrama werd gebruikt; zie Jaarverslag 1950. Carp vermeldt 
dat in Nederland eerder ervaring was opgedaan met psychodrama in het Militair Hospitaal in 
Austerlitz onder leiding van Barnhoorn.

 149 Carp, 1949 a, p. 59.
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met anderen een toneelspel op te voeren. Carp liet de patiënten een gedramatiseerde 
versie van Schuld en boete van Dostojewski opvoeren – een roman die hij uitvoerig 
had bestudeerd.150 In moderne terminologie is hier sprake van dramatherapie, 
waarin de patiënt in therapeutische zin verder komt door het doorleven van een 
voorgeschreven rol. Bij deze patiënt had de uitbeelding een groeiend inzicht tot 
gevolg, dat in het kader van de individuele gesprekstherapie werd doorgewerkt. Uit 
deze casuïstiek blijkt dat Carp Moreno’s techniek zeker niet standaard overneemt, 
maar deze op originele manier varieert.

Carp beschrijft ook voorbeelden van wat hij sociodrama noemt. De leider bepaalt 
welke conflictsituatie uitgebeeld moet worden en kiest de spelers, op basis van hun 
persoonlijkheidsstructuur. De spelsituaties die Carp als voorbeeld geeft, zouden 
tegenwoordig juist als psychodrama worden gezien omdat ze uitgaan van een 
kernprobleem van de protagonist, de hoofdrolspeler. Er wordt meer overgelaten aan 
de spontane actie van de spelers, die zo mee profiteren van hun deelname aan het spel 
en aan de nabespreking daarvan. Carp vond het in 1949 te vroeg voor een definitief 
oordeel over het psychodrama. Als winstpunten noemt hij dat de collectieve betekenis 
van een conflict duidelijk wordt en dat door de aanwezigheid van anderen vaak 
verzwakking van neurotisch schuldgevoel tot stand komt. Door deelname leert men 
zich beter uiten, wat de ‘immanente verwerkelijkingsdrang’ bevordert. Tevens leidt 
de uitbeelding ertoe dat de patiënt afstand neemt van zijn problematiek en dat het 
isolement wordt doorbroken.151 Een bezwaar is de onechte en gekunstelde situatie. 
Later, in 1955 voegde hij eraan toe dat het probleem bij psychodrama de meestal 
ontbrekende spontaniteit was, niet alleen bij de patiënten maar ook bij de arts.152

Zijn conclusie is dat de dramatiserende therapie kan dienen als voorbereiding voor 
individuele therapie en als suggestieve therapie kan worden opgevat. Als vorm van 
psychocatharsis ‘kan zij zelfs waardevol zijn’.153 Deze conclusie wekt verbazing, zeker 
na de succesvolle voorbeelden die hij beschrijft.

Vanwaar kwam zijn aarzeling om de voordelen van psychodrama te zien? De 
belangrijkste reden hiervoor lijkt te zijn dat hij Moreno’s verklaring van de psy-
chotherapeutische methodiek niet kan onderschrijven; deze is te oppervlakkig, 
te naïef. Carp onderkent daarbij niet dat zijn eigen theoretische onderbouwing 
van de psychotherapie juist het element van spel en van participatie van anderen 
ontbeert. Psychodrama is een vorm van groepstherapie. Voor het groepsproces had 
Carp toen nog weinig oog. Zijn uitgangspunt was de individuele therapie; in het 
optimale geval moest de individuele therapeut de patiënt inzicht ‘geven’. De arts/
psychotherapeut en patiënt beschouwde hij nog als uitgesproken ongelijkwaardig. 
Het was voor Carp in de praktijk eigenlijk ondenkbaar dat de patiënt het therapeu-
tische werk in feite zelf moet doen en dat medepatiënten daarbij wezenlijk zouden 
kunnen helpen, al dacht hij daar dus theoretisch anders over en beschreef hij dat 
wel in zijn geschriften. 

 150 Carp, 1951 e. Carp heeft dit ook besproken op het Internationaal Congres voor Psychotherapie 
in 1951, dat onder zijn voorzitterschap werd gehouden. Zie Carp, 1952 h en 1952 i.

 151 Carp, 1949 a, p.149.
 152 Jaarverslag 1995, p. 28.
 153 Idem, p. 149.
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Carps boek over het psychodrama kan, al evenmin als dat over Adler, door lezers als 
aanbeveling voor de methodiek zijn gelezen. Daarvoor was het te kritisch. Maar de 
toepassing van de methode was ongetwijfeld binnen de Leidse kliniek een stap in de 
richting van de groepstherapie, de sociotherapie en de klinische psychotherapie.

Carp veranderde kennelijk al na enkele jaren van inzicht. Hij schrijft in 1954: ‘Alle 
psychotherapie is in wezen uitbeeldende psychotherapie’.154 De psychotherapeutische 
situatie wordt volgens hem getypeerd doordat de patiënt de rol op zich neemt 
van het kind en de therapeut de rol van een vader- of moeder-imago. Dit komt 
ook naar voren in de uitdrukkingsmotoriek van zowel de patiënt als de therapeut. 
Een dergelijk ‘rollenspel’ is volgens Carp te zien in elke ontmoeting en is een 
onbewust fenomeen, dat in het geval van de therapeutische ontmoeting overdracht 
en tegenoverdracht wordt genoemd. De therapeut moet zijn reactie afstemmen op 
het niveau dat hierbij past, maar hij moet tevens de patiënt ertoe brengen zich op 
een hoger niveau uit te drukken, zodat verbondenheid met anderen in de plaats 
van komt van gebondenheid. De uitbeeldingsmiddelen die hierbij passen noemt 
Carp van intuïtieve aard. Waarschijnlijk bedoelt hij dat in jungiaanse zin. Het 
ontwikkelen van een breder palet van uitdrukkingsmiddelen is niet specifiek voor 
het psychodrama maar geldt voor alle psychotherapie.

Het is moeilijk na te gaan, maar het gegeven dat Carp psychodrama als methode 
invoerde in zijn kliniek en later onderdeel maakte van de klinische psychotherapie, 
zal hebben bijgedragen aan de bekendheid van de methodiek in Nederland. 

5. Groepstherapie
Carp waardeerde het psychodrama in feite nog te weinig als vorm van 
groepstherapie, maar gaandeweg kreeg hij meer oog voor specifieke kenmerken 
van de groep. Als voorzitter van het Internationale Congres voor Psychotherapie 
dat in september 1951 in Leiden werd gehouden, heeft hij de gelegenheid gehad 
uitgebreid kennis te maken met toepassingen van groepstherapie. Zo sprak Foulkes 
over groepsanalytische principes en sprak Frankl over zijn ervaringen met groepen 
in het concentratiekamp!155 Zijn eigen medewerker Stokvis lichtte de begrippen 
groepsspanning en groepsrelaxatie toe. 

In 1952 promoveerde Barentsen op basis van zijn ervaringen in de kliniek bij Carp 
op Bijdrage tot de kennis der techniek der groepspsychotherapie voor volwassenen.156

 154 Carp, 1954 b, p. 108; ook in 1953 o.
 155 S.H. (Michael) Foulkes (1889-1976) is een belangrijke naam in de geschiedenis van de 

groepstherapie, die verbonden is met het begrip groepsanalyse en groepsmatrix. De lezing van 
Foulkes was getiteld: Some similarities and differences between psych-analytic principles and 
group-analytic principles, in: Carp, The Affective contact, 1952. Zie over Foulkes: Berk, Leerboek 
groepspsychotherapie, 2005, p. 62. Viktor Frankl (1905-1997) kwam op basis van zijn ervaringen 
in het concentratiekamp tot de ontwikkeling van zijn logotherapie, soms wel aangeduid als de 
derde Weense psychotherapeutische school, zie ook noot 35.

 156 Barentsen, Bijdrage tot de kennis der techniek der groepspsychotherapie voor volwassenen, 1952, beschrijft 
uitvoerig zijn serie van groepstherapie, p. 78 vv. Zijn boek was gebaseerd op de ervaringen 
opgedaan vanaf 1951. Zie ook Jaarverslag 1952, p. 9.
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Het valt moeilijk na te gaan hoe intensief er met groepen werd gewerkt in de Leidse 
kliniek. Carp deed waarschijnlijk zelf weinig ervaring op en liet de groepstherapie 
over aan Stokvis en aan assistenten onder diens supervisie. We tellen slechts vier 
publicaties van Carp op dit gebied, waaronder Problemen der groepspsychotherapie 
(1953), dat hij samen met anderen schreef in de Psychotherapeutische serie.157 Carp 
schrijft in deze bundel over groepsvorming, groepsselectie en overdracht in de 
groep.

Hij maakt hier een onderscheid tussen menigte, massa en groep. Is de eerste 
een toevallige verzameling mensen, een massa kenmerkt zich door een zekere 
gelijkgestemdheid of door een zeker doel. Een groep – en hij doelt hier op een 
groep in het algemeen – definieert hij als een veel-eenheid, die door bepaalde 
waarden in stand wordt gehouden gedurende een korte of lange tijd. De groep 
heeft een taak en daarom is in een groep een activiteitsaspect te onderkennen. 
Groepsvorming is gericht op het opwekken van dat activiteitsbewustzijn. Daarmee 
hangt het groepsgeweten samen, dat berust op het doorgeven van bepaalde waarden 
in de groep. De groep blijft dynamisch door de steeds wisselende interacties van 
de leden. Volgens Carp spelen zowel actieve als passieve aanpassing een rol; zonder 
actieve aanpassing is een groep ten dode gedoemd.

Carp onderscheidt tussen groepskern en groepssfeer. De groepskern zijn de 
leden die de verandering bewerkstelligen; de groepssfeer wordt bepaald door de 
navolgers die nog weinig geïndividueerd zijn. Daarin wordt de spanning af tussen 
individualiteit en collectiviteit voelbaar.

Het valt op dat Carp zich van een nieuwe terminologie bedient als hij het sociale 
leven in een groep beschrijft. Hij gebruikt hier de term ontmoeting en de zinsnede 
van Binswanger, ‘liebend mit einander sein’. Ontmoeting veronderstelt een zekere 
individualiteit en vindt vooral plaats tussen de leden van de groepskern. In een 
therapeutische groep wordt ook een zekere kameraadschappelijkheid vereist; ook 
hier sluit Carp aan bij Binswanger, die spreekt van een ‘freundschaftlich-liebend mit 
einander sein’.158 Carp bespreekt het verschil tussen een open en gesloten groep 
maar meent dat als er geen in- en uitstroom plaatsvindt de groep vanzelf ophoudt 
te bestaan. Hij kende kennelijk nog niet de gesloten (en in tijd gelimiteerde) 
therapeutische groep.

De groep wordt gekenmerkt door ambivalenties en conflicten en kan als een 
‘persoonlijkheid’ in overdrachtelijke zin gezien worden. Uitvoerig staat Carp stil 
bij het (informele) leiderschap binnen een groep. Terecht stelt hij vast dat door het 
bij elkaar plaatsen van patiënten nog geen ‘groep’ is ontstaan. Daarom tilt hij zwaar 
aan de taak van de therapeut een groep samen te stellen. In zijn beschouwing 
over groepsselectie laat hij verschillende criteria de revue passeren, waarbij hij 
bijzondere aandacht besteedt aan de typologie van Szondi.159 Deze onderscheidt acht 

 157 Carp, 1952 d, 1953 d, 1960 c, 1963 a; er is overlap tussen deze publicaties.
 158 Binswanger werkt deze terminologie uit in Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, 

1942. In het volgende hoofdstuk komen we op hem terug.
 159 In het jaarverslag 1947 staat vermeld dat op grond van ervaringen van Stokvis in Zwitserland 

en Engeland Szondiprofielen werden aangeschaft. Stokvis had al lang de leiding van het 
‘psychologisch laboratorium’ in de kliniek. Rooijmans, a.w., 1998, p. 78, vermeldt dat Stokvis 
psychometrisch onderzoek van groot belang vond, speciaal de Szonditest. Voor zover mij bekend 
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driftfactoren die tot vier driftvectoren kunnen worden gereduceerd. Deze vectoren 
behelzen de erotische behoefte, de zelfhandhaving, de geldingsdrang en de behoefte 
aan contact met de wereld. Carp vereenzelvigt deze met de al vaker gerefereerde, 
door hem gepropageerde personalistische begrippen zelfbehoud, zelfhandhaving, 
zelfontplooiing en zelfovergave. Door vertegenwoordigers van elke driftklasse bijeen 
te plaatsen kan men in theorie een ideale groep samenstellen, maar Carp weet dat 
dit in de praktijk niet haalbaar is. Een andere mogelijkheid van groepssamenstelling 
is gebaseerd op de typologie van Jung en diens ‘Gegensatzprinzip’. Beide methoden 
van groepsselectie hebben volgens hem de status van voorlopigheid.

Ter wille van onderzoek naar overdracht en tegenoverdracht heeft Carp gewerkt 
met een kleine groep van drie opgenomen klinische patiënten, die hij een slaapka-
mer liet delen. De keuze van de patiënten baseerde hij op Jungs typologie en op de 
Szondiprofielen. Dagelijks vond groepspsychotherapie plaats; bovendien waren de 
leden in individuele psychotherapie. Waarschijnlijk twijfelde Carp eraan of groeps-
therapie enig effect kon hebben. Hij stelde verder de vraag of de gelijktijdige indi-
viduele therapie en de groepstherapie door dezelfde therapeut niet een ‘kunstfout’ 
was, maar hij stond er niet bij stil hoe complex dit experiment eigenlijk was.160 Zijn 
conclusie was echter dat de overdracht in de groep snel tot stand kwam en dat de 
hele overdrachtssituatie doorzichtiger was dan verwacht werd.

In het jaarverslag van 1955 onderscheidt Carp twee vormen van groepstherapie, 
een langer durende en een korte groepstherapie. In de langdurige groep – bedoeld 
is zes à zeven maanden – speelt het ontdekkende element een grote rol. Er waren 
meestal twee van dit soort groepen van elk vier patiënten; per week werden drie 
sessies van een uur gehouden. Gaandeweg bleek dat maar weinig patiënten echt 
geschikt waren voor de openleggende vormen. Ook bleek een strikt ‘orthodoxe 
analytische’ houding in deze groepen niet vol te houden. De therapeut moest 
actiever worden en meer individuele duidingen doen.161 De kortdurende groepen 
waren meer suggestief-psychagogisch van karakter; ook psychodrama werd 
hierin gebruikt.162 Carp merkt op dat suggestieve therapie en zeker suggestieve 
groepstherapie veel moeilijker zijn voor de therapeut dan de inzichtgevende 
therapievormen. 

In een latere publicatie noemt Carp als een van de veel voorkomende effecten 
van groepstherapie het opheffen van isolement. Dat betekent een andere wijze 
van kijken, niet meer vanuit de therapeut gedacht, maar vanuit de patiënt.163 Carp 
bleef experimenteren met groepstherapie maar vond deze uiteindelijk toch een 
onvoldoende diepgaande methode; ze diende altijd aangevuld te worden met 
individuele therapie.164

wordt deze al lang niet meer gebruikt. Een uitvoerige bespreking daarvan is te vinden in Esser, 
Karakterkennis en neurosenleer, 1951, deel II, p. 104-218.

 160 In het jaarverslag 1955 stelt Carp dat groepstherapie en individuele therapie beter niet in een 
hand gehouden kunnen worden.

 161 Jaarverslag 1956, p. 34.
 162 Jaarverslag 1955, p. 26 vv.
 163 Carp, 1963 a. Het thema eenzaamheid komt terug in zijn boek uit 1964.
 164 Jaarverslag 1956, p. 36.



195

Carps beschrijving van zijn ervaringen met groepstherapie loopt min of meer gelijk 
op met de ontwikkeling van zijn mensvisie. We zien daarin een verschuiving van de 
mens als centrum in het personalisme naar de mens in relatie tot de ander, zoals die 
werd verwoord door dialogische denkers als Buber en Binswanger. In Carps denken 
over psychotherapie is een parallelle beweging te zien van individuele therapie naar 
therapie in groepsverband. We krijgen de indruk dat het hem moeite heeft gekost 
deze stap naar het denken in relaties te leggen. Toch is hij hierin duidelijk verder 
gegaan dan zijn collega’s Rümke en Van der Horst. Voor zover wij weten is zelfs bij 
hen de term groepstherapie niet te vinden.

6. Sociotherapie
Van de groepstherapie naar de sociotherapie lijkt een vanzelfsprekende ontwikkeling. 
We zagen al dat in het kader van groepstherapie patiëntengroepen binnen de 
kliniek werden samengesteld. Dat paste in de reorganisatie van de kliniek, waarin 
de patiënten een steeds meer actieve rol toebedeeld kregen.

Het begrip sociotherapie heeft een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt; toch 
is nog steeds niet iedereen het over de definitie eens. In de moderne terminologie 
wordt onder sociotherapie alles verstaan wat de sociotherapeut doet. Dat is meestal 
een psychiatrisch verpleegkundige in een gespecialiseerde klinische setting, verant-
woordelijk voor de dagelijkse structuur en het in goede banen leiden van klinische 
groepen. Onder de activiteiten vallen onder meer weekbegin en weekafsluiting, 
dagelijkse evaluaties, het begeleiden van projectmatige activiteiten als leren koken 
en psycho-educatieve bijeenkomsten.165 In Engelstalige landen wordt meestal de 
term milieutherapie gebruikt, in samenhang met het begrip ‘therapeutische ge-
meenschap’, waaraan de naam Maxwell Jones verbonden is.166

Jongerius, een leerling van Carp, legt in zijn historisch overzicht de oorsprong van 
de sociotherapie bij de arbeidstherapie van Hermann Simon. Het ging daarbij niet 
in de eerste plaats om de arbeidproductiviteit maar om de socialiserende invloed die 
van arbeid uitgaat. Van der Scheer heeft in Nederland deze ‘actievere therapie’ met 
succes ingevoerd. Ze werd gemeengoed in psychiatrische inrichtingen, zo ook in 
Endegeest vanaf 1927.167 Jongerius komt tot de volgende operationele definitie van 
sociotherapie: ‘Die vorm van psychotherapie, die zich bezighoudt met het formeren 
van een zo gunstig mogelijk klimaat voor de uitgroei van een persoonlijkheid (het 
doel van elke psychotherapie dus), door middel van het manipuleren met en het 
hanteren van de wereld die de patiënt omgeeft.’168

De andere instelling die de sociotherapeutische benadering ten opzichte van 
de patiënt met zich meebrengt, komt tot uitdrukking in de titel van Carps boek 

 165 Janzing e.a., Handboek voor Milieutherapie, p. 21, 129, zie verder register. 
 166 Maxwell Jones (1907-1990) ontdekte dat een zelfhulpgroep van patiënten een sterk verbeterend 

effect had. Vanaf 1945 ging hij experimenteren met groepsinteracties in het Southern Hospital in 
Darford (Kent). De term ‘therapeutische gemeenschap’ is van Thomas Main. Zie Shorter, a.w., p. 
249.

 167 Jaarverslag van Endegeest, 1931. Zie ook hfst 2.
 168 Jongerius, Sociotherapie in de psychiatrische kliniek, 1963, p. 5. Voor hem was aanvankelijk 

de psychiater de sociotherapeut. In Milieu als Methode. Theorie en praktijk van de methodische 
milieuhantering in de GGZ, 1989, p.107 vv., spreekt hij over de psychiater als milieutherapeutisch 
ingenieur.
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Ondanks alles mens uit 1954.169 De prikkelende titel geeft weer welke verandering 
er in de jaren vijftig plaats vond, vóór, maar ook op weg naar de hoogtijdagen 
van de antipsychiatrie. Onder invloed van de existentiële antropologie, maar zeker 
onder invloed van de milieutherapie werd het beeld van de psychiatrische patiënt 
anders; hij werd mens onder de mensen, en daarmee werden ook de dokter en de 
psychiater gewoner. Heel geleidelijk ging men inzien dat de psychiatrische patiënt 
ook een gewoon leven had en dat hij gezonde kanten had. De benadering in de 
jaren vijftig verschilde hemelsbreed van die in de eerste decennia van de twintigste 
eeuw. Toen gold de badverpleging van Endegeest als modern en moest de patiënt na 
opname eerst veertien dagen het bed houden. Rond 1950 werd van hem activiteit 
gevraagd; sport en spel werden aanbevolen.

Carp behandelt ook de sociotherapie vanuit zijn visie op de grondslagen van 
psychotherapie. Daarbij komt de tegenstelling tussen individualiteit en collectiviteit 
regelmatig aan de orde. Collectiviteit wordt geassocieerd met het gezelschapsleven, 
dat een zekere uniformiteit van zijn leden verwacht. Originaliteit en individualiteit 
staan op gespannen voet met collectiviteit; het individu is in zekere zin niet 
aangepast. Bij individualiteit moet men ook aan het individuatiebegrip van Jung 
denken. De aanpassing aan de collectiviteit is een passieve in tegenstelling tot de 
actieve aanpassing, waarbij men zichzelf verwerkelijkt en zich juist daardoor in 
dienst kan stellen van de gemeenschap.170 Sociotherapie wordt door Carp opgevat 
als ‘actieve aanpassingstherapie’, gericht op ‘doen voor de ander’ en dus op een 
eigen individuele wijze van samenleven. ‘De geesteszieke Mens blijft als Mens een 
Gemeenschapswezen, d.w.z. streeft ondanks alles naar bepaalde vormen en wijzen 
van samen-zijn.’171 Na een periode waarin de psychiatrie de nadruk legde op de 
genetische factoren is volgens Carp een bezinning op de algemeen-menselijke 
factoren aan de orde. In het samen-zijn ligt de noodzaak tot activiteit ten dienste 
van de ander. De mens is hier allereerst homo faber. Door het doen ‘ontwerpt’ de 
mens zijn wereld – in de taal van het existentialisme uitgedrukt.

Activiteit kan ook alleen de functie hebben van driftmatig afreageren of van het 
uitoefenen van een machtsdrift. Sociotherapie is dan gericht op ‘(…) de Homo 
faber in de geesteszieke te brengen tot een volwaardig samen-zijn met de ander in 
een doen “met” en “voor” de ander.’172 Sociotherapie moet op het juiste ontwik-
kelingsniveau aansluiten. Al in een spelvorm kan contact worden aangeboden. Als 
er sprake is van een ernstig defect is de sociotherapie er toch op gericht, dat de 
patiënt zichzelf leert verdragen.

Carp blijkt in navolging van Franse auteurs als Sivadon en Daumézon sociotherapie 
als een omvattend begrip te zien, waaronder, in moderne termen, activerende en 
non-verbale therapieën en zelfs groepstherapie kunnen worden begrepen. Elk van 
deze vormen moet de therapeut zo aanbieden dat aansluiting wordt gevonden en 
individuatie wordt bevorderd. Als Carp de Franse auteurs vergelijkt met de boven 
genoemde Simon valt dat uit in het nadeel van de laatste; deze gaat te zeer van 

 169 Carp, 1954 b, bevat diverse opstellen over psychotherapie, psychodrama en sociotherapie. 
 170 Carp, 1954 b, hfst 3; 1951 a, hfst 22. Zie ook noot 72.
 171 Carp, 1954 f, p. 22.
 172 Idem, p. 25.
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een biologisch mensbeeld uit en dat leidt tot ‘dressaatvorming.’173 Voorop staat het 
bevorderen van verantwoordelijkheid ten dienste van de gemeenschap. Carp ziet 
de Amerikaanse stroming in de sociotherapie, waaronder hij Sullivan noemt, als 
eenzijdig. In die benadering ligt – evenals bij Adler – de nadruk op de gemeenschap 
en dat gaat ten koste van de individualiteit. 

Sociotherapie appelleert aan verantwoordelijkheid en vraagt om een persoonlijk 
antwoord. ‘Zij neemt de geesteszieke eveneens bij het woord en bovenal bij de 
daad door hem te brengen tot een taak te samen en voor de ander.’174

De term sociotherapie verbreedt hij later: ‘Feitelijk is dus alle psychotherapie 
in wezen sociotherapie’, want psychotherapie is gericht op het scheppen van 
mogelijkheden tot samenleven.175

Wat betekenden deze opvattingen nu voor de praktijk? In de Jelgersmakliniek werd 
vanaf 1952 geëxperimenteerd met de sociotherapie. Dat leidde tot een doorbreking 
van de klassenverpleging, maar ook van de oude praktijk van de arbeidstherapie.176 
Het was echter een moeizame zaak om alle patiënten tot activiteit te bewegen. Carp 
klaagt vooral over vrouwen. ’Nog te veel vrouwelijke patiënten “genieten” bedrust 
of verpozing in het tegen elkaar wedijveren bij het uitmeten van ziektesymptomen 
en klachten en in het kwaadspreken over anderen.’ Ook kostte het moeite om de 
artsen en de verpleging op één lijn te krijgen. Carp vond dat de artsen te weinig 
de hand hielden aan de dagorde.177 

Met de invoering van de sociotherapie werden vijf zaalgroepen samengesteld, 
waarvan drie gemengd waren. Carp vermeldt niet waarom hij tot deze indeling 
kwam. Het viel op dat de ongemengde groepen zich achtergesteld voelden ten 
opzichte van de gemengde groepen. In de gemengde groepen hadden de man-
nelijke patiënten het moeilijk om een goede manier van omgaan met de vrouwen 
te vinden. Aan het uiting geven aan verliefdheden moest men grenzen stellen. Een 
positief gevolg van deze veranderingen was uiteindelijk dat patiënten minder op-
gingen in zelfbeklag. 

De leiding van de sociotherapie lag in handen van een gevorderde arts-assistent, in 
opleiding tot psychiater; hij coördineerde besprekingen met verpleging, activitei-
tenbegeleiders en patiënten. Geleidelijk deden ook vormen van creatieve therapie 
hun intrede.178

Eénmaal per week kwamen alle groepen samen onder leiding van een patiëntenraad. 
Deze patiëntenraad werd samengesteld uit vertegenwoordigers van alle zaalgroepen. 
Nieuwe patiënten werden verwelkomd en men besprak vragen over de dagindeling. 

 173 Idem, p. 48. 
 174 Idem, p. 46. H.S. Sullivan was een van de belangrijkste vernieuwers van de psychoanalyse in 

Amerika; hij ontwierp een interpersoonlijke theorie voor de psychiatrie.
 175 Carp, 1960 h, p. 246.
 176 Men kon verpleegd worden in verschillende klassen afhankelijk van de financiële middelen; de 

patiënten uit de hoogste klassen genoten meer voorrechten, hadden betere slaapgelegenheid, 
maaltijden etc. 

 177 Jaarverslag 1952.
 178 Jaarverslag 1956, p. 32. Carp schreef een artikel over de diagnostische aspecten van ‘picturale 

expressie’, 1963 a.
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De raad had eenmaal per week overleg met de ‘leider der kliniek’, zoals Carp zichzelf 
in jaarverslagen betitelt. Allerlei kwesties betreffende de activerende therapieën in 
dit overleg werden besproken. De patiëntenraad werd als een aparte therapeutische 
groep behandeld, met de bedoeling dat deze, als groepskern binnen de grote groep, 
de waarden van verantwoordelijkheid en vrijheid als het ware kon doorgeven aan de 
andere patiënten. Van een terugkoppeling naar de ‘zaalgemeenschap’ kwam echter 
niet altijd veel terecht.

De patiënten maakten een tijdschrift dat maandelijks onder de naam De Barometer 
verscheen. Uit de jaarverslagen blijkt dat daarin ook ruimte was voor kritiek op 
de hoofdverpleegkundige en zelfs op de hoogleraar. We noemden al eerder de 
sportactiviteiten en ontspannings- en dansavonden die vanaf 1948 georganiseerd 
werden. De verpleging stimuleerde patiënten daaraan deel te nemen. Het lezen werd 
bevorderd evenals het houden van voordrachten door de patiënten. 

Nieuw was ook een systeem van patronage, waarbij patiënten een andere patiënt 
onder hun hoede kregen. De psychotherapeut selecteerde de patiënten die hiervoor 
geschikt zouden zijn. 

De stap naar de samenleving werd gemaakt door excursies en het bijwonen van 
concerten. Daarbij is het goed te bedenken dat patiënten veelal langdurig opgenomen 
waren. Ook werd onderling contact na ontslag bevorderd.

Dit alles ging natuurlijk niet zonder moeilijkheden. Het vereiste scholing van 
het verplegend personeel. Een ander probleem was de groepssamenstelling. Carp 
maakte daarbij gebruik van Szonditests in combinatie met de typologie van Jung, 
zoals hierboven al beschreven. Zijn mening was dat de therapeutische groep niet 
meer dan vier patiënten kon bevatten. Deze groepsselectie viel in de praktijk echter 
vaak niet goed uit.179

Sociotherapie werd bij Carp een verheven thema. Van sociotherapie is volgens Carp 
eigenlijk al sprake in de therapeutische ontmoeting van een patiënt met een therapeut, 
maar hij zag in dat een verbreding naar het interpersoonlijke vlak in alle contacten 
tussen patiënten en hun omgeving nog meer perspectief bood. De sociotherapie 
diende samen te gaan met een therapie op dieptepsychologische beginselen. Deze 
twee vulden elkaar aan: ‘Zelfontdekking zonder ontdekking van de band met de 
evennaaste is slechts – zij het dan ook een zeer belangrijke – stap in de richting ener 
genezing.’180 

Opmerkelijk genoeg heeft Carp na 1955 nauwelijks meer over sociotherapie 
geschreven. P.J. Jongerius werkte het thema in zijn proefschrift en in zijn verdere 
werk in de Viersprong uit. De klinische psychotherapie in Nederland kwam daar 
pas echt van de grond, maar is zonder het ontginnend werk van Carp niet goed te 
denken.

Carp was met de sociotherapie binnen de universitaire wereld en binnen 
de inrichtingspsychiatrie zijn tijd vooruit. Carps eigen rol was hierin die van 
organisator van het grote geheel, de leider van de kliniek met wie de patiëntenraad 
kon overleggen. Binnen het Militair Hospitaal in Austerlitz en ook onder leiding 

 179 Interview met Jongerius.
 180 Carp, 1954 f, p. 69.
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van H. van der Drift, geneesheer-directeur van Wolfheze vonden ook wel aanzetten 
plaats, maar in de universiteitsklinieken was dit geheel nieuw.181 Mogelijk heeft in 
dit geval het isolement waarin de kliniek verkeerde ten opzichte van het academisch 
ziekenhuis en ten opzichte van het grote psychiatrisch ziekenhuis Endegeest in het 
voordeel gewerkt.

7. Psychotherapie als catharsis
In Psychocatharsis: een critische uiteenzetting uit 1958 geeft Carp een eenvoudige 
omschrijving van psychotherapie. Alle psychotherapie is in feite psychocatharsis, 
‘bevrijding van de geest van de oorzaken die verdere ontplooiing belemmeren.’182

Het gaat in een werkelijk gesprek om ‘zelfbevrijding’. Elementen uit een thera-
peutisch gesprek zijn bekentenis en loutering. Carp vergelijkt de loutering met de 
spijsvertering. De vergelijking klopt slechts voor een deel, want het aandeel van de 
mensbeschouwing in psychotherapie is wezenlijk.

Carp bespreekt in zijn boek heel verschillende methoden: de hypno-catharsis van 
Breuer en Freud, de methode van Frank, de penthotalroes, de dagdroomtherapie 
van Desoille, de counseling van Rogers, het psychodrama, en de logotherapie. De 
heterogeniteit van de methoden wekt enige verbazing. Bij nadere bestudering blijkt 
dat naast het gemeenschappelijke element van de (gepretendeerde) catharsis, deze 
methoden ooit of in de jaren vijftig toegepast werden in de Jelgersmakliniek. 

Zo wordt de psychocathartische methode van Ludwig Frank besproken met 
enige casussen, waarvan één een behandeling van 25 jaar geleden betrof. Deze 
methode vindt Carp achterhaald. Het is aannemelijk dat Carp een zekere mate van 
volledigheid heeft willen nastreven met zijn Psychotherapeutische serie, wat heeft 
geleid tot een boek waarin zo sterk uiteenlopende en deels achterhaalde methodes 
worden beschreven. De hypno-cathartische methode van Breuer en Freud kon 
daarbij dienen om de theorie van het ingeklemde affect, samen met een historisch 
exposé over de ontwikkeling van de neurosenleer, ten tonele te voeren.183 Het zal 
geen verbazing wekken dat Carp kritiek heeft op de mechanistische beeldspraak 
van een ingeklemd affect. In zijn opvatting speelt hierbij zelfregulatie een grote 
rol en stimuleert de psychocathartische methode het vermogen tot zelfregulatie. 
Passend in de denkwijze van Carp is dat niet het afreageren van affecten door 
middel van therapie het essentiële werkzame element is, maar dat het gaat om 
invoeging in de belevingscontinuïteit, door het in het gesprek verkregen inzicht. 
De hypno-cathartische methode van Breuer en Freud situeert Carp tussen de 
suggestieve methoden en de psychoanalyse in. Het is echter niet eenvoudig aan 
de hand van het gegeven voorbeeld te begrijpen waarom de methode in dit boek 
een plaats heeft gekregen. Hoewel een expliciete hypnotische procedure niet wordt 
toegepast, lijkt de opgevoerde patiënt vaak wel in een hypnoïde toestand te raken. 

Carp paste in zijn kliniek diverse psychocathartische methoden toe. Men krijgt de 
indruk dat hij via ‘trial and error’ de verschillende procedures op hun waarde wilde 

 181 Recent is het werk van H. van de Drift in Psychiatrisch Ziekenhuis Wolpheze onder de aandacht 
gebracht. Zie: Vijselaar, e.a. Van streek. 100 jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland, 
2006. Zie ook Carp, 1957.

 182 Carp, 1958 d, p. 7.
 183 Idem, p. 24.
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onderzoeken, dat hij, kortom, experimenteerde. Dat hij in vele gevallen onduidelijk 
is over de indicatiestelling, lijkt hiervan een gevolg. Zo werd gebruik gemaakt van 
narcoanalyse, met behulp van penthotal of van koolzuur. De penthotalroes was 
in Nederland onderzocht door Poslavsly en werd in Utrecht ook toegepast.184 In 
Leiden werd de penthotalroes in ieder geval vanaf 1950 gebruikt.185

Carp zoekt de verklaring voor de werkzaamheid in voor hem bekende richting: 
door de penthotal zou de suggestibiliteit worden versterkt. Het materiaal dat 
opduikt tijdens een roes is volgens hem afkomstig uit het voorbewuste. De patiënt 
blijkt van de naar boven gekomen herinneringen een groot deel vergeten te 
zijn als hij weer helder is. Carp had niet echt waardering voor de methode. Het 
was ‘(…) een wijdse benaming voor min of meer stuntelige pogingen de in zijn 
uitdrukkingsvermogen al te zeer belemmerde patiënt in een roestoestand enkele 
brokstukken zijner levensgeschiedenis te ontfutselen.’186 In Carps boek ligt het 
accent dan ook op de uitvoerige nabespreking met de patiënt, waarin ordening 
van het materiaal en herstel van de belevingscontinuïteit nagestreefd worden. De 
herbeleving vindt plaats met hulp van de psychotherapeut die hier de functie heeft 
van mentor. Angstreductie komt tot stand door de eigenschappen van penthotal 
in combinatie met de verwachting dat ontspanning zal optreden. Belangrijker is 
echter het vervolg. ‘Tot de catharsis behoort echter als iets essentieels de verzoening 
en de bevrijding.’187 ‘De verzoening komt tot stand met de werkelijkheid van de 
belevingsgeschiedenis. De aanvaarding ervan geschiedt met de hulp van de leidsman, 
welke in de persoon van de psychotherapeut is vertegenwoordigd.’188 

We zullen niet in detail ingaan op alle methoden die Carp in Psychocatharsis 
bespreekt. Ondanks de uitgebreide (hoewel niet altijd volledige) beschrijving van de 
methoden blijkt steeds weer dat de kern van psychotherapie volgens Carp niet bij 
de methode ligt, maar bij de therapeutische ontmoeting en bij de verandering die in 
de persoon plaatsvindt. Deze verandering kan worden aangeduid als zelfbevrijding, 
loutering, verzoening. In deze lijn wordt de mechanistische theorie achter de 
dagdroomtherapie van Desoille afgewezen en de methode geïnterpreteerd als het 
begeleiden van een patiënt bij een spirituele reis. De therapeut is te vergelijken met 
de rol van Vergilius en Beatrice die de hoofdpersoon uit de Divina Commedia van 
Dante vergezellen.

8. Rogeriaanse psychotherapie als catharsis?
Een uitzondering maken we voor de methode van Rogers, toen nog door hem 
aangeduid als ‘non-directive counseling’. De hedendaagse psychotherapeut denkt 
bij Rogers waarschijnlijk niet aan catharsis. Rogers heeft een enorme invloed 

 184 A. Poslavsky, later hoogleraar in Utrecht, was hierop gepromoveerd bij Rümke. Zie De Waardt, 
a.w., 2005, p.191.

 185 Jaarverslag 1950; jaarverslag 1952, p. 8, meldt 19 behandelingen. Onduidelijk is in welk jaar 
ermee werd begonnen.

 186 Jaarverslag 1950.
 187 Carp, 1958 d, p. 41. Ik vermeld deze methode hier ook omdat Carps opvolger Bastiaans grote 

bekendheid kreeg, gepaard aan veel ophef en controverses, met zijn LSD- therapie. De methode 
van de narcoanalyse was dus niet nieuw in Leiden en zeker niet door Bastiaans geïntroduceerd, 
al paste deze de methode wel toe voor de speciale indicatie van de oorlogsslachtoffers.

 188 Idem, p. 44.
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gekregen in het psychotherapeutische landschap met zijn ‘client-centered therapy.’ In 
Nederland is het één van de hoofdstromen van de psychotherapie geworden. Iedere 
psychotherapeut is bekend met de therapeutische factoren, waarvan Rogers lang heeft 
gedacht dat deze voldoende zouden zijn om een verandering tot stand te brengen. 
De therapeut moet echt zijn, congruent en dient de patiënt – de cliënt zoals deze 
ging heten – onvoorwaardelijk te aanvaarden. Aan Rogers komt de eer toe dat hij als 
een van de eersten onderzoek heeft gedaan naar deze therapeutische factoren en zo 
een impuls heeft gegeven aan een hele onderzoekstraditie in de psychotherapie. 

De geschiedenis van de rogeriaanse psychotherapie in Nederland begint met 
de introductie ervan door L.N.J. Kamp, de latere hoogleraar kinderpsychiatrie in 
Utrecht (1963-1980).189 Kamp werkte van 1947 tot 1948 in Rogers’ kliniek en nam 
de therapie mee naar de Utrechtse psychiatrische universiteitskliniek. De invloed 
van Rogers is onmiskenbaar in wat Rümke later over gesprekstherapie schrijft.190 
Volgens Rümke zijn al zijn therapieën gesprekstherapie, een term die vaak voor de 
rogeriaanse therapie werd gebruikt. Als minimumeisen voor de therapeut stelt hij het 
vermogen werkelijk te luisteren, en de ander kunnen accepteren zoals hij werkelijk 
is. Rümke schrijft dat hij ‘iets’ van de methode van Rogers ‘inschakelt’ als het gaat om 
het helder verwoorden. De hele teneur van zijn bespreking van gesprekstherapie is 
echter rogeriaans. Zo gebruikt hij ook de termen ‘stromend zijn’ of ‘in wording zijn’; 
deze passen in de rogeriaanse visie op het psychotherapieproces.

Het zijn later vooral de psychologen die gezichtsbepalend worden voor de 
cliëntgerichte benadering in Nederland. In 1952 wordt het mogelijk empirische 
psychologie te studeren binnen de ‘verenigde faculteiten’, terwijl daarvoor de 
psychologie ressorteerde onder de wijsbegeerte, in de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte.191 Het aantal psychologen groeit dan gestaag. In 1949 wijdt Van Lennep, 
psycholoog en hoogleraar in Utrecht vanaf 1949, een overzichtsartikel aan Rogers. In 
Leiden introduceerde A.M.J. Chorus, vanaf 1947 hoogleraar psychologie, in 1953 de 
rogeriaanse therapie. Ook J.H. van den Berg, hoogleraar in de conflictuologie vanaf 
1956 en later een zeer bekende psychiater door zijn ‘metabletische’ studies, zou de 
beoefening van de methode hebben bevorderd.192 Carp introduceerde de methode 
in 1956-1957 in zijn kliniek, tegen de zin van zijn psychoanalytisch georiënteerde 
staf. 193

Carp is in zijn bespreking van de methode van Rogers uitgesproken kritisch. 
Hij gaat daarbij, zoals steeds, van zijn mensvisie uit en van zijn theorie over 

 189 Swildens, Historie Rogeriaanse opleiding in Nederland, 1980.
 190 Rümke, Psychiatrie, dl. III, p. 419-423.
 191 Eisenga, Geschiedenis van de Nederlandse psychologie, 1978, p.179.
 192 Swildens, a.w. Daarbij past mijns inziens de kanttekening dat Van den Berg zich in Leven in 

Meervoud, 1963, uiterst kritisch uitlaat over Rogers. Men leest daar, p. 233 vv.: ‘dat de nieuwe 
methodiek een gespreksvorm aanbeveelt die behalve nieuw ook vreemd, zelfs zonderling te 
noemen is.’ Evenals Carp vindt hij een counselor die geen raad geeft merkwaardig. Zijn kritiek 
culmineert in het vileine zinnetje: ‘De counselor doet niets.’ Swildens onderbouwt zijn bewering 
ook niet. Op grond van het oeuvre van Van den Berg meen ik dat deze nooit een rogeriaan kan 
zijn geweest.

 193 Swildens, a.w., p. 244. Swildens, zelf leerling van Carp, voegt er aan toe: ‘staf is een groot woord 
voor die dierbare groep vertraagde adolescenten die het moeilijk hadden met hun hyper-
erudiete, vaderlijke hoogleraar.’
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therapeutische factoren. Rogers stelt zijn therapeut voor als niet-directief en 
miskent daarmee volgens Carp het suggestieve element in elke therapie. Volgens 
Carp is het empathische begrip van Rogers in feite niet een kritiekloze aanvaarding 
van wat de patiënt zegt. In het scherper formuleren daarvan en in het teruggeven 
aan de patiënt ligt een niet-kwetsende vorm van kritiek besloten; de therapeut 
houdt daarmee een spiegel voor. Dat Rogers de neurotische levenshouding niet 
accepteert, vindt Carp terecht. Het gaat hem er echter om dat Rogers iets anders 
zegt dan hij doet. Het is geen ‘unfailing hour of acceptance’, maar onuitgesproken 
kritiek.194 Carp maakt ook de vergelijking met de biecht en de psychoanalyse. Bij 
beide procedures speelt het zwijgen een grote rol. Volgens hem kan het zwijgen van 
de therapeut, ook bij de rogeriaanse methode, nooit neutraal zijn. ‘Het zwijgen van 
de psychotherapeut doet het geweten van de patiënt spreken.’195

Het is voor hem de vraag hoe met deze methode catharsis kan worden bereikt. 
Het antwoord van Rogers vindt hij onbevredigend. In de ‘neutrale’, spiegelende 
houding van de therapeut zou de patiënt volgens Rogers een andere levenshouding 
zien en dat werkt bevrijdend. ‘De volgehouden ‘non-directieve’ houding van de 
psychotherapeut blijkt inderdaad ten zeerste geschikt als blijvend appèl aan de 
intuïtie van de patiënt.’196 Maar voor Carp was het de vraag of de patiënt daarmee 
ook inzicht in zichzelf zou kunnen verwerven; hooguit zou het realiteitsprincipe 
en het geweten worden versterkt.

Carp dacht dat vooral goed geïntegreerde personen en mensen in de stijgende 
levenslijn baat konden hebben bij de methode; bij sterke overdracht en passiviteit 
vond hij de methode minder geschikt.

Het is evident dat Carp deze methode niet echt kon omarmen. De mensvisie van 
Rogers viel nog op één lijn te brengen met die van Carp, maar het uitgangspunt 
van de gelijkwaardigheid tussen therapeut en cliënt was toch geheel anders dan de 
positie die Carp de psychotherapeut toedacht als helper van een mens in nood.

Carp is van mening dat psychocatharsis ten grondslag ligt aan elke psychotherapie. 
Maar we zagen ook dat hij de vormen van psychotherapie toetst aan de psycho-
analytische therapie. In elke psychotherapeutische situatie is immers sprake van 
overdracht en tegenoverdracht. In de terminologie van Carp komt die voort uit 
de gebondenheid aan een kinderlijke houding, of anders geformuleerd aan een 
neurotische levenshouding waarbij de verantwoordelijkheid ontweken wordt. Elke 
psychotherapie moet leiden tot inzicht en tot het krijgen van een andere levens-
houding. Daarbij komt een andere verhouding met het Zelf tot stand. In die zin is 
elke psychotherapie ook een bevrijding en een zelfbevrijding.

Hoe komt nu deze zelfbevrijding tot stand? In de ontwikkeling van Carps denken 
op het gebied van de psychotherapie zijn twee elementen van groot belang. Een 
eerste element is het verband tussen de mensbeschouwing en psychotherapie. De 
mensbeschouwing die ten grondslag ligt aan psychotherapievormen toetst Carp aan 
zijn spiritualistische mensbeschouwing. Het tweede element is de therapeutische 

 194 Carp, a.w., p. 87.
 195 Carp, a.w., p. 88.
 196 Idem, p. 91.
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relatie. De confrontatie tussen de mensbeschouwing van de therapeut en die van 
de patiënt doet zich immers ook voor in de therapeutische relatie. Dit samenspel 
tussen arts en patiënt wordt gekarakteriseerd als een ontmoeting van mens tot 
mens. De therapeut moet de patiënt al bereiken op het niveau van de overdracht, 
maar vervolgens dient hij hem ook op een hoger niveau te brengen. Zelfbevrijding 
houdt verband met het vermogen zichzelf uit te drukken. In de visie van Carp is dat 
‘gehoorgeven aan de immanente drang tot zelfverwerkelijking’.197 Deze visie vloeit 
voort uit het personalisme dat in Carps hele werk te vinden is, maar krijgt een 
diepere betekenis doordat zij aansluit bij Jungs visie op individuatie. ‘Door verhoging 
van het uitdrukkingsniveau, door bevordering van het uitbeeldingsvermogen, 
door stimulering der intuïtieve spontaneïteit opent alle psychotherapie de weg tot 
zelfbevrijding, welke uiteindelijk voert tot zelfverwerkelijking.’198 Zelfbevrijding 
voert de mens naar een spiritueel niveau en bevrijdt hem van de angst om de eigen 
existentie. In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe Carps mensbeschouwing 
gegroeid is in confrontatie met de existentieel-fenomenologische literatuur en de 
wijsgerige antropologie.

Conclusie
Carp heeft een groot deel van zijn werk aan de psychotherapie gewijd, zowel in 
theorie als in praktijk. Zijn kliniek kreeg een steeds duidelijker psychotherapeuti-
sche signatuur en werd een van de eerste academische neuroseklinieken in Europa, 
waarin klinische psychotherapie werd bedreven.199

Carp heeft veel nieuwe en vaak ook nu nog gangbare methoden beproefd 
of medewerkers aangezet ermee te experimenteren. Dat getuigt van een grote 
wetenschappelijke openheid, gebaseerd op het besef dat er geen overkoepelend 
paradigma was. In elke psychotherapiemethode trof hij wel iets dat hij waardevol 
vond.

Geleidelijk aan ontwikkelden zich bij hem enkele ideeën die de toetssteen 
vormden voor elke vorm van psychotherapie. Centraal stonden in zijn visie de 
grondslagen van de psychotherapie. Hoewel het element van inzicht geven nooit 
ontbrak en de psychoanalytische theorie als referentiekader aanwezig bleef, zag 
Carp psychotherapie aan het eind van de jaren dertig als re-educatie. Later vond 
hij het cathartische element van groter belang, in zijn eigen interpretatie als ‘zelf-
bevrijding’. Dit idee sloot aan bij Carps personalistische visie op de mens, die zich 
als persoon verwerkelijkt of, in jungiaanse terminologie, individueert.

Een tweede grondslag was de nadruk op de mensvisie. Het was voor de therapeut 
van belang zijn eigen levens- en mensbeschouwing te kennen, maar hij moest tevens 
aansluiten bij de – meestal niet verwoorde – mensbeschouwing van de patiënt. 
De mensbeschouwing was verder een criterium voor toetsing van elke vorm van 
psychotherapie. Een biologische of mechanistische mensvisie schoot tekort en 
daarom ook de methode die zich daarop baseerde; deze behoefde aanvulling. Carp 

 197 Idem, p. 133.
 198 Idem, p. 133.
 199 Carp, 1957. Carp spreekt van de oudste psychotherapeutische kliniek in Nederland. Ik heb 

geen voorbeelden kunnen vinden van andere Europese universitaire centra voor ‘klinische’ 
psychotherapie. 
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toont zich aanhanger van een spiritualistische mensvisie; de mens is niet slechts 
homo natura of homo reagens, maar homo spiritualis. Het geestelijke aspect komt 
tot uitdrukking in het gericht zijn op waarden, waarvan de belangrijkste vrijheid 
en verantwoordelijkheid zijn. Het doel van elke psychotherapie is uiteindelijk dat 
de patiënt in staat is die waarden zelf te verwezenlijken. Volgens Carp is de mens 
ten diepste een religieus wezen. De psychotherapeut dient de patiënt echter vrij te 
laten in zijn keuze voor een bepaalde levensbeschouwing.

Een derde aspect is de nadruk op de arts-patiëntrelatie. Deze is in Carps optiek 
veel meer van belang dan de methode. In het vroege werk komt dit tot uitdrukking 
in de visie dat elke vorm van psychotherapie suggestieve elementen bevat. Die zijn 
geen bijzaak, maar een wezenlijke vorm van beïnvloeding, louter op grond van het 
gegeven dat de patiënt zich met problemen tot de therapeut wendt. De therapeut 
is van meet af aan bekleed met een magisch prestige en omgekeerd wendt de 
patiënt zich met een verwachting van hulp naar de therapeut. De verhouding 
tot de therapeut is daardoor altijd voor een deel regressief-kinderlijk gekleurd. 
Psychotherapie is dan ook gericht op het bewerken van die verhouding, omdat 
de patiënt van ‘gebondenheid tot verbondenheid’ moet komen. Of anders gezegd: 
de patiënt moet individueren. Deze nadruk van Carp op de verwachtingen van 
de patiënt doet denken aan de theorie van Jerome Frank in Persuasion and healing 
(1961). Centraal bij Frank is de gedachte dat de patiënt gedemoraliseerd is en dat in 
vele vormen van psychotherapie en magische procedures dezelfde therapeutische 
factoren werkzaam zijn. We kunnen stellen dat Carp met zijn intensief vergelijkend 
kwalitatief psychotherapie-onderzoek een vroege (en wellicht eerste) editie van 
een theorie over de ‘common factors’, de zogenaamde ‘aspecifieke’ factoren, heeft 
geleverd.

Met zijn onderstreping van de belangrijke werking van suggestie in elke therapie 
ondermijnde Carp de psychoanalytische behandeltheorie. Freud had zich immers 
in zijn ontwikkelingsgang proberen los te maken uit de hypnotisch-suggestieve 
traditie en was van mening dat zijn ‘talking cure’ alleen via het woord werkte. Juist 
op dit punt is het verschil tussen Carp en Freud maximaal.

Carp is altijd trouw gebleven aan het psychoanalytische referentiekader als 
theorie over de persoonlijkheid, maar in de praktijk zag hij de psychoanalytische 
methode als slechts een van de mogelijkheden voor psychotherapie en zeker niet 
de meest bruikbare. 

In het vorige hoofdstuk bleek al dat Carp wel enige jungiaanse inzichten in zijn 
therapieën gebruikte, maar niet een echte jungiaanse therapeut was. De centrale 
vondst van Jung was voor hem de notie van de individuatie en die paste geheel 
in zijn visie op de essentie van psychotherapie. We zagen dat hoewel Carp de 
adleriaanse leer als simplistisch afschilderde, diens methode een blijvend instrument 
is geworden in Carps therapeutisch arsenaal. 

In de kliniek en de polikliniek in Leiden werden vanaf de jaren dertig naast de 
hypnose al verschillende suggestieve therapievormen gebruikt. Later werden diverse 
cathartische therapievarianten toegevoegd zoals de penthothal-catharsis. Van meer 
voorbijgaande aard zijn de dagdroomtherapie en de rogeriaanse therapie geweest. 
Zij konden de toets der kritiek niet doorstaan. In de lijn met Carps opvattingen 
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bleef de door Hugenholtz beschreven psychagogische methode – hoe vaag ook 
methodisch omlijnd – een belangrijk aandeel uitmaken.

De groepstherapie en het daaraan verwante psychodrama kregen in de Leidse 
kliniek een blijvend onderdak. In het verlengde van de groepstherapie was de so-
ciotherapie als methode het meest geschikt om de patiënt ‘het zijn voor de ander’ te 
demonstreren en zo de wezenlijke waarden van vrijheid en verantwoordelijkheid 
tot uitdrukking te brengen. De omvorming van de kliniek tot een sociotherapeu-
tische gemeenschap was een belangrijke impuls voor de latere ontwikkeling van de 
therapeutische gemeenschappen in Nederland. Jongerius nam als erfenis uit Leiden 
niet alleen de sociotherapie maar ook de psychagogie en de adleriaanse methodiek 
mee.

In vergelijking met de klinieken in Amsterdam en Utrecht was Leiden in de 
jaren 1945 tot 1960 het Mekka van de Nederlandse psychotherapie. Gemeten 
naar de diepgang van analyse en de breedte van blik heeft Carp in vergelijking 
met zijn collega-hoogleraren psychiatrie zonder twijfel de grootste bijdrage aan de 
psychotherapie in Nederland geleverd. We noemden al enige malen Rümke, die 
psychotherapie zeker belangrijk vond, maar er in zijn publicaties toch betrekkelijk 
weinig aandacht aan gaf. Nog minder is dat het geval bij Van der Horst. Deze 
was ook niet geporteerd voor een specifieke psychotherapieopleiding buiten de 
specialisatie tot zenuwarts. 

In ons slothoofdstuk stellen we de vraag waardoor Carps werk onbekend is geraakt. 
Hij heeft dat lot niet verdiend. In zijn hoogtijdagen was hij zijn tijd vooruit. Hij was 
een voor Nederland unieke promotor van de psychotherapie; zijn nalatenschap op 
dat gebied is nog steeds te traceren. De klinische psychotherapie, de sociotherapie 
en de groepstherapie hebben in Leiden hun wortels. De tijd heeft Carp in een 
aantal ideeën gelijk gegeven. Uit psychotherapieonderzoek is duidelijk geworden 
dat inderdaad diverse psychotherapiemethoden even goed werken, en – belangrij-
ker – dat de therapeutische relatie een cruciale factor is in het effect van psycho-
therapie. Carp benadrukte voorts dat elke arts gebruik maakt van elementen van 
psychotherapie. Dit inzicht is terug te vinden in hedendaagse eindtermen van de 
medische opleiding.200

 200 Zie Raamplan 2001 Artsopleiding. Dit bevat passages over het therapeutisch gesprek 
waartoe elke arts in staat moet zijn en de vereiste vaardigheden om om te gaan met sociaal-
psychologische problemen.
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Hoofdstuk 6 

ONVOLTOOIDE TWEE-EENHEID 
VAN ANTROPOLOGISCHE PSYCHIATRIE 
NAAR WIJSGERIGE ANTROPOLOGIE

Aan de subjectiviteit van het menselijk-zijn wordt nog te weinig aandacht geschonken 
ofschoon deze het is, welke aan het mens-zijn een zin verschaft, een betekenis toekent en een 
waardigheid verleent.
Carp, Toekomstige Psychiatrie, p. 204.

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt Carps ontwikkeling in de jaren vanaf 1959 geschetst als 
een beweging van antropologische psychiatrie naar wijsgerige antropologie. Daarin 
kan men de ontwikkeling van wijsgerig onderlegde psychiater naar filosoof zien. 
Carp zou echter de laatste zijn om zichzelf als filosoof te beschouwen. Hij excuseert 
zich meermalen tegenover zijn lezers en stelt zich nog al eens voor als een leek op 
wijsgerig gebied, een opzichtig vertoon van valse bescheidenheid, mogelijk met een 
verborgen motief. Hij blijkt immers zeer belezen, al is vaak duidelijk dat hij zich niet 
systematisch verdiepte in wijsgerige werken. Hij is zeker vertrouwd geweest met het 
werk van Nietzsche en Schopenhauer, Jaspers, Marcel, Sartre, Camus en Teilhard de 
Chardin. Oppervlakkiger lijkt zijn omgang met Heidegger, Buber en Binswanger. 

Carps werk van de jaren na zijn emeritaat kan als essayistisch gekarakteriseerd 
worden; het is weinig systematisch, nogal redundant en van wisselend niveau. Carp 
schreef tot op hoge leeftijd en bleef helder van geest. Welke omstandigheden ertoe 
leidden dat enkele boeken van minder niveau zijn, is onbekend. Wat betreft de inzet 
en thematiek is het werk meestal filosofisch van karakter. Het gaat om vragen naar 
de verhouding met de ander, de zin van het leven en het lijden, de samenhang tussen 
dood en leven, rationele en irrationele wijzen van kennen, om enkele thema’s te 
noemen.

De inzet in dit hoofdstuk is de wisselwerking tussen psychiatrie en wijsbegeerte in 
het werk van Carp in diens antropologische fase te belichten. Het betreft de derde 
periode van Carps ontwikkeling, die loopt van 1959 tot 1980, wanneer zijn laatste 
publicatie verschijnt. Hierbij zijn nog enkele kanttekeningen te maken. In 1959 
verschijnt Psychotherapie op grondslag van wereldbeelden. Dit boek, opgenomen in de 
Leidse Psychotherapeutische serie, valt daarin enigszins uit de toon doordat het een 
voor die tijd ongebruikelijke ordening van psychiatrische beelden bevat, gebaseerd 
op inzichten van Karl Jaspers. Daarom kan dit boek als een markeringspunt voor een 
nieuwe fase gelden. Dat houdt overigens niet in dat thema’s uit de antropologische 
fase voor 1959 afwezig waren; vanaf 1959 krijgen ze wel een bredere uitwerking. Een 
tweede opmerking is dat antropologische psychiatrie en filosofische antropologie 
niet los van elkaar kunnen worden gezien. Dat betekent ook dat thema’s zowel in 
het ene kader als in het andere aan bod kunnen komen. De filosoof Carp is altijd 
psychiater gebleven. 
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In het latere werk van Carp zien wij twee lijnen die als het ware spiraalsgewijs met 
elkaar vervlochten zijn. De ene lijn ziet de mens als levend wezen, als onderdeel van 
de natuur van plant, dier en mens, en als voorlopig eindpunt van de evolutie van 
het leven. Voorlopig, want een verdere evolutie, op zijn minst van culturele aard, is 
denkbaar. Het denken volgens die lijn ligt in het verlengde van het neovitalisme, 
dat in Hoofdstuk 3 aan de orde kwam. De andere lijn is die van het existentialisme 
en de existentiële fenomenologie. In de visie van existentialistische denkers staat de 
mens centraal; zij hebben vaak geen oog voor de overige levende natuur. Het gaat 
in dat soort filosofie om typisch menselijke karakteristieken of existentialen zoals 
vrijheid, verantwoordelijkheid, dood en schuld. Carp sprak in dit verband eerder 
over de mens als spiritueel wezen. Ter wille van de helderheid moeten wij die 
lijnen uit elkaar halen, in de geschriften van Carp lopen ze op soms onnavolgbaar 
kronkelige wijze door elkaar.

Na een karakterisering van het klimaat van de psychiatrie in de jaren zestig tot 
tachtig van de vorige eeuw schetsen we de filosofische context, die mede bepalend 
is geweest voor de antropologische beweging in de geneeskunde en psychiatrie. 
Daarna wordt de antropologische psychiatrie van Carp uiteengezet, die uitmondt 
in een filosofische antropologie. Tot slot staan we stil bij de denkbeelden van 
Carp over godsdienst; deze zijn in eerdere perioden al te traceren, maar komen 
in de laatste periode van zijn werk sterker tot uitdrukking. De plaats van God en 
godsdienst is nauw verweven met Carps visie op de mens.

I. Psychiatrie en antropologie in Nederland

1. Psychiatrie en antipsychiatrie, 1960-1980
Carp ging in 1963 met emeritaat en daarmee hield zijn publieke rol in de psychiatrie 
op; we weten niet of hij nog een privé-praktijk voerde. Voorzover bekend was hij 
niet actief in bestuurlijke functies. Hield hij voeling met de ontwikkelingen in de 
psychiatrie en de psychotherapeutische praktijk? De vraag rijst of deze doorwerkten 
in zijn geschriften en welke betekenis zijn publicaties hebben gehad in die woelige 
periode van de psychiatrie.

De psychiatrie komt tijdens de jaren zestig als wetenschap, maar ook in de prak-
tijk in een stroomversnelling. Belangrijke veranderingen zijn de introductie van 
nieuwe psychofarmaca, de ontwikkelingen in de psychotherapie en de vernieu-
wingsbeweging die mede door de antipsychiatrische beweging op gang werd ge-
bracht in de psychiatrische instellingen.

In 1952 werd chloorpromazine door Delay en Deniker toegepast op psychiatrische 
patiënten. F.J. Tolsma moet als een van de eerste pleitbezorgers van de nieuwe 
farmaca in Nederland worden gezien.1 Chloorpromazine en de andere fenothiazines 
werden bekend als neuroleptica: ze bestreden psychotische symptomen als onrust 
en hallucinaties. Vrij algemeen wordt aanvaard dat ze een revolutie in de psychiatrie 
ontketenden: opgenomen patiënten werden rustig en toegankelijk en daardoor kon 

 1 Bakker: De heer van’t Kijveland, in: Bakker, Blok en Vijselaar, Delta: negentig jaar aan de Oude Maas, 
1999. Verder ontlenen wij veel aan: Shorter, A History of Psychiatry. From the Era of the asylum to the 
Age of Prozac, 1997 en Pieters, Snelders, en Houwaart, De medicijnrevolutie in de psychiatrie (1950-
1985). Ooggetuigen in de geneeskunde en de medische zorg van de 20e eeuw/deel I, 2006.
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de opnameduur bekort worden. Dwangmiddelen hoefden veel minder vaak ingezet 
te worden. Door dit alles veranderde het klimaat van de psychiatrische inrichtingen 
aanzienlijk en daarmee ook de bejegening van patiënten. Er kon met hen veel 
meer gesproken worden dan eerder mogelijk was. Door de beschikbaarheid van 
nieuwe medicijnen was het minder vaak nodig elektroshocktherapie in te zetten. 
Toen in de jaren zeventig een felle beweging tegen de ECT (elektroshocktherapie) 
in Nederland op gang kwam, verdween deze (effectieve) therapie geheel van het 
toneel. Ook tegen depressies kwamen meer werkzame geneesmiddelen. Het eerste 
antidepressivum, imipramine (Tofranil) werd in 1958 gelanceerd. Tegen angst 
kwamen de benzodiazepinen op de markt, met chloordiazepoxide (Librium) in 
1960 als eerste. Het werden na korte tijd de meest voorgeschreven psychofarmaca, 
vooral onder ambulante patiënten.

De psychotherapie maakte eveneens grote ontwikkelingen door, zoals beschreven 
is in het vorige hoofdstuk. Ten eerste werden in de jaren zestig nieuwe vormen van 
psychotherapie in Nederland geïntroduceerd, vaak vanuit de Verenigde Staten, zoals 
de gedragstherapie en de gezinstherapie.2 De groepstherapie werd in Nederland al 
beoefend, onder meer in Carps kliniek, maar kreeg een nieuwe impuls met de 
oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie in 1957.3 
De psychiater Lucas Kamp introduceerde de rogeriaanse psychotherapie in de 
kliniek van Rümke in de jaren 1948-1950. D.J. van Lennep bracht deze onder de 
aandacht van psychologen.4 

Een belangrijke factor was dat met het stijgen van de welvaart ook de psy-
chotherapie toegankelijker werd. Psychotherapie kon betaald gaan worden uit de 
AWBZ, de Wet Algemene en Bijzondere Ziektekosten, die in 1968 van kracht 
werd.5 Psychotherapie raakte in de mode. Volgens Reijzer is de moderne Neder-
landse psychotherapeut geboren op 1 januari 1967 toen de Nederlandse Vereniging 
voor Psychotherapie psychologen ging toelaten als lid.6 Psychotherapie werd steeds 
vaker toegepast bij ambulante patiënten en bij lichtere psychosociale problematiek 
zoals relatieproblemen.

De vernieuwingen in de psychiatrie zijn niet goed denkbaar zonder de kritiek op de 
psychiatrische zorg, zoals die tot de jaren zestig en zeventig gangbaar was. Gemma 
Blok heeft in Baas in eigen brein de antipsychiatrie in Nederland in kaart gebracht.7 
Zij spreekt in haar boek van ‘kritische psychiatrie’ omdat het begrip antipsychiatrie 
heterogeen blijkt te zijn. Belangrijke elementen in de antipsychiatrische beweging 
zijn de kritiek op het medische model, de wens om de hulpverlening te verbeteren 
en vooral de wens om de mens achter de patiënt te zien. Men ging praten met 

 2 De Waal, De geschiedenis van de psychotherapie in Nederland, 1992. Overigens is de geschiedenis van 
de introductie van de psychotherapie in Nederland bij mijn weten nog niet goed beschreven. 

 3 Berk, Leerboek Groepspsychotherapie, 2005, p. 507.
 4 Swildens, Historie Rogeriaanse opleiding in Nederland, 1980. Zie hoofdstuk 5,IV,8 van deze 

studie.
 5 Reijzer, Naar een nieuw beroep. Psychotherapeut in Nederland, 1993, p. 168, vermeldt de 

ingewikkelde financieringskwestie.
 6 Idem, p. 84. 
 7 Blok, Baas in eigen brein ‘Antipsychiatrie’ in Nederland, 1965-1985, 2004. 
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de patiënt om de zin in de waanzin te ontdekken. Ideologische elementen waren 
het accent op vrijheid, zelfontplooiing en eigen verantwoordelijkheid. Aan de 
antipsychiatrie zijn onder meer de namen verbonden van Thomas Szasz, die zijn pijlen 
op het medisch model – ‘de mythe van de psychiatrische ziekte’ – en van Ronald 
Laing, die de psychiatrische stoornis probeerde te begrijpen vanuit een gekmakende 
gezinssituatie. De socioloog Goffman beschreef het hospitalisatiesyndroom dat 
patiënten in instituten zou doen veranderen in passieve mensen die beroofd waren 
van hun identiteit.8 In Nederland werd Wie is van hout… van Jan Foudraine een 
bestseller. Velen leerden door dit boek de psychiatrie voor het eerst kennen. 

Blok onderscheidt een psychedelische, een politieke en een psychotherapeuti-
sche variant van de kritische psychiatrie en concludeert dat de laatste in Nederland 
het meest van belang is geweest. De politieke variant die de psychiatrische stoornis 
vooral toeschreef aan de ziekmakende maatschappij, was gekleurd door een marxis-
tische ideologie en kreeg weinig aanhang in Nederland.

De kritische psychiatrie viel in de gunstige voedingsbodem van de vernieuwingen 
in de maatschappij in de jaren zestig en zeventig. Er was een omwenteling gaande, 
die zich kenmerkte door onder andere secularisatie, ontzuiling en seksuele revolutie. 
In het veranderende waardenpatroon werden het uiten van emoties, de individuele 
vrijheid en de onderlinge tolerantie belangrijke nieuwe waarden. De boeken van 
Carl Rogers, wiens therapie in Nederland in de jaren zestig vooral door psychologen 
werd omarmd, hadden een soortgelijke boodschap: de mens is zelf in staat zich te 
ontplooien en te vernieuwen. De therapeut moet hem alleen maar leren zichzelf te 
worden, door hem vanuit een gelijkwaardige positie tegemoet te treden.

In deze jaren werkte Carp aan zijn antropologische psychiatrie. Carp had zich in 
zijn ontwikkeling vooral geprofileerd als een geesteswetenschappelijk georiënteerde 
psychiater.

Het lijkt er op dat hij de psychofarmacologische revolutie onvoldoende op waar-
de heeft geschat. Als hij in 1959 de vooruitgang in de behandeling van schizofrenie 
bespreekt, staan de psychotherapeutische mogelijkheden en het optimisme daarover 
centraal.9 Toch gaat zijn Toekomstige psychiatrie uit 1967 vooral over het ‘bio-psychi-
atrische denken.’10 In zijn verdere publicaties draait het echter om de ‘noöpsychia-
trie’, de geesteswetenschappelijke pendant van het bio-psychiatrische denken.

Carp heeft weinig geschreven over de verhouding van de psychiatrie met de 
maatschappij. Weliswaar speelt de sociotherapie een grote rol en in de praktische zin 
ook de arbeidstherapie, maar de invloed die maatschappelijke structuren hebben op 
de psychiatrische zorg, komt in zijn werk niet aan de orde. Hij had een blinde vlek 
voor sociologie. Het is niet vreemd te veronderstellen dat hij zich, met de lotgeval-
len van zijn broer in gedachten, verre wilde houden van politieke zaken. Als hij zich 

 8 Idem, p. 16-21.
 9 Carp, 1959 c. In dit artikel komen veel auteurs aan bod die ook Foudraine hebben geïnspireerd. 

Het is echter in een andere taal geschreven dan het zo toegankelijk boek van Foudraine. Zie 
verder II.2.

 10 Carp, 1967 c, p. 136 vv, vermeldt wel dat serotonine een belangrijke factor lijkt te zijn. De 
revolutie die de antipsychotica hebben teweeggebracht in de psychiatrische inrichtingen noemt 
hij niet.
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in zijn werk op grote gehelen bezint, gaat het om de ‘Mensheid’, maar dat vertaalt 
hij niet in concrete sociale verhoudingen. Hij had geen aandacht voor de institutio-
nele psychiatrie, in de zin van de behandeling en verpleging van chronische patiën-
ten. Dat is te begrijpen omdat hij in de praktijk daar niet rechtstreeks mee bezig was 
en zich richtte op het veranderen van de bejegening van de patiënten met lichtere 
stoornissen. We zagen in het vorige hoofdstuk hoe hij erin slaagde zijn universiteits-
kliniek om te bouwen tot een neurosecentrum. In dat verband was hij in de jaren 
vijftig al bezig met thema’s die in de antipsychiatrie centraal kwamen te staan: eigen 
verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en vermindering van hiërarchische patronen. 
Het zien van ‘de zin in de waanzin’, de slogan waarmee de antipsychiaters goede 
sier maakten, was voor hem geen nieuw thema. Hij en de psychiaters van Endegeest 
hadden met behulp van de psychoanalytische inzichten die zin al vanaf de jaren 
twintig proberen te verstaan. Weliswaar werd de ontdekkende therapie toen toe-
gepast in een context van een hiërarchische arts-patiëntverhouding, maar het is de 
vraag of in de jaren zeventig de patiënt de gezinstherapeut niet als even dominant 
heeft ervaren als voorheen de patiënt de psychiater. Ondanks diens goede bedoe-
lingen om zich als gelijkwaardig op te stellen, meende de gezinstherapeut te weten 
hoe het gezin in elkaar zat en intervenieerde hij krachtig, bijvoorbeeld door gezins-
leden in een door hem gewenste positie, dichter of verder van elkaar, te zetten.

Hoe dan ook, het expliciete pleidooi voor psychotherapie van de kritische 
psychiaters kan Carp hebben opgevat als aansluitend bij zijn eigen werk. Hij 
citeert meermalen Laing, van wie hij vooral het begrip ‘verdeelde zelf ’ naar voren 
haalt. Laing ziet hij als een existentialist in het voetspoor van Sartre en beschouwt 
hij als een zielsverwant. Verder heeft Carp nauwelijks gereageerd op de kritische 
psychiatrie. Dat is opmerkelijk. Foudraine, de belangrijkste ’antipsychiater’ van 
Nederland, was namelijk een leerling van Carp. Foudraines uitspraken over zijn 
opleiding bij Carp zijn veelzeggend: ‘Ik noem dat ‘geluk’ omdat deze kliniek onder 
leiding van Carp de enige was die zich consequent psychotherapeutisch opstelde.’ 
“’Verantwoordelijkheid’– ‘verantwoordelijkheid voor de ander’, ‘de mens is wat 
hij doet’– het waren sleutelwoorden (…).” ‘De ontmoeting van twee mensen en 
wat zich in het veld tussen hen gaat ontplooien, werd mij gepresenteerd als de in 
wezen enige vorm van zinvol handelen van een psychiater.’11 De antropologische 
psychiatrie van Carp draagt vrijwel dezelfde boodschap uit als de antipsychiater, 
maar op een andere manier; ze is van een gedistantieerde en filosofische signatuur en 
mist het revolutionaire pathos van Foudraine. Dat Foudraine door Carp beïnvloed 
is, is echter onmiskenbaar.

2. Wijsgerige antropologie in de twintigste eeuw
In het oeuvre van Carp gaat de filosofie een steeds grotere rol spelen. Hij is hierin 
niet de enige: het wijsgerige klimaat is van groot belang voor het denken van 
Nederlandse psychiaters in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.

 11 Foudraine, Wie is van hout… een gang door de psychiatrie, 1971, 1973 (25e druk), p. 32, 33. Van 
belang is zijn beschrijving van het contrast dat hij ervaart met de kliniek van Carp, als hij zijn 
opleiding in de kliniek van Van der Horst voortzet, p. 40. Carp refereert nergens aan de bestseller 
van zijn leerling.



212

In de wijsgerige antropologie staat de bezinning op de mens en het menselijke cen-
traal. Als tak van de wijsbegeerte is de antropologie vooral in de twintigste eeuw tot 
bloei gekomen. Dat hangt samen met het ontstaan van en de groei van mensweten-
schappen als sociologie, culturele antropologie en psychologie. Het object van die 
wetenschappen viel in de negentiende eeuw nog onder de wijsbegeerte.12

Carp refereert vrijwel uitsluitend aan de zogenaamde continentale filosofie; 
Engelse of Amerikaanse filosofen lijkt hij niet te kennen. Binnen de wijsgerige 
antropologie van de twintigste eeuw zijn er denkers die reflecteren op de mens als 
biologisch wezen, zoals Arnold Gehlen (1904-1976) en Helmuth Plessner (1892-
1985). Zij spelen geen grote rol in het biologisch-evolutionistische denken van 
Carp. Een uitzondering hierop is de enigszins apart staande figuur van de geoloog-
priester Teilhard de Chardin (1881-1955), die in de jaren zestig populair werd en 
aan wiens werk Carp in zijn laatste publicaties veel ontleende.

Het wijsgerige klimaat tussen de jaren twintig en zeventig van de twintigste eeuw 
is voor een groot deel bepaald door de fenomenologie en het existentialisme.

Edmund Husserl (1859-1938) wordt als de vader van de fenomenologie be-
schouwd. De fenomenologie is geen filosofische school en is eerder als een be-
weging te zien waarbinnen heel verschillende denkers te plaatsen zijn. Gemeen-
schappelijk is een denken uitgaand van de fenomenen, dat wil zeggen: dat wat zich 
onmiddellijk voordoet in het bewustzijn. Daarbij wordt de subject-objectsplitsing 
die tekenend is voor de wetenschap overwonnen. Het motto bij Husserl was: ‘zu 
den Sachen’, en dat hield een ‘tussen haakjes zetten’ van gebruikelijke wetenschap-
pelijke en wijsgerige vooronderstellingen in. Husserl hield zich vooral bezig met 
de studie van het bewustzijn en zijn ‘acten’. Zijn meest beroemde leerling Martin 
Heidegger (1889-1976) sloeg een andere weg in. Bij hem staat de vraag naar het 
’Zijn’ centraal. Het ‘Zijn’ is volgens hem slechts te benaderen via de mens, die in 
de geheel eigen terminologie van Heidegger ‘Dasein’ genoemd wordt. Het Dasein 
is ‘het zijnde in wiens zijn het om het Zijn gaat’. Het Dasein heeft een ‘Seinsver-
ständnis’ en dat impliceert dat het Dasein zichzelf verstaat en uitlegt. Dat moet 
vooral niet als een intellectueel begrijpen worden opgevat maar juist als het altijd 
‘aanwezige’ verstaan van zichzelf in de situatie. Heidegger beschrijft het Dasein als 
een ‘in-de-wereld zijn’; de wereld wordt ‘ontsloten’ in de stemming. ‘Verstehen ist 
immer gestimmtes.’13 De invloed van Heideggers eerste hoofdwerk Sein und Zeit 
uit 1927 op de filosofie van de twintigste eeuw is immens geweest. Ook daarbuiten 
liet het zijn sporen na in de psychologie, psychiatrie, theologie en literatuurweten-
schap. Wat Carp betreft: diens opvattingen over dood en schuld zijn beïnvloed door 
(de vroege) Heidegger.

 12 Het zal duidelijk zijn dat met een korte schets geen recht wordt gedaan aan de veelkleurigheid 
van de filosofische antropologie in de twintigste eeuw. Voor een recent overzicht zij verwezen 
naar Sperna Weiland, De mens in de filosofie van de twintigste eeuw, 1999. Een mooi systematisch 
overzicht geeft het al oudere boek van Landmann, Filosofische antropologie, 1966, waarin ook 
de biologische richting wordt besproken. Ik wijs nog op de serie Neue Anthropologie, onder 
redactie van H.G. Gadamer, die in de jaren zeventig verscheen. Verder maakte ik gebruik van 
de overzichtswerken van Spiegelberg, The phenomenological movement, 1982 en Phenomenology in 
psychology and psychiatry, 1972.

 13 Heidegger, Sein und Zeit, 1927, p. 142.
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Een andere prominente vertegenwoordiger van de Duitse fenomenologie was Max 
Scheler (1874-1928). Hij is belangrijk geweest voor de zogenaamde waardenfilo-
sofie. In hoofdstuk 3 en 5 kwamen we hem al tegen. Zijn onderscheid in vitale, 
psychische en geestelijke gevoelens was bekend bij alle psychiaters van de generatie 
van Carp en is terug te vinden in het concept van de vitale depressie. Scheler wordt 
de vader van de filosofische antropologie genoemd, waarbij men vooral denkt aan 
het boekje Die Stellung des Menschen im Kosmos uit 1928.14

De fenomenologische beweging is vervlochten met de existentiefilosofie, 
waartoe onder meer Jaspers, Heidegger en Sartre gerekend worden. Karl Jaspers, 
op wie wij vanwege zijn grote belang voor Carp hieronder ingaan, wilde niet tot 
de fenomenologie gerekend worden, maar spreekt wel over ‘Existenz’, al wilde hij 
ook niet op één lijn gesteld worden met Sartre. Heidegger verzette zich tegen een 
– in de jaren vijftig en zestig gangbare – existentialistische interpretatie van zijn 
filosofische onderneming: het was hem uiteindelijk te doen om het Zijn en niet om 
het Dasein. Overigens maakt Carp zich ook schuldig aan een dergelijke interpretatie 
van Heidegger. Het is Sartre (1905-1980) geweest, die de term existentialisme een 
grote bekendheid gaf met zijn pleidooi voor een absolute vrijheid en zijn uitspraak 
dat de mens ‘veroordeeld is tot vrijheid’. Sartres hoofdwerk L’être et le Néant is 
binnen de antipsychiatrie van betekenis geweest; Ronald Laing was er duidelijk 
door geïnspireerd.15

Voor Carp is Sartre van eminent belang. In zijn Zelfonthulling in het mensbeeld van 
Sartre stelt hij dat Sartre Freud evenaart wat betreft zijn inzichten in de mens. Carp 
doelt dan ongetwijfeld op de latere Sartre, die in zijn Critique de la Raison Dialectique 
zijn existentialisme verbond met het marxisme.16

Eigenlijkheid en authenticiteit zijn belangrijke begrippen bij Heidegger en 
Sartre. De mens existeert vaak op een oneigenlijke wijze. Bij Heidegger heet dat 
‘het vervallen-zijn aan het Men’; de mens in zijn alledaagse bestaan kan niet anders 
dan leven op de onpersoonlijke wijze van wat ‘men’ doet. Ook de oneigenlijkheid 

 14 Carp, gaat in Over sympathie en reuk, 1977, in op Schelers analyse van sympathie en antipathie.
 15 Laing, The Divided Self. An existential study in sanity and madness, 1959. Laing spreekt van de 

existentieel-fenomenologische grondslagen voor zowel een wetenschap van de persoon als voor 
het verstaan van de psychose.

 16 Carp heeft zich veel minder uitgelaten over Sartres eerste hoofdwerk. Sartres beroemde analyse van 
de blik in dat werk heeft wel een rol gespeeld, maar niet de ontologische tegenstelling tussen en-soi 
en pour-soi. Zie onder bij II.3.en Carp, 1970, p. 199. Carps leerling J.Th. Vereecken promoveerde 
in 1957 op Over ogencontact en gaat uitgebreid in op Sartres analyse van de blik. Zelfonthulling 
in het mensbeeld van Jean-Paul Sartre is de enige monografie van Carp over een filosoof en veel 
omvangrijker dan het kleine werkje over La Peste van Camus uit 1975. Het kan gelezen worden als 
een losstaand werk over Sartre; in dit boek interpreteert Carp het werk van Sartre als een onthulling 
van diens persoonlijkheid. Sartre wordt geschetst als een filosoof wiens leven in overeenstemming is 
met zijn leer. Vanuit opstandigheid tegen een benauwende en eenzame jeugd ontwikkelt Sartre een 
radicaal vrijheidsbegrip. Sartre maakt zich vrij van de conventies om hem heen en in zijn activisme 
als intellectueel verwerkelijkt hij zichzelf. Carp ziet in de romans van Sartre vele ‘dubbelgangers’ van 
de auteur. Sartres oproep tot vrijheid en het zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen levensontwerp 
en Sartres latere visie op het ‘être-pour-autrui’ is volgens Carp op één lijn te stellen met zijn 
eigen visie op de sociotherapie als ‘doen voor de ander’. Carp heeft het werk van Sartre grondig 
bestudeerd; ook in andere boeken, 1964 c en 1954 b, gaat hij tamelijk uitgebreid in op enkele van 
Sartres romans en toneelstukken. Carps stelling over zelfonthulling slaat mogelijk ook terug op Carp 
zelf. Wat heeft hij zelf onthuld en verhuld in dit boek? 
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is een ‘existentiaal’, een karakteristiek van het Dasein. Bij Sartre behelst de authen-
ticiteit de oproep om zich te realiseren in vrijheid. Deze thematiek was in feite 
steeds al bij Carp aanwezig. In het vroege werk verwees hij vaak naar ‘le mensonge 
du caractère’ (Paulhan), later naar de persona van Jung. Deze, de leugen van het 
karakter en de persona, worden nu geïnterpreteerd als vormen van (on)eigenlijk-
heid. Carp hanteert de polariteit van onthulling en verhulling, die als analoog aan 
eigenlijkheid en oneigenlijkheid kunnen worden gezien.

Tot de Franse tak van de fenomenologie wordt Gabriel Marcel (1889-1974) ge-
rekend. Deze rooms-katholieke denker is ook als een vertegenwoordiger van een 
christelijk existentialisme te beschouwen of als horend tot de dialogische denkers. 
Marcels onderscheid tussen ’zijn’ en ‘hebben’ – de titel van zijn bekende werk Être 
et avoir uit 1927 – doet denken aan de tegenstelling tussen Ich en Es uit het vrijwel 
gelijktijdig verschenen Ich und Du van de Joodse denker en bijbelvertaler Martin 
Buber (1878-1965). Carp gebruikt vaak het onderscheid dat Marcel maakt tussen 
probleem, een in principe door de mens op te lossen vraagstuk, en mysterie.

De mens leeft volgens Buber veelal in de Ik-Het verhouding; pas in de Ik-Gij 
verhouding, waarin de ander een subject is tot wie ik me verhoud, komt het tot 
een echte ontmoeting. De ander is constitutief voor mijn persoon: ’Ich werde am 
Du’. Voor Buber is dus niet de subject-objectverhouding uitgangspunt, maar de 
verhouding tot de ander. De dialogische wijsbegeerte gaf een grote impuls aan het 
denken over de ‘ontmoeting’.

De Zwitserse psychiater Ludwig Binswanger (1881-1966) kan zowel tot de 
dialogische stroming gerekend worden als tot de fenomenologie. Zijn Grundformen 
und Erkenntnis menschlichen Daseins uit 1942 is ondenkbaar zonder Sein und Zeit van 
Heidegger maar rekent daar ook mee af. Heidegger spreekt weinig inspirerend en 
vreugdevol over het ‘Mitsein’, het samen in de wereld zijn met anderen. Dat is heel 
anders bij Binswanger, die in een prachtige maar wel ingewikkelde terminologie 
schrijft over liefde en vriendschap. Binswanger komt op basis van het werk van 
Heidegger en Husserl tot de ontwikkeling van de zogenaamde Daseinsanalyse. 
Deze vindt in Nederland nauwelijks enige navolging.17

Carp haalt menigmaal de ‘formules’ van Binswanger over de vriendschap en de 
liefde aan, maar volgt deze niet in zijn Daseinsanalyse.18 Het dialogische denken 
van Buber en Binswanger liet ook zijn sporen na bij de vertegenwoordigers van 
de Utrechtse school, in het bijzonder bij Buytendijk. Het werd omarmd door vele 
theologen en diende als inspiratiebron voor christelijke filosofen en theologen, die 

 17 J.H. van den Berg, de latere schrijver van de Metabletica promoveerde in 1946 bij Rümke op: De 
betekenis van de phaenomenologische of existentiële anthropologie in de psychiatrie: een kritische studie over de 
autologische methode in de psychiatrie en haar toepassing op een bepaalde vorm van defectschizofrenie, waarin 
hij aandacht besteedt aan Binswanger. Binswangers werk is in Nederland bestudeerd in samenhang 
met andere dialogische denkers door A.L. Janse de Jonge (1917-1965), hoogleraar psychiatrie 
aan de VU vanaf 1963. Van den Berg bevestigde in een brief mijn vermoeden dat Binswanger 
nauwelijks sporen heeft achtergelaten in Nederland. Dat is onder meer te wijten aan de moeilijke 
stijl van Binswanger en de kennis van Husserl en Heidegger die men moet hebben om Binswanger 
te begrijpen. Recent verscheen voor het eerst sinds jaren een artikel over Binswanger: De Vooght, 
Het belang van de fenomenologie van Binswanger voor het begrip waan, 2006.

 18 Binswanger, Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, p. 219 vv. over het ‘freundliche 
Miteinandersein’ als een vorm van ‘liebender Begegnung’. 
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de joodse achtergrond van het christendom beter leerden kennen door de vertaling 
die Buber samen met Frans Rosenzweig maakte van het Oude Testament. Ook 
vanwege deze religieuze achtergrond konden christelijke psychiaters als Carp, Van 
der Horst en Janse de Jonge de dialogische ideeën van Buber gemakkelijk in hun 
denkwereld inpassen.19

In dit verband is het goed nogmaals te memoreren dat het neothomisme geen 
duidelijke invloed heeft gehad op de katholieke Carp. Deze stroming was al 
duidelijk aanwezig in het interbellum; na de oorlog ‘bekeerden’ zich veel priesters 
tot de fenomenologie.20Aan het slot van dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat het 
godsbeeld van Carp niet duidelijk past in een katholieke traditie. 

Dat in de tijd van Carps laatste geschriften het existentialisme inmiddels passé was 
en het structuralisme, neomarxisme en later nog het postmodernisme de wijsgerige 
antropologie al weer gedateerd maakten, mag niet onvermeld blijven. 

3. De antropologische beweging in de geneeskunde
De antropologische psychiatrie van Carp en van zijn collega Van der Horst, hoog-
leraar aan de VU, kunnen niet goed geplaatst worden zonder enig begrip van de 
zogenaamde antropologische geneeskunde.21 Deze beweging, ontstaan in de jaren 
twintig van de twintigste eeuw, blijkt verre van eenduidig te zijn. Ze valt niet 
samen met verwante, uiteenlopende stromingen als de psychosomatische genees-
kunde, de biografische geneeskunde, de psychoanalyse en de fenomenologische 
opvattingen over ziekte en gezondheid. Vertegenwoordigers van de antropologi-
sche geneeskunde zijn onder meer Von Weizsäcker, Von Gebsattel, Plügge, Chris-
tian en te onzent Buytendijk. Ten Have wijst erop dat een positieve karakterisering 
van de antropologische geneeskunde moeilijk is; het is eenvoudiger te zeggen wat 
ze niet is of waartegen ze zich afzet. Voortgekomen uit een crisisbesef omtrent het 
toenemend materialistisch en mechanicistisch karakter van de geneeskunde, wijst 
de antropologische geneeskunde het cartesiaanse dualisme van lichaam en geest 
af. In het verlengde daarvan wordt het onderscheid tussen natuur- en geesteswe-
tenschappen gerelativeerd en de dominantie van de natuurwetenschappelijke tra-
ditie aangevochten. Het natuurwetenschappelijke ziektebegrip, volgens welke het 
lichaam opgevat wordt als een machine, is eenzijdig. Een ziekte is niet louter een 
gebrek van het lichaam, maar heeft ook een zin en drukt iets uit van de persoon. 
Ten slotte kan ziekte niet worden losgemaakt van de context; de mens is een sociaal 
wezen en wordt mede bepaald door de maatschappij.22

Verwey wijst eveneens op de moeilijkheid de antropologische geneeskunde te 
omschrijven. Ze staat volgens hem in een traditie van een christelijke antropologie. 
De westerse geneeskunde is daar immers van doordrongen en had oog voor lijden 

 19 In de Nederlandse psychiatrie is de dialogische filosofie onder de aandacht gebracht door A.L. 
Janse de Jonge, al in zijn proefschrift, maar daarna nog breder in De mens in zijn verhoudingen, 
1956. Zie over hem, Van Bergen, Van Genezen in Geloof tot Geloof in Genezen. De medische faculteit 
van de Vrije Universiteit 1880-2000. Zie ook noot 17.

 20 Struycker Boudier, Wijsgerig leven in Nederland in de Twintigste eeuw; een eerste overzicht, 
1998. Voor het neothomisme, zie hfst 4, noot 37.

 21 We volgen hier Dekkers, Het bezielde lichaam. Het ontwerp van een antropologische fysiologie en 
geneeskunde volgens F. J. J Buytendijk, 1985, p. 30-46.

 22 Ten Have, Antropologische geneeskunde. Silhouet van een specifiek menselijke geneeskunde, 1983.
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en dood. De belangrijke vertegenwoordigers van de antropologische geneeskunde 
waren allen gebonden aan de ‘christelijke openbaringsantropologie.’23 Het is daar-
om begrijpelijk dat de katholieke Carp en de gereformeerde Van der Horst zich 
verwant voelden aan deze opvatting van geneeskunde.

De meeste auteurs van deze richting komen ook daarin overeen dat hun denk-
beelden volgens Verwey gezien kunnen worden als een leidraad: de antropologische 
geneeskunde is er nog niet, ze is een schets, een ontwerp dat nog gerealiseerd moet 
worden. Verwey concludeert dan ook dat antropologische geneeskunde momen-
teel niet bestaat. ‘Wat wel “bestaat” (en “bestaan” heeft) is wat ik het antropologisch 
gezichtspunt in de geneeskunde zou willen noemen, d.i. de erkenning, dat (…) de 
werkelijkheid van pijn, lijden, sterven een existentiële dimensie heeft en uit dien 
hoofde om een existentiële respons vraagt.’24

Gemeenschappelijk was voorts de overtuiging dat een bezinning op de genees-
kunde het niet zonder een doordenking van het wezen van de mens kon stel-
len. Dekkers, in zijn proefschrift over Buytendijk, wil juist de stromingen die het 
cartesiaanse dualisme van lichaam en ziel overbruggen antropologisch noemen. 
Centraal in deze stromingen staat het denken over ziekte en dood. ‘Ziekte, pijn, 
lijden en sterven van de patiënt zijn voor de antropologisch georiënteerde arts niet 
louter symptomen van een beschadigd of bedreigd organisme, dat wil zeggen na-
tuurwetenschappelijk verklaarbaar, maar uitdrukking van een wijze van zijn die hij 
in zijn algemeenheid als de zijne herkent.’25 De antropologische geneeskunde is zo 
niet strijdig met de natuurwetenschappelijke geneeskunde maar vertegenwoordigt 
een ander gezichtspunt. Het gaat daarbij om het specifiek menselijke, om heel de 
mens. De antropologische geneeskunde zoals Buytendijk die voorstaat, wil het 
subject welbewust herinvoeren in de geneeskunde.26 Dat impliceert dat een ziekte 
een individuele betekenis heeft, die samenhangt met de levensgeschiedenis van de 
zieke mens.

Nu maakt Dekkers het onderscheid tussen een medische of medisch wijsgerige 
antropologie en antropologische geneeskunde. De eerste is een wijsgerig georiën-
teerde discipline met de zieke mens als object, de tweede is een vorm van medisch 
handelen. Naar mijn mening bedoelt Dekkers met het laatste een doorwerking van 
medisch-antropologische gezichtspunten die het handelen van de arts tot antropo-
logische geneeskunst maken. Terecht merkt hij op dat niet ieder medisch specialisme 
zich er even goed toe leent om op antropologische basis beoefend te worden. 
Vooral de huisartsgeneeskunde is daarvoor geschikt.27 Het accent dat wordt gelegd 
op het persoonlijke, op de levensloop, maakt het echter begrijpelijk dat ook psychi-
aters zich aangetrokken voelden tot de antropologische richting. In Nederland wa-
ren het de fysioloog/psycholoog Buytendijk, de psychiaters Van der Horst en Carp 
en later Prick die hun denken als antropologisch karakteriseerden. Ook Rümke 
kan men een antropologische psychiater noemen. Hoewel zijn naam verbonden 

 23 Verwey, Het anthropologische in de antropologische geneeskunde, 1984.
 24 A.w., p. 54.
 25 Dekkers, Het bezielde lichaam, p. 33.
 26 Dekkers, Antropologische geneeskunde. I. De antropologische traditie in de geneeskunde, 1983.
 27 Dekkers, Antropologische geneeskunde. II. Het antropologische denken en de huisartsgeneeskunde, 1983, p. 

597, 595.
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is met de Utrechtse school, was hij minder filosofisch georiënteerd dan de andere 
leden; niettemin draaide het bij hem ook om ‘heel de mens’, om het unieke.28 In de 
volgende paragrafen gaan we nader op Van der Horst en Buytendijk in.

4. De antropologische psychiatrie
In 1946 verscheen Anthropologische Psychiatrie, een werk bestaande uit twee delen, 
van de hand van Van der Horst en zijn medewerkers. Daarmee kon de term 
antropologische psychiatrie onder psychiaters een brede bekendheid krijgen. 
Rümke schrijft: ‘Zelden heb ik een boek met zulke gespannen verwachtingen 
geopend als de Anthropologische psychiatrie van Van der Horst.’ Rümke hoorde dus 
tot degenen die hoge verwachtingen hadden van de antropologie als fundering 
voor de psychiatrie. Tegelijk was hij van mening dat een dergelijke basis moeilijk te 
leggen zou zijn omdat de antropologie nog ‘weinig ver was voortgeschreden.’29 

We zagen al eerder dat Van der Horst samen met Rümke en Carp de leidende 
hoogleraren waren in Nederland tijdens het interbellum en de jaren vijftig. K.H. 
Bouman, de hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, liet betrekkelijk 
weinig van zich horen; hij werd na de oorlog opgevolgd door Van der Horst. Van 
der Scheer, sinds 1930 hoogleraar in Groningen, bekend als pleitbezorger van de 
arbeidstherapie, bleef enigszins buiten de aandacht.30 

Wat was de achtergrond van Van der Horst? Lambertus van der Horst (1893-
1978) studeerde aanvankelijk wis- en natuurkunde maar raakte door de colleges 
van G. Heymans geïnteresseerd in de psychologie. Na zijn medicijnenstudie spe-
cialiseerde hij zich bij Wiersma in Groningen. Hij maakte diverse studiereizen en 
promoveerde op een onderzoek naar constitutietypen in 1924. In 1928, vrij kort na 
zijn aanstelling bij de Valeriuskliniek, werd hij benoemd tot hoogleraar in de psy-
chiatrie aan de Vrije Universiteit, waarmee de Valeriuskliniek nauw samenwerkte, 
als opvolger van Leendert Bouman die de Vrije Universiteit en de Valeriuskliniek 
verliet om naar Utrecht te gaan. Zoals vermeld in hoofdstuk 2 had het vertrek 
van Bouman zijn oorsprong in een conflict met de bestuurders van de Vereniging 
tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken, die de Valeriuskliniek 
hadden gesticht, en die gehoopt hadden dat hij een gereformeerde psychiatrie tot 
stand zou brengen.31 Van der Horst bleef hoogleraar aan de VU tot 1963; hij com-
bineerde van 1946 tot 1961 dit ambt met een ordinariaat aan de Universiteit van 
Amsterdam.

Vanuit zijn psychologische interesse richtte hij in 1933 het Nederlands Tijdschrift 
voor Psychologie en haar Grensgebieden op. Hij toont in zijn werk minstens evenveel 
belangstelling voor neuropsychiatrische en biologische aspecten; zo was hij de 
eerste in Nederland die aandacht vroeg voor de betekenis van het EEG.32 Van der 

 28 Van Belzen, Inleiding in: Rümke, Fenomenologie en psychiatrie. Essays van H.C. Rümke, 1988, p. 
37-40.

 29 Rümke, Over de anthropologische psychiatrie van Van der Horst, 1947.
 30 De Waardt, Mending Minds. A cultural history of Dutch academic psychiatry, 2005, p.126, noemt Van 

der Scheer vanwege zijn werk betreffende de somatische therapieën en karakteriseert hem als 
een eenling.

 31 Van Bergen, a.w., 2005, p. 286 vv. Ook de biografische details ontleen ik aan Van Bergen.
 32 Van der Horst, Nummer t.g.v. 25- jarig jubileum van het hoogleraarschap, 1953, p. 568. 
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Horst had minder problemen met zijn bestuurders dan zijn voorganger Bouman, 
mogelijk vooral doordat hij handig wist te opereren. Evenals deze zei hij een 
psychiatrie op calvinistische grondslag te willen bedrijven. De medische wetenschap 
en de psychiatrie moesten uitgaan van ‘heel de mens’.33

Wat behelsde nu de antropologische psychiatrie van Van der Horst? Het voor-
woord van zijn boek is tekenend. Van der Horst stelt dat de psychiatrie de laatste 
vijftien jaar, dus vanaf 1928 of 1930 in positieve zin is veranderd. Kennelijk komt 
deze ontwikkeling naar zijn idee tot uitdrukking in het werk van zijn collega’s: ‘Het 
leerboek van Van der Hoeven en de moderne werken van Carp en Rümke geven 
daarbij voortreffelijke voorlichting. Zij richten zich op de menselijke persoon en 
blijven niet staan bij de ziekte als bij een voorhanden object. Het hier door mij 
ontworpen werk is de erkenning van een zeer besliste wending in het psychiatrische 
denken. Bij een poging tot behoud van de klinische systematiek wil het primair 
het unieke van het mensch-zijn boven elk gebeuren verheffen. Ondanks het nog 
ontbreken van een juist omschreven menschbeeld, tracht het den geestes- en zenuw-
zieke anthropologisch te verstaan.’34

Impliciet geeft Van der Horst in deze woorden al aan dat er haken en ogen zaten 
aan zijn onderneming. De kritiek van zijn collega Rümke was dan ook niet mals, 
maar laten we eerst Van der Horst nog even volgen. Hij gaat uit van het ‘geheel 
uitzonderlijke karakter van de mens’. De antropologie die hij voorstaat, wijst het 
gereduceerde mensbeeld af. Voor wat de mens is, gebruikt de antropologie de 
term existentie, dat wil zeggen ‘dat het leven in hem een bijzondere, een unieke 
gestalte aanneemt’.35 Van der Horst zet zich af tegen richtingen als vitalisme en 
personalisme, die ‘geen richting’ aanwijzen. ‘Heel anders’ is dan de benadering in 
zijn boek. ‘Het gaat ons om de omgang met de ander, (...) de communicatie en de 
ik-zelfproblematiek (…) het mysterie van de polaire krachten in de mens en de 
existentiële gemeenschap.’ Van wezenlijke betekenis noemt hij het ‘in-gemeenschap-
zijn’.36 Ziekte is meestal niet een te lokaliseren stoornis, maar betreft een verandering 
in de totaliteit van het functioneren. Van der Horst voelt zich verwant met Karl 
Jaspers, die probeerde ‘de eigenaardigheid der zieke psyche als een concrete levende 
eenheid te begrijpen’. Voorbeelden van het begrijpen vanuit een totaliteitsstructuur 
zijn de anthropologische structuren van tijd en lichamelijkheid, van waaruit men tot 
een beter begrip kan komen van de patiënt met respectievelijk het syndroom van 
Korsakow en apraxie.37

In een antropologische psychiatrie kunnen symptomen via antropologische struc-
turen tot symbolen worden. Hoe we Van der Horst hier moeten begrijpen is niet erg 
duidelijk. Die moeilijkheid geeft hij zelf aan: ‘Het lezen van deze symbolen, het ver-
staan van de openbaring van het lijden is een gave, is genade. Het symbool is dan me-
tafysische objectiviteit, spreekt ook in ziekte en lijden de taal van het transcendente.’38 

 33 Van Bergen, a.w., p. 292. Van belang is ook geweest dat in 1933 de meest rechtzinnige 
bestuurder Lucas Lindeboom was overleden.

 34 Van der Horst, Anthropologische Psychiatrie, deel I, Algemeen gedeelte, p. 7.
 35 A.w., p. 11, 12.
 36 A.w., p. 14, 19, 20.
 37 A.w., p. 36, 38, 43vv.
 38 A.w, p. 59.
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Als de rechtzinnige VU-bestuurders al vreesden dat de school van de Valeriuskliniek 
aanleunde tegen het existentialisme, dan bood deze verheven zin toch alle ruimte 
voor een christelijke en zelfs een orthodox-christelijke interpretatie.

Hoe werd de Anthropologische Psychiatrie ontvangen? Rümke werd in zijn ver-
wachtingen teleurgesteld. Het werk is ‘merkwaardig en in vele opzichten ongelijk’. 
Rümke vindt het ook niet heel anders dan de ‘Germaanse antropologie’ – bedoeld 
zijn hier Heidegger, Binswanger en Jaspers – en we kunnen hem alleen maar ge-
lijk geven. De andere auteurs van Anthropologische Psychiatrie geven volgens Rümke 
verschillende invullingen aan de term antropologie. Toch is Rümke niet alleen maar 
negatief; hij is ronduit positief over hoofdstukken over de psychopathologie geschre-
ven door Hugenholtz, Van der Horst en De Leeuw. Eigenlijk, zo vat hij zijn kritiek 
samen, is de Anthropologische Psychiatrie een bundel opstellen over verschillende on-
derwerpen waartussen heel goede antropologische beschouwingen zitten. Rümke 
slaagt er zo in zijn collega niet al te zeer voor het hoofd te stoten.39

Van Belzen is van mening dat Van der Horst geen wezenlijk nieuwe wegen insloeg. 
De benadering van ‘heel de mens’ was al te lezen in zijn inaugurele oratie Psychiatrie 
en wereldbeschouwing uit 1928. Zijn opvattingen waren goed te verenigen met het 
gereformeerde gedachtegoed dat men kon verwachten van een hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit. Van Belzen meent dat er een minder verheven motief kan zijn 
geweest voor de publicatie van de Anthropologische psychiatrie. De antropologische 
beweging was namelijk bloeiend, publicatie was markttechnisch opportuun.40 Volgens 
Van Belzen heeft Van der Horst door zijn publicatie in Nederland het predikaat 
antropologisch psychiater weten te monopoliseren. 

Voor ons begrip van de positie van Carp is dit relevant. De fundamenten die Carp 
legt onder de psychotherapie zijn immers antropologisch op te vatten, al gebruikt hij 
die term in Grondslagen van de psychotherapie uit 1946 nog niet. Fundamenteel is daar 
het begrijpen van de patiënt in zijn mens- en wereldbeschouwing. Carps visie op 
gebondenheid als een onrijpe vorm van de verhouding tot de gemeenschap en op 
verbondenheid als een ideaal van gezondheid staat niet ver af van een terminologie 
van leven in gemeenschap en communicatie. Carp heeft wel een bescheidener 
insteek; zijn boek Eenzaamheid (1964) geeft hij de ondertitel mee: schets van een 
antropologische psychiatrie. Tijdens zijn hoogleraarschap zal hij dus niet als een expliciet 
antropologische psychiater te boek hebben gestaan. Maar zijn werk na 1959 verdient 
zeker de kwalificatie antropologisch.

Carp refereert in zijn werk niet aan Van der Horst, hoewel hij het met diens 
uitgangspunten ongetwijfeld eens was. Het thema ‘heel de mens’ verschilde immers 
niet wezenlijk van de uitgangspunten van het personalisme. Daarnaast moeten we in 
het oog houden dat een van de belangrijkste auteurs van Anthropologische psychiatrie 
Hugenholtz was. We zagen al eerder dat deze bij Carp was gepromoveerd op een 

 39 Rümke, Over de anthropologische psychiatrie van Van der Horst, 1947; citaat op p. 212. 
 40 Van Belzen, Portretten en landschappen. Tekeningen uit de geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie, 

1994, p. 70-88. Van Belzen voert nog meer gegevens aan om wantrouwend te staan tegenover de 
Anthropologische psychiatrie van Van der Horst. Zijn daden waren niet erg in overeenstemming met 
zijn leer. Overigens laat ook Van Bergen, a.w., zien dat Van der Horst een berekenende, slimme 
man is geweest die niet vies was van macht. Foudraine, a.w., p. 40, is ronduit vernietigend in zijn 
oordeel over wat hij aan ‘antropologisch psychiatrie’ in de praktijk aantrof.
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filosofisch-anthropologische studie en dat er grote verwantschap tussen Carp en 
Hugenholtz bestaat.41

5. De Utrechtse school
Misschien belangrijker voor het geestelijke klimaat als achtergrond van Carps werk 
zijn Buytendijk en de Utrechtse school. Met de Utrechtse school wordt een kring 
van fenomenologisch georiënteerde menswetenschappers bedoeld, bestaande uit 
psychologen, pedagogen en juristen. Deze school zou in de jaren vijftig niet alleen 
in de diverse vakgebieden belangrijk zijn; de leden waren toonaangevende intellec-
tuelen die ook via andere media dan de vakbladen van zich lieten horen. De belang-
rijkste figuren waren de arts-psycholoog Buytendijk, de psychologen Van Lennep en 
Linschoten, de psychiaters Rümke, Van den Berg en Baan, de pedagoog Langeveld 
en de jurist Pompe. Volgens Weijers heeft deze groep een belangrijke invloed gehad 
bij de geestelijke wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. ‘In hun 
werk (…) wordt een nieuwe gemeenschapsgedachte gearticuleerd met daarbij een 
sterke nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke ontplooiing.’42 
Weijers beschrijft de groep van de Utrechtse school als een gevestigde elite, de ‘bin-
nenhuisarchitecten van de intussen in de steigers gezette verzorgingsstaat.’ Het idee 
van het bevorderen van de geestelijke volksgezondheid door een opvoeding tot 
persoonlijke verantwoordelijkheid lijkt deel van de missie van de Utrechtse school. 
Veel leden hebben belangrijke adviserende posities bekleed.43 De namen van Baan 
en Pompe zijn verbonden met de naar hen genoemde forensische centra. Op Buy-
tendijk gaan we hieronder uitgebreid in.

De Utrechtse school ontstaat met de komst van Buytendijk als hoogleraar psycho-
logie in Utrecht in 1946; zijn emeritaat in 1957 luidt de nadagen van de school in. 
Belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van de Utrechtse school zijn de publicaties 
van Persoon en wereld en Situation.44 Het zijn, zoals blijkt uit de ondertitels, bijdragen 
tot de fenomenologische psychologie. De missie van de Utrechtse school is niet 
beter weer te geven dan door Buytendijk zelf te citeren: ‘Wij willen de mens uit zijn 
“wereld” begrijpen, d.w.z. uit de zinvolle grondstructuur van dat geheel van situaties, 
die gebeurtenissen, culturele waarden, waar hij zich tot richt, waarvan hij bewustzijn 
heeft, waarop zijn gedragingen, gedachten en gevoelens betrokken zijn - de wereld, 
waarin de mens bestaat, die hij in de loop van zijn persoonlijke geschiedenis aantreft 
en vormt door de betekenissen, die hij aan alles geeft. De mens is niet “iets” met 
eigenschappen, maar een initiatief van verhoudingen tot een wereld, die hij kiest en 
waardoor hij gekozen wordt.’45 

 41 Zie hfst 5 over de psychagogische methode.
 42 Weijers, Terug naar het behouden huis. De Utrechtse school en de Nederlandse roman 1945-1955, 1991, 

p. 8.
 43 A.w., p. 11.
 44 Van den Berg, en Linschoten,( red.) Persoon en wereld. Bijdragen tot de phaenomenologische 

psychologie, 1953, en Van den Berg, e.a. (red.) Situation. Contributions to phenomenological psychology 
and psychopathology, 1954. De eerste bundel is nationaal; de tweede bundel bevat bijdragen van 
diverse internationaal bekende auteurs: H. Plügge, O. Bollnow, V. von Gebsattel, V. von Weizsäcker, 
E. Minkowski en G. Gusdorf, naast Nederlandse bijdragen. 

 45 Dit is het motto van Persoon en wereld, zie vorige noot.
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Dehue heeft de methodologische inzet van de Utrechtse school onderzocht. De 
fenomenologische psychologie zette zich af tegen de natuurwetenschappelijke 
psychologie van bijvoorbeeld A.D. de Groot. In positieve termen bleek echter 
moeilijk te benoemen wat nu eigenlijk fenomenologisch psychologisch onderzoek 
was. Volgens Van Lennep was de ontmoeting de methode bij uitstek; hierin volgde 
hij Buytendijk.46 De inzet van de Utrechtse school is daarom anthropologisch te 
noemen; de fenomenologische psychologie leunt sterk aan tegen de wijsgerige 
antropologie van existentieel-fenomenologen als Sartre en Merleau-Ponty; de 
laatste is zowel beïnvloed is door Buytendijk maar heeft later zelf veel invloed op 
Buytendijk gehad. 

De voorman van de Utrechtse school was F.J.J. Buytendijk (1887-1974), een 
fysioloog en psycholoog van internationale vermaardheid.47 Hij studeerde genees-
kunde in Amsterdam. Zijn leermeester fysiologie, Thomas Place, stimuleerde hem 
tot het lezen van wijsgerige werken. Hij ontwikkelde zich tot fysioloog en kwam 
in 1913 te werken in de Valeriuskliniek als wetenschappelijk assistent ten behoeve 
van de biologie, waar hij onder leiding van Leendert Bouman nader kennis maakte 
met de neurologie en psychiatrie. In 1914 werd hij lector in de algemene biologie. 
In die jaren nam hij deel aan de zogenaamde Valeriuskring, waar hij Rümke en de 
psycholoog A.A. Grünbaum (1885-1932) leerde kennen; deze laatste bracht hem in 
contact met de filosoof Max Scheler. In 1919 volgde zijn benoeming tot hoogleraar 
in de algemene fysiologie aan de Vrije Universiteit. Zijn wetenschappelijk werk was 
eerst gericht op de fysiologie, later op de dierpsychologie. Hij onderzocht de intel-
ligentie en het leervermogen van dieren, wat hem internationale faam bezorgde. 
Bij het vertrek van Bouman koos hij diens zijde in het conflict met de bestuurders 
van de Valeriuskliniek. In 1925 werd Buytendijk hoogleraar in Groningen. Zijn 
belangstelling verschoof naar algemene theoretische problemen in de fysiologie en 
psychologie. In die tijd legde hij contacten met wijsgerig antropologen als Scheler 
en Plessner, en anthropologisch georiënteerde artsen als Von Weizsäcker, Von Gebs-
attel en Binswanger.

Buytendijk was van huis uit Nederlands Hervormd, maar werd in zijn jaren aan de 
VU gereformeerd. Naar aanleiding van de zogenaamde Geelkerkenkwestie verliet hij 
deze kerk.48 Geïnspireerd door contacten met katholieke denkers als Gabriel Marcel 
en Romano Guardini, werd hij in 1937 lid van de rooms-katholieke kerk. In 1946 
werd hij benoemd tot hoogleraar in de algemene en theoretische psychologie in 
Utrecht, tot veler verrassing, want hij was relatief onbekend met de psychologie. Hij 
kreeg naam bij een breder publiek door de existentieel-fenomenologische studie De 
Vrouw uit 1951. Bekende theoretische werken zijn Algemene theorie van de menselijke 
houding en beweging (1948) en Prolegomena van een anthropologische fysiologie uit 1965. 

 46 Dehue, De regels van het vak. Nederlandse psychologen en hun methodologie 1900-1985, 1990, p. 73-
98.

 47 De meeste biografische gegevens zijn ontleend aan: Dekkers, zie noot 21 en Van Bergen, a.w., p. 
208 vv.

 48 Deze betrof de vraag of men de Bijbel letterlijk moest nemen. Ds. Geelkerken had gezegd dat de 
slang in het paradijs niet ‘echt’ had gesproken. Dit leidde tot een uitspraak van de gereformeerde 
synode in 1926, die zijn zienswijze veroordeelde en tot een breuk in de gereformeerde kerk. De 
uitgetredenen verenigden zich in de ‘Gereformeerde kerken in Hersteld Verband’, Van Bergen, 
a.w. p. 55 en p. 239 vv.
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Landelijke bekendheid verwierf hij ook met het voorzitterschap van de Rooms-
Katholieke Charitatieve Vereniging voor geestelijke volksgezondheid.49 

Voor ons is Buytendijk van belang vanwege de overeenkomsten met Carp, die hier 
en daar zichtbaar zijn. Daarbij is er waarschijnlijk geen sprake van een beïnvloeding 
van Buytendijk, door Carp, maar omgekeerd. Carp heeft Buytendijk gekend en 
citeert hem incidenteel. Als Carp in zijn Eenheid. Grondpatroon van het leven, het 
gemeenschappelijke van mens en dier bestudeert, blijkt hij vertrouwd te zijn met het 
denken van Buytendijk over dit thema.

Dekkers stelt dat Buytendijks werk is samen te vatten als een poging de mens en 
het menselijke te verstaan.50 De weg van Buytendijk was daarbij van de fysiologie 
naar de existentiële fenomenologie. Carps ontwikkelingsgang verliep van de psycho-
pathologie naar de wijsgerige antropologie. Naast deze gemeenschappelijke interesse 
is ook sprake van een spirituele verwantschap. Beiden kwamen via het protestantisme 
tot het rooms-katholieke geloof. Bij beiden is de wetenschap slechts één van de vor-
men van kennen en is er ruimte voor begrippen als mysterie en wonder. Ze delen 
bewondering voor Dostojewski, die als (christelijke) psycholoog door hen hoger 
wordt aangeslagen dan menig academische psycholoog.51 Buytendijk gaat uit van de 
mens als eenheid van natuur en geest.52 We zullen later zien dat dit begrip eenheid bij 
Carp een andere, bredere betekenis heeft.

Er zijn meer verschillen. Buytendijk heeft weinig oog voor ziekte, lijden en 
psychopathologie, terwijl deze thematiek bij Carp aanwezig volop aanwezig is; diens 
denken heeft daardoor ook een meer pessimistische kleur. Het beeld dat Buytendijk 
van de mens schetst lijkt geïdealiseerd.

Wij zullen later ingaan op Buytendijks fenomenologie van de ontmoeting, in 
confrontatie met Carps uiteenzetting van ‘het werkelijke gesprek’.

II. De antropologische psychiatrie van Carp
Onder de antropologische fase bij Carp verstaan we de periode van 1959-1980, 
waarin hij zich expliciet bezighoudt met de antropologische aspecten van de 
psychiatrie.

Inhoudelijk is deze fase echter niet goed af te grenzen van de periode waarin de 
ontwikkeling van de psychotherapie de volle aandacht had. In hoofdstuk 5 zagen 
we al dat de psychotherapeut volgens Carp oog moet hebben voor de patiënt en 
diens mens- en wereldbeschouwing. In dat verband onderwierp hij de mensvisie 

 49 In 1949 werd deze omgedoopt in Katholieke Centrale Vereniging voor geestelijke 
volksgezondheid, zie Westhoff, Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging 
voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw, p. 112. Buytendijk is een van de ‘geestelijke 
bevrijders’.

 50 Dekkers, Het bezielde lichaam, p. 223.
 51 Dekkers, a.w., p. 225. Zowel Buytendijk als Carp schreef over Dostojewski. Buytendijk, De 

psychologie van de roman, 1961, handelt vooral over De idioot van Dostojewski. Carp bespreekt 
vooral Schuld en Boete en De dubbelganger, resp. in 1954 b en 1964 c. Carp kiest nota bene 
dezelfde titel als Dostojewski’s Dubbelganger. Over de hoofdfiguur uit Schuld en boete (ook 
vertaald als Misdaad en straf ), Raskolnikow, hield Carp een lezing op het Psychotherapiecongres 
in 1952, door hem en zijn medewerkers georganiseerd in Leiden en hij schroomde zelfs niet om 
in het kader van psychodrama dit te laten naspelen door patiënten, zie 1952 h.

 52 Dekkers, a.w., p. 224.
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van Freud en Adler aan een kritisch onderzoek. Daartegenover stelt Carp in 1951 
expliciet een mensbeeld dat het ‘persoonskarakter’ op de voorgrond plaatst met 
als kernbegrippen vrijheid en verantwoordelijkheid.53 Dat lag in de lijn met zijn 
verwerking van het personalisme van Stern. In de antropologische fase worden 
ideeën die al een rol speelden in de persoonsgerichte psychotherapie en sociotherapie 
hernomen en uitgewerkt. Zoals al gesteld gaat het hier om beschouwingen over de 
psychiatrie, in een fase waarin Carps praktische werk grotendeels beëindigd was. 
Het zijn soms hoogst speculatieve bespiegelingen.

De term anthropologische psychiatrie komt bij Carp alleen voor in Eenzaamheid. 
Er is echter alles voor te zeggen om de term ook te gebruiken voor Carps studies 
over individuele en typisch menselijke aspecten, zoals angst en ‘agressiviteit’. 
In 1967 gebruikt hij de term noöpsychiatrie als tegenstelling tot bio-psychiatrie. 
Noöpsychiatrie richt zich als speculatief denken op de supra-biologische aspecten 
van de mens en kan dus, ook volgens Carp zelf, als onwetenschappelijk gelden. Het 
gaat om het ‘doorzien van het individuele’ in de psychisch-gestoorde mens, terwijl 
het bio-psychiatrische denken meer uitgaat van een rubricerende diagnostiek. 
Noöpsychiatrie is een vorm van zelfbezinning die leidt tot diepere zelfkennis; deze 
kan de hulpverlening ten goede komen.54 

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste thema’s van Carps antropo-
logische psychiatrie besproken. Enkele komen vrijwel alleen voor in een bepaald 
boek; dat is het geval met het thema angst en het doodsprobleem. Andere thema’s 
komen in verschillende boeken aan de orde, ook in de laatste publicaties die verder 
af staan van de psychiatrie. 

1. De onbekende mens en de angst voor zelfkennis
Het idee dat de mens zichzelf niet kent, is van alle tijden en minstens zo oud als 
de aansporing van het orakel in Delphi: ‘Ken uzelf ’. De figuur van Socrates die 
zijn gesprekspartner uitdaagde door te stellen dat hij niets wist, wordt door Carp 
menigmaal aangehaald als voorbeeld van het niet-weten. Carp verwijst ook vaak naar 
Alexis Carrel, wiens boek l’Homme, cet inconnu in 1935 verscheen.55 Carrel trachtte 
in zijn boek tot een synthese te komen van de kennis over de mens, vanuit een 
besef dat de mens en de beschaving zou kunnen ontaarden. Een van zijn conclusies 
is dat we de mens als geheel niet kunnen kennen. Hij is van mening dat de mens, 
dankzij een enorme explosie van kennis op het gebied van de natuurwetenschap 
en techniek, leeft in een wereld waarvan hij vervreemd is. Carrels werk paste in een 
rij van werken – men denke aan Spenglers Untergang des Abendlandes en Huizinga’s 

 53 Carp, 1951 f, p. 1. Carp gebruikt hier de term ‘ persoonskarakter’.
 54 Carp, 1967 c, p. 190, resp. 172 vv. Als grondlegger van de noöpsychiatrie ziet Carp Karl Jaspers 

met diens ‘verstehende Methode’. De term noöpsychiatrie is overigens bij mijn weten niet 
bij Jaspers te vinden en is nooit gangbaar geworden. De term ‘noögene’ neurose gaat terug op 
Frankl; zie H. Spiegelberg, Phenomenology in psychology and Psychiatry. A historical introduction, 1972, 
p. 344. 

 55 Carrel, De onbekende mensch. Ontaarding of vernieuwing?, 1936. Alexis Carrel, 1873-
1944, is als chirurg bekend geworden door zijn bijdrage aan de weefselkweek en aan 
transplantatietechnieken. Hij kreeg in 1912 de Nobelprijs voor geneeskunde. Zijn boek 
werd wereldberoemd en is in 1936 vertaald in het Nederlands. We wijzen er nog op dat de 
oplossingen die Carrel voorstelde dubieuze ideeën inhielden over eugenese.
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In de schaduwen van morgen – die zorg uitdrukten ten aanzien van de ontwikkeling 
van de beschaving. Deze bezorgdheid deelt Carp, maar overwint hij in zijn latere 
evolutionistisch werk.

De mens heeft behoefte aan zelfkennis; deze behoefte schrijft Carp toe aan 
de toenemende mate van individualisatie die ook ‘ver-een-zaming’ inhoudt.56 
Individualisatie is iets anders dan individuatie; dit laatste begrip gebruikt Carp – 
overigens niet altijd precies – in de zin van Jung. De belangstelling voor psychologie 
heeft een ‘tragische ondergrond’. De behoefte aan zelfkennis hangt samen met het 
willen doorgronden van de buitenwereld; de kennis van de buitenwereld is immers 
een product van de menselijke geest.

Naast behoefte aan zelfkennis heeft de mens ook een vrees daarvoor. Deze 
vrees is bekend vanuit de dieptepsychologie. Volgens Freud moet de mens veel 
driftmatigheid, seksualiteit en agressie verdringen. Adler wees op de noodzaak om 
van de geldingsdrang af te zien, zodat de mens een gemeenschap zou kunnen 
vormen; daardoor miskent hij zijn machtsdrift. De mens leeft volgens Adler in een 
fictie. Volgens Jung kan de mens niet altijd zijn masker, zijn ‘persona’ onderscheiden 
van zijn eigenlijke Zelf en is hij bang voor de overweldigende kracht van het 
collectief onbewuste.

Maar de dieptepsychologie schiet volgens Carp tekort om de angst van de mens 
voor zelfkennis te peilen. Het gaat om een existentiële angst voor de confrontatie 
met het eigen zelf. De mens neigt ertoe die te ontvluchten; Heidegger had dat 
een vlucht in de oneigenlijkheid genoemd. Carp verwijst hierbij vaak naar de 
term ‘kwade trouw’ (mauvaise foi) van Sartre. Deze problematiek wordt door Carp 
uitgedrukt in de termen onthulling en verhulling.57

De wetenschap kan niet het ultieme antwoord geven op wat de mens is. De mens 
heeft voor zelfkennis de ander nodig, die zijn Ik mede constitueert. Veel thema’s van 
Carps antropologie zijn te herkennen in wat hij in 1953 schrijft: ‘In het vermogen 
tot liefhebben wordt de verhouding tot het Wij, als fundament van menselijk-zijn, 
zichtbaar. De Wij-verhouding ervaart het Ik met een gevoel van verbondenheid, 
d.w.z. van vrijheid. Hier is een gevoel van vrijheid, dat verantwoordelijkheid insluit. 
En in het vrij en verantwoordelijk-zijn staat het Ik tegen over zijn eigen geweten, 
de existente mogelijkheid van zijn. In deze zijnsmogelijkheid vindt het Ik zijn steun 
tegenover de angst en de vertwijfeling, welke het enkeling-zijn medebrengt.’ 58

De vraag van Carrel naar de onbekende mens lijkt deels beantwoord te worden 
met het benoemen van de eenzaamheid als de kernproblematiek van de mens. 
Maar dan blijkt eens te meer dat wetenschap tekort schiet. De eenzaamheid als 
existentiaal is niet alleen een probleem dat wetenschappelijk te benaderen is, maar 
een mysterie in de zin van Marcel, dat wil zeggen iets waarin de mens met zijn 
gehele zijn betrokken is.59 Ten diepste kan de mens zichzelf niet kennen omdat 

 56 Carp, 1953 a, p. 7.
 57 Zie bijvoorbeeld de titels van Zelfonthulling in het mensbeeld van Jean-Paul Sartre uit 1970 en 

Verhulling van menselijk afgunst uit 1979.
 58 Carp, 1953 a, p. 20. Ik neem aan dat het woord ‘existent’ een vergissing is van Carp. Hij doelt 

hier op een existentiaal. Het thema van de enkeling vindt men bij Kierkegaard (1813-1855), de 
Deense filosoof/theoloog, die vaak de vader van het existentialisme wordt genoemd.

 59 Carp, 1964, p. 111.
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hijzelf een mysterie is dat aan het numineuze raakt.60 Niettemin blijft er in de mens 
een diepgaand verlangen zichzelf te kennen en te komen tot een diagnose, of liever 
een ‘metadiagnose’ waarin een grondslag wordt gevonden voor de zelfkennis.61 
Essentieel is dat de mens betrokken is op de ander. De mens heeft de ander nodig 
voor kennis van zichzelf. Deze wordt bereikt door spiegeling in de ander. Het 
middel daartoe is de blik, want deze kan ontmaskerend zijn. De mens heeft echter 
een masker nodig, ook voor zichzelf. Volledige transparantie, zoals Sartre de mens 
wil doen nastreven, is niet weggelegd voor de mens; de mens verdraagt zijn eigen 
werkelijkheid vaak niet en schaamt zich ten diepste. De blik van de ander kan 
door het masker heendringen. ‘De gemaskerde mens aanschouwt zichzelf in de 
spiegel, die de andere gemaskerde hem voorhoudt’.62 De verhouding die Carp 
schetst van de mens tot de ander is dus problematisch. Enerzijds is deze essentieel 
voor de identiteit die zonder de ander niet opgebouwd kan worden, anderzijds is 
ze beangstigend doordat de ander mij zou kunnen doorzien en tegelijkertijd blijft 
ze onontkoombaar want zonder de ander is de mens geen volwaardig mens.

2. De mens en zijn wereldbeeld 
Carp stelde al in zijn Grondslagen van psychotherapie (1946) dat de psychotherapeut 
rekening moet houden met de mensvisie en wereldbeschouwing van zijn patiënt. 
De wereldbeschouwing zag hij als een projectie van de eigen mensbeschouwing.63 

In Psychotherapie op grondslag van wereldbeelden uit 1959 verbindt Carp ziektebeel-
den met een drietal wereldbeelden, gebaseerd op het werk van Karl Jaspers. Carp 
had zich in zijn publicaties tot die tijd nauwelijks beziggehouden met Jaspers. Diens 
fenomenologische methode noemt Carp wel in zijn openbare les bij het verkrijgen 
van het privaatdocentschap; hij haalt in zijn werk incidenteel Jaspers aan. Maar Carp 
was in tegenstelling tot Rümke geen fenomenologische psychiater.64 Des te opval-
lender is dat Carp in 1959 te rade gaat bij Jaspers’ Psychologie der Weltanschauungen. 
Het wordt één van de fundamenten van zijn anthropologische psychiatrie.65

Karl Jaspers (1883-1969) werd in Oldenburg, in Noord-Duitsland, geboren. Hij 
had al vroeg belangstelling voor filosofie maar vond ook dat er een directe verbinding 

 60 Carp, 1972, p. 47.
 61 Carp, 1972, p. 43, 53.
 62 Carp, a.w., p. 65, 60 en 72.
 63 Zie hfst 5.
 64 Carp, 1925 c, in zijn openbare les bij het aanvaarden van het privaatdocentschap, is positief over 

de fenomenologie van Jaspers, maar de beperking is dat het slechts gaat om het ‘in het bewustzijn 
gegevene’. In deze les wordt duidelijk dat Carp Jaspers’ fenomenologie ziet als een methode van 
‘subjectief psychologisch onderzoek’, die wordt geplaatst naast andere methoden. De boodschap 
is: men moet alle hulpmiddelen gebruiken. Carp bekent zich dus niet tot de fenomenologie 
van Jaspers. In het leerboek wordt hij weinig aangehaald en in 1947 c, p. 216-217 neemt Carp 
uit 1926 c de pp.120 en 121 gewoon over! Carp heeft zich ook nooit bezig gehouden met 
Jaspers’ afwijzing van Freuds methode. Uit hfst 3 is wel duidelijk geworden dat Carp meer een 
dieptepsycholoog dan een fenomenoloog was.

 65 Mogelijk kwam het boek onder de aandacht van Carp omdat in 1954 de vierde druk verscheen. 
Daarvoor was het boek 20 jaar niet meer verkrijgbaar. We mogen wel aannemen dat Carp 
de titel althans kende. Rümke, wiens Inleiding in de karakterkunde uit 1929 door Carp wordt 
aangehaald, bespreekt op p.194-195, een gedeelte uit Psychologie der Weltanschauungen, namelijk 
de passages op p. 220-229, 285-304, 304-327. Rümke gaat evenwel niet in op de totaalconceptie 
van Jaspers’ boek en doet het daardoor tekort.
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met het leven moest zijn. De studie in de rechten vond hij al spoedig te abstract; hij 
koos voor de geneeskunde. Hij specialiseerde zich in de psychiatrie in Heidelberg, 
waar destijds Kraepelin hoogleraar was. Vanwege zijn zwakke gezondheid – hij leed 
aan bronchiectasieën – zat een leven als praktiserend specialist er niet in. Op grond 
van eerdere excellente publicaties kreeg hij het verzoek tot het schrijven van zijn 
Allgemeine Psychopathologie, dat in 1913 verscheen. Het is een klassiek boek in de 
psychiatrie geworden. De Psychologie der Weltanschauungen uit 1919 markeert zijn 
overgang naar de filosofie. Hierna publiceert hij geen psychiatrische werken meer. 
Philosophie uit 1932 maakt hem bekend als existentiefilosoof en wordt beschouwd 
als zijn (eerste) filosofische hoofdwerk. Jaspers wordt in 1922 hoogleraar in de 
filosofie in Heidelberg. Zijn verdere filosofische carrière laten we hier buiten 
beschouwing.66

Jaspers wordt als psychiater vaak in verband gebracht met de fenomenologie. 
Er zijn echter grote verschillen met de fenomenologie van Husserl, al had Jaspers 
aanvankelijk bewondering voor diens Logische Untersuchungen. De verwantschap 
is dat Jaspers probeert zonder vooroordelen fenomenen te beschrijven.67 In zijn 
Allgemeine Psychopathologie omschrijft Jaspers de fenomenologie: ‘Die Phänomeno-
logie hat die Aufgabe, die seelische Zustände, die die Kranken wirklich erleben, uns 
anschaulich zu vergegenwärtigen, nach ihren Verwandschafstverhältnissen zu betrach-
ten, sie möglichst scharf zu begrenzen, zu unterscheiden (...). 68 Hij onderscheidt een 
‘verstehende’ psychologie van een verklarende psychologie. De tegenstelling tussen 
verstaan – waarmee is bedoeld hoe we de samenhang tussen psychische fenomenen 
begrijpen – en verklaren is algemeen bekend geworden. Dit onderscheid heeft als 
doel helderheid te brengen in de methoden van de psychiatrische wetenschap van 
die tijd. In dat kader heeft Jaspers fundamentele kritiek op Freud.

We zagen eerder dat Carp de psychodynamische inzichten van Freud als belang-
rijke grondslag van zijn klinische psychiatrie zag. Misschien is dat een verklaring 
voor het feit dat Jaspers in het eerdere werk van Carp geen rol speelt.

Om te laten zien hoe Carp gebruik maakt van Jaspers’ Psychologie der Weltan-
schauungen moeten we langer stil staan bij dit imposante maar weinig bekende 
werk. Jaspers verdedigt het psychologische uitgangspunt van dit werk. Het is hem 
te doen om een algemene typologie van wereldbeschouwingen als producten van 
de menselijke geest. Hij ziet dus af van waardebepalingen en van een filosofische 
argumentatie over de geldigheid van een bepaalde wereldbeschouwing. Dat neemt 
niet weg dat dit boek vooruitloopt op zijn latere existentiefilosofie, in het bijzonder 
in de beschrijving van de grenssituaties van lijden, schuld en dood.69

 66 Zie: Sperna Weiland, De mens in de filosofie van de twintigste eeuw, 1999, hfst 8 en Van der Wal, Karl 
Jaspers, 1970, voor een biografische schets en een algemeen overzicht van Jaspers’denken.

 67 Huber, Die Bedeutung von Karl Jaspers für die Psychiatrie der Gegenwart, 1984, wijst erop dat 
Jaspers zich distantieert van Husserl. Voor Jaspers is de fenomenologie een empirische methode, 
die het beleven van patiënten beschrijft. Hij houdt zich verre van ‘wezensschouw’, zoals Husserl 
die beschreef. Voor een uitvoerige uiteenzetting over de kwestie in hoeverre Jaspers verwant is 
aan Husserl, zie Spiegelberg, Phenomenology in psychology and Psychiatry. A historical introduction, 
1972.

 68 Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, 1913, p. 47.
 69 Van der Wal, Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem, 1968, p. 228-242, laat in zijn 

dissertatie zien, dat Jaspers in zijn boek wel degelijk keuzes maakt; hij heeft een voorkeur voor 
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Voor Jaspers’ opvatting van kennis is de subject-objectsplitsing van fundamenteel 
belang. De mens verhoudt zich tot de wereld als subject en stelt die wereld als 
object voor zich. Wereldbeschouwingen kunnen van zowel de subjectzijde als van 
de objectzijde beschreven worden. Jaspers onderscheidt zo ‘Einstellungen’ van 
‘Weltbilder’. De instelling typeert de wijze waarop de mens naar de wereld ‘kijkt’, 
zich ertoe verhoudt. Deze instellingen worden onderscheiden naar het algemene 
object; de mens verhoudt zich tot de buitenwereld en tot zijn eigen binnenwereld. 
Ook binnen deze instellingen maakt Jaspers nog tal van onderscheidingen, die op 
zich evenzeer als inspiratiebron van de psychotherapeut zouden kunnen dienen.

De objectzijde van de wereldbeschouwingen kristalliseert zich uit in wereld-
beelden. Jaspers spreekt ook in dit verband van een ‘verstehende Psychologie’. Hij 
onderscheidt het ‘sinnlich-räumliche’, het ‘seelisch-kulturelle’ en het metafysische 
wereldbeeld. 

Op deze onderscheidingen baseert Carp zijn Psychotherapie op grondslag van 
wereldbeelden. Carp spreekt in 1959 nog niet van een anthropologische psychiatrie 
of psychotherapie, maar dit werk kan zeker als zodanig gekarakteriseerd worden.70 
Het is gericht op de mens in samenhang met zijn wereld en geïnspireerd door een 
anthropologische wijze van filosoferen en door de existentiefilosofie. 

Jaspers bespreekt in het derde deel van zijn boek, ‘das Leben des Geistes’, hoe 
de mens concreet omgaat met zijn wereldbeschouwing. Gaat het in het tweede 
deel om de verschillende wereldbeelden, in het derde deel gaat het om de geleefde 
dynamiek. In het concrete leven zoekt de mens naar waardebepalingen, speciaal 
in wat Jaspers ‘grenssituaties’ noemt: lijden, dood en schuld. Juist in zulke situaties 
wordt duidelijk waar een mens houvast zoekt en dan blijkt welk ‘geestestype’ hij 
vertegenwoordigt. Voor Jaspers is het onvermijdelijk dat de mens éénmaal door 
het nihilisme heen moet. ‘Nihilismus ist psychologisch als Stufe unvermeidlich, 
wenn das Leben zum Selbstbewusstsein kommen will’71 Maar van daaruit wordt 
een houvast gezocht. Dat kan door zich vast te klampen aan het begrensde, het 
bepaalde. In dit verband spreekt Jaspers van ‘Gehäuse’; er is nu eenmaal in de mens 
een streven naar rust, naar eenheid en klaarheid. Bij deze gedachtelijn van Jaspers 
knoopt Carp aan. Het begrip verstarring in het wereldbeeld bij Carp is de pendant 
van de ‘behuizing’ van Jaspers.

Carp wil de samenhang tussen psychopathologie en wereldbeelden bestuderen. 
Hij gaat dus een stap verder dan Jaspers die zich ten doel stelde om de mogelijke 
wereldbeelden in kaart te brengen door ze als psycholoog te ‘vergegenwärtigen’, 

een bepaald type van wereldbeschouwelijk denken. Jaspers heeft later, in zijn voorwoord bij 
de vierde druk, toegegeven dat hij de grens van wetenschappelijke psychologie overschreed en 
appelleerde aan de vrijheid ( Jaspers, a.w., p. XI).

 70 Carp, 1959 b, p. 66 en 82, 99, verwijst wel naar de anthropologische beschouwingswijze. 
Carp stelde in zijn laatste werk, 1980 d, p. 18-19: ‘De door Jaspers beschreven wereldbeelden 
zijn in feite mensbeelden met betrekking tot het op een bepaalde wijze in-de-wereld-zijn.’ 
Van Helsdingen, Karl Jaspers als psychiater, 1975, stelt dat Jaspers als wijsgeer nog meer voor 
de psychiatrie heeft betekend dan als psychiater. Er zijn veel gedachten bij Carp die mede 
geïnspireerd zouden kunnen zijn door Jaspers, maar wij beperken ons hier tot de wereldbeelden, 
waar die inspiratie aantoonbaar is.

 71 Jaspers, a.w., p. 303. Deze stelling wordt door Carp later aangehaald in zijn bespreking van het 
transnihilisme, zie paragraaf III.4.
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zich levendig voor ogen te stellen. Het wereldbeeld is voor de mens als een dak – een 
‘Gehäuse’– boven zijn hoofd. ‘De dakloze mens heeft geen existentiemogelijkheid.’72 
Een tweede uitgangspunt voor Carp is dat mensen met psychiatrische problematiek 
in crisissituaties zich vastklampen aan hun wereldbeeld.

Carp is zich ervan bewust dat hij een hypothese lanceert, maar vindt dat de 
samenhang tussen de psychische structuur en het wereldbeeld zich goed leent voor 
onderzoek.73 Hij werkt vervolgens de verstarring van bepaalde wereldbeelden uit 
en verbindt deze met ziektebeelden.

Het zintuiglijk-ruimtelijke wereldbeeld is volgens Jaspers slechts een deel van 
wat binnen de ‘Reizwelt’ valt; van niet alle zintuiglijke prikkels worden we ons 
bewust. Binnen dit wereldbeeld maakt hij tal van onderscheidingen. De meeste 
mensen leven in de ‘ruimtelijk begrensde kosmos’. In deze belevingswereld 
is geen besef van de onmetelijkheid van ruimte en tijd. De wereld wordt zo 
ervaren als geobjectiveerde natuur. De verstarring in dit wereldbeeld gaat volgens 
Carp gepaard met een ontvluchten van vrijheid en verantwoordelijkheid en een 
zoeken naar geborgenheid. Het kernwoord is veiligheid.74 De mens binnen dit 
wereldbeeld voelt zich gebonden aan zijn eigen lijfelijkheid. Het wereldbeeld is 
analoog aan de kinderlijke situatie waarin de moeder de wereld vertegenwoordigt 
en geborgenheid biedt.

Volgens Carp vinden de hysterische neurose, de dementieën en de oligofrenieën 
‘onderdak’ in dit (verstarde) wereldbeeld. De hysterie wordt zo gekenmerkt door 
de vlucht uit een situatie waarin men ‘iemand’ moet zijn, het is de vrees voor 
verantwoordelijkheid die doet verlangen naar geborgenheid, naar kind-zijn. 
Het gebonden zijn aan dit wereldbeeld komt naar voren in het onvermogen 
van de hysterische mens om zich uit te beelden; hij/zij neemt de wereld voor 
wat hij is. Zo blijft hij ook gebonden aan de oude, kinderlijke beelden van de 
ouders uit de oedipale situatie: de vaderfiguur is bedreigend en het verlies van de 
moederfiguur betekent een verlies van veiligheid. Hij kan zich slechts uitbeelden 
door zijn lichaam; het lijf is zijn voorstellingswereld. Dit komt tot uitdrukking in 
de ‘orgaanspraak’ van de hystericus. Voor de tweede categorie stoornissen die Carp 
in verband brengt met het zintuiglijk-ruimtelijke wereldbeeld is deze samenhang 
evidenter. Bij stoornissen in het bewustzijn wordt de wereld ervaren voor zover nog 
bewust; er is geen reflectie mogelijk. Men leeft in de onmiddellijkheid. Dat is van 
toepassing op de dementerende mens, maar ook op verstandelijk gehandicapten 
die het vermogen om afstand te nemen missen. In dit verband refereert Carp aan 
het ‘corps-moi’ van Merleau-Ponty: zingeving vindt voorbewust plaats door het 
lijf, dat zich slechts ervaart in de wereld zonder dat deze tot ‘probleem voor een 
bewustzijn’ gemaakt kan worden.75 

 72 Carp, 1959 b, p. 7.
 73 De overeenkomst met de schema’s uit de schemagerichte therapie van Young, Schemagerichte 

therapie. Handboek voor therapeuten,2005, is heel opmerkelijk. Zie verder hfst 7 van deze studie.
 74 Carp bespreekt in 1980 b, p. 92 vv en 1980 d, p. 36 de wereldbeelden op een meer soepele en 

eenvoudige wijze dan in Psychotherapie op grondslag van wereldbeelden. 
 75 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), Frans filosoof en belangrijke vertegenwoordiger van de 

fenomenologie heeft vooral in zijn Phénomenologie de la perception een fenomenologische analyse 
gegeven van de lichamelijkheid. We wezen al op de grote invloed van diens werk op Buytendijk. 
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In het ‘seelische-kulturelle’ wereldbeeld van Jaspers staat het innerlijk, het ver-
staanbare, begrijpelijke centraal. Carp spreekt van het psychologisch-begrijpende 
wereldbeeld. Hij ziet namelijk af van alle door Jaspers vermelde voorbeelden van 
dit wereldbeeld in de cultuur en beperkt zich tot het begrijpen van het innerlijk. 
De dingen hebben in dit wereldbeeld een bepaalde waarde; ze worden gegrepen, 
begrepen en naar waarde geschat op basis van de subjectieve beleving. Vanuit dit 
wereldbeeld beseft de mens dat hij zijn eigen wereld maakt. De ziektebeelden 
die Carp hiermee verbindt zijn de neurasthenie, de manie en de melancholie. De 
neurasthene mens – de beschrijvingen van Carp komen hier vooral overeen met 
wat nu narcisme wordt genoemd – wordt gekarakteriseerd door het grijpen en 
begrijpen van zijn wereld. Hij grijpt soms boven zich uit, maar raakt dan in twij-
fel over zijn eigenwaarde. Hij wil zichzelf bezitten. Enerzijds kan de neurasthene 
patiënt zijn beperkingen niet accepteren, anderzijds worstelt hij met het gebrek 
aan erkenning door de buitenwereld. In ander verband vergelijkt Carp dit met de 
problematiek van de Adleriaanse machtsmens.76

In de melancholie is er een onvermogen de ander en zichzelf te begrijpen; 
men ervaart geen waarde meer en geen zin. Ook hier hangt dit samen met de 
hoge eisen die men zich stelt. Ook deze mens onttrekt zich aan verantwoording. 
‘Strevend naar datgene wat hij niet is en verwerpend datgene wat hij is, is hij de 
vertwijfelde mens, die slechts het vernietigen van waarden kent’.77 Bij de manische 
mens gaat het eveneens om grijpen. Er is niet alleen een orale onverzadigbaarheid 
maar ook het oog en oor doen mee in het greep krijgen op de wereld. Carp vindt 
het ‘stemmingsoptimisme’ van de manische mens onecht. Eronder ligt de onze-
kerheid. Hierbij zet hij zich af tegen de terminologie van Binswanger, die spreekt 
van ‘festliche Daseinsfreude’.78

In het metafysische wereldbeeld is de mens betrokken op het geheel, op de tota-
liteit. Dit wereldbeeld wordt gekenmerkt door ‘ontgrenzing’. De mens leeft in het 
metafysische wereldbeeld als in een geheel dat hem omgeeft. De verstarring in dit 
wereldbeeld komt naar voren bij de schizofrenie. De paranoïcus speurt naar iets 
achter de dingen. Alles verwijst naar het Ik, de hele wereld is daarop betrokken. De 
schizofreen acht zich permeabel. Transparantie uit zich in de lijfelijkheid, bijvoor-
beeld in het ogencontact.79 De bedreigende ander is volgens Carp een dubbelgan-
ger, een verdubbeling van het eigen ik. Bij de paranoïde schizofreen staat de eigen 
lijfelijkheid meer op de voorgrond; het gaat dan om een ‘zelfontmoeting’.80

De wereld van de schizofreen is solipsistisch; er is geen plaats voor de echte an-
der. De ander is slechts het alter ego. Juist de voorbewuste verhouding tussen Ik en 
lichaams-Ik als alter ego is verstoord, het lijf is in het gezien, beluisterd en bevoeld 

 76 Carp, 1964 b, p. 42 vv; 1959 b, p. 47.
 77 Carp, 1959 b, p. 50.
 78 Carp, a.w., p. 58, is het wel eens met Binswanger die ook achter de manie en de melancholie 

pogingen ziet zichzelf te ontvluchten. Ik neem aan dat Carp dit ontleent aan Binswangers Manie 
und Melancholie. Zoals meestal geeft Carp niet de herkomst aan van citaten en opvattingen.

 79 Carp, a.w., p. 64, verwijst naar Sartres analyse van de blik; zie noot 15.
 80 Carp, a.w., p. 64-65. De terminologie van ‘zelfontmoeting’ komt in de volgende paragraaf aan de 

orde. De beschrijving van de schizofreen doet denken aan de theorie over de schizosen, die Carp 
in 1927 k uiteenzette. Zie hfst 3.
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worden tot doodsvijand geworden. Achterdocht is hier een betere term dan wan-
trouwen; er wordt gespeurd naar iets achter de dingen. De patiënt moet daarom 
voortdurend waakzaam zijn. Door de tegenstrijdigheden beleeft de patiënt zijn 
wereld als chaotisch. Om tot een zingevende interpretatie te komen, grijpt hij naar 
het symbool; daarbij zijn vaak de categorieën van ruimte en tijd opgeheven.

Volgens Carp is de ervaring van een dubbelganger kenmerkend voor de 
schizofreen. De dubbelganger is een verbijzondering van het betrekkingsidee. Hoe 
vaak wordt niet iets van de ‘ander’ waargenomen? Karakteristiek en fundamenteel is 
een verlangen naar eenheid dat schuil lijkt te gaan achter de mislukte pogingen om 
die eenheid tot stand te brengen. Het metafysische wereldbeeld van de schizofreen 
heeft overeenkomsten met bijgeloof en met een mythologisch-demonisch 
wereldbeeld waarin kwade machten het voor het zeggen hebben. Omgekeerd 
kan in een grootheidswaan het Ik de wereld de baas zijn. Waarschijnlijk gaat het 
daarbij echter om het gevoel van eenheid, van identiteit met het Al, waarmee de 
hulpeloosheid wordt afgeweerd. 

Het wereldbeeld van de dwangneuroticus is eveneens een metafysisch wereld-
beeld. De dwangpatiënt zoekt hierin de eenheid van Ik en geweten, om zijn er-
varing van gespletenheid op te heffen. Carp beschrijft vooral het zogenaamde ca-
ractère scrupuleux-inquiet. De vervolger is hier het kwade geweten. In feite mist 
ook deze patiënt vertrouwen. Het is een magisch-demonische wereld, waarin de 
patiënt zijn schuld of tekort probeert uit te boeten. De gebondenheid aan het 
super-ego blijft bestaan en de band met de werkelijkheid is niet geheel verloren; 
er is nog sprake van een neurose. Volgens Carp kan de dwangmatigheid slechts 
worden begrepen vanuit de behoefte aan beleving van vrijheid: de afronding en de 
voltooiing wordt gezocht, zodat men vrij kan zijn. We zullen nog terugkomen op 
de doodsangst, die in het bijzonder bij de dwangneuroticus speelt.81

Carp beseft dat het op deze wijze ordenen van ziektebeelden een hachelijke 
zaak is. Het is de vraag of wereldbeelden iets verhelderen van de oorzaken van 
de psychopathologie, maar dat is dan ook niet zijn pretentie. Hij plaatst zijn 
boek over de wereldbeelden in de ‘thans alom baanbrekende anthropologische 
beschouwingswijze’. Het typisch menselijke is niet te verklaren; de mens moet 
mede als een mysterie benaderd worden.82 

Het is Carp erom te doen de psychotherapeutische mogelijkheden van deze 
benadering te belichten. Daarbij moet de therapeut de patiënt binnen zijn wereld-
beeld benaderen en hem daarin helpen te ‘existeren’. Dat klemt des te meer daar 
psychotherapeutische mogelijkheden lang zijn overschat. Wat vaak wel mogelijk is 
een patiënt een andere houding te laten vinden binnen hetzelfde wereldbeeld. Het 
hysterische ‘rollenspel’ kan men een andere wending geven. Zelfbeklag kan omge-
vormd worden tot flinkheid en sublimering kan bevorderd worden. Bij zwakzin-
nigen en bij dementerenden moet men de veiligheid vergroten. Vaste structuur, 
veel herhaling en een sfeer van gezelligheid versterken het houvast binnen het 
wereldbeeld. 

 81 Carp, a.w., p. 81. Carp komt in veel boeken terug op deze indeling van ziekten naar 
wereldbeelden, o.a., 1964 b, 1976, 1980 b. In 1962 c past hij zijn ideeën toe op de wereld van het 
kind. 

 82 Carp, a.w., p. 82.
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Bij de neurasthenie gaat het om macht krijgen over zichzelf en zelfovergave. 
De therapie is erop gericht de patiënt te wijzen op andere waarden. Daarbij is 
ook inzicht in motieven nodig. Het ‘hebben’ moet gerelativeerd worden; in 
plaats daarvan wordt de betekenis van het zijn voor de ander aan de patiënt 
duidelijk gemaakt. Carp betwijfelt of een echte verandering mogelijk is door een 
inzichtgevende therapie: is men niet bezig met het bijbrengen van een onechtheid 
in het contact met anderen? Ook bij de melancholie lijkt Carp te twijfelen aan de 
psychotherapeutische beïnvloedbaarheid. Het gaat in dat geval om het ‘aangrijpen’ 
van het eigen zelf, het krijgen van een nieuw perspectief. Het begrijpen van het 
wereldbeeld kan meer helpen dan de melancholische ideeën tegen te spreken.83 
Het valt niet mee om de grootheidswaan achter het nihilisme aan te pakken. Ook 
de manische mens probeert de wereld in zijn greep te vangen. Theoretisch zijn er 
wel richtlijnen te geven maar Carp is hier pessimistisch; ‘noch de melancholische, 
noch de manische mens zijn in staat tot luisteren’.84

Carp pleit ervoor te proberen de schizofrene patiënt te begrijpen. Oninvoelbaar-
heid is voor hem geen criterium voor de diagnostiek, zoals bij Jaspers en Rümke. 
Carp gaat te rade bij psychoanalytici als Fromm-Reichmann en Rosen, al is hij 
niet zo optimistisch als Schultz-Hencke, die geloofde in de geneeslijkheid van 
schizofrenie. 

In de laatste jaren van zijn praktijk heeft Carp zich vooral bezig gehouden met 
psychotherapeutisch werken met schizofrenen. Hierin betrekt hij steeds zijn visie op 
het verband met het metafysische wereldbeeld. Dit is slechts één benaderingswijze. 
Overigens blijft de psychoanalyse het prominente referentiekader, al is Carp kritisch 
ten aanzien van het accent leggen op de verhouding met de moeder. 

Carp schetst hoe men ertoe over gaat schizofrene patiënten in teamverband te 
behandelen. Hij geeft hier geen richtlijnen; het is experimenteren, waarbij men 
niet bij voorbaat uitgaat van ongeneeslijkheid. Het is onduidelijk hoever hij in zijn 
kliniek met deze benadering, in het voetspoor van Fromm-Reichmann en andere 
analytici, is gekomen. 85

Het zich invoegen in het wereldbeeld dient vooral om de schizofrene patiënt te 
verstaan en bij hem aan te sluiten. Zo kan de therapeut alter-ego en ‘dubbelganger’ 
zijn. Carp noemt vier fasen van contact: na een begrijpende en geruststellende 
houding te hebben aangenomen kan de therapeut door de patiënt afwisselend als 
beschermer dan wel als vervolger worden gezien. In een derde fase vindt identi-
ficatie met de therapeut plaats. Dan komt een zogenaamde Dual-union tot stand 
van waaruit Ik-versterking wordt nagestreefd. De therapeut sluit dus aan bij het 
eenheidsbeleven van de patiënt en moedigt een ‘overdrachtspsychose’ aan. Pas van 

 83 Men moet bij deze voorbeelden bedenken dat Carp bij neurasthenie denkt aan wat 
tegenwoordig narcistische problematiek wordt genoemd. De geringe psychotherapeutische 
toegankelijkheid van de melancholie – bedoeld is de psychotische depressie – is eveneens 
berucht.

 84 Carp, a.w., p. 99. 
 85 Carp, gaat in diverse publicaties in op de behandeling van schizofrenen: 1959 b, 1960 a. 

Foudraine haalt later de auteurs aan die Carp hier noemt.
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daaruit kan de therapeut, die als een soort mentor optreedt, gaandeweg als een reële 
persoon worden ervaren.

Concluderend kunnen we stellen dat Carp zijn concept van de wereldbeelden 
gebruikt als een hulpmiddel om psychiatrische patiënten te begrijpen. Voor wat 
de psychotische patiënt betreft kon Carp aansluiten bij psychoanalytische auteurs 
als Fromm-Reichman. Foudraine volgde hierin zijn leermeester. Bij de andere 
stoornissen gaat het meer om het gebruik maken van anthropologische gezichtspunten 
voor een dieper begrip dan om het directe therapeutisch nut. Carps toepassing 
van Jaspers’ indeling van wereldbeelden op diverse diagnostische categorieën is 
zeker origineel, al toont deze overeenkomst met het werk van Binswanger, die 
probeerde de beleving van de wereld door de manische en melancholische patiënt 
te reconstrueren. Carp heeft niet geprobeerd het psychoanalytische gedachtegoed 
en zijn uitwerking van Jaspers tot een synthese te brengen. 

3. Eenzaamheid en ontmoeting
Eenzaamheid is het enige werk dat Carp expliciet in verband brengt met antropolo-
gische psychiatrie. De ondertitel luidt: schets ener anthropologische psychiatrie.

Wat verstaat Carp daar nu eigenlijk onder? Is eenzaamheid het centrale thema 
van zijn antropologische psychiatrie? Uit het vervolg zal blijken dat dit laatste niet 
zonder meer gesteld kan worden. Het is verleidelijk bij dit thema om een verband 
met Carps persoonlijk leven te leggen. Het is niet boud te veronderstellen dat Carp 
zelf in sterke mate eenzaamheid heeft gekend. Zijn voortijdig emeritaat hield een 
plotselinge overgang in van een zeer actief leven temidden van medewerkers en 
assistenten naar een leven in de studeerkamer. Of hij nog in enig verband actief 
was, is onbekend. Wel onderhield hij enkele vriendschappen. Bekend is ook dat 
hij contact hield met collega-hoogleraren; aan hen presenteerde hij zijn nieuwe 
boeken.86

Geheel nieuw is het thema van de eenzaamheid in zijn werk niet. Carp brengt 
al eerder psychopathologie in verband met de strijd die de mens in zijn leven 
voert; neurose en psychose zijn daarbij ‘hulpmiddelen’ van de mens die ‘volstrekt 
eenzaam en op eigen kracht aangewezen’ wordt genoemd.87 Al meermalen wees ik 
op het onderscheid dat Carp maakt tussen gebondenheid en verbondenheid, een 
onderscheid dat te maken heeft met eenzaamheid. Carp is overigens niet de enige 
die eenzaamheid als anthropologisch thema een belangrijke plaats toekent in de 
psychiatrie.88 

 86 Vereecken, In memoriam, 1983, schrijft dat Carp ‘in alle eenzaamheid’ overleed en ‘de invaliditeit 
van zijn echtgenote met het daaruit voortvloeiende contactverlies deden hem schrijnend 
gevoelen wat vereenzaming betekent’. Ik heb geen andere bronnen die dit bevestigen. Carp 
overleed zes weken na het overlijden van zijn vrouw. Hij had geen kinderen en weinig directe 
familie. Zijn broer was overleden in 1979. Diens zoon heeft altijd contact gehouden met zijn 
oom. Er zijn enige brieven beschikbaar van hoogleraren, waarin zij Carp bedanken voor een 
boek dat hij hen toestuurde. De brieven zijn van H. Berkhof (theoloog), C.A. van Peursen 
(filosoof) en A. Chorus (psycholoog).

 87 Carp, 1952 c. p. 9, 1953 c, p. 36.
 88 Yalom, Existential psychotherapy, 1980, p. 503, geeft veel contemporaine literatuur over 

eenzaamheid.
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Het ligt voor de hand dat het thema eenzaamheid leefde in de cultuur in de 
jaren zestig, waarin gaandeweg oude verbanden wegvielen. Te denken valt aan 
een boek als The lonely crowd van David Riesman (1953). Van Wijngaarden, sinds 
1958 hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit, noemt de opengebroken 
wereld, waarin er grenzeloze mogelijkheden zijn, maar waarin ook onpersoonlijke 
contacten in de plaats komen van oude bekende gezichten. Hij is van mening dat 
de ‘moderne mens’ geen gemeenschap om zich heen ervaart.89

Carp is stellig in zijn mening dat over eenzaamheid wetenschappelijk niets te 
zeggen is. Hij refereert hier aan het eerder genoemde onderscheid tussen probleem 
en mysterie, ontleend aan Gabriel Marcel. Eenzaamheid is geen probleem maar 
een mysterie en dat kan slechts in een ‘religieus-wijsgerige’ benadering worden 
gevat. Carp denkt dat eenzaamheid een centrale problematiek is. Dat zal door 
menigeen niet onderschreven worden, is zijn veronderstelling, maar dat is het 
gevolg van de boven besproken vrees voor zelfkennis. De mens gaat zijn centrale 
probleem uit de weg.

Eenzaamheid is als fenomeen te benaderen vanuit de notie van de mens als 
gemeenschapswezen: ‘Wanneer de mens zijn medemens tegemoet treedt als een 
evennaaste – een Gij – dan benadert hij de ander met heel zijn wezen in een 
verstandhouding. Hij neemt de plaats in waar de ander staat en deze doet evenzo.’ 
Men is op elkaar betrokken. En hij vervolgt: ‘En in de verstandhouding staat de 
ander niet in mijn ervaringswereld, maar in een wereld, waarin hij zich als Gij 
aan mij openbaart. Hetgeen zich aan mij openbaart, verschaft mij een toegang, 
een mogelijkheid tot binnentreden, de opening van een deur, welke voordien 
voor mij gesloten bleef. Zo kunnen zich voor de mens openen: de natuur, de 
medemens, God. En in dit openstellen ligt de mogelijkheid tot een ontmoeting. 
In de ontmoeting beleeft de mens het leven, zijn leven’.90 De ontmoeting is dus 
niet zo maar gelijk te stellen met een willekeurige gebeurtenis in tijd en ruimte. 
De mens ervaart zijn ‘Ik in onverbreekbare samenhang met: ‘Gij’, waarmede de 
ander slechts kan worden aan gesproken.’ In de ontmoeting is plaats voor ‘Wij-
samen’.91 De ontmoeting is een eenheidsbelevenis. Maar deze eenheid is duaal, 
de eenheid is een twee-eenheid. Voorwaarde is de erkenning van wederzijdsheid. 
Zowel eenheid als op-elkaar-betrokken-zijn worden een existentiaal genoemd. De 
ervaring van de eenzaamheid wordt overwonnen door de ontmoeting met de 
medemens.

De wereld van de psychisch gestoorde mens verschilt niet fundamenteel van 
die van de gezonde mens. Daarom is psychiatrie ook te funderen in de an-
tropologie. Carp bewandelt in zijn boek eerst de weg van de beschrijving van 
de eenzaamheidsproblematiek bij psychische stoornissen in samenhang met de 
eerder beschreven wereldbeelden. Daarna ontwikkelt hij zijn ideeën over een-
zaamheid als anthropologisch gegeven. Deze benadering is te begrijpen om-

 89 Van Wijngaarden, De moderne mens en de eenzaamheid, 1960, p. 310. Eenzaamheid is ook een 
thema in de literatuur, met name die van existentialistische schrijvers, men denke aan Camus. 
Eenzaamheid kan men vinden in De avonden van G.K van het Reve, Eenzaam avontuur van Anna 
Blaman, om enkele voorbeelden te noemen.

 90 Carp, 1964 b, p. 94.
 91 Idem, p. 95.
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dat de psychopathologie het eigenlijke van het mens-zijn kan onthullen. ‘In het 
geestesgestoord-zijn treedt de tragiek van het mens-zijn op onverhulde wijze 
naar voren (…).’92 

Psychopathologie is op te vatten als een manier van omgang met eenzaamheid, 
een vlucht ervandaan.93 Tegelijk is echter de mens ‘op weg naar’ de eenzaamheid. In 
een dergelijke grenssituatie, zo zagen we eerder, kan het wereldbeeld van de mens 
verstarren. Het beleven van de eenzaamheid bij verschillende ziektebeelden is te 
schetsen aan de hand van de wereldbeelden van Jaspers.

In het zintuiglijk-ruimtelijke wereldbeeld, waarin de hysterie, de dementie en de 
zwakzinnigheid ‘onderdak’ vinden, wordt het gemis aan werkelijke verbondenheid 
met de ander gecompenseerd door een toegenomen gebondenheid. Het Ik is niet 
samen met de ander, maar bezit de ander. Vereenzaming wordt vooral gevoeld in 
de kwaliteit van verlatenheid. Men voelt zich niet thuis, wat vooral tot uitdrukking 
komt bij heimwee.94 

Binnen het psychologisch-begrijpende wereldbeeld heeft eenzaamheid vooral het 
kenmerk van zich verarmd-voelen. Binnen dit wereldbeeld is immers het streven 
naar bezit en macht het middel om houvast te krijgen. De neurasthene mens, die 
in de beschrijving van Carp overeenkomt met de machtsmens van Adler, verliest 
het contact met de ander doordat hij anderen wil bezitten of met hen rivaliseert 
en daarin teleurgesteld wordt. Hij kan ook zichzelf niet bezitten. Evenals bij andere 
ziektebeelden treedt vervreemding op ten opzichte van zichzelf of het eigen lijf. 
De melancholicus heeft het gevoel van waarde en zin van de wereld verloren. 
Hij begrijpt zichzelf en de wereld niet meer; hij grijpt in het niets en ervaart 
leegte en armoede. Bij de manie lijkt vereenzaming niet erg duidelijk. Toch is de 
manische mens volgens Carp op weg naar en op de vlucht voor de eenzaamheid. 
De eenzaamheid blijkt uit de innerlijke verarming van het ‘vluchtige’ denken.

In het metafysische wereldbeeld, waarin patiënten met schizofrenie en dwang-
neurose leven, gaat het om de ervaring van de eenheid en het betrokken zijn op het 
geheel van de kosmos. Carp schetst eenheid in als een twee-eenheid. 

De mens is in een twee-eenheid met zichzelf of met de ander. De schizofreen 
beleeft een gebrek aan grenzen zodat alles met alles samenhangt. Eenzaamheid is 
hier ‘al-één zijn’.95 Die eenzaamheid is niet absoluut en constant, want absolute 
eenzaamheid is niet te verdragen voor de mens. De dwangneuroticus voelt zijn 
eenzaamheid in de verbroken eenheid met zijn geweten. Hieronder zullen we nog 
stil staan bij dit begrip eenheid.

Eenzaamheid is niet slechts te vinden bij de psychisch gestoorde mens maar is 
een fundamenteel anthropologisch kenmerk. De mens is op weg naar en op de 
vlucht voor eenzaamheid. Deze vlucht schildert Carp in het fenomeen van de 
gezelligheid, het gezelschapsleven. Kenmerkend daarvoor zijn een ‘gezellige’ sfeer 
en een zekere homogeniteit van het gezelschap. Gezelligheid komt alleen tot stand 

 92 Idem, p. 24.
 93 Carp, 1967 c, p. 180.
 94 Carp, 1964 b, p. 38, 33-42.
 95 Idem, p. 49.
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als men zich voorneemt ‘gezellig te doen’. Men dient zich te houden aan een 
code; wie dat niet doet, is een spelbreker en verstoort de sfeer. Daarom is een 
masker nodig, als een ‘persona’ in de zin van Jung. De homogeniteit houdt in dat 
de verschillen niet te groot mogen zijn; de rivaliteit blijft binnen grenzen, zodat een 
sfeer van pseudo-verbondenheid wordt gewaarborgd. Bij die sfeer hoort dan ook 
de verhoogde suggestibiliteit; Carp beschreef deze eerder bij massavorming.96 In 
het gezelschap doet de mens als iedereen; er vindt een gelijkschakeling plaats. Maar 
dat verhult de individualiteit; de mens is – volgens een door Carp veel gebruikte 
formule – ‘zo-en-ook anders’. Carp stelt, in het verlengde van Freud, dat rivaliteit 
en vijandigheid afgeweerd moeten worden voor het tot stand komen van een 
gezellige sfeer, die nodig is om ergens geborgen te zijn. De gezelligheid wordt 
bedreigd door het vinden van ‘zwakke plekken’ in de ander, waarbij de grens van 
rivaliteit wordt overschreden.

Een tweede bedreiging van een gezellige sfeer is de confrontatie met een ver-
eenzaamd mens. Deze houdt het gezelschap een spiegel voor, net zoals de psychi-
atrische patiënt dat voor de maatschappij doet. De maatschappij en gezelschappen 
houden niet van niet-aangepasten.97 In de spiegel ziet men de eigen angst voor 
eenzaamheid. De mens, geneigd tot zelfbedrog, is daar niet van gediend. Ook de 
eenzame wordt zo gedwongen tot huichelen. In de wisselwerking tussen gezelschap 
en de vereenzaamde speelt haatgevoel een belangrijke rol. Enerzijds is deze haat 
een reactie op de afwijzing, anderzijds een uiting van het onvermogen tot contact 
en liefde. De eenzame kan het gezelschap ontvluchten of zijn haat een uitweg laten 
vinden in moord of zelfmoord. Juist door een gebrek aan individualisering, het 
niet zichzelf kunnen zijn, is de eenzame niet in staat ‘zweisam’ te zijn.98 ‘Zelfaan-
vaarding is het aanvaarden van de vrijheid tot een zó-en-óók-anders-zijn.’99 Deze 
zelfaanvaarding is voorwaarde voor de vriendschap, waarbij vooral het anders-zijn 
wederzijds wordt geaccepteerd. De vriendschap is eensgezinde tweeheid; de liefde 
is beleving van twee-eenheid.

Dit leidt tot een nadere bepaling van eenzaamheid als de fundamentele frustratie, 
als het onvermogen van de mens om te komen tot een werkelijke twee-eenheid. 
De eenzaamheid wordt, afhankelijk van het wereldbeeld waarin men leeft, gevoeld 
als een gemis aan geborgenheid en veiligheid, een gemis aan macht of waardering 
of als een verlies van de eenheid met het geheel.

De absolute eenzaamheid is ondenkbaar; de mens zou dan geen enkele 
verstandhouding met de ander hebben. De mens is op de vlucht van de eenzaamheid, 
maar omdat eenzaamheid ook een fundamenteel probleem is, is deze vlucht 
eigenlijk een illusie, stelt Carp. Het lijkt alsof deze uitspraak een contradictie vormt 
met wat hierboven besproken is. Wat boven aan de orde kwam, heeft betrekking 
op eenzaamheid als psychologisch en anthropologisch probleem. Carp bedoelt hier 
echter eenzaamheid als een mysterie dat inherent is aan het bestaan. Hij verwijst 
naar de Deense theoloog Kierkegaard, bij wie het gaat om de enkeling voor het 

 96 Carp, 1946 e.
 97 Carp, 1964 b, p. 82 vv. Hij schreef eerder over ‘de waarde van het niet-aangepast zijn’, 1954 b, 

hfst 3.
 98 Idem, p. 89.
 99 Idem, p. 90.
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aangezicht van God. Misschien is wat Carp bedoelt te interpreteren als de existentiële 
‘loneliness’ die Yalom aanduidt.100 Volgens Carp is dit mysterie van de eenzaamheid 
alleen te benaderen door grote dichters als Rilke en Hölderlin. Niettemin geeft 
hij een analyse van totale eenzaamheid. Daarin valt een parallel te constateren met 
de existentiaal van het ten-dode-zijn, zoals Heidegger die schetst. De mens is op 
vlucht voor eenzaamheid zoals hij ook de dood ontvlucht. De mens is evenzeer een 
‘Sein zum Tode’ als een ‘Sein zur Einsamkeit’. In de volgende paragraaf wordt de 
samenhang van dood, eenzaamheid en schuld nader uitgewerkt.

De mens is een gemeenschapswezen. Complementair aan de eenzaamheid is de 
ontmoeting. Hierbij baseert Carp zich vooral op Buber. In de ontmoeting is het 
Ik in onverbreekbare samenhang met een Gij; categorieën van tijd en ruimte zijn 
dan tijdelijk opgeheven. Er is sprake van een eenheid, maar we zagen al dat Carp 
hierbij een twee-eenheid bedoelt. Eenheid en betrokken-zijn op elkaar kunnen als 
existentialen van het mens-zijn worden gezien.

Het is de vraag in hoeverre Carp zich bij zijn analyse van de ontmoeting baseerde 
op Buytendijk. Deze gaat in zijn artikel ‘Zur Phänomenologie der Begegnung’ uit 
van een breed begrip, waarin ook de omgang met de dingen een ontmoetingska-
rakter kunnen krijgen. Buytendijk benadert het typisch menselijke door een ver-
gelijking met diergedrag. Evenals bij Carp is voor hem het reciproque van de ont-
moeting een voorwaarde.

Carp wil daarnaast de ontwikkeling van het fenomeen van de ontmoeting bestu-
deren. Op psychologisch niveau fundeert Carp het eenheidsbeleven in de band tus-
sen moeder en kind. De moeder is al betrokken op het ongeboren kind; omgekeerd 
veronderstelt Carp bij het kind een besef van een ‘Dual-Union’, als een archetype 
voor de geborgenheid. Als Buber zegt: ‘Im Anfang ist die Beziehung’, dan vult Carp 
aan dat de eenheid van moeder en kind voorbeeld is voor elke verstandhouding. Af-
hankelijk van de ontwikkelingsstadia en corresponderend met wereldbeelden heeft 
de eenheid kenmerken van veiligheid en geborgenheid dan wel bezit.101

In Het werkelijke gesprek gaat Carp een paar stappen verder, enerzijds door de betekenis 
van het irrationele in de ontmoeting te verhelderen en anderzijds door de introductie 
van de term ‘zelfontmoeting’.102 De titel Het werkelijke gesprek is enigszins misleidend; 
het gaat niet om een handleiding voor (therapeutische) gesprekstechniek. De term 
gesprek krijgt zelfs een andere betekenis in de zin van een ‘zelfgesprek’. Carp haalt 
vaak in veel publicaties de zinsnede van Jung aan: ‘Wirklich ist was wirkt’.

Het werkelijke gesprek, en daarmee de ontmoeting, bevordert het worden tot een 
persoonlijkheid in jungiaanse zin. De mens is geroepen om een persoonlijkheid te 
worden.

Ontmoeting en gesprek worden dus met hetzelfde doel gebruikt, namelijk voor 
de beleving van een echte verstandhouding met de ander. Die beleving heeft een 
ritmisch aspect; er is sprake van een zich openen en sluiten voor de ander.103 De mens 

 100 Yalom, Existential Psychotherapy, 1980, Ch 8.
 101 Carp, 1964 b, p. 98vv. Carp citeert Buber, Ich und Du, 1927, p. 31.
 102 Carp, 1973, p. 35vv. De term zelfontmoeting is al te vinden in 1953 a, p. 17, maar komt daar 

maar terloops ter sprake.
 103 Carp ontleent de terminologie aan Rümke: Divagaties over het probleem: ”zich openen en zich 
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kan zich uit angst voor verlies van individualiteit nooit geheel, restloos openstellen of 
uitleveren aan de ander. Onthulling gaat altijd gepaard met verhulling. Communicatie 
is een universeel kenmerk, een grondpatroon van het leven. We vinden dit kenmerk 
ook bij dieren en zelfs bij planten. In tegenstelling tot Buytendijk reserveert Carp 
de term ontmoeting voor de mens. Het is zelfs het belangrijkste aspect van de 
‘mens-problematiek’.104 Een ontmoeting vindt pas plaats als er een vereenzelviging 
is. ‘Een ontmoeting verwijst naar een eenheidsbeleven en dit beleven verwijst naar 
een zijn van de een met, voor en in de ander’105 Dit beleven komt tot stand door 
de intuïtie; het leren kennen van de ander is geen rationeel proces. De intuïtie 
maakt ook het woordloos gesprek mogelijk, als een intuïtief aanvoelen. De taal 
verwoordt meestal de redelijke kant; volgens Carp schiet de rationaliteit tekort 
om een ander te overtuigen. Overreding heeft vaak naast redelijke argumenten de 
kracht van het irrationele in de vorm van het non-verbale contact nodig. Daarnaast 
kunnen woorden uitstijgen boven het rationele en symbolen aanraken in de zin 
van archetypische beelden volgens Jung. Dan wordt een brug geslagen tussen 
het onbewuste en bewuste en vindt een eenheidsbeleven plaats. Het onbewuste 
wordt hier door Carp geïnterpreteerd als ‘het nog ongeformuleerde en desondanks 
creatieve van de menselijke geest’.106 Het symbool verenigt de tegenstellingen en dat 
leidt tot (zelf)bevrijding en tot individuatie.

De mens is geroepen om een persoonlijkheid te worden, zichzelf te verwerkelijken; 
deze zelfverwerkelijking is nooit af. Door het assimileren van het onbewuste 
verschuift het middelpunt van de persoonlijkheid. Carp biedt hier een synthese van 
de opvattingen van Stern en van Jung over de persoon. ‘Het eigen zijn blijft steeds 
een wordend-zijn als een zich ontwikkelend-zijn en steeds blijft de mens op weg 
naar vervolmaking.’107 

Een verschil met Jung blijft dat bij Carp het groeien in zelfkennis tot stand komt 
via de ontmoeting met de ander. Het wezenlijke van het werkelijke gesprek is 
gelegen in zelfonthulling. Daarbij vindt niet alleen een spiegeling plaats maar een 
zelfontmoeting in de ander, waarbij men het eigen zelf terug vindt in de ander. Zo 
komt men tot zelfkennis, wat Carp liever vermindering van zelfvervreemding noemt; 
de mens is immers een onbekende voor zichzelf. Bij het werkelijke gesprek ontdekt 
de mens het voor zichzelf eerst nog vreemde, als deel van de eigen individualiteit, en 
leert dit aspect aanvaarden. Dat is de betekenis van het: ‘zo en ook anders zijn’. Het 
werkelijke gesprek is een geprojecteerd zelfgesprek, een zelfontmoeting. We hebben 
de ander nodig voor de vorming van onze identiteit. ‘Onze identiteit (…) kan slechts 
worden bepaald in onze verstandhouding met en ten aanzien van de ander.’108 De 
mens streeft steeds naar aanvullingen teneinde te komen tot een eenheid. Zonder 
dat is leven niet mogelijk.

sluiten”, in Rümke, Studies en voordrachten over psychiatrie, derde bundel, 1958, p. 188. 
 104 Carp, 1967 c, p. 176 en 181. Hier is ook de verwijzing naar Buytendijks artikel te vinden. 

Overigens noemt Carp op p. 185 de angst het kernprobleem van de mens.
 105 Carp, 1973, p. 24.
 106 Idem, p. 29.
 107 Idem, p. 37.
 108 Idem, p. 43.
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De illusie van de eenheid is noodzakelijk; eenheidsbeleven is de grondpeiler van 
ons bestaan.

De zelfontmoeting in het werkelijke gesprek is een wederzijds gebeuren. De ander 
is ook een vreemde voor zichzelf en het gesprek veronderstelt dan ook vertrouwen. 
De zelfontmoeting in de ander is dynamisch, een proces van zelfverwerkelijking 
en doorbreekt de eenzaamheid. De ontmoeting vindt plaats in wat Buber de 
tussensfeer noemde. Ontmoeting is niet totaal; het ‘strict individuele’ van de ander 
leert men niet kennen.109 

Naast de taal als voertuig van het werkelijke gesprek speelt het non-verbale element 
een grote rol. Carp exploreert vooral de betekenis van de blik, het toeblikken. Dat 
is een proces waarin het ware of valse zelf wordt geopend. ‘Toeblikken’ is niet 
alleen op de ander gericht maar is ook een binnendringen in het Zelf van de 
ander. De intuïtie wordt veel meer bepaald door de blik dan door het luisteren. 
Dat laatste vraagt tijd en intellectuele vermogens; de intuïtie is ‘ogenblikkelijk’. Na 
het toeblikken trekt de blik zich terug in het eigen zelf. Het is iets anders dan het 
oogcontact dat er ook bij het alledaagse gepraat is. Carp biedt een fenomenologie 
van de blik, waarbij die doet denken aan Sartres analyse. Bij Sartre wordt de ander 
onder de blik echter tot een ‘être-en-soi’, een object. Bij Carp onderstreept het 
toeblikken de kracht van het gesprek en bezegelt het vertrouwen. Het werkelijke 
gesprek overwint schaamte.

Volgens Carp is het toeblikken zó fundamenteel dat ook het stille gesprek een 
werkelijk gesprek kan zijn; het is niet non-verbaal maar atonaal. Hier verwijst Carp 
naar het dierlijke leven waar de blik een communicatieve betekenis heeft. Het 
toeblikken is een appèl.110 Het antwoord op een dergelijk appèl is meestal ook 
prerationeel, intuïtief. Dit atonale gesprek begeleidt ieder gesprek. Met het appèl 
hoopt men op een sympathetisch toeblikken.

In het werkelijke gesprek komt door het toeblikken een tijdelijke (twee-)eenheid 
tot stand, het is een eenheid van de één in de ander. Van daaruit verstaat Carp het 
gebod van de naastenliefde: ‘Heb uw naaste lief gelijk uzelf ’. Het medeleven is de 
meest oorspronkelijke functie van de geest. 

Ondanks de grote betekenis die Carp aan ontmoeting en eenheid toekent, stelt 
hij dat totale openheid onmogelijk is. Hij relativeert de eis van oprechtheid omdat 
bij elk gesprek de mens anders is en zich anders voordoet. Er is de mogelijkheid 
van tactvol zwijgen, waarin dat anders-zijn gerespecteerd wordt. De mens heeft 
kennelijk ook de behoefte aan een geheim.

Het lijkt erop dat Carp Het werkelijke gesprek vanuit een andere gemoedstoestand 
heeft geschreven dan Eenzaamheid. De absolute eenzaamheid werd eerder 
onverdraaglijk genoemd; in het latere boekje maakt Carp ruimte voor een positieve 
waardering van de ‘grootste levenskunst’, de kunst van het alleen kunnen zijn met 
het eigen zelf.111

 109 Carp, 1967 c, p. 177.
 110 Carp, 1973, p. 71.
 111 Idem, p. 36. Tussen beide publicaties ligt een periode van negen jaar.
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Waar Carp het alleen-zijn de hoogste levenskunst noemt, is het zelfgesprek de 
belangrijkste gespreksvorm. De vraag is wat de ontmoeting met zichzelf behelst. 
Carp heeft het in dit verband over ‘innerlijk toeblikken’. De mens, in zichzelf 
verdeeld, kan nadenken over zijn levensgeschiedenis. Het gevaar van illusie en 
gebrekkige zelfkennis ligt dan op de loer. Het zelfgesprek plaatst ons volgens Carp 
voor allerlei vragen. Hoe is een gesprek tussen delen van zichzelf te denken? Moet 
er niet een centraal Ik zijn? Carp meent dat in onze gerationaliseerde cultuur het 
werkelijke zelfgesprek zeldzaam of vluchtig geworden is. Het kan eerder opbloeien 
in een spirituele sfeer. Zelfs in het zelfgesprek kan de mens zichzelf verhullen; 
de vraag is hoeveel oprechtheid een mens kan verdragen. Een zelfgesprek kan 
uitmonden in de diepste existentiële vragen zoals die naar de oorsprong van angst 
en uitlopen op ‘de verstandhouding met het grote Niets, waarin de religieuze mens 
zijn God onderkent.’112 Er is moed voor nodig tot de ander te treden en er is moed 
nodig voor het zelfgesprek.

Volgens Carp bestaat er zelfs geen wezenlijk onderscheid tussen het zelfgesprek en 
een tweegesprek. Men is twee en ook één in het zelfgesprek. Het zelf valt dan samen 
met het beeld van God en vormt de oplossing van de diepste eenzaamheid.113

Hoewel Carp in zijn werk over eenzaamheid en over het werkelijke gesprek veel 
interessante en originele gedachten en gezichtspunten naar voren brengt, zijn er 
kritische kanttekeningen te maken. Evenals Buber en Binswanger ontkomt hij niet 
aan een zekere verhevenheid en overspannenheid in zijn formuleringen. De ‘top-
pen’ van het mens-zijn worden beschreven. Carp uit zich nogal denigrerend over 
een fenomeen als gezelligheid. Het de vraag of het gewone, alledaagse leven feno-
menologisch juist wordt getypeerd. Doet Carp de ‘ander’ voldoende recht? Wordt 
deze niet te veel opgenomen in het Zelf? In het voetspoor van Levinas kunnen we 
ons afvragen of de ander niet wordt geüsurpeerd en daarmee geweld wordt aange-
daan.114 De ontmoeting bij Carp lijkt eerder een narcistische spiegeling, waarbij de 
ander wordt gebruikt voor reflectie. 

In het begin van deze paragraaf stelden we de vraag of eenzaamheid het centrale 
thema van Carps anthropologische psychiatrie is. Volgens onze analyse hangt 
eenzaamheid samen met het thema van de ontmoeting en is het wezenlijke element 
de verhouding van de mens met de ander. Eenzaamheid en ontmoeting worden in 
Carps anthropologische psychiatrie het meest uitgewerkt, maar dat betekent niet 
dat overige thema’s van dood, verantwoordelijkheid en angst een minder grote 
betekenis hebben. Ze hangen onderling samen, zoals in het vervolg zal blijken.

4. Dood, schuld en verantwoordelijkheid.
In de wijsgerige antropologie van de twintigste eeuw wordt de dood gethematiseerd 
door filosofen als Heidegger, Jaspers en Sartre. Carp behandelt het probleem van de 

 112 Idem, p. 91. Op het Godsbeeld gaan we in in IV.2 en IV.3.
 113 Idem, p. 97.
 114 Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, 1971. Het hele eerste hoofdwerk van Levinas gaat 

uit van de gedachte dat de Ander principieel ontsnapt aan objectivering, aan het ‘Zelfde’; de 
geschiedenis van de filosofie toont volgens Levinas voortdurend dat de Ander wordt gereduceerd 
tot het Zelf. Totaliteit en eenheid zijn voor Levinas gevaarlijke begrippen, die in de politiek 
hebben geleid tot geweld en oorlog. 
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dood voor het eerst uitvoerig in De Dubbelganger, een van zijn meest originele en 
inhoudelijk rijke werken. Al eerder, in hoofdstuk 4, kwam het biologische gegeven 
van de dood aan de orde in verband met Carps kritiek op Freuds concept van de 
doodsdrift.115

Het probleem van de dood lijkt in zekere zin op het probleem van de eenzaamheid: 
het is fundamenteel en onontkoombaar en tegelijk is de mens ervoor op de vlucht. 
Bovendien hangen beide problemen intrinsiek samen. ‘De eenzaamheid is de dood en 
de verschrikking van de eenzaamheid is die van de dood.’116 De dood is voor de mens 
het grootste probleem omdat gemeenschapsbanden worden verbroken.

In Carps beschouwingen over de dood komen verschillende – biologische, psycho-
dynamische en filosofische – gedachtelijnen bij elkaar. Hij schetst de dood als dub-
belganger van het leven. Het gaat zowel om de confrontatie met de dood als de afweer 
van doodsangst. ‘De dubbelganger, als symbool van de dood, als deel van het eigen 
zelf, symboliseert tevens de eigen onsterflijkheid.’ Carp heeft deze gedachte eerder 
verwoord gezien in de vakliteratuur. Carp gaat voor zijn analyse te rade bij de bellet-
trie; zijn aanpak is verwant aan die van Jung. Archetypen en het collectief onbewuste 
vinden hun neerslag in de beeldende kunst en wereldliteratuur en kunnen zo de weg 
naar inzicht wijzen.117

De ontmoeting met een dubbelganger is tegelijk vreemd en vertrouwd en kan 
gepaard gaan met depersonalisatiebelevingen zoals die uit de psychopathologie bekend 
zijn. De kerngedachte is dat de dood als een dubbelganger in ons leven aanwezig is. Het 
duidelijkst wordt dat geïllustreerd in de literatuur. Het gemeenschappelijke kenmerk 
van de dubbelgangerfiguren is dat ze vriend en vijand tegelijk zijn. Ze zijn ‘feindliche 
Brüder’. De literatuur kan ons leren dat de dubbelganger in ons de dood is.118

Aan de hand van het Gilgamesjepos schetst Carp de problematiek het scherpst: dit 
epos toont de verwevenheid van het leven met de dood, de opstandigheid van het 
leven tegen de dood en het onstilbare verlangen naar onsterflijkheid. Dat juist de 
figuur van de dubbelganger de dood kan representeren, blijkt uit de onthechtheid 
die inherent is aan de verdubbeling in de buitenwereld: de dubbelganger is 
vriend-vijand; vertrouwd en angstaanjagend. Ook veel literaire verhalen over het 
spiegelbeeld of over de mens die niet zonder zijn schaduw kan leven, wijzen naar 
een interpretatie van de dubbelganger als representant van de dood.119

 115 Carp verwijst naar een publicatie uit 1938 (1938 l); hij heeft het thema kennelijk lang laten 
liggen. De publicatie is niet in de Opera Omnia terecht gekomen.

 116 Carp, 1938 l, p. 57.
 117 Carp, 1952 c, p. 26. Carp bespreekt daar het dubbelgangerverschijnsel vanuit de 

psychopathologie. Hij noemt daar onder meer Rank, die een studie over de dubbelganger 
schreef. Carp noemt hier niet Freud. Deze vermeldt ook Ranks studie en gaat in op het verband 
tussen de dubbelganger en het narcisme. Met het overwinnen daarvan verandert ‘ (…) das 
Vorzeichen des Doppelgängers, aus einer Versicherung des Fortlebens wird er zum unheimlichen 
Vorboten des Todes’. ( Freud, Das Unheimliche, G.W., 12, 247.) Carp noemt in 1952 c veel 
literaire werken. Het is mij niet bekend of het verschijnsel eerder in de bellettrie wordt 
beschreven of in de psychiatrische vakliteratuur.

 118 Carp bespreekt in De dubbelganger: Het Gilgamesjepos, De Dubbelganger van Dostojewski, Huis 
clos van Sartre en van Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray. Al eerder had hij geschreven over 
Dostojewski’s Schuld en Boete, zie Carp, 1951 e, ook in 1954 b.

 119 Carp wijst er wel op dat zijn interpretatie van de dubbelganger niet de enig mogelijke is, maar 
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In het leven van alledag verschijnt de dubbelganger niet vaak. Carp wijst op 
parapsychologische fenomenen als de uittreding, waarbij het astrale lichaam als 
een verdubbeling wordt gezien. Daarmee hangt samen het gebruik (in de jaren 
zestig nog in zwang) om bij een sterfgeval spiegels te bedekken. Het leidt Carp 
tot een overpeinzing over de zelfportretten van Rembrandt; die ziet hij als het 
vastleggen van een steeds weer vervluchtende dubbelganger. In de ervaring met 
de dubbelganger wordt de angst voor de dood zichtbaar; de dood is bekend en 
is tegelijk niet-vertrouwd, al is dat geen intellectueel maar een intuïtief weten. 
Tegelijk is de dood vertrouwd; in de eenzaamheid lijkt de mens altijd nog de 
ervaring van zijn schaduw en zijn dood als metgezel te kunnen hebben.

Een andere, biologische gedachtelijn komt tot uitdrukking in de stelling dat dood 
en leven een twee-eenheid vormen. Deze gedachte is in zekere zin ook bij Freud 
te vinden. Daarbij is voor Freud de dood de overwinnaar. Freuds idee van de 
doodsdrift is gebaseerd op het constantieprincipe: er is een drift die herstel van 
de vroegere toestand nastreeft. Carp herhaalt zijn argument tegen de doodsdrift: 
de dood heeft geen doel en gerichtheid en is daarom ook geen drift.120 Tegen de 
aanname van een doodsdrift pleit juist het verlangen naar onsterfelijkheid, dat als 
een uiting van de levensdrift moet worden opgevat.121 Juist ook het aanknopen 
van een band met een ander – bij het jonge kind de moeder – is uiting van de 
levensdrift. De dood is de verbreker van banden; volgens Carp is verlatingsangst 
van het jonge kind een uiting van doodsangst. Dat maakt ook inzichtelijk dat in de 
puberteit de doodsproblematiek meer op de voorgrond treedt: de banden met de 
ouders worden losgemaakt.

De verwevenheid van dood en leven adstrueert Carp door te wijzen op het 
doodsprincipe in de structuurvorming in organismen. In navolging van biologen 
zet hij structuurvorming en verstarring op een lijn. Het zich vormen van een 
structuur impliceert de verstarring; verstarring is in feite de dood. Het zijn 
gedachten verwant aan de opvattingen van Klages, die de geest als ‘Widersacher’ 
van het leven en de ‘Seele’ als levensbeginsel zag, en aan psychoanalytische ideeën 
dat het bewustzijn een remmingsorgaan (Alexander) zou zijn.

Carp werkt zijn gedachten uit op het terrein van de psychopathologie. Enerzijds 
noemt hij het psychobiologisch principe van de verstarring, die vooral optreedt bij 
dementieën. Anderzijds bespreekt hij de dubbelgangerproblematiek, bijvoorbeeld 
in de melancholie. De remming van de depressieve mens lijkt de openbaring van 
de dood in het leven te zijn. Diens doodsverlangen is eerder levensonmacht en 
wordt door hem als vijand ervaren. De dubbelganger openbaart zich bij deze diepe 

wel de ’diepstreikende’. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat in het ongeveer gelijktijdig verschenen 
werk van J.H. van den Berg: Leven in meervoud, 1963, een andere uitleg wordt gegeven. Beide 
psychiaters lijken elkaar niet te hebben beïnvloed. In Leven in meervoud wordt de dubbelganger 
gebruikt ter adstructie van de visie dat de mens sinds eind van de 18e eeuw in zichzelf verdeeld 
is geraakt. Dat is de historisch-psychologische of metabletische visie van Van den Berg. 

 120 Zie hoofdstuk 4, waar werd ingegaan op 1937 c.
 121 Aan het eind van dit hoofdstuk probeer ik aannemelijk te maken dat Carps levensbeschouwing 

wortelt in het neospinozisme. De levensdrift mogen we gelijkstellen aan de conatus van 
Spinoza. Zie Ethica, dl III, stelling 7 en 8. Veel, tamelijk cryptische, uitspraken van Carp worden 
begrijpelijker als ze in het licht van het spinozisme worden gezien. 
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depressies soms als stem. Prototypisch voor de dubbelgangerproblematiek is de 
depersonalisatie. De doodsangst zou ten grondslag liggen aan het fenomeen van de 
depersonalisatie; depersonalisatie berust op het verbreken van betrekkingen. Carp 
bespreekt in dit verband allerlei stoornissen die verwant zijn met of gepaard gaan 
aan depersonalisatie zoals heautoscopie, de waan van geslacht te veranderen en 
de ervaring van de dubbelganger in eigenlijke zin.122 In de psychopathologische 
ervaring met de dubbelganger wordt deze eerst als een vertrouwde beleefd; dit slaat 
spoedig om in angst, vervolgingsangst en haat. Carp probeert aannemelijk te maken 
dat deze ervaringen verbonden zijn met de anticipatie op de eigen dood of soms 
het letterlijk doden van de dubbelganger.

Op filosofisch niveau schetst Carp geest en leven als dubbelgangers; daarbij 
vertegenwoordigt de geest het doodsprincipe; de geest legt vast en oordeelt. Zo 
staat wetenschap als geest tegenover de kunst als leven.

De dubbelgangerfiguur is herkenbaar in wat Jung de schaduw noemde. In veel 
culturen zijn parallellen daarvan aan te treffen die vaak verwijzen naar de dood 
of naar de strijd tussen goed en kwaad. De westerse mens kan de stem van zijn 
geweten zijn tweede Ik noemen.123

Carp interpreteert Heideggers analyse van het zijn-ten-dode vanuit zijn visie op 
de strijd tussen leven en dood. Heidegger heeft laten zien hoe de mens het denken 
aan de dood ontvlucht in de oneigenlijke zijnswijze. Het Dasein is een ‘Sein-zum-
Tode’. In de eigenlijke zijnswijze is de mens zich bewust van zijn eigen eindigheid 
en komt alles in het teken te staan van het ‘vooruitlopen op de dood’.124

Carp werkt het dubbelgangerprobleem nog verder uit en bespreekt in dat verband 
Binswanger en Sartre. Het is de vraag hoe we Carps cryptische formuleringen in de 
slotbeschouwing van De dubbelganger moeten begrijpen. De eigenlijke existentie in 
de zin van Heidegger is volgens Carp onbereikbaar. De mens kan slechts streven naar 
het leren kennen van ‘de grond van het werkelijk zelf-zijn, het ‘Sein zum Grunde’’. 
‘En in het eigenlijk zelf-zijn ontmoet de Mens de dubbelganger van het zelf-
zijn, de immanente dood (…). De dood, welke in de christelijke antropologie een 
onthechting is aan het menselijke zelf, aan de menselijke zelfzucht, onthult als deze 
diepstgelegen eigenlijkheid de liefde Gods, de “amor Dei intellectualis”. En deze 

 122 Heautoscopie is het verschijnsel dat men het eigen lichaam voor zich meent te zien. Carp kende 
kennelijk niet het syndroom van Capgras, waarin men waant dat een of meer familieleden 
vervangen zijn door bedriegers die erop lijken. Zijn beschrijving van de dubbelganger heeft 
alleen de naam ‘Doppelganger’; Carp overweegt te spreken van een Goljedkine-complex, 
genoemd naar de hoofdfiguur in De Dubbelganger van Dostojewski.

 Zie: Sadock & Sadock, Comprehensive Textbook of Psychiatry, 19997, p. 223, 916.
 123 Carp, 1964 c, p. 149.
 124 Heidegger, Sein und Zeit, 1927, II Abschnitt, I e en II e Kap. Carp kende Heidegger onder meer 

door de studie van Beerling, Moderne doodsproblematiek; oorspronkelijk verschenen in 1945. 
Zie 1964 c, p. 8, noot. Het is opmerkelijk dat Carp zover mee gaat in Heideggers filosofie. 
Hij schrijft: ‘In het zijn-ten-einde, als het zijn onder het Licht van de Waarheid treft men een 
overgang naar de christelijke theologie’, p. 152. Heidegger heeft zeker een grote invloed gehad 
op de theologie in de twintigste eeuw, maar het is toch vrij gewaagd hem voor te stellen als een 
christelijk auteur, hoewel Heidegger katholieke wortels had. Opvallend is dat Carp geen melding 
maakt van de orthodox-protestantse theologie, waarin de dood de straf is voor de (erf) zonde, 
de dood wordt overwonnen door Christus en gedacht wordt aan een hiernamaals. We zullen 
verderop nog zien dat Carp een vrijzinnig type christendom aanhangt.
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liefde benadert de Mens ook tijdens het leven in hetgeen Christus Naastenliefde 
en Eigenliefde heeft genoemd.’125 Carp spreekt hier van het mysterie van het eigen 
zijn, dat slechts buiten de wereld een zijnsgrond kan hebben. Hier wordt kennelijk 
Heidegger overwonnen in een spinozistisch gekleurd christendom.

Carp probeert ook de psychosomatische ziekten anthropologisch te begrijpen. 
Deze ziekten vat hij op als een uiting van in gevaar zijn. Daarin uit zich de angst 
voor de innerlijk waargenomen en ervaren dubbelganger van het leven, de dood. 
Het is het lijfelijk Ik, het ‘moi-corps’ in de betekenis van Merleau-Ponty, dat hier 
voorbewust het gevaar aanvoelt. Daarom noemt hij deze psychosomatosen voor-
persoonlijk en gaan ze gepaard aan een onvermogen om bewust een appèl te doen 
op de hulp van een ander. 

Carp laat de mogelijkheid open dat de mens zich zonder afgrijzen laat begeleiden 
door de immanente dood. De dood is dan de ‘uiteindelijke voltooier van het 
volbrachte leven’.126 De kwade dood is de dood die men niet met zelfovergave 
tegemoet treedt.127 

Carp komt in samenhang met andere thema’s terug op het thema dood en 
doodsangst. Zo speelt angst voor de dood een belangrijke rol als verklaring voor 
agressiviteit. Hierop gaan we later in.

Dood, schuld en verantwoordelijkheid hangen nauw samen. Dat wordt het meest 
duidelijk in de interpretatie die Carp in De dubbelganger geeft van Huis Clos van 
Sartre. Drie personen, twee vrouwen en een man, zijn opgesloten in één ruimte. Ze 
blijken al gestorven te zijn en kwellen elkaar met een eindeloze biecht over alles 
wat in hun leven misliep. 

Carp ziet de drie figuren als dubbelgangers van de drie personen bij leven, maar 
ook als dubbelgangers van de schrijver, Sartre zelf. De dubbelgangers nemen hier 
de plaats in van het geweten en de onbewuste driftmatigheid. De twee vrouwen 
en de man vertegenwoordigen de anima en de driftmatigheid, naast gebrek aan 
moed.128 In de door Sartre beschreven ruimte ontbreken spiegels; men ziet slechts 
elkaar. De vernietigende blikken die ze elkaar toewerpen, leidt tot de uitspraak: 
l’enfer, c’est les Autres. 

 125 Carp, 1964 c, p. 156/7. Ik merk op dat Carp dit ‘Sein zum Grunde’ niet ontleent aan Sein und 
Zeit. De ‘amor Dei intellectualis’ refereert aan Spinoza, Ethica V, 32 corollarium: ‘Uit de derde 
soort kennis ontstaat noodzakelijk de verstandelijke liefde tot God. Deze liefde is eeuwig.’ Dit is 
een van de passages (overigens vrij zeldzaam) waaruit Carps spinozisme blijkt. Zie noot 121 en 
slot van dit hoofdstuk.

 126 Carp, a.w., p. 164. Hij citeert een gedicht van Albert Verwey.
 127 Carp, a.w., p. 165, 176. In de slotbeschouwing geeft Carp aan persoonlijk te zijn; het boek is 

zeker te lezen als een persoonlijke intellectuele verwerking van de eigen eindigheid. We komen 
hieronder terug op het slothoofdstuk.

 128 Carp, a.w., p. 49. Het verband tussen dood en schuld is overigens ook duidelijk in de roman 
van Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray. Naarmate Dorian meer wandaden begaat wordt het 
portret, dat van hem in zijn jeugd is gemaakt afstotelijker en ouder, terwijl hij zelf de eeuwige 
jeugd lijkt te houden. Uiteindelijk gaat zijn geweten hem meer kwellen, maar hij probeert de 
bewijzen van zijn misdaden op te ruimen, en daartoe behoort het schilderij. Wat er dan gebeurt 
is raadselachtig: men vindt Dorian Gray dood, met een verouderd en vertrokken gelaat, terwijl 
het schilderij weer de jonge schoonheid vertoont. Carp, 1964 c, p. 37.



244

Het schuldgevoel wordt door Carp al vroeg besproken. We zagen in hoofdstuk 
4 dat Carp het gewetensprobleem als kern van de neurose ziet. In aanvulling op 
Freud stelt Carp dat het schuldgevoel meerdere bronnen heeft. Het ontspringt 
niet alleen uit oedipale conflicten, waar het zijn oorsprong heeft in het verbod om 
de moeder dan wel de vaderfiguur voor zich alleen te hebben. De visie op schuld 
hangt samen met het mensbeeld. Als we de mens als onderdeel van de natuur zien, 
valt schuld samen met oorzaak; de mens wordt dan alleen als een oorzakelijke 
factor gezien. De oedipale problematiek valt volgens Carp binnen het vitalistisch 
mensbeeld te begrijpen. De mens is echter meer; hij is ook homo spiritualis, drager 
van waarden. Evenals het lagere, het driftmatige kan ook het hogere verdrongen 
worden. De psychologie kan niet zonder een visie op de mens als drager van 
waarden. Hoe kan men anders het Ik-ideaal beoordelen? De mens heeft een taak 
in de zin van zelfverwerkelijking. Hij is geroepen tot persoonlijkheid. Carp stelt 
dat de mens een ‘niet uit te boeten’ schuld heeft. Schuld in deze zin valt zelfs 
samen met zelfbewust zijn. Zonder hier expliciet naar Heidegger te verwijzen, 
sluit Carp bij diens visie aan. Heidegger stelde immers dat de mens ‘oorspronkelijk 
schuldig is.’ Volgens hem is de stem van het geweten de stem die oproept tot de 
eigenlijkheid.129

Deze opvatting van schuld komt naar voren in de interpretatie die Carp geeft 
van Raskolnikow, de hoofdfiguur uit Schuld en boete van Dostojewski. In zijn 
beschouwing uit 1948 stemt hij in met Dostojewski: ‘zorgend-omgaan met de 
ander is de taak van het mens-zijn. Zo is een ieder voor alles en tegenover allen 
schuldig.’ We zullen nog zien dat dit een vrijwel gelijke positie is als die van 
de latere Sartre, die in Carps toekomstvisie van de mensheid aan de orde zal 
komen.130 

Men kan ook vluchten voor de schuld, evenals men kan vluchten voor de 
eenzaamheid. Een van de vormen van vlucht voor de schuld is de opstandigheid. 
Carp legt een nauw verband tussen opstandigheid tegen de eigen dood en angst voor 
schuld. Zo interpreteert hij opstandigheid als ‘zelfverantwoording’, die letterlijk 
motorisch uitgedrukt wordt: men staat op131. Carps visie op opstandigheid als een 
vorm van nihilisme en ‘transnihilisme’ komt in paragraaf III.4 aan de orde.

De dood brengt de mens ertoe iets van zijn leven te maken; hij is zelf verant-
woordelijk voor zijn keuzes en zijn ‘ontwerp’. Het geweten en de gewetensangst 
wijzen hem op deze ‘schuld van mijn leven’.132

5. Angst en vrees
Bij de behandeling van de doodsproblematiek kwam de angst, als doodsangst, ter 
sprake.

Angst kan als een centraal symptoom van psychiatrische stoornissen worden 
gezien; het komt in veel vormen voor bij verschillende ziektebeelden. Carp 

 129 Heidegger, Sein und Zeit, p. 285, herleidt schuld tot een ‘oorspronkelijke’ schuld. 
 130 Carp, 1948 c, p.121. Voor zover nagegaan lijkt Carp zich niet bewust te zijn geweest van de 

parallel tussen de opvattingen van Dostojevski en de latere Sartre. Sartre is zeker bekend geweest 
met het werk van Dostojevski, zie Levy, De eeuw van Sartre. Een filosofische zoektocht, 2000.

 131 Carp, 1972, p. 109-110.
 132 Carp, 1966 f, p. 103.
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had zich er in zijn klinisch psychiatrisch werk en in psychotherapeutische en 
psychodynamische beschouwingen al uitvoerig mee bezig gehouden. In de 
wijsgerige antropologie van de twintigste eeuw is angst al een belangrijk thema; 
de negentiende-eeuwse theoloog en filosoof Kierkegaard (1813-1855) was hierin 
voor veel denkers inspirerend. Van hem is ook het onderscheid tussen angst, die 
objectloos is, en vrees, die gebonden is aan een object. In zijn Het begrip angst stelt 
hij dat angst de mens op zichzelf terug werpt. In de lijn van Kierkegaard maakt 
Heidegger angst tot een van de centrale noties in Sein und Zeit. Bij hem en bij 
Sartre wordt de angst in verband gebracht met het niets. 

In Angst en vrees uit 1966 gaat Carp uit van het gegeven dat angst slechts te 
benaderen is als mijn angst. De angst is wetenschappelijk niet geheel te vatten, al 
draagt de wetenschap wel wezenlijk bij tot het begrijpen ervan. De angst blijft 
een probleem; de angst als mysterie ontsnapt. Dat is ook de reden dat Carp in dit 
boek voor een ander genre dan de verhandeling heeft gekozen. Hij presenteert 
verschillende visies vanuit zogenaamde patiënten die min of meer ideaaltypisch 
beschreven worden als de homo patiens, homo faber, homo sapiens en homo 
religiosus. Deze betoogvorm wekt de gedachte op dat we te maken hebben met 
afspiegelingen van Carp zelf. De structuur van het boek roept een associatie op met 
Kierkegaard die onder diverse pseudoniemen schreef. In samenhang met Carps 
overige werk ligt het echter meer voor de hand om de eerste drie typen in verband 
te brengen met de drie onderscheiden wereldbeelden van Jaspers. Maar daarnaast 
is de typologie toe te passen op ieder mens: ieder is op zijn eigen manier homo 
patiens, homo faber, homo sapiens en homo religiosus, zo zal duidelijk worden.133

Angst is een centraal anthropologisch gegeven. Carp stelt dit tegenover de liefde 
als hoogst subjectieve beleving. Als begrip en gegeven hangt angst samen met de 
overige thema’s uit de anthropologische psychiatrie van Carp: ‘En zoals in de liefde 
eenheid en geborgenheid aanwezig zijn, zo worden ongeborgen- en eenzaam-zijn 
aan de angst toegekend.’ Angst is evenzeer verbonden met dood en schuld, de eigen 
’onuitboetbare schuld’ door onvolmaaktheid.134 

De homo patiens lijdt onder de angst voor de medemens. De diepste angst komt 
voort uit het besef dat mensen elkaar de dood indrijven. Homo homini lupus.135 
De centrale vraag is die naar de eigen identiteit en de vraag waar men thuis hoort, 
waar geborgenheid en veiligheid te vinden is. We herkennen hierin het zintuiglijk-
ruimtelijke wereldbeeld. De angst die verbonden is met deze wijze van zijn in de 
wereld is alleen te bestrijden met vertrouwen en het is de moederfiguur, die dit 
vertrouwen geeft. Vertrouwen is de noodzakelijke sleutel om zich voor een ander te 
ontsluiten. De homo patiens die Carp opvoert, lijdt aan het gemis aan vertrouwen. 
Voor hem is de mens een wolf. De angst is de achterdocht, maar deze slaat ook op 
de mens zelf terug doordat de mens zichzelf niet kent, ontrouw is aan zichzelf en 
zich verhult in een masker. Zelfkennis is immers gevaarlijk. De angst van de homo 

 133 Carp, 1966 f, p. 12.
 134 Carp, a.w., p. 11 en 12.
 135 Carp, a.w, p. 25vv. Carp heeft hier een mystificerend verhaal opgezet: de verteller zou eigenlijk 

een roman willen schrijven en vertelt dan over zichzelf als een kind van ongewenste ouders, 
die zijn leven nog eens herleeft naar het model van een boek van R Kipling, waarin een kind 
opgroeit met een wolvin als moeder: het is de tekening van ‘de Mens’. 
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patiens, die fundamenteel de angst is voor de ander, wordt omgezet in een vrees 
voor de ander.136 Door deze vrees is een ontmoeting onmogelijk. Omdat de mens 
in de ander altijd ook zichzelf ziet, is de blik van de ander, die volgens Sartre de an-
der degradeert, eigenlijk de angst voor het eigen geweten. De angst voor de ander 
is de haat tegen zichzelf. We zagen de keerzijde hiervan al in Carps analyse van de 
ontmoeting en de zelfontmoeting. Carps protagonist kan de zin van het lijden niet 
begrijpen, hij gelooft ook niet in hulp of genezing; er is slechts verdoving.137

In het type van de homo faber beschrijft Carp de machtsmens die zijn fundamentele 
angst probeert te ontvluchten door zich verdienstelijk te maken. Achter het 
‘geslaagd-zijn’ kan niettemin een verhulde angst aanwezig zijn. De angst voor de 
ander is bij dit type de angst voor de afgunst, de ander wordt beleefd als rivaal. 
’Afgunst beheerst de wereld (...) afgunst en vrees hebben de mens voor hem die 
het goed gaat. Sympathie en ook vrees voor hem die het slecht gaat.’138 Het is 
de problematiek die Carp eerder als Adleriaans heeft beschreven: de polariteit 
tussen zelfzucht en dienst aan de gemeenschap. In de termen van Marcel gaat 
het om de sfeer van het hebben tegenover die van het zijn. De verhulling van 
de menselijke afgunst blijkt uit de bereken(en)de valse bescheidenheid. De homo 
faber past in het begrijpend-psychologische wereldbeeld, waarin de mens vooral 
uit is op hebben, op waarde en waardering. De homo faber vreest dat de ander 
meer zal zijn en dat de ander hem minder waard vindt. Angst kan zich openbaren 
als angst voor waarde- en zinloosheid. We herkennen problematiek van de narcist, 
voor wie het idee van de eigen vergankelijkheid angstaanjagend is. De angst die 
Carp beschrijft in relatie tot de ander met wie men in een strijd om de eer en 
verdienste is verwikkeld, is uiteindelijk gewetensangst. Dat geweten is niet zonder 
meer te herleiden tot opvoeding en conventie. ‘(…) Zonder geweten zou de mens 
geen Mens zijn en elke samenleving zou ook ondenkbaar zijn (… )’. Toch geldt: 
‘Dat een ieder zijn eigen geweten heeft, zoals ook ieder zijn eigen leven moet 
leiden en zijn eigen dood moet sterven.’139 Zo geeft Carp zijn herformulering van 
de Adleriaanse problematiek in een existentialistische taal weer. Tegelijkertijd is de 
angst nooit volledig te grijpen doordat de vrees voor zelfkennis, de angst voor de 
waarheid te groot is. Deze vrees is eigenlijk groter dan de vrees voor de medemens. 
Carp vult daarin Sartres analyse van de blik aan. De blik van de ander is niet alleen 
uit op vernedering en degradatie. Het bezien van de ander wil iets van zichzelf in 
de ander te ontdekken. ‘Het bezien van de ander is zich bezien in de ander.’140

Ook hier komt het centrale thema van Carps anthropologische psychiatrie naar 
voren: de relatie van de mens en zijn medemens. De mens staat altijd in relatie tot de 
ander, maar de angst ‘verenkelt’. ‘Mijn angst openbaart zich in die verstandhouding 
met mijn eigen zelf, welke mijn eigenlijkheid kan worden genoemd.’ Deze angst is 
te ontwijken door weg te vluchten naar de wereld. In deze zienswijze is de invloed 
van Heidegger heel duidelijk. De mens kan de eigenlijkheid vermijden door te 

 136 In de mystificatie die Carp hanteert schrijft hij:’ Wij stinken allen, wij verdragen elkaars 
wolvegeur niet’, a.w. p. 33.

 137 Carp, a.w., p. 40-42.
 138 Carp, a.w., p. 54. Zie ook Carp, 1979.
 139 A.w., p. 68.
 140 A.w., p. 72.
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‘vervallen’ in de oneigenlijke bestaanswijze van het ‘Men’. De angst is angst voor 
het niets en juist in het ontvluchten van de angst en in contact met anderen kan 
ik gaan beseffen dat ik bang ben voor niets. Voor de ander kan ik mij bang voelen, 
maar dan gaat het om vrees en dat maakt verweer mogelijk. De grootste steun is het 
samen-zijn. Angst is typisch menselijk; het dier kent alleen vrees. Angst is de prijs 
die de mens betaalt voor zijn geest, zijn vermogen tot denken en zijn leven in de 
dimensies van de tijd. De vijand van de angst is het niets, dat nergens ‘is’. Zo staat 
de mens met zijn angst alleen.

Angst is de angst voor het ‘in-de-wereld zijn’, een van de existentialen die Hei-
degger onderscheidt; daarin sta ik alleen tegenover mijzelf en word ik ter verant-
woording geroepen. De angst kan verlammend en ontmenselijkend werken. Carp 
ontwikkelt hier de gedachte dat angst de tijdsbeleving uitschakelt: het ‘moment’ 
van de angst duurt een eeuwigheid, maar dan buitentijdelijk, terwijl de liefde op 
een andere manier eeuwig maakt. Angst degradeert mij tot een slechts levend ie-
mand, waarin Ik van mijzelf vervreemd ben.141 Van deze vreselijke angst, die in 
het extreemste geval doodsangst kan worden genoemd, is het een kleine stap naar 
zelfmoord; suïcide kan worden opgevat als een poging om het eigene te behouden. 
Vrees voor de dood weerhoudt daarvan. Zo ontwikkelt Carp de concepten angst 
en vrees als tegengestelde fenomenen.

’Wanneer vrees is de behoeder en behouder van het leven, dan is angst de 
voorloper en inleider tot de dood, de zogenaamde zelfgekozen dood.’142 Daarom 
kan van balanszelfmoord, in de zin van een rationeel overleg, eigenlijk niet worden 
gesproken. Angst is identiek met zinloosheid en verlamt het denken. Zolang ik 
kan denken, is er altijd nog sprake van enige zin. Carp bespreekt in dit verband 
de vraag of zelfmoord het antwoord op de in de cultuur ervaren zinloosheid door 
het wegvallen van waarden kan zijn. Het is de vraag van Camus: is zelfmoord 
een oplossing voor de absurditeit van het bestaan? Hiertegenover stelt Carp in 
het verlengde van Dostojewski de nederigheid, de hoop en het aanvaarden van 
genade. Hoe ingrijpend angst ook is, wie geen angst kent, mist een aspect van 
het mens-zijn. Het antwoord op de angst kan niet de rede zijn, omdat die juist 
verlamd wordt door de angst. Maar leven in angst zonder hoop is onverdraaglijk 
en onmenselijk. Hoop is voor Carp een religieuze categorie; hoop past bij de homo 
religiosus. ‘In wezen is ze gebonden aan een bovennatuurlijke werkelijkheid, welke 
de Waarheid wordt genoemd en boven de individueel verschillende waarheid 
is geplaatst.’ De hoop stelt open voor mogelijkheden en is verbonden met de 
vrijheid. Angst kan enerzijds bestreden worden door de vrees, die een vast punt 
zoekt. Anderzijds plaatst Carp tegenover de angst de hoop op mogelijkheden en 
geborgenheid. De zogenaamde angstvolle verwachting is gekoppeld aan de hoop 
aan het gevaar te kunnen ontsnappen. En naast de doodsangst, als confrontatie 
met het niets, stelt Carp de gewetensangst, die een gevoel van verworpenheid kan 
oproepen. De doodsangst is de ervaring van mijn ten-einde zijn. De gewetensangst 
is verbonden met de ervaring van mijn schuld; het is de oproep die zich in stilte, in 
alle eenzaamheid tot mij richt om iets van mijn leven te maken. Een laatste wapen 

 141 A.w., p. 88.
 142 A.w., p. 90.
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tegen deze existentiële angst van dood en schuld is het woord, het denken. Carp 
lijkt hiermee niet de rede als rationaliteit te bedoelen, maar de magische kracht van 
het woord als middel om de angst te bezweren.

6. Agressie en agressiviteit
Is het ervaren van angst een exclusief gegeven voor de mens, met het thema agressie 
en agressiviteit zijn we beland in het domein van mens en dier. De anthropologische 
psychiatrie gaat hier te rade bij de biologie en de biologische antropologie en raakt 
direct aan cultuurfilosofie. Carp noemt de vraag naar het waarom van de oorlog in 
één adem met de vragen naar eenzaamheid en dood.143

Tot nu toe is in deze studie het thema agressie niet aan de orde gekomen. Carp had 
zich daar al in eerdere wel perioden mee beziggehouden. Als forensisch psychiater 
had hij zich de vraag gesteld of er een ingeboren agressiviteit is, zoals Freud meende. 
144 We zagen al op verschillende plaatsen dat Carp een fundering van agressiviteit in 
een zogenaamde doodsdrift afwijst. In zijn Patho-psychologische bijdragen tot de kennis 
van het moordprobleem ontwikkelt hij de gedachte dat moord nogal eens voortkomt 
uit de drang tot het vernietigen van delen van het Zelf die geprojecteerd zijn op 
de ander. Moord kan een partiële zelfmoord zijn.145 Het haatgevoel is primitief en 
alleen mogelijk door gebondenheid aan het eigen zelf. ‘Haten kan men feitelijk 
alleen zichzelf resp. iets in het eigen zelf .’146 In diverse gevalsbeschrijvingen wordt 
de agressie als een fenomeen in het verlengde van angst geduid. 

Het thema agressie had vermoedelijk niet de voorkeur van anthropologisch 
ingestelde psychiaters. Bij Van der Horst komt het in het geheel niet aan de orde. 
Binswangers antropologie staat zozeer in het teken van de liefde dat er in het 
geheel geen plaats lijkt te zijn voor agressie.147 Het is opmerkelijk dat dit thema 
afwezig is in de psychiatrie van de jaren vijftig in Nederland. Het lijkt erop dat 
men niet wilde terugkijken op de oorlog die nog maar net was afgelopen.148 Dat 

 143 Carp, Agressie en agressiviteit,1967 b, p. 8.
 144 Zoals aangegeven wordt in dit proefschrift de forensische psychiatrie van Carp niet uitgebreid 

onderzocht. Echter ook op dit terrein schreef Carp veel. De voornaamste publicaties zijn: 1929 
e. Eenige opmerkingen over criminaliteit bij kinderen, 1932 a. Het misdadige kind in psychologisch 
opzicht. 1948 a. Patho-psychologische bijdragen tot de kennis van het moordprobleem,1949 b. Sexuele 
misdadigheid, 1956 a. Gerechtelijke Psychiatrie. 

 145 Carp, 1948 a, p. 9. Het is opmerkelijk dat Carp hier een mechanisme beschrijft dat natuurlijk 
al bekend was als projectie, maar dat bekender is geworden door het werk van Kernberg over 
primitieve afweermechanismen als projectieve identificatie en splitting. Door middel van 
projectieve identificatie worden slechte deelobjecten (bad objects) geprojecteerd op de ander, 
teneinde de goede objecten in zichzelf te beschermen; tegelijkertijd houdt men controle over de 
ander. Zie: Kernberg, Severe personality disorders, 1984, p. 15 vv.

 146 Carp, a.w., p. 10.
 147 Van der Horst, Anthropologische psychiatrie, 1946. Agressie komt niet voor in de inhoudsopgave, 

noch in het register. Evenmin zijn verwijzingen te vinden in Spiegelberg, Phenomenology 
in psychology and Psychiatry. A historical introduction,1972. Wel vindt men agressie als thema 
min of meer terug in Binswangers ‘Nehmen-bei-etwas’, zie Binswanger, a.w., p. 273 vv. De 
verhevenheid van diens formuleringen over de liefde inspireerde Rümke tot de volgende 
parodie: ’Das liebend-miteinander sein/ ist leider Gottes oftmals Schein,/ jedoch das nehmen 
bei dem Ohr / ist immer echt und kommt viel vor’, in: Rümke, Nieuwe studies en voordrachten over 
psychiatrie, 1958, p. 159. W. van Tilburg wees mij op dit gedichtje.

 148 Ik wijs erop dat de polemologie in Nederland op gang kwam door het werk van Röling die 
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Freud met zijn pessimistische beschouwingen over oorlog en agressie het gelijk 
aan zijn zijde leek te hebben gekregen, werd kennelijk niet graag gememoreerd. 
In de filosofische antropologie was het thema agressie alleen aanwezig bij de meer 
biologisch geïnspireerden. De in die jaren dominante existentialisten besteedden wel 
aandacht aan het fenomeen van de revolte, maar relatief weinig aan het probleem 
van de oorlog, althans in hun filosofisch werk.149

De insteek van Carps kleine studie over agressie is nu juist de belangrijke vraag 
naar het waarom van oorlog. Dat zal vermoedelijk voor hem niet een louter 
intellectueel vraagstuk zijn geweest; door de opvattingen en lotgevallen van zijn 
broer was hij immers betrokken bij het vraagstuk van goed en kwaad in samenhang 
met de oorlog.

Gaat het om een onvermijdelijke cultuurziekte, zoals Freud meende? Of 
is er sprake van een nog vroege fase van de mensheid op weg naar een betere 
toekomst? Is de ‘mensheid’ nog niet volwassen en vervolmaakt? Anders gezegd: 
lijdt de mensheid die zich aan het vervolmaken is, waarbij sprake is van een steeds 
grotere ‘verpersoonlijking’, aan een collectieve neurose of zoals Carp stelt aan een 
‘collectieve perversie’?150 Carp werkt de gedachte van oorlog als cultuurziekte 
uit en sluit aan bij de ontwikkelingsfasen van de libido. Hij neemt aan dat in 
alle fasen de sublimering van de destructie nog onvoldoende is ontwikkeld. Carp 
verstaat onder sublimering een ontwikkeling van de drift waarin zijn boven hebben 
uitgaat. Wat is nu de betekenis van agressie in de cultuur en wat is het verband 
tussen agressie en dood? Mist de mens werkelijk het instinct om af te zien van het 
doden van soortgenoten? Of heeft het doden van soortgenoten te maken met het 
onvoldoende kennen van de eigen agressie, de vrees voor zelfkennis die de mens 
volgens Carp eigen is? 

Carp onderscheidt agressie en agressiviteit. Agressie (afgeleid van aggredi, wat toe-
naderen betekent) is de biologische drang tot toenadering en hoeft niet vijandig 
te zijn. Agressiviteit heeft de betekenis van destructieve kracht. Agressie komt tot 
uiting in erotiek en in zelfmanifestatie, zoals bij het verdedigen van eigen terri-
torium. Zelfs het vangen van een buit is niet vijandig, wel kan het verdedigen als 
vijandig beschouwd worden. Agressie dient het soortbehoud en is zo een van de 
‘grondpatronen van het leven’, die hieronder uitvoerig worden besproken. Zelf-
manifestatie in het dierenrijk houdt vaak ook een waarschuwing in. Carp baseert 
zich voor deze uitleg van de nuttige aspecten van agressie vooral op het werk van 
Konrad Lorenz (1903-1989), een van de grondleggers van de ethologie wiens boek 

in 1962 het Polemologisch Instituut oprichtte. De antropologische psychiatrie van Carp is van 
na 1963, toen de Utrechtse school over zijn hoogtepunt heen was en Van der Horst nauwelijks 
meer iets liet horen over antropologische psychiatrie.

 149 Een uitzondering is waarschijnlijk Karl Jaspers die bij uitstek rekenschap vroeg en in 1958 
wees op de gevaren van de atoombom; in de jaren zestig werd Bertrand Russell een fervente 
pacifist; door zijn groot gezag als logisch positivist en zijn enorme rij publicaties heeft dat indruk 
gemaakt. Sartre werd als utopisch denker al gauw minder gewaardeerd omdat hij een blinde vlek 
had voor de repressie van het communisme. In een toneelstuk als Le diable et le bon Dieu kwam 
Sartre wel aan het thema toe. Camus schreef zijn l’Homme révolté en in het toneelstuk Les justes 
gaat het om de vraag of men een tiran mag doden om het lot van velen te verbeteren.

 150 Carp, 1967 b, p. 11.
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Das sogenante Böse, zur Naturgeschichte der Agression in 1963 werd gepubliceerd. Ook 
agressie in het kader van leiderschap heeft niet het doel de ander te vernietigen. Bij 
ingewikkelde maatschappelijke omstandigheden kan ‘zuivere’ agressie in agressivi-
teit omslaan. Agressie kan verschoven en geritualiseerd worden zodat daadwerkelijk 
destructieve uitingen tegengegaan worden.

Strijd heeft in biologisch opzicht het doel de soort te vervolmaken. Intraspecifieke 
agressie dient het bevorderen van een zekere rangorde en daarmee de organisatie 
van het sociale leven. Anderzijds wijst Carp erop dat agressiviteit in destructieve 
zin ook een aangeboren tendens is die geremd moet worden. Een voorbeeld is 
het opwekken van ouderliefde door bepaald gedrag van het jonge dier, dat anders 
verstoten of mishandeld kan worden. Deze biologische kenmerken zijn ook van 
toepassing op de mens, die zich overschat in zijn idee louter ‘cultuurmens’ te zijn. 
Lorenz heeft volgens Carp laten zien dat intraspecifieke agressie evolutionair ouder 
is dan persoonlijke verhoudingen en vriendschap. Dat is in lijn met de gedachte 
van de psychoanalyticus Stekel dat haat ouder is dan liefde.151

Op dit punt neemt Carps betoog een wending Hij betoogt dat angst en vrees de 
motor zijn achter de omslag van agressie in agressiviteit. ‘Agressivité, c‘est la peur 
en avant’ is het motto van zijn studie.152 Hier valt te herkennen wat Carp eerder 
opmerkte bij zijn verklaring van moord. Gevoelens van vrees kunnen bij de mens 
de neiging tot vernietiging oproepen. Het projecteren van delen van zichzelf op 
de ander kan tot moord leiden. Hier geldt weer dat de mens zijn biologische 
wetmatigheden niet kent vanwege zijn angst voor zelfkennis. Het dier kent alleen 
vrees, die agressie kan doen omslaan in agressiviteit. De mens kent ook angst en het 
is juist de (doods)angst die leidt tot agressiviteit. Dit proces wordt gecompliceerd 
door de neiging van de mens zijn angst en vrees te verhullen. 

Carp benadrukt het primitieve karakter van agressiviteit; wij zijn veel minder 
cultuurmens dan we menen, zoals Freud al vond in Das Unbehagen in der Kultur.153 
Carp signaleert in zijn tijd een grote mate van angst en wantrouwen; het is immers 
de tijd van de koude oorlog. De twintigste eeuw is de eeuw van de angst, wat 
ook blijkt uit de thema’s van de existentiefilosofie. Juist de onmogelijkheid de 
angst te ontvluchten leidt tot manifeste of latente agressiviteit. Latente paniek is 
latente agressiviteit.154 De mens is een homo paranoicus.155 In het voetspoor van 
Heidegger en Sartre, die angst in verband brengen met het niets, is Carps conclusie 
dat elke angst eigenlijk angst voor de dood is, het eigen niets-zijn. Omdat de mens 
uit zelfbedrog de angst voor de eigen dood niet wil zien, neemt hij de toevlucht 
tot agressiviteit. ‘De vijandige dood is de doodsvijand, welke bestreden moet 
worden ten einde zich de vrijheid te verwerven.’156 Het probleem van de oorlog 

 151 A.w., p. 37, 38.
 152 A.w., p. 39. Het motto is ontleend aan Bovet. Zoals vrijwel altijd vermeldt Carp niet de 

herkomst van citaten, zodat het ook niet is na te gaan of Carp op dit punt origineel is. 
Waarschijnlijk is Theodor Bovet (1900-1976) bedoeld, een Zwitserse, christelijke arts, die onder 
meer schreef over grondslagen van de geneeskunde. In Van Dale is agressiviteit omschreven als 
het agressief-zijn of geneigdheid tot agressie; bij agressie staat agressiviteit als synoniem.

 153 A.w., p. 41.
 154 A.w., p. 52.
 155 Carp, 1974, hfst 1.
 156 A.w., p. 55.
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is door deze gedachtegang op psychologisch en existentieel niveau herleid tot het 
doodsprobleem. Bij de overige mechanismen die volgens Carp een rol spelen bij 
het kweken van een oorlogszuchtige stemming is het gebruik van massasuggestie 
van groot belang.157 

Waarom is de angst voor de dood zo sterk? Daarvoor noemt Carp verschillen-
de motieven. Ten eerste is er een kinderlijke, narcistische behoefte tot persoonlijk 
voortbestaan. Door het wegvallen van religieus besef ziet men het idee van een 
onsterfelijk voortbestaan als een illusie en daarmee wordt de kinderlijke behoefte 
gefrustreerd. In de tweede plaats voelt de mens zich steeds eenzamer door de voort-
schrijdende individualisatie. Tegelijkertijd is de toenemende individualisatie de be-
stemming en het noodlot van de culturele evolutie van de mens, zoals hieronder 
duidelijk zal worden. Individualisatie houdt volgens Carp een beleven in van een 
totaliteit, inclusief de schaduwzijde zoals de dood. Het probleem van de agressie 
kan minder ernstig worden als de mens zijn eigen angst voor de dood onder ogen 
ziet. Daarmee zal hij ook zijn eigen agressiviteit weten te onderkennen.

Carp fundeert agressiviteit dus ten eerste in angst voor dood en vernietiging, maar 
wijst ook angst voor zinloosheid en angst voor schuld als bronnen van agressiviteit 
aan. De tweede wortel van de angst die tot agressiviteit leidt, de angst voor de 
zinloosheid, is verbonden met de problematische relatie tot de medemens. De 
wereld wordt als zinloos en leeg ervaren als het ontbreekt aan vertrouwen in zichzelf 
en de ander. In samenhang met de constatering dat de mens nog onvoldoende 
is geïndividualiseerd, merkt Carp op dat het hem ontbreekt aan zelfvertrouwen. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het gezelschapsleven, dat is doortrokken van afgunst en 
zelfzucht. De hiermee verbonden angsten blijken pas als de vrijheid beknot wordt 
of de gezondheid aangetast. Volgens Carp heerst in de huidige cultuur een te grote 
nadruk op ‘hebben’, op hedonisme, waardoor het gevoel van leegte en zinloosheid 
ontstaat, wat weer leidt tot het toenemen van agressiviteit. De zinloosheid hangt 
samen met het ontbreken van een eigen geestelijk middelpunt, het Zelf in de 
zin van Jung.158 Agressiviteit tussen rassen kan als uitvloeisel gezien worden van 
onvoldoende individuatie en de daarmee verbonden zinloosheid. Leegte en 
zinloosheid manifesteren zich in het verlies van waarden, vooral in het verlies van 
geestelijke vrijheid. Carp ziet in de cultuur het nihilisme, de ontkenning van het 
bestaan van waarden, als de diepere oorzaak van agressiviteit. In een dergelijke 
toestand kan gemakkelijk een oorlogsstemming worden gekweekt zoals Hitler heeft 
laten zien. Carp constateert dat techniek en welvaart geen antwoord vormen op 
het nihilisme. Het is nodig een antwoord hierop te vinden omdat het slechts een 
enkeling gegeven is het uit te houden met de idee van zinloosheid; Carp denkt 
hierbij aan Sartre en Camus.

Een derde wortel van agressiviteit is de angst voor schuld en vergelding. Daarbij 
gaat het niet om de schuld als gevolg van het overtreden van ge- of verboden maar om 
‘schuld voor het zo-zijn en het anders kunnen zijn’, schuld in de zin van Heidegger, 
die voortvloeit uit de oproep om ‘eigenlijk’ te existeren. Schuld hangt volgens Carp 
samen met eenzaamheid in fundamentele zin. Deze fundamentele eenzaamheid is 

 157 Bij dit thema had Carp stilgestaan in Suggestie, 1947 h, hfst VI, geschreven kort na de oorlog.
 158 Carp, 1967 b, p. 65. Hij komt terug op de culturele aspecten in 1980 a.
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iets anders dan de eenzaamheid van de moderne mens in de massa. Deze laatste is 
een gevolg van een ‘individualisme, dat de weg tot de ander (de medemens) nog 
niet heeft kunnen vinden wegens tekort aan individualisering (…).’159 Juist in de 
existentiële eenzaamheid ervaart de mens angst voor verantwoordelijkheid en dus 
angst voor schuld wat kan leiden tot agressiviteit. Daarom is er moed nodig om 
‘te zijn’, om de uitdrukking van de theoloog Paul Tillich te gebruiken.160 Naast de 
existentiële schuld als wortel van latente agressiviteit houdt Carp vast aan Freuds 
idee dat een misdaad uit schuldgevoel kan voortkomen, zowel op micro- als op 
macroniveau.161 Daarbij wordt in het slachtoffer een (afgesplitst en geprojecteerd) deel 
van het Zelf getroffen, zoals boven al in de forensisch-psychiatrische verklaringen van 
moord werd aangeduid. Bij ‘Massa-Verbrechen aus Schuldgefühl’ wordt het latent 
aanwezige schuldgevoel geprojecteerd zodat het idee kan ontstaan dat de oorlog 
gerechtvaardigd is en tegelijkertijd de actuele schuld groter wordt. Centraal element 
in alle besproken thema’s is volgens Carp de vertwijfeling. Tegenover agressiviteit als 
reactie op vertwijfeling staat volgens Carp aanvaarding, van de dood, van existentiële 
schuld en van eenzaamheid. Een dergelijke aanvaarding zou een oplossing bieden 
voor de collectieve psychose, zoals Carp de oorlog noemt. Vandaar de uitroep: ‘Si vis 
pacem para mortem”, als je de vrede wil, bezin je op de dood.162 Vrede berust op 
verdraagzaamheid en daarmee op identificatie. Innerlijke vrede voor de mensheid is 
pas te bereiken door een langdurig proces van zelfcorrectie. 

De angst voor de dood lijkt af te nemen, omdat men meent dat de wetenschap het 
leven steeds meer zal kunnen verlengen. Carp meent dat deze angst voor de dood 
verschoven wordt naar de angst voor zinloze existentie. Tegenover de in zijn tijd 
gesignaleerde toegenomen tendens de dood te ontkennen bepleit Carp een onder 
ogen zien van de dood, een ‘gefasstsein’ op de dood, zoals Jaspers dat uitdrukte.163

Carps aanzetten tot een antropologische psychiatrie, zo is gebleken, zijn ingebed in 
filosofisch-antropologische beschouwingen. Er is een voortdurende pendelbeweging 
tussen de psychiater en de filosoof in Carp. De thema’s van eenzaamheid, angst, dood, 
schuld en agressiviteit blijken nauw samen te hangen. In de volgende paragrafen 
wordt een aantal thema’s hernomen in een biologisch-evolutionair perspectief. Dan 
wordt een beter overzicht van zijn denken mogelijk, een denken dat hijzelf ook heel 
geleidelijk en langs omwegen lijkt te hebben bereikt.

III. De wijsgerige antropologie
Wijsgerige antropologie en anthropologische psychiatrie zijn in de ontwikkeling 
van Carps denken inhoudelijk niet scherp te onderscheiden. Vanaf de publicatie 
van Eenheid, grondpatroon van het leven in 1966 is er een verbreding van zijn denken 
zichtbaar; het accent verschuift dan van anthropologische psychiatrie naar wijsgerige 

 159 A.w., p. 82.
 160 A.w., p. 83. Carp noemt vaak de titel The courage to be van het beroemdste boek van de 

protestantse, Duitse en in 1933 naar Amerika geëmigreerde theoloog Paul J. Tillich (1886-1965).
 161 A.w., p. 87. Carp duidt hier op Freud: ‘Die Verbrecher aus Schuldbewusstsein’, 1916.
 162 A.w., p. 95. Carp varieert hier op een zin uit Freud, 1915, Zeitgemäszes über Krieg und Tod, 

G.W, 10, p. 355, waar Freud schrijft: ‘si vis vitam, para mortem’.
 163 A.w., p. 104.
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antropologie. Carp werkt dan de verbinding met de biologische antropologie en 
met de ethologie verder uit, onder meer door de biologische evolutie te betrekken 
in zijn beschouwingen. In zijn visie op de evolutie wordt de thematiek verruimd 
naar geschiedenis en toekomst, naar het leven als kosmisch gebeuren en naar de 
huidige cultuur. Eigenlijk gaat dan de filosofische antropologie een verbond aan 
met de cultuurfilosofie. De opgave die Carp zichzelf heeft gesteld is een ‘diagnose’ 
te stellen van de mens en daarbij wil hij zoveel mogelijk referentiekaders betrekken. 
Carp houdt vast aan zijn idee dat het wezenlijke van de mens in zijn spirituele 
aard ligt: zijn supra-biologische geaardheid verheft hem boven de dieren.164 Carps 
denken ligt vooral in de lijn van Teilhard de Chardin; de biologische lijn loopt uit 
op een synthese waarin het religieus perspectief als het ware doorschemert. In de 
laatste paragrafen van dit hoofdstuk gaan we in op Carps ideeën over religie. In 
deze fase van zijn werk toont Carp zich als filosoof, die af en toe put uit zijn kennis 
als psychiater.

1. Eenheid van het leven
In het voorgaande bleek al dat zich in het denken van Carp een biologische lijn 
aftekent. Het duidelijkst treffen wij die aan in Eenheid, grondpatroon van het leven uit 
1966. Met deze titel lijkt ook een aanwijzing te zijn gegeven voor een kernbegrip 
in Carps denken, waarmee zijn antropologie te karakteriseren zou zijn.165 Dat het 
begrip zo vaak opduikt in zijn werk, duidt daar ook op. Hieronder proberen we te 
achterhalen welke verschillende betekenissen Carp in de loop van zijn ontwikkeling 
aan het begrip heeft gegeven. Het blijkt niet eenvoudig een eenheid te vinden in 
Carps uitwerkingen van dit begrip en dat is toch wat men zou verwachten.

Een vroegste aanduiding ligt al in het persoonsbegrip, waarbij Carp sterk op 
William Stern leunde. Stern verstond onder de persoon ‘ein solches Existierendes, 
das trotz der Vielheit der Teile eine reale eigenartige und eigenwertige Einheit bildet 
und als solche, trotz der Vielheit der Teilfunktionen, eine einheitliche zielstrebige 
Selbsttätigkeit vollbringt’.166 Hoewel het metafysische systeem van Stern mijlenver 
af lijkt te liggen van het existentialisme, is er een overeenkomst, namelijk in de 
nadruk op de unieke persoon of existentie. Wanneer Carp door de jaren heen zich 
meer verdiept in existentialistische denkers, hoeft hij zijn persoonsbegrip nauwelijks 
aan te passen. We zullen ook zien dat de ‘Zielstrebigkeit’ van Sterns persoonsbegrip 
goed samen gaat met het door Carp omarmde individuatiebegrip van Jung en met 
het finalistische denken van Teilhard de Chardin. 

Naast de eenheid in de persoon kunnen ook mens en wereld als een eenheid ge-
dacht worden. Carp begint een beschouwing over het wereldbeeld van de geestes-
zieke mens op de volgende wijze: ‘Het adagium der wijsbegeerte kan aldus worden 

 164 Carp, 1972, p. 40.
 165  Van Staeyen, ‘Eenheid’: Het mens - en wereldbeeld van E.A.D.E.Carp, doctoraalscriptie (verkort 

in het gelijknamige artikel) gaat uit van eenheid als de noemer waaronder Carps antropologie 
zou zijn onder te brengen. Tegen Van Staeyens poging tot synthese valt wel wat in te brengen. 
Juist het gebrek aan eenheid in het begrip eenheid is zo opvallend. Bovendien gaat de auteur 
voorbij aan de historische context en aan het feit dat Carp zich altijd primair als psychiater 
positioneert. 

 166 Stern, Die menschliche Persönlichkeit, 1923, p. 5.
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aangeduid: Mens en Wereld zijn één. Er kan geen sprake zijn van een scheiding 
tussen één van beiden. De kloof tussen subject en object is slechts ogenschijn-
lijk; de eigen subjectiviteit is het uitgangspunt van àl wat is.’167 Hij vervolgt dan 
met een uiteenzetting waarin de aandacht voor de subjectiviteit en daarmee de 
grondslag voor een anthropologische psychiatrie wordt aangeduid. Het gegeven 
citaat is allerminst gemakkelijk te begrijpen. De eerste zinnen lijken te duiden op 
een pleidooi voor een monisme; de laatste zin kan idealistisch worden opgevat. 
Gezien het vervolg van het betoog lijkt het echter aannemelijk dat Carp vooral 
aan de fenomenologische oplossing van de subject-object splitsing in de zin van 
Heidegger denkt. 

In de context van de ontwikkeling van de psychiatrie als wetenschap benadrukt 
Carp de mens als een twee-eenheid van geest en stof. Hij hoopt dat in de toekomst 
een dergelijk dualisme alleen een hulpmiddel voor het denken is; in praktisch 
opzicht zal de psychiater uitgaan van de eenheid.168 

In een weer andere betekenis houdt eenheid gemeenschap in. Er is een behoefte 
aan een ‘eenheidsbelevenis’, die in de ontmoeting gerealiseerd wordt. Eenheid 
wordt door Carp een existentiaal genoemd, en deze existentiaal wordt duaal ge-
dacht: ‘Elke eenheid is feitelijk een twee-eenheid’.169 Ten grondslag aan dat bele-
ven ligt de verbondenheid tussen moeder en kind. Het is een gedachte met heel 
oude papieren die al bij Plato (Het symposium) aan te treffen is. Dit anthropo-
logische eenheidsbegrip fundeert Carp in de biologie. Mens en dier zijn altijd al 
afgestemd op een sociaal leven: ‘(…) De Eros – de behoefte tot éénwording en tot 
vorming ener twee-eenheid – welke zich reeds openbaart in de samensmelting 
van de vrouwelijke met de mannelijke kiemcellen’, en even verder wordt deze 
behoefte de grondwet van het levende genoemd. Leven is dan ook intrinsiek ver-
bonden met beleven.170 Centraal staat de communicatie, waarin de eenheid tussen 
individu en samenleving wordt gevestigd.171 Ook erotiek wordt primair gedacht 
als ‘eenheidsbeleven tussen de (het) ene en de (het) andere’.172 Het eenheidsbe-
sef wordt zelfs ‘menselijkheid’ genoemd, omdat het ‘de behoefte en de plicht tot 
hulpverlening insluit.’173

Carp gebruikt het begrip eenheid op psychologisch niveau om de samenhang 
tussen zijn en beleven te benadrukken. Aan de andere kant is er de ervaring van 
innerlijke verdeeldheid en gespletenheid, ondanks het streven naar een eenheids-
beleven. Het gaat dan om de eenheid van het Ik, om het strikt individuele van de 
mens die zijn existentiële eenzaamheid impliceert.174 

 167 Carp, 1954 b, p. 18; oorspronkelijk 1952 b. Het is een van de eerste publicaties waarin de 
typologie van de wereldbeelden in de lijn van Jaspers aan de orde komt. Uit het citaat blijkt 
een groot verschil met Jaspers die de subject-object splitsing voor een onontkoombaar gegeven 
houdt.

 168 Carp, 1967 c, p. 96-97.
 169 Carp, 1964 b, p. 95; 1967 c, p. 96.
 170 Carp, 1966 g, p. 67, 68.
 171 A.w., p. 94.
 172 A.w., p. 169.
 173 Carp, 1977, p. 48.
 174 Carp, 1953 c, p. 36: ‘De eenheid van het Ik blijkt krachtens de ervaring te zijn: volstrekt 

individueel. Een ieder leeft zijn eigen leven, staat voor zijn eigen geweten en sterft zijn eigen 
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Het begrip eenheid brengt Carp ook nog in verband met de wereldbeelden. In 
het zintuiglijk-ruimtelijke en het psychologisch-begrijpende wereldbeeld staan 
de behoefte aan veiligheid en zekerheid centraal. Naast deze ‘grondpeilers’ is er de 
behoefte aan eenheid die past binnen het metafysische wereldbeeld. Carp denkt 
dat behoefte aan eenheid enerzijds te vergelijken is met het oceanische gevoel, 
waarvan Freud stelde dat de mens dit is kwijtgeraakt. Anderzijds is deze behoefte 
de wortel van de behoefte aan metafysica, aan een synthese in een poging om alles 
te begrijpen. Deze doet zich niet alleen voor in de behoefte tot kennen maar is 
ook een zich verbonden voelen met anderen en met de wereld, met behoud van 
de individualiteit en de mogelijkheid tot het ervaren van vrijheid.175

In Eenheid, grondpatronen van het leven heeft het begrip een overkoepelende, 
ontologische betekenis. Carps stelling is dat ondanks de enorme veelvormigheid 
van het leven bij mens, dier en plant een aantal universele grondpatronen te 
onderkennen zijn. Hoe komt Carp ertoe als niet-bioloog een dergelijke vermetele 
hypothese te lanceren?

Carps antwoord is duidelijk en dat is voor hem eigenlijk uitzonderlijk. In het 
verlengde van het denken van Teilhard de Chardin stelt hij: ‘Zo moet er ook 
zijn een “instinctief ” verlangen naar eenheid, naar harmonie tussen alles, wat is. 
Niemand kan geloven in een toevallige, in feite doelloze schepping en in een 
Schepper, die met spilzieke overdaad het leven en alle materie heeft geschapen 
in zijn talloze vormen en soorten om deze daarna aan hun lot over te laten.’176 
Hij is zich ervan bewust dat hij hiermee speculatief denkt; wetenschap schiet 
tekort om het mysterie van de schepping te vatten. Hieruit blijkt dat Carp naast 
het rationele denken andere kenvormen voor mogelijk houdt en deze ook nodig 
vindt op tot een synthese te komen. Daarvoor is een ander soort denken nodig, 
een pararationeel of intuïtief denken.177

Behoefte aan een eenheidsbegrip is zeker geen louter intellectuele zaak. De 
mens verlangt naar zelfkennis, maar is er ook bang voor. In de ander ziet hij 
zichzelf, maar dan als een ‘gebroken eenheid’ en innerlijk verdeeld. Vanuit deze 
ervaring verlangt de mens naar een ‘eenheidsbeleven’ met de ander en naar het 
bestaan van een Eenheid.178 Uiteindelijk is dit verlangen naar eenheid een religieus 
verlangen naar eenheid met de kosmos en met het opperwezen. Het besef van de 
onbereikbaarheid van die eenheid wekt angst op.179 Het postulaat van de eenheid 
is ook een antwoord op de ervaring van zinloosheid, zoals die zich in het nihilisme 
in de cultuur doet gelden. Het verlangen naar eenheid is een metafysische impuls 
die al veel eerder in Carps denken is te onderkennen. Als de mens wordt opgevat 

dood. In de diepste grond is het Ik volmaakt eenzaam (…).’ Alle existentiële thema’s zijn hier 
terug te vinden. Voorts: 1967c, p. 193.
In 1974, p. 21,23, brengt Carp het gegeven dat de mens gespleten is in verband met de 
ontwikkeling van onze hersenen; het emotionele leven is immers gebonden aan het subcorticale 
systeem en er is voortdurend een coördinatie nodig met het corticale systeem.

 175 Carp, 1980 b, p. 79.
 176 Carp, 1966 g, p. 5.
 177 Zie ook: Carp, 1980 b, p. 78.
 178 Carp, 1972, p. 189.
 179 Carp, 1966 f, p. 147. Het Zijn waarvan hier sprake is wordt door de gelovige gezien als God. 

Deze opvatting is goed te rijmen met een spinozistische interpretatie van Carp. 
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als een persoon, impliceert dat vrijheid en ‘zelf-verantwoordelijkheid’. Hierbij 
komt de mens zichzelf tegen als innerlijk verdeeld en ontstaat de behoefte aan 
eenheid.180 

In Carps denken over eenheid zijn veel bronnen te onderkennen. In Jaspers’ 
metafysische wereldbeeld is de behoefte aan eenheid opgesloten en bij Jung is het 
principe van het overwinnen van tegenstellingen een centraal thema. In Jungs leven 
kwam dat naar voren als een bijna obsessieve belangstelling voor mandala’s, als beeld 
van de eenheid. In de visie van Teilhard de Chardin ziet Carp de duidelijkste poging 
om alles in een eenheid te vatten. Carp neemt aan dat er een onvoorstelbare Oer-
werkelijkheid en Oerwaarheid is, die los van ons kenvermogen bestaat: Teilhard 
gebruikt hiervoor de term ‘het punt Omega’. Carp benadrukt het onvoorstelbare en 
onuitsprekelijke van deze metafysische eenheid, waarmee hij aangeeft dat deze niet 
toegankelijk is voor de ratio maar ervaren wordt in religieus besef. Hij vindt hiervoor 
nog verdere steun in de parallellen met het oosterse religieuze denken, waarin de 
eenheidsgedachte eveneens centraal staat.181 In de laatste paragrafen van dit hoofdstuk 
zal betoogd worden dat de eenheidsgedachte ook teruggaat op het (neo)spinozisme; 
dat is in Eenheid, grondpatronen van het leven echter een verborgen bron.

We kunnen concluderen dat Carp het begrip ‘eenheid’ in diverse betekenissen 
gebruikt, die niet altijd helder te onderscheiden zijn. Ten eerste wordt de persoon 
als een eenheid aangenomen, ondanks ervaringen van innerlijke verdeeldheid. Ten 
tweede is er een behoefte aan eenheid, aan één-zijn, die zich vooral interpersoonlijk 
manifesteert. Eenheid is dan twee-eenheid en de fundamentele eenzaamheid van het 
Ik blijft bestaan. Ook in de ontmoeting wordt deze niet opgeheven. Ten derde is er 
een behoefte aan het bestaan van eenheid in de kosmos, die vooral in het metafysische 
wereldbeeld wordt gevoeld. Deze eenheid is een metafysisch postulaat ten aanzien 
van het leven. Dat postulaat kan ook als een intuïtief, pararationeel weten worden 
gezien en valt zo samen met een religieus geloof, een besef dat niet in woorden is te 
vatten. 

2. Grondpatronen van het leven
Eenheid is volgens Carp het grondpatroon van het leven. Hij spreekt daarnaast van 
levenspatronen of instinctpatronen. Hij gebruikt het woord grondpatronen dus in 
een overkoepelende betekenis en als aanduiding van specifieke levenspatronen. Het 
is de vraag wat Carps aandeel is in Eenheid, grondpatroon van het leven, dat hij samen 
schreef met De Sauvage Nolting. Aangezien het concept eenheid al veel eerder 
voorkomt in Carps werk, is het vrijwel zeker dat Carp verantwoordelijk is voor dit 
centrale concept. De Sauvage Nolting zal de hand hebben gehad in de uitwerking en 
de adstructie van de levenspatronen.182 

 180 Carp, 1951 f, p. 1-3. In deze lezing ligt vrijwel de gehele kiem van Carps denken. 
 181 Carp, 1978, p. 82vv, 96. Jung zal hem waarschijnlijk op het spoor hebben gezet van het oosterse 

denken.
 182 Willem Jacob Jan de Sauvage Nolting werd geboren 13-9-1892 te Amsterdam en overleed 12-

2-1970 te Zeist. Hij was zenuwarts en promoveerde bij Rümke op Psychologische beschouwingen 
omtrent het gevoel van wel en wee, op 10 juni 1947. Daarnaast publiceerde hij een vertaling van 
Totem und Tabu van S. Freud en Gedachte over honger- en liefde-drift, in 1948. Ik ontleen dit via 
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Wat is het kenmerk van het leven? Het leven wordt gekend vanuit de innerlijke 
ervaring, vanuit de intuïtie. Carp baseert zich hier expliciet op de levensfilosofie van 
Bergson en op het denken van Teilhard de Chardin. Vanuit de innerlijke ervaring 
van de mens worden nu de levenspatronen afgeleid. Leven blijkt samenleven te zijn 
en daarom zijn de grondpatronen in wezen sociaal van aard. Als levenspatronen 
worden genoemd: socialisatie met als tegenhanger individualisatie, communicatie en 
ritualisatie, agressie en agressiviteit, erotiek en seksualiteit en zorg voor het nageslacht. 
Alle levenspatronen dienen de evolutie van het leven. Een aantal aspecten van deze 
levenspatronen zijn boven al behandeld in het kader van een anthropologische 
psychiatrie. 

Socialisatie, het vormen van een gemeenschap is een eerste fundamenteel grondpa-
troon. Kenmerkend voor de vormen daarvan in primitieve culturen zijn gezag en 
hiërarchie en de daarbij passende macht en machteloosheid. Sociaal gedrag leidend 
tot het vormen van gezelschappen dient om de machtsverhoudingen in goede banen 
te leiden en te houden. Dieren slagen erin op natuurlijke wijze tot uniforme gezel-
schappen te komen; bij de mens is – Carp wordt niet moe dit te betogen – vaak een 
maskerade nodig. Dit heeft te maken met individualisatie, die een grondpatroon is 
van het mens-zijn. In een gezelschap wordt het individuele onderdrukt met het doel 
tot een pseudo-homogeniteit te komen en rivaliteit, die het gezelschap bedreigt, te 
vermijden. Hoe dan ook, bij mens en dier, ook bij de lagere diersoorten, heeft het 
supra-individuele voorrang op het individuele. De ethologie richt zich op het dier-
in-zijn-wereld en Carp acht het mogelijk dat ook voor het dier een soort wereld-
beeld te beschrijven valt, overigens zonder in de valkuil van een antropomorfisme 
te vervallen.183 In dit kader is het niet nodig de talloze verschillende vormen van 
samenleven uiteen te zetten. Hierboven werd al de behoefte tot eenwording als een 
grondtendens gereleveerd, gericht op het in stand houden van het levende. Indivi-
dualisatie doet geen afbreuk aan socialisatie; het eigen karakter maakt het mogelijk 
voor het individu zich beter in dienst te stellen van de gemeenschap.184 Dat bij de 
mens individualisatie samenhangt met een lange jeugdperiode is door velen opge-
merkt. Het leidt bij de mens tot een grote afhankelijkheid van de moeder en deze 
onderstreept het belang van socialisatie. Waar Adler individualisatie als een vorm 
van egoïsme zag, daar ziet Jung individualisatie als een wording tot Persoonlijkheid. 

het register van het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde en de biografiepagina via www.Google.nl. 
Verder is het mij niet gelukt iets te achterhalen over deze auteur. Het is mogelijk dat De Sauvage 
Nolting Carp op het spoor zette van de biologische antropologie want dat is een nieuw thema 
bij Carp. Hoe Carp deze leerling van Rümke leerde kennen is onduidelijk. Er waren echter 
regelmatig ontmoetingen tussen de hoogleraren in het kader van de ‘interacademiale’ en er 
werd een overzicht bijgehouden van de psychiatrische publicaties van de klinieken in Utrecht 
en Amsterdam. Ik neem aan dat de Sauvage Nolting verantwoordelijk is voor de biologische 
bijdragen in Eenheid, grondpatroon van het leven, omdat hieruit een grote kennis van het dierenrijk 
blijkt, die ontbreekt in het andere werk van Carp. Duidelijk wordt dat overigens niet in het 
boek. Het is aannemelijk dat Carp een grote interesse had in dieren. Hij schreef een brochure 
Gorilla’s. In het wild en Zoo’s, jaar van uitgave is onbekend. Ook Eenheid is uitgegeven als een 
nummer van een zoölogisch tijdschrift; de foto’s zijn merendeels gemaakt in de dierentuin van 
Antwerpen. 

 183 Carp, 1966 g, p. 59vv.
 184 A.w., p. 69.
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Carp weet met veel voorbeelden aannemelijk te maken dat individualisatie de sa-
menleving, ook bij dieren, ten goede komt. 

Communicatie als grondpatroon staat ten dienste van de socialisatie; communicatie 
vormt de brug tussen individu en samenleving. Het dier communiceert om zijn 
aanwezigheid te laten merken. Een universeel middel is de reuk. Carp heeft dit 
later uitgewerkt in een kleine studie, Sympathie en reuk (1977). Op het gebied van 
communicatie zijn de verschillen tussen mens en dier het grootst aangezien de 
mens beschikt over de taal. Menselijke communicatie is zeker niet gelijk te stellen 
met de ontmoeting; communicatie blijft veelal aan de oppervlakte. Al het levende 
is in staat tot contact; ontmoeting is echter een uniek menselijke mogelijkheid.185 
Ritualisatie is symbolische communicatie. Bij het dier gaat het vooral om erotische, 
wervings- en nestbouwrituelen. Deze zijn in hoge mate soortspecifiek en in het 
verlengde van zijn opmerkingen over specificiteit betoogt Carp dat zich herhalende 
bewegingspatronen bij planten analoog als een ritueel kunnen worden gezien.186 
Veel rituelen staan in dienst van het beteugelen van agressie en bevorderen zo het 
in stand houden van de samenleving. 

Angst is volgens Carp geen grondpatroon omdat de angst typisch menselijk is. 
Als homo spiritualis kent de mens angst, als homo natura vrees. Vrees is wel een 
grondpatroon van het leven. Voor de mens is de eigen soortgenoot wellicht de 
belangrijkste bron van vrees. Dat is bij het dier anders, al speelt vrees wel een 
rol in de hiërarchie van een diergemeenschap. Carp beschrijft parallellen tussen 
dierlijk en menselijk leven en bedrijft daarmee een evolutionaire psychiatrie avant 
la lettre. Boeiend is Carps opmerking over het spel bij mens en dier dat hij duidt 
als spelen met gevaar. Spelenderwijs wordt geleerd om te gaan met de dreiging van 
levensgevaar. Gezelschapsspelen bij de mens kunnen de functie hebben het ultieme 
gevaar van de eenzaamheid te overwinnen.

Agressiviteit is verbonden met vrees, zo werd boven al geschetst, en is tegenge-
steld aan agressie die het soortbehoud en de zelfmanifestatie dient. Twee zaken zijn 
in dit verband nog te noemen. Agressiviteit neemt toe naarmate de soort hoger 
op de ladder van de evolutie komt. De menselijke vernietigingsdrang kan als een 
ontsporing van dit levenspatroon worden gezien.187 Bij de uitwerking van Carps 
evolutionair denken zal dit een belangrijke gedachte blijken te zijn. Verder is agres-
siviteit in hoge mate verbonden met erotiek; het is bij uitstek de seksuele rivaal die 
agressief gedrag opwekt. Het concept eenheid bepaalt in hoge mate de definitie 
van de erotiek: ‘een belevenis van fundamentele aard betreffende de eenheid tussen 
àl wat leeft.’188 Carp brengt erotiek in verband met het ‘Gegensatzprinzip’ van Jung 
volgens welk tegenstellingen opgeheven worden. Met deze bepaling van erotiek is 
het mogelijk zelfs aan planten erotiek toe te schrijven.189 Seksualiteit als grondpa-
troon is de uitdrukking van de erotiek. Carp gaat uit van de biseksualiteit van al het 

 185 Carp, 1967 c, p. 176.
 186 Carp, 1966 g, p. 119.
 187 A.w., p. 153.
 188 A.w., p. 164.
 189 A.w., p. 170; beleven wordt hier gezien als tot leven brengen, zodat onbewust beleven kan 

worden toegeschreven aan al het levende. Carp steunt hier nog erg op vitalisten als Driesch, door 
wie ook Eugen Bleuler sterk beïnvloed werd in zijn leer over het psychoïde.
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levende, ook al komt er bij veel plant- en diersoorten geen seksuele partner aan te 
pas. Zo weet hij ook het anima-animus concept van Jung een plaats te geven. 

Carp wijst op een observatie bij mensapen in gevangenschap, die, naar men meende, 
hyperseksueel waren. Hij trekt een lijn door van de mensapen naar de menselijke 
cultuur. Als de menselijke cultuur een soortgelijk effect heeft, moet de seksuele drift 
wel onderdrukt worden, zoals Freud betoogde in Das Unbehagen in der Kultur. Maar 
wat daarbij verloren gaat aan seksualiteit wint hij terug aan versterkte erotiek en dat 
geeft impulsen aan religie, kunst en wetenschap.190 Erotiek wordt boven seksualiteit 
geplaatst omdat het erotisch beleven daaraan vaak vooraf gaat. Alleen de mens kent 
geheel gedeseksualiseerde erotiek, die zich in culturele uitingen manifesteert. Bij 
het dier is alleen sprake van ‘sexerotiek’, waarbij de koppeling tussen seksualiteit en 
erotiek sterk is. Deze blijkt vooral in wervingsgedrag. In het kader van het denken 
over evolutie merkt Carp op dat alleen de mens in staat is wervingsrituelen te 
veranderen. Ook hier wordt de lijn naar de cultuur doorgetrokken; de esthetiek 
en de mode zijn volgens Carp in hoge mate doordrenkt van verwijzingen naar 
wervingsgedrag. Carp legt in zijn beschouwingen een verband tussen erotiek en 
psychiatrische stoornissen zoals pathologische jaloezie. Bij hoger georganiseerde 
dieren is erotiek verbonden met agressie. Dit komt vooral tot uiting bij jaloezie, 
die berust op een minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van de rivaal en dus 
beschouwd kan worden als een deficiënte vorm van erotiek.

Als laatste levenspatroon wordt de zorg voor het nageslacht genoemd. Dit lijkt 
niet aan de orde bij planten en bij eencelligen, die zich gewoon delen. Maar zelfs 
deze deling kan als een vorm van zelfopoffering worden opgevat en dan kan zorg 
voor het nageslacht als een universeel patroon gelden. De mens is een ‘zorgenkind’ 
bij uitstek, die pas laat, en in de westerse cultuur steeds later, zijn volwassenheid 
bereikt. 

Carps hele betoog is er op gericht de kloof tussen mens en dier te verkleinen. Zo 
neemt Carp aan dat bij dieren een zeker moreel besef aanwezig is en dat ook aan 
hoger ontwikkelde dieren intelligentie en inzicht niet kan worden ontzegd, wat 
de zorg voor het nageslacht ten goede komt.191 In feite staan alle eerder genoemde 
grondpatronen in dienst van de zorg voor het nageslacht: communicatie, rituelen, 
vrees, agressie als verdediging en erotisch gedrag.192

Ook bij planten openbaart zich de Eros als grondpatroon van het ‘oerleven’.193 
We laten Carps argumentatie om de grondpatronen ook van toepassing te achten 
op het plantaardige leven achterwege. Zijn conclusie is duidelijk: hoewel de 
grondpatronen schematiseringen zijn van een veelvormige werkelijkheid, tonen ze 
de eenheid van het leven aan. 

 190 A.w., p. 169; 1974, p. 48 vv.
 191 Carp blijkt hier opmerkelijk modern. In de laatste jaren heeft vooral Frans de Waal de aandacht 

gevestigd op moreel besef en altruïsme bij primaten, zie: De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn, 
2005.

 192 A.w., p. 196.
 193 A.w., p. 212 vv.
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3. Evolutie en evolutionisme
Het leven is niet statisch; het is geëvolueerd en juist in die evolutie zijn de 
grondpatronen te herkennen. Het is niet duidelijk wat Carp ertoe heeft gebracht 
om zich met evolutie bezig te houden. Het thema is tot 1966 afwezig in zijn werk. 
Het lijkt echter aannemelijk dat de kennismaking met het werk van Teilhard de 
Chardin de aanleiding was om zijn denken in die richting te wenden.194 Carp 
baseert zich vooral op diens hoofdwerk en verbindt dat met het denken van Jung 
en Sartre; hij presenteert Jung en Sartre – zeer verrassend – als evolutionisten. 

Teilhard de Chardin (1881-1955) genoot in de jaren zestig een enorme populariteit, 
die waarschijnlijk berustte op zijn poging evolutie te verbinden met het christelijke 
geloof. Dit bracht hem in aanvaring met het katholieke leergezag.195

Teilhard de Chardin begon zijn carrière met een filosofiestudie bij de jezuïeten. 
Na een periode als docent fysica studeert hij geologie. In 1911 wordt hij tot priester 
gewijd. Vanaf 1922 volgen diverse expedities naar China, waar hij met anderen de 
‘sinantropus pekinensis’ ontdekt. Al in 1925 krijgt hij een verbod op publicaties van 
theologisch-filosofische aard. Pas na zijn dood kreeg hij grote bekendheid met La 
phenomène humaine, geschreven in 1934.

In tegenstelling tot het darwinisme waarin toeval de natuurlijke selectie bepaalt, 
is bij Teilhard sprake van een evolutie in de letterlijke betekenis. Er ontwikkelt zich 
iets in een bepaalde richting en wat zichtbaar wordt, was al in de kiem aanwezig. 
Twee grondgedachten van Teilhard zijn complexificatie en interiorisatie. In de 
evolutie is in de eerste plaats een steeds complexer worden van de levensvormen te 
zien. Tegelijkertijd neemt Teilhard aan dat er een groei naar een hogere innerlijke 
eenheid plaatsvindt. Daarbij beschikt ook de materie al over een ‘binnen’, zodat 
hiermee de overgang van levenloze materie naar het leven overbrugd wordt. Een 
volgende stelling van Teilhard is dat er in de evolutie twee grote overgangen zijn: 
de vitalisatie, het ontstaan van leven en de hominisatie, het ontstaan van de mens. 
Daarmee is de evolutie niet ten einde; er is nog steeds sprake van evolutie van de 
mensheid. Naast een divergente ontplooiing in rassen en culturen manifesteert 
zich in een convergente fase een steeds sterkere samenhang. Dit leidt tot een 
gemeenschap in de ‘noösfeer’, een gemeenschap in vrijheid en bewustheid. Het 
toppunt van de evolutie is gelegen in het ‘punt Omega’ dat identiek is aan God. 

Teilhards denken is veel gekritiseerd. Het is ‘mystieke wetenschap’ genoemd; veel 
van Teilhards hypothesen zijn niet toetsbaar. Het is overduidelijk een eenheidsvisie 
waarbij uit enkele principes de samenhang van de kosmos in tijd en ruimte ’verklaard’ 
wordt.196 Dit eenheidsdenken van Teilhard kon door Carp ingepast worden in 

 194  In protestantse kring speelde een hevig debat rond het thema evolutie versus het 
scheppingsgeloof. Daarbij ging het ook om het gezag van de Bijbel. J. Lever, hoogleraar aan de 
VU schreef in 1956 Creatie en evolutie. In 1965 verscheen van raaide Dippel en De Jong: Geloof en 
natuurwetenschap, waarin uitvoerig werd ingegaan op het thema vanuit de natuurwetenschap en 
de theologie. 

 195 Ik baseer me op Delfgaauw, Teilhard de Chardin, 1961; J. Segaar, ‘De wetenschap van het leven’ in: 
Dippel en de Jong: Geloof en natuurwetenschap, 1965 en op Teilhard de Chardin: Het verschijnsel 
mens. Ook katholieken hielden zich bezig met het thema evolutie; naast Delfgaauw is ook Van 
Melsen, Evolutie en wijsbegeerte, 1964, te noemen.

 196 Dodson, The phenomenon of man revisited, 1980, heeft na een carrière als geneticus het centrale 
boek van Teilhard de Chardin tegen het licht gehouden. Hij onderscheidt wetenschap 
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zijn eenheidsvisie, die zoals later zal worden betoogd, nog andere wortels heeft. 
Tegenover Darwin stelt Carp de levensfilosoof Bergson, die in plaats van toevallige 
mutaties en natuurlijke selectie meent dat er een scheppende evolutie is.197 Carps 
veronderstelling is dat er een scheppende kracht is en dat er doelmatigheid te 
vinden is in de talloze variaties van het leven. Daarom kan de evolutie een mysterie 
genoemd worden, waarin de intuïtie kan doordringen.

Carp ziet geen tegenstelling tussen christelijk geloof en evolutietheorie, tussen 
schepping en evolutie. Het heeft er veel van weg dat hij deze tegenstelling wegre-
deneert door een theologische veronderstelling op te nemen in zijn uitgangspunt. 
‘De moderne evolutieleer gaat uit van de gedachte, dat de Geest (God, het eeuwige 
zijn) de materie heeft geschapen als de oerstof, de cosmische en in eerste aanvang 
levenloze materie.’198 Het ontstaan van het leven is verbonden met het ontstaan 
van eiwitmoleculen. In de steeds hogere en complexere levensvormen kan men 
het zoeken naar een doel zien. Een volgende stap in zijn gedachtegang is dat ‘de 
mens in zijn huidige vorm slechts het voorlopige doel van de Schepper kan zijn, 
een voorbijgaande fase in een verdere evolutie.’199 Is echter voor het orthodoxe 
christendom de mens niet de ‘kroon der schepping’? Carp staat bij dit laatste punt 
niet lang stil. ‘Slechts de dier-mens is niet volmaakt, zodat zijn vervolmaking langs 
de weg der evolutie nog veelbelovend toeschijnt.’200 De evolutie ziet hij als een 
stamboom met allerlei vertakkingen of als een stroom met zijrivieren. Een es-
sentieel kenmerk van het leven is het zich kunnen bewegen; de steeds grotere 
bewegingsvrijheid in de ladder van de evolutie komt ten dienste te staan van de 
steeds efficiëntere afweer van gevaar, waardoor uiteindelijk de mens tot het meest 
agressieve wezen is geworden.

De evolutie is voor Carp veelomvattend; evenals Teilhard neemt hij aan dat al 
in de levenloze materie een beginsel aanwezig is. Het evolutionaire principe heeft 
echter alleen betrekking op de mens als ‘stoffelijk wezen’. Met deze constatering 
spreekt Carp zich hier tegen, want hij stelt elders dat de geest in een toestand 
van evolutie verkeert en dat de ontwikkeling van de geest zich samen met de 
ontwikkeling van de hersenen lijkt te openbaren.201 

en filosofie in diens werk. Zijn hoofdpunten van kritiek zijn: dat Teilhard te weinig aan 
wetenschappelijke onderbouwing deed, dat hij die onderbouwing selectief presenteerde en dat 
hij zich beriep op niet meer houdbare uitgangspunten als orthogenese en lamarckisme. De laatste 
twee aannames zijn echter niet nodig om grote delen van de synthese van Teilhard overeind te 
houden. Dodson stelt aan het eind van zijn boek dat buiten het bereik van de wetenschap vallen: 
het concept van het binnen, de twee soorten energie en het idee van kritische drempels. Het 
‘punt Omega’ is ‘metabiologisch’. Dodson kan nog steeds sympathie opbrengen voor Teilhards 
visie als wereldbeschouwing. 

 197 Carp, 1966 g, p. 8. Bergsons hoofdwerk heette L’Evolution créatrice; zie ook Carp, 1980 b, p. 46. Ook 
Carps begrip intuïtie is mede geïnspireerd door Bergson en Jung. Bergson (1859-1941) heeft een 
enorme invloed gehad op veel denkers in het begin van de twintigste eeuw in Frankrijk, zo ook 
op Teilhard de Chardin. Zie Lévy, De eeuw van Sartre. Een filosofische zoektocht, (2000, 2004), p. 110-
119.

 198 A.w., p. 9, zie ook p. 209, 210.
 199 A.w., p. 9. Carp citeert dit weer in 1980 b, p. 123.
 200 Carp, 1974, p. 17. Ik merk op dat een voorgaande evolutie van de mens langs biologische weg 

alleen terloops ter sprake komt; de evolutie van de mensheid, langs culturele weg, krijgt de meeste 
aandacht. Teilhard neemt nog een verdergaande ‘cerebralisatie’ aan.

 201 Carp, 1966 g, p. 211.
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Waarom is de evolutiegedachte van belang? Deze gedachte, samen met het inzicht 
in de levenspatronen, verschaft Carp een grondslag voor het psychiatrisch denken.202 
Bovendien ondersteunt het idee van de evolutie het concept van de eenheid, zoals 
dat besloten ligt in de grondpatronen van het leven. De evolutiegedachte wordt 
ook tegenover de zinloosheid van de wereldoorlogen gesteld; de aanname van een 
evolutie maakt het leven leefbaar.203 

Hoe stelt Carp zich het resultaat van de evolutie voor? Het ‘mensdom’ zou 
evolueren tot een ‘mensheid.’ Het originele van Carp op dit punt is dat hij 
heterogene denkers als Teilhard de Chardin, Jung en Sartre als evolutionisten 
opvoert. Is bij Teilhard al sprake van een reflecterend bewustzijn, bij Jung gaat 
het om een worden tot een persoonlijkheid en om toegenomen zelfkennis. Bij 
Sartre in zijn tweede hoofdwerk, Critique de la Raison Dialectique, is de gedachte 
van belang dat de werkelijk vrije mens en het verantwoordelijk zijn van allen 
voor allen, gestalte krijgt. Het evolutionisme van Carp kijkt niet terug op de 
wordingsgeschiedenis van de mens maar vooruit, naar de mens op weg naar 
zelfvervolmaking. In die zin lag evolutie altijd al in zijn omschrijving van de 
menselijke persoon besloten. 

De geschriften waarin Carp zijn evolutionisme probeert te verwoorden geven 
blijk van een worsteling met dit vooruitgangsoptimisme. Het staat haaks op het 
probleem van de oorlog dat hij eerder behandelde, waarbij de mens door zijn 
vreesachtigheid vooralsnog gedoemd leek tot agressiviteit. Carp lijkt soms de ogen 
te hebben gesloten voor de kritiek die zowel Teilhard, Jung als Sartre is ten deel 
gevallen. De indruk ontstaat dat hij hen sterk idealiseert.204 

Carp meent dat Teilhard de Chardin, Jung en Sartre zich de weg van de evolutie 
voorstelden langs de grondpatronen van het leven. Hij werkt de wijze waarop zij dat 
deden niet uit. Carp smeedt een aantal gedachten van deze denkers samen tot een 
eigen visie op de ontwikkeling van de cultuur. De cultuur is al een vervolmaking 
van de biologische evolutie. Zelfbezinning en samenwerking zijn kenmerken 
van wat bij Teilhard de noösfeer heet. Democratie kan als een vervolmaking van 
socialisatie worden gezien. Een verdere ontwikkeling ligt in het overwinnen van 
rassentegenstellingen. Het patroon van de individualisatie is ziet Carp ook bij Teilhard. 
Deze beschouwt Christus als hoogste individualiteit; de maatschappij is op weg naar 
het punt Omega dat geïdentificeerd kan worden met God en zo met Christus. Het 
denken van Jung sluit volgens Carp op deze visie aan. 

Jungs centrale these (en middel van therapie) is de amplificatie van het bewustzijn. 
De amplificatie houdt in dat men onbewuste aspecten in zichzelf leert kennen 

 202 Carp, 1966 b, p. 15.
 203 Carp, 1969 a, p. 26. Dit is natuurlijk alleen een zinvolle gedachte als sprake is van een 

voortgaande evolutie; in de lijn van Teilhard meent Carp dat de mensengemeenschap evolueert.
 204 Het aantal keren dat zij worden geschetst als ziener, visionair, wegwijzer, etc. is niet te tellen; 

o.a. 1969 a, p. 30, 33. Carp spreekt van een verbanning door de katholieke kerk en Teilhards 
martelaarschap, p. 33 en van een mysticus van uitzonderlijke, bijna universele begaafdheid, p. 39. 
Sartre wordt een apostel van de vrijheid genoemd, p. 42. Niettemin wil ik ook benadrukken dat 
Carp een reële, invoelende levensbeschrijving van Sartre heeft gegeven, waarbij het gemis aan 
een vaderfiguur ten grondslag wordt gelegd aan een onvermogen om een ‘liefdevolle God’ aan 
te nemen, en aan zijn denkbeelden betreffende het niets en de ‘mauvaise foi.’(p. 46). Sartre heeft 
in feite voortdurend zijn eigen evolutie beschreven om waar te maken wat hij stelde: de mens is 
wat hij van zichzelf maakt. 
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en aanvaarden, zodat men tot persoonlijkheid kan groeien. Door toenemende 
individuatie krijgt het archetype van het Zelf gestalte. Bij Jung is Christus het beeld 
van het Zelf.205 Ook Sartres denken is te vatten in termen van de grondpatronen. 
Carp wijst erop dat Sartres filosofie zelf een evolutie onderging. Ten tijde van Sartres 
eerste hoofdwerk, L’être et le Néant was de ander een bedreiging. In Sartres late werk 
gaat het om verantwoordelijkheid van allen voor allen.

De visies van Jung en Sartre krijgen in Carps synthese een plaats ondergeschikt aan 
het denken van Teilhard de Chardin, al geeft Carp dat niet expliciet aan. Dat de visie 
van Teilhard de Chardin dominant is, ligt voor de hand: Teilhard de Chardin biedt 
een omvattende these over evolutie, terwijl Jung en Sartre in feite geen evolutionisten 
zijn, ook al bestempelt Carp hen als zodanig. Jung spreekt als psycholoog en Sartre 
als maatschappijcriticus.

Carp heeft zich wel gerealiseerd dat in het wereldbeeld van deze drie denkers het 
probleem van het kwaad onvoldoende in zijn afschrikwekkendheid wordt onderkend. 
Zo is bij Teilhard het kwaad een tijdelijke beproeving, dat overwonnen zal worden in 
Gods heilsplan. Bij Jung is het einddoel van de individuatie gelegen in het bewustzijn 
van het goede en kwade, maar dat betekent nog niet een overwinning daarop. Ook 
in het archetypische godsbeeld zijn goed en kwaad vertegenwoordigd.206 Sartre had 
geen oog voor de zwakheid van de mens, diens egoïsme en hebzucht en meende dat 
de dictatuur een voorbijgaande fase was.207

4. De onvoltooide mens en de cultuur
Het doel of de richting van de evolutie is volgens Carp wel duidelijk maar nog 
nauwelijks zichtbaar. Vanuit deze evolutionistische visie analyseert Carp de cultuur 
van zijn tijd.208 Hij doet dat wel heel globaal en gaat daarbij uit van de actuele 
situatie van de jaren zeventig. Enkele aspecten van het tijdsbeeld zijn hier het 
vermelden waard. Het was de tijd van de Koude Oorlog. De Verenigde Staten 
voerden oorlog in Vietnam met als doel de invloedssfeer van het communisme 
te beperken. Nieuw leek het massale protest tegen die oorlog te zijn; ook in 
Nederland lieten prominente figuren van zich horen. In dit beeld paste de opstand 
tegen het gezag. In 1968 kwamen de Parijse studenten in opstand. Dat had zijn 
weerklank in protesten in Nederland; studenten eisten medezeggenschap aan de 
universiteit. Hun ideologische wapens ontleenden zij aan neomarxistische filosofen, 
van wie Marcuse met zijn kritiek op de eendimensionele mens grote populariteit 
verwierf. In die jaren werd duidelijk dat secularisatie een niet te stuiten proces was; 
Nederland raakte ontzuild.

Carp schrijft in een cultuur op drift. Wat hij ziet is eenzaamheid, het probleem van 
de dood, van de angst en van de agressiviteit. De mens is een gebroken eenheid en 

 205 Jung, Vom Werden der Persönlichkeit, 1934.
 206  Carp, 1969 a, p. 143; Carp geeft een psychologische verklaring voor het feit dat Jung niet kon 

geloven in een geheel liefdevolle God: het verlies van zijn vader op jonge leeftijd. Het opnemen 
van het kwaad binnen het Godsbeeld is een belangrijk thema in Jungs Antwort auf Hiob. Dat 
levert hem de kritiek op dat hij gnostische opvattingen huldigt. 

 207 A.w., p. 170.
 208 Het meest omvattende werk is: De onbekende mens uit 1972. Van mensdom tot Mensheid, 1974 en 

Op weg naar een modern wereldbeeld, 1980 bevatten geen echt nieuwe gezichtspunten ten aanzien 
van de evolutie, maar bieden wel uitwerkingen.
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het ideaal van een ontmoeting met de ander, waarin hij een twee-eenheid beleeft, 
lijkt te hoog gesteld. Het individualisme leidt tot eenzaamheid en het moderne 
collectivisme uit zich in het zelfbedrog in het gezelschapsleven.209 Het onderlinge 
wantrouwen leidt tot agressiviteit. De mens leeft in angst voor de waarheid, de 
verantwoordelijkheid en de vrijheid. De mens kan niet anders dan zich illusies 
maken om niet ten prooi te vallen aan de wanhoop. 

Hoe komt het mensdom nu tot ‘Mensheid’?210 De begrippen mensdom en 
mensheid corresponderen met de tegenstelling tussen gesloten en open gemeen-
schap. In de open gemeenschap is sprake van gelijkwaardigheid, vrijheid en broeder-
schap, terwijl de gesloten, ‘natuurlijke’ samenleving gekenmerkt wordt door gezag, 
hiërarchie en ijverzucht. Carp bespreekt in dit verband nihilisme en transnihilisme, 
bewustzijnsverruiming en moraalvernieuwing. Het nihilisme is een eerste factor in 
de evolutie van mensdom tot mensheid. Carp laat zien dat het nihilisme, zoals het 
Russische nihilisme en het nihilisme van Nietzsche, wel een vernietigend oordeel 
heeft over bestaande waarden, maar dat het niet uit is op een totale ontkenning 
van waarden. Nietzsche heeft het scherpst gezien dat een ‘Umwertung der Werte’ 
nodig is. Het nihilisme moet dus overwonnen worden en leiden tot het schep-
pen van nieuwe waarden. Voor dit proces gebruikt Carp de term transnihilisme. Hij 
sluit aan bij Jaspers, die het nihilisme als een stadium in de ontwikkeling van het 
zelfbewustzijn schetste.211 Vanuit die gedachte kijkt Carp naar de opstandigheid in 
de omringende cultuur; hij geeft daarvan slechts vage aanduidingen bijvoorbeeld 
in de provocultuur. Opstandigheid is enerzijds nodig in het kader van de volwas-
senwording; het is dan een ‘blind protest tegen de onmogelijkheid het eigen-zijn 
te handhaven.’212Anderzijds is opstandigheid nodig voor de cultuur; opstandigheid 
en gezag houden elkaar in evenwicht. In dat verband doet hij krasse uitspraken. 
De mens in zijn huidige toestand verkeert nog maar in een ‘eerste prepuberteit’ 
en het huidige tijdperk kan gerekend worden tot de ‘sociale prehistorie.’213 De 
opstandigheid richt zich tegen gezag en godsdienst. Achter het afbreken van ver-
sleten waarden vermoedt Carp een God-zoeken.214 Op psychologisch niveau ziet 
Carp in de opstandigheid het verzet tegen de eigen dood; opstandigheid is een 
gewetensprobleem omdat het gaat om het zoeken naar verantwoording. Op soci-
ologisch niveau merkt Carp opstandigheid aan als een niet-aangepast zijn, dat hij 
positief waardeert zolang het gaat om actieve vormen van niet-aangepast willen 
zijn. ‘Opstandigheid is een groeiverschijnsel van menselijk-zijn.’215 Nihilisme en 
opstandigheid worden door Carp positief gewaardeerd als middel om de culturele 
evolutie te bevorderen. 

 209 Carp, 1974, p. 33.
 210 A.w., p. 36. Carp gebruikt hiervoor soms de term open gemeenschap. Onduidelijk is of hij de 

term ontleende aan Karl Popper.
 211 Carp, 1972, p. 87; Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, p. 285-302, speciaal p. 303. 
 212 A.w., p. 95.
 213 A.w., p. 99.
 214 A.w., p. 106; ook Nietzsche wordt herhaaldelijk een godzoeker genoemd; zie ook 1980 a, p. 67, 

over transnihilisme.
 215 1972, p. 115. Zie ook, De waarde van het niet-aangepast zijn, in 1954 b, hfst 3.
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Verruiming van zelfbewustzijn is een tweede factor die het mensdom zich doet ontwik-
kelen tot mensheid. Dat is te zien aan het feit dat de mens met de toenemende secu-
larisatie meer in het centrum is komen te staan. Carp waardeert deze ontwikkeling 
positief omdat de toenemende individuatie geloof juist mogelijk maakt, zoals we hier-
onder zullen zien. Het hiervoor besproken verschijnsel van de opstandigheid houdt 
hij ook tegen het licht van Jungs inzichten. In diens psychologie hoort het kwaad 
bij de werkelijkheid en bij de werkelijkheid van God. Opstandigheid richt zich op 
geprojecteerde, kwade aspecten van de mens. Daarin komt iets van het individuatie-
proces tot uitdrukking. De groeiende individuatie betekent een verwerkelijking in de 
richting van de mensheid. Door de opstandigheid komen namelijk de kwade aspecten 
van het Zelf aan het licht en kunnen zij aanvaard worden als delen van het Zelf. 

Carp ziet tekenen van verruiming van het bewustzijn in verdraagzaamheid voor 
de ander en zichzelf, eerbied voor mensen uit een andere cultuur en voor andere 
denkvormen.216 Aan de andere kant wijst hij erop dat de moderne technocratische 
mens in zijn ‘presteerzucht’ en zijn streven naar materiële zaken zijn Zelf kan 
verwaarlozen.217 De massificatie van de moderne samenleving en de zelfvervreemding 
lijken tekenen van ontindividualisering te zijn. Zelfverwerkelijking is een ideaal, maar 
Carp wijst meermalen op de onontkoombare onechtheid: de mens is nooit geheel en 
al zichzelf. Alleen de godheid zou dat van zichzelf kunnen zeggen.218

De belangrijkste blokkade op weg naar de ‘Mensheid’ is de agressiviteit. Zolang 
de angstbronnen daarvan, de angst voor de dood, voor leegheid en zinloosheid, voor 
schuld en vergelding, niet zijn onderkend en bestreden, blijft de agressiviteit zijn ver-
nietigende kracht behouden. Voor het opruimen van deze blokkade is bewustzijnsver-
ruiming nodig, dat wil zeggen inzicht. Dat inzicht zal vooral verkregen worden door 
de intuïtie, door Carp als een synthetiserende denkvorm aangeduid. Het lijkt erop 
dat Carp zich voorstelde dat eerst een aantal mensen over het nodige inzicht zouden 
beschikken; zij zijn de ‘aristoi’, de besten. Democratie betekent in Carps visie niet dat 
iedereen met ‘inspraak’ ook inzicht heeft. Ook in die zin sluit hij aan bij Jung aan, 
wiens ideeën over individuatie onmiskenbaar een elitair tintje hebben.219 In Verhulling 
van menselijke afgunst uit 1979 analyseert Carp pseudo-democratie als een manier om 
afgunst te verhullen. Afgunst is een vorm van agressiviteit en staat dus evolutie in de 
weg. Carp ziet afgunst in allerlei spelvormen en in de sport. In het spel staat – volgens 
de eerder besproken analyse van Carp – het eigen bestaan op het spel en dat verklaart 
ook de agressiviteit die gepaard gaat met het verlies van voetbalwedstrijden. De reme-
die voor de afgunst is de moed om anders te zijn. Er is moed nodig voor zelfaanvaar-
ding en zelfovergave. Door deze zelfovergave wordt de doodsangst overwonnen.220

 216 A.w., p. 142.
 217 A.w., p. 147.
 218 A.w., p. 154, 157.
 219  Carp citeert meestal Jungs: ‘Von Werden der Persönlichkeit’. Zeker het begin van dat artikel is 

zeer elitair. Volgens Jung zijn de meeste opvoeders zelf niet opgevoed, dat wil zeggen: ze zijn zelf 
geen persoonlijkheid. Wat dat betreft is er een parallel met de eigenlijkheid bij Heidegger en 
de trouw aan zichzelf bij Sartre die alleen voor begaafde mensen lijken te zijn weggelegd. Deze 
elitaire tendens gaat gepaard aan een afkeer van de massa, die ook bij Carp te beluisteren valt. 
Voor deze tegenstelling ook, Carp: 1974, p. 98.

 220 Carp, 1979, m.n. p. 60 vv.
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Moraalvernieuwing is een derde middel voor de evolutie tot mensheid. Carp kritiseert 
de heersende cultuur vanwege zijn onbeheerstheid, onverdraagzaamheid en 
onmatigheid. De huidige mens is narcistisch van structuur en snel gekwetst. Carp 
lijkt geen bedenkingen te hebben tegen de vernieuwingen in de seksuele moraal, 
die hij om zich heen zag. Hij signaleerde allerlei verschuivingen maar ook nieuwe 
deugden als geloofwaardigheid, openhartigheid, democratische gezindheid.221 Carp 
bepleit, teruggrijpend op de Stoa, een moraal, die gebaseerd is op verdraagzaamheid, 
zelfbeheersing en matiging.222 De vraag komt op of een dergelijke levenskunst erg 
verschilt van de wijze waarop Carp zelf leefde en was opgevoed. Tot een stoïcijns 
geïnspireerde moraal hoort aanvaarding van zichzelf en van de eigen dood. De hoogste 
deugd die Carp bepleit is de verdraagzaamheid, die de erkenning van de ander insluit 
en zich tevens laat leiden door zelfbeheersing. Zelfaanvaarding gaat gepaard met 
‘zelfverantwoordelijkheid’.223 Dat laatste en de erkenning van andere standpunten 
impliceert ook dat van een normatieve ethiek wordt afgezien. Carp gaat wel uit van 
een waardenbesef, een besef van goed en kwaad dat in het mens-zijn zelf verankerd 
ligt. In het verlengde van Sartre bepleit hij een ‘zijn met-en-voor de ander’ en trouw, 
die de verbondenheid onderstreept. De vraag is waar dit alles toe leidt. Het einddoel 
zou erin gelegen moeten zijn dat naastenliefde een algemeen menselijke eigenschap 
wordt zonder dat deze ten koste gaat van de menselijke individualiteit. Nodig is dus 
een synthese tussen het individuele en het collectieve. Carp heeft in dit verband 
modern aandoende opvattingen over sociale dienstplicht en alternatieve straffen.224

Het is niet duidelijk wat de motor is van de evolutie van mensdom tot mensheid. 
Voltrekt deze zich door een intrinsieke kracht? Carp spreekt van een bouwplan 
met de structuur van een (twee)-eenheid, dat zich in een stadium van afwerking 
bevindt. Elders meent hij dat het de menselijke geest is die zich ontplooit en zo de 
mens op een hoger peil brengt.225 Een andere vraag is of de evolutie van mensdom 
naar mensheid geleidelijk gaat of via de weg van de revolutie. Hierover laat Carp 
zich tegenstrijdig uit. Het gaat slechts zelden via de weg van de geleidelijkheid en 
nooit zonder schokken.226 Maar het proces ‘van agrarische volksgemeenschap en 
geïndustrialiseerde arbeidsgemeenschap naar gedemocratiseerde samenleving en tot 
gelijkwaardig en menswaardig communisme uitgroeiende volksgemeenschap resp. 
wereldgemeenschap dient langs een voortschrijdende evolutie te worden afgelegd.’ 
Revoluties leiden tot desintegratie. Hetzelfde geldt voor het individu; deze kan 
ook geen fase overslaan op straffe van disharmonie.227 Van Staeyen signaleert hier 
terecht tegenstrijdigheden in het denken van Carp over evolutie. Deze lijken naar 
onze mening te berusten op het gegeven dat Carp niet altijd helder het verschil 
tussen realiteit en ideaal aangeeft. Carp is echter niet blind voor de agressiviteit, 

 221 Carp, 1974, p. 86.
 222 A.w., p. 76. Ik wijs er op dat dit niet veel verschilt van een spinozistische moraal; zie IV.4. Carp 

merkt ook op, p. 90, dat de behoefte zichzelf waar te maken vervat ligt in een van de stellingen 
van de Ethica ( III, st. 54).

 223 A.w., p. 89.
 224 A.w., p. 99vv.
 225 A.w., p. 38 en 53.
 226 Carp, 1972, p.143.
 227 A.w., p. 172.
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die dan wel als een tijdelijke ontsporing van de socialisatie kan gelden, maar zeer 
destructief kan zijn en het grote obstakel is voor een verdere evolutie.228 Als het 
stadium van de Mensheid is bereikt, vormt het gevoel van verbondenheid een rem 
op de agressiviteit.229 De toekomstige mens beleeft dan de Veel-eenheid. Het blijft 
evenwel onduidelijk in Carps denken hoe agressiviteit zowel een middel kan zijn 
in de evolutie tot Mensheid, als iets dat zelf overwonnen moet worden.

IV. Het menselijk inzicht en de religie
‘De mens is in feite als homo religiosus geboren’, stelt Carp.230 Deze duidelijke 
stelling zou kunnen suggereren dat het niet moeilijk is om een goed beeld te krijgen 
van Carps denken over religie en geloof. Dat is echter niet het geval. Eén van de 
oorzaken daarvan is dat hij er nooit systematisch over geschreven heeft. Heeft hij 
zelf zijn gedachten over religie als onduidelijk ervaren? Wij hebben op basis van 
Carps schaarse maar stellige uitspraken de indruk dat Carp op dit punt voor zichzelf 
genoeg duidelijkheid had. We denken dat de verklaring van de onduidelijkheid erin 
ligt dat Carp zich in dit opzicht niet wilde onthullen. In deze paragrafen maken we 
een omtrekkende beweging. Via een verkenning van rationaliteit en wetenschap 
wordt duidelijk dat er volgens Carp andere kenmethoden bestaan, zoals intuïtie. 
Vervolgens worden mensbeeld en godsbeeld op elkaar betrokken. Daarna is het 
mogelijk om het christelijk humanisme van Carp te beschrijven. Ten slotte waag 
ik een poging de mens- en wereldbeschouwing van Carp te interpreteren als een 
vorm van spinozisme.

1. Wetenschap, ratio en intuïtie
Carp heeft zich pas in de laatste jaren van zijn schrijversactiviteit uitgelaten over 
wetenschap en kennis, althans op een meer expliciete wijze.

Hij geeft de intuïtie een plaats naast de rede. De rede is analytisch en causaal 
gericht. De intuïtie is synthetiserend, finaal gericht en gaat gepaard met een gevoel 
van evidentie. Carp ziet intuïtie niet als louter gevoelsmatig; de intuïtie heeft haar 
eigen redelijkheid, zij is niet rationeel maar suprarationeel of pararationeel. ‘In de 
intuïtie komen denken, gevoelen en willen bijeen en in de bij uitstek synthetische 
functie schijnt het hele geestesleven vertegenwoordigd.’231 In onze cultuur wordt 
de rationaliteit te hoog gewaardeerd en wordt intuïtie ten onrechte afgedaan als 
irrationeel. Zowel godsdienst als wereldbeschouwing zijn pararationeel gefundeerd. 
De Mens wordt niet alleen door redelijkheid beheerst; ook zijn emoties wijzen hem 
de weg.232 Nu is de moderne wetenschap rationeel gefundeerd en dat kan volgens 
Carp ook niet anders. Maar menswetenschappen lopen uit op de vraag naar de zin 
van het bestaan en daarop is slechts een pararationeel antwoord mogelijk. In dit 
verband is het zinvol stil te staan bij Carps visie op wetenschap.233

 228 Carp, 1967 b, p. 28 vv; Van Staeyen, 1985, p. 57-60.
 229 Carp, 1974, p. 60.
 230 A.w., p. 26.
 231 A.w., p. 6.
 232 Carp, 1980 b, p. 52.
 233 Deze komt vooral aan de orde in 1967 c, 1978 en 1980 b.
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Carp biedt in Wetenschapsbeoefening (1978) eigenlijk geen wetenschapsfilosofie 
maar een psychologie van de wetenschapsbeoefening. Begrippen als waarheid en 
werkelijkheid behandelt hij steeds vanuit de subjectieve beleving. De mens wil 
de waarheid achterhalen vanuit de behoefte aan zekerheid. Uitgaande van de 
psychopathologie acht Carp de behoefte aan het beleven van de werkelijkheid 
urgenter dan de behoefte aan de waarheid. De eerste behoefte brengt de mens zover 
dat hij zich nog liever illusies schept dan te leven in onzekerheid. Carp bedient zich 
in zijn betoog van het begrip fictie, dat ontwikkeld is door Vaihinger.234 De mens 
gebruikt bijvoorbeeld de fictie dat zijn gedachten louter van hemzelf zijn, dat hij zelf 
een eenheid is, die zijn identiteit genoemd kan worden. In dat verband noemt Carp 
ook het eenheidsbesef een illusie of fictie: de mens kan er niet buiten een gedachte 
van een eenheid te vormen, waarvan waarheid en werkelijkheid twee aspecten 
zijn. Behalve de behoefte aan zekerheid is ook de behoefte om iets te kunnen doen 
met de verworven kennis een grondslag voor de wetenschap.235 Wetenschap leidt 
alleen tot tijdelijke ‘waarheden’; volstrekte zekerheid wordt slechts in het ‘gelovend 
weten’ gevonden.236 De mens kan trouwens slecht omgaan met de waarheid; in het 
intermenselijke verkeer worden meestal ‘halve waarheden’ uitgewisseld. Ook in de 
wetenschap is er nooit twijfelloze waarheid. Enigszins verwarrend stelt Carp dat 
weten steeds een ‘gelovend weten’ is; weten is gegrond op een denkbesluit om dit 
weten voor dit moment als de waarheid aan te zien. Positief is dat dit scepticisme 
een onbevooroordeeldheid impliceert. Het is moreel gekwalificeerd: waarheid 
betekent ook een waarde. Zowel het ervaren van waarheid als van werkelijkheid 
worden omvat door een besef van eenheid, dat als een kosmisch principe wordt 
gevoeld.237 

Wetenschap als activiteit is dus niet louter rationeel te noemen maar maakt ook 
gebruik van intuïtie. Juist de intuïtie levert de creativiteit op; zo worden bijvoor-
beeld nieuwe ficties ontdekt, die werken als heuristische begrippen. Creativiteit en 
het op eenheid gerichte, synthetische denken zijn essentieel voor wetenschapsbe-
oefening.238 Daarvan uitgaand hekelt Carp het contemporaine wetenschapsbedrijf 
en de bureaucratie aan universiteiten. Het beeld van de wetenschap als zou het 
daarin alleen maar gaan om het kwantificeerbare, behoeft aanvulling. In een ade-
quaat modern wereldbeeld zou ook plaats moeten zijn voor aanschouwelijkheid en 
‘kwalificeerbaarheid’.239

 234 H.Vaihinger (1852-1933) is de schepper van het zogenaamde fictionalisme. Zijn denken is 
verwant aan het neokantianisme. Vaihingers bekendste werk is Philosophie des Als-Ob (1911), 
waarin hij zijn begrip fictie ontwikkelde. Dit begrip werd ook overgenomen door Adler, zoals 
we zagen in hfst 4. Ficties zijn volgens Vaihinger zaken als het atoom, de rechtspersoon en het 
vrijheidsbegrip in de moraal. Het zijn begrippen die nodig zijn voor de wetenschap maar niet 
zonder meer als waar bewezen kunnen gelden. Een dergelijke opvatting is ook verwant aan het 
pragmatisme. De gefingeerde waarheid ervan ligt in de praktische bruikbaarheid. Zie: Von Aster, 
Geschichte der Philosophie, p. 396. Over Vaihinger voorts: Bergmans, ‘Philosophie des Als Ob’ en de 
Nederlandse signifische begripskritiek, 1999.

 235 Carp, 1978, p. 35.
 236 A.w., p. 22.
 237 A.w., p. 31, 82.
 238 A.w., p. 80, 107.
 239 Carp, 1980 b, hfst 1.
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De eenheidsbehoefte doet zich ook gelden in de wetenschap. Het einddoel is een 
eenheid van waarheid en werkelijkheid. Werkelijkheid wordt door Carp als iets 
pragmatisch gezien; werkelijk is wat werkt, in de woorden van Jung. Werkelijkheid 
is dus een psychologisch begrip en verwijst naar een beleving van de werkelijkheid, 
die gepaard gaat aan een gevoel van veiligheid en zekerheid. De (subjectieve) werke-
lijkheid is belangrijker dan de objectieve en heeft een beeldkarakter. De archetypen 
van Jung geven een structuur aan deze werkelijkheidservaring. Zelfbedrog, inherent 
aan deze werkelijkheidservaring, verschaft zekerheid en veiligheid. Wetenschap heeft 
naast godsdienst altijd een functie gehad in het verschaffen van zekerheid en veilig-
heid.240 Zo is dus rationaliteit in Carps visie van meet af aan verbonden met gevoel. 
Rationaliteit verwijst naar een ‘samengaan van het verstandelijke, gevoelsmatige en 
intuïtieve in de menselijke geest op harmonische wijze en het is het gevoelsmatige 
dat de boventoon voert’.241 Sterker: Carp meent dat rationaliteit streeft naar harmo-
nie en eenheid zodat er geen tegenstelling is met het suprarationele. Het blijkt dat 
Carp uiteindelijk een metafysisch eenheidsprincipe hanteert. In dit verband spreekt 
hij van een religieus humanisme dat een verbondenheid met de kosmos impliceert. 
Conform dit rationaliteitsbegrip streven alle wetenschappen een eenheidsbesef na. 
Dat eenheidsbesef is slechts op basis van individuatie in de zin van Jung te ervaren. 
Carp betoogt dat invoelend verstaan gericht is op eenheidsbesef.242 Door het han-
teren van dit brede begrip van rationaliteit is er in Carps denken weinig plaats voor 
het irrationele, althans als een louter negatief begrip. Onder het irrationele kan het 
onbewuste of de waanzin worden verstaan; het irrationele kan evengoed worden 
gezien als het onbegrepene, het niet vatbare. Het verwijst dus eerder naar een grens 
aan de menselijke kennis en naar een overschatting van het rationele. Carp kan zelfs 
de Russische filosoof Sjestov (1866-1938) gelijk geven door het absurde en irrati-
onele God te noemen. Hoop, zo belangrijk voor het verwachten van een toekomst 
van de mensheid, kan immers ook irrationeel worden genoemd.243

Naast en dankzij het zelfbewustzijn beschikt de mens over intuïtie. Daarmee 
kan de mens tot de diepste kennis komen van de werkelijkheid, met het gevoel 
van absolute zekerheid.244 De intuïtie is niet kwantitatief maar kwalitatief gericht; 
zij zoekt de eenheid en staat daarom ‘aan de wieg van het metafysisch denken.’245 
Carp ziet ratio en intuïtie niet als absolute tegenstellingen; zij vullen elkaar aan 
en zijn ook in de ontwikkeling van het denken van het individu in verschillende 
mate aanwezig. Zonder te verwijzen naar Piaget denkt Carp dat het denken 
synthetiserend en intuïtief begint en na een fase van analytisch denken kan overgaan 
in een meer synthetisch denken. Daarom heeft elke wereldbeschouwing – en ieder 
mens heeft een vorm van wereldbeschouwing – zowel rationele als pararationele 
elementen.246 

 240 Carp, 1978, p. 71.
 241 A.w., p. 45.
 242 A.w., p. 53-63.
 243 Carp, 1980 b, p. 56vv. Carp sluit aan bij een wijze van denken die negatieve theologie heet. 
 244 Carp, 1966 g, p. 13.
 245 Carp, 1980 b, p. 28.
 246 A.w., p. 29.
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Onder het pararationele worden verschijnselen verstaan die indruisen tegen bekende 
wetten, zoals parapsychologische verschijnselen. Carp wil voor het pararationele een 
plaats inruimen in een ‘modern mens-wereldbeeld.’ Naar zijn idee heeft de moderne 
natuurkunde afgerekend met de opvatting dat paranormale verschijnselen gezien 
moeten worden als een fabel.247 De intuïtie kan een verklaring geven voor deze, door 
Carp soms paracausaal genoemde, verschijnselen.

Na zijn uiteenzettingen over rationaliteit, intuïtie en eenheid concludeert Carp dat 
een modern mens-wereldbeeld gekenmerkt is door eenheid, orde en harmonie.248 

In de tijd dat Carp dit schreef, rond 1980, zal dit zeker plausibel hebben geklonken. 
Er was een grote belangstelling voor het werk van Jung ontstaan. Daarnaast waren er 
andere bewegingen die uit waren op bewustzijnverruiming, al dan niet met behulp 
van bewustzijnverruimende middelen. Er was een groeiend besef dat oosters denken 
de westerse rationaliteit kon corrigeren.249 

2. Mensbeeld en godsbeeld
Carps denken over rationaliteit en intuïtie laat ruimte voor een Godsbegrip en voor 
religie.

Carp heeft nooit er een geheim van gemaakt dat hij zich als religieus beschouwde; 
al in vroege publicaties is dat duidelijk.250 

De mens is een zinvragend en zingevend wezen, stelt Carp herhaaldelijk. Zonder 
zin kan de mens zelfs niet leven; er zijn slechts twee wegen om aan zinloosheid te 
ontkomen: opstandigheid of zelfmoord.251 De mens is onontkoombaar religieus. Hier 
komt de psychologie van de religie aan het woord. Carp sluit zich in dat verband 
vrijwel geheel aan bij Jung. 252 In elk mens schuilt volgens Jung de archetype van de 
godheid; het beeld van het Zelf komt overeen met het beeld dat de mens zich van 
God maakt.253 

We zagen boven al dat verruiming van het bewustzijn individuatie betekent en dat 
deze bewustzijnsverruiming volgens Carp bijdraagt aan de evolutie van het ‘mensdom’ 
tot mensheid. Dan kan de crisis in het geloof, die door velen in de westerse cultuur 
gesignaleerd wordt, bezworen worden.

 247 Ik wijs hier op natuurkundigen die in de fysica, met name de kwantumfysica parallellen zien met 
het denken van Jung. Eén van hen was de Nobelprijswinnaar W. Pauli. Jung dankte onder meer 
aan hem zijn idee van synchroniciteit; zie Bair, Jung, een biografie, p. 637 vv. Mogelijk denkt Carp 
aan mensen als Pauli.

 248 Carp, 1980 b, p. 128vv.
 249 Men kan denken aan het boekje van de godsdienst- en cultuurpsycholoog H. Fortmann: Oosterse 

renaissance uit 1970.
 250 De voorbeelden zijn te talrijk, bijv. 1936 a, p. 89. Ook waar men dit niet zou verwachten, in het 

leerboek, wordt de ‘Schepper’ genoemd.
 251 Carp, 1972, p. 160; dit is geïnspireerd door Camus, zie ook 1980 b, p. 26.
 252 Carp, 1980 b, p. 36. Carp heeft wel oog voor infantiele resten van een vaderbeeld, die door Freud 

werden veralgemeniseerd tot het idee dat religie een collectieve dwangneurose is. Anderzijds 
memoreert hij vaak dat Freud het betreurd zou hebben dat hij het oceanisch gevoel dat hij 
later als een kosmisch gevoel heeft getekend, zelf niet had. Het is de vraag of Carp Freud hier 
goed citeert. Het oceanisch gevoel, dat door Romain Roland is beschreven, wordt door Freud 
genoemd aan het begin van Das Unbehagen in der Kultur. Daar zegt Freud alleen dat hij zo’n 
gevoel bij zichzelf niet kan ontdekken; zie G.W., 14, p. 421.

 253 Carp, 1972, p. 161.
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Carp had in zijn monografie uit 1948 kritiek op Jung geuit. Jung liet in het midden 
of er buiten het godsbeeld dat de mens als archetype in zich draagt, wel een God 
is; in Jungs werk was God alleen immanent.254 In het latere werk is deze kritiek 
verdwenen. 

‘De mens kan noch God, noch de natuur, noch het eigen onbewuste zelf “an 
sich” beschouwen en zich slechts een voorstellingsbeeld maken dat met elke 
waarneming verandert. Hij is zowel toeschouwer als deelnemer aan en van het 
kosmisch gebeuren, dat de grote Regisseur van dit gebeuren ontworpen heeft’.255 
Carp stelt individuatie centraal in het mensbeeld, in de lijn van Jung, maar koppelt 
daaraan verantwoordelijkheid en dienstbaarheid. ‘Individuatie, als persoonlijking, 
wordt in het moderne christelijke wereldbeeld gezien als een mensbeeld dat de 
hoogst bereikbare waarde van het mens-zijn tot uitdrukking brengt in een zinvol 
bestaan. Dat laatste betekent dan ‘zelfverwerkelijking ten dienste van de ander.’ 256

Individuatie bij Jung houdt een verzoening van tegengesteldheden in; Carp her-
formuleert dat als eenheidsbewustzijn. Aan het samengaan van ratio en intuïtie is 
boven aandacht besteed. Jung heeft vooral in zijn Antwort auf Hiob betoogd dat de 
godheid, die oorspronkelijk het kwaad had afgesplitst in de persoon van de duivel, 
het kwade weer in zich moest opnemen. Eenzelfde verzoening van goed en kwaad 
vindt volgens Jung in het individuatieproces plaats. Individuatie is immers het op-
nemen van de ‘schaduw’, de geprojecteerde kwade kanten van het Zelf. Dat leidt 
tot de vaststelling bij Carp: ‘De licht- en schaduwzijde van het menselijk bestaan, 
zijn vereenzelviging met het goede én het kwade, als aspecten van het transcen-
dente zelf, vertegenwoordigen de antinomie in de totaliteit van het bestaan in 
God. Mensbeeld en Godsbeeld zijn in een Christelijke Humanisme ook identiek, 
wanneer een verruimd zelfbewustzijn in staat is de eenheid van alle complemen-
taire tegengesteldheden te ervaren.’257 Carp vindt voor dit proces van verzoening 
van tegenstellingen in het werk van Jung allerlei symbolische aanduidingen. De 
oorspronkelijk dogmatische notie van de triniteit wordt aangevuld met de, eerder 
buitengesloten, vierde figuur, de duivel; de triniteit wordt quaterniteit.

In Carps visie op de geloofsbeleving blijft wel enige ruimte voor een besef van 
transcendentie, ook al is deze onkenbaar en slechts een object van geloof. Het gaat 
dan om de ervaring van de kosmos en het idee van een schepper. Als typerend voor 
de religieuze houding noemt Carp vaak de nederigheid, of de gehoorzame nede-
righeid.258 Hier ziet men een parallel met Buytendijk, die van deemoed sprak.259 De 

 254 Zie hfst 4.
 255 Carp, 1972, p. 162.
 256 A.w., p. 163. Dit ten dienste staan van de ander is een (denk)stap die Jung bij mijn weten niet 

maakt. 
 257 A.w., p. 164-165.
 258 Carp, 1966 f, p. 117; 1974, p. 56.
 259 Ik baseer me op Ter Meulen, Ziel en zaligheid; de receptie van de psychologie en van de psychoanalyse 

onder de katholieken in Nederland 1900-1965, 1988, p. 184-187. Bij Scheler is de deemoed een 
houding die voorwaarde is voor het kennen van de werkelijkheid. Buytendijk ontwikkelt zijn 
ideeën over kennis in aansluiting aan Scheler. Er is een houding nodig van liefde voor alles wat 
groeit en bloeit. Deze open, receptieve houding is voorwaarde voor kennis maar is duidelijk 
verwant aan religieuze overgave.
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mens heeft besef van eigen kleinheid ten overstaan van de kosmos. De religieuze 
mens heeft dan ook oog voor het wonder. Daarmee is niet een soort bovennatuur-
lijk ingrijpen van de godheid bedoeld maar het ervaren van de wonderbaarlijkheid 
van de harmonie in de schepping. Het zich verwonderen maakt van een gebeurte-
nis een wonder.260

Carp noemt het atheïsme een vorm van ontsporing en verdringing van gelovend 
weten.261 Dat is in de lijn van Jung, maar ook van Rümke, die ongeloof als een 
ontwikkelingsprobleem zag.262 Ook Carp ziet geloof als een teken van rijpheid en 
individuatie. Iemand die alleen maar vertrouwt op de ratio tiranniseert zijn eigen 
ik.263 Daarom is er een soort ontwikkeling te schetsen van ‘weten te twijfelen’, ‘we-
ten te geloven’, naar ‘weten te weten’, een formule die Carp in de laatste boeken 
gebruikt en die het intrinsieke verband tussen weten en geloven nog eens uitdrukt. 
Het ‘weten te weten’, de intuïtie heeft hierbij het laatste woord.264 Een ander aspect 
van de religieuze houding is de aanvaarding. Aanvaarding is verwant met de term 
zelfovergave uit de vierslag van Stern: zelfbehoud, zelfontplooiing, zelfvervolma-
king en zelfovergave. De religieuze mens kan zich aanvaard weten door God. Ook 
aanvaarding van de dood is een religieuze act. De religieuze mens wordt niettemin 
gekweld door een zekere onrust. Zelfs de zelfovergave biedt hier geen volledige re-
medie. Er blijft onrust omdat de mens enig inzicht heeft in eigen zelfoverschatting 
en onzeker is over de zelfovergave. Slechts de hoop doet het leven leefbaar zijn.265

3. Christelijk humanisme
Het woord ‘christelijk’ komt in Carps vroegere werk weinig voor. In zijn latere 
geschriften worden de contouren zichtbaar van wat hij een christelijk humanisme 
noemt. In 1955 breekt hij een lans voor een christelijke psychotherapie; wezenlijke 
elementen zijn het beschouwen van de mens als persoon en het rekening houden 
met vrijheid en ‘transcendentialiteit’. De mens kan zijn behoefte aan zingeving 
verdringen. Het doel van de psychotherapie is niet alleen genezing van de neurose 
maar ook aanvaarding van de zin van het lijden. Het Christusideaal is zowel voor de 
therapeut als de patiënt van belang. Cruciaal is het doen voor de ander. ‘In het doen 
voor de ander komt God aan de mens voorbij’.266

Humanistisch denken is in zijn opvatting het zich laten leiden door de ‘redelijk-
heid der rede’.267 Maar we zagen al dat de rationaliteit tekort schiet en de intuïtie 
nodig heeft om te komen tot een gevoel van evidentie, dat het ‘echte’ weten be-
geleidt. Het rationele, traditionele humanisme moet dus overstegen worden en het 
is slechts een ‘intuïtief humanisme’, dat naar Carps mening tegemoet komt aan de 

 260 Carp, 1978, p.18. Zie ook: 1955 e. Carp ziet daar geen tegenstelling tussen het wonder en de 
wetenschap. Het gaat erom of men oog heeft voor het wonder: het zo-zijn van alle dingen is niet 
te verklaren. Het wonder is alleen te benaderen vanuit een bepaalde geesteshouding.

 261 Carp, 1974, p. 26.
 262 Rümke, Karakter een aanleg in verband met het ongeloof, 1939.
 263 Carp, 1980 b, p. 74-76.
 264 Carp, 1980 b, p. 74, 76, 118, 133 vv.
 265 Carp, 1966 f, p. 117.
 266 Carp, 1955 b, p. 8. Carp bevindt zich hier in het voetspoor van Frankl en Caruso. Met het 

ongebruikelijke woord ‘transcendentialiteit’ bedoelt hij: betrokkenheid op het absolute.
 267 Carp, 1974, p. 56.
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eisen van zijn tijd. Dat houdt rekening met het individuele en dus ook het onbe-
wuste en gevoelsmatige en is zo een volwassen denken, gekenmerkt door geeste-
lijke vrijheid die verdraagzaamheid en onbaatzuchtigheid insluit.268 Het door Carp 
voorgestane humanisme is dan ook een soort eindpunt van bewustzijnsverruiming 
en tevens een ideaal, wat blijkt uit toegenomen zelfrespect, vrijheidsbesef en offer-
vaardigheid. Rationaliteit moet dus worden aangevuld met ‘suprarationeel’ denken. 
De erkenning van het collectief onbewuste leidt tot erkenning van het bestaan van 
God. Dat hoeft niet het erkennen van een persoonlijke god te zijn. Carp heeft, zoals 
we boven al zagen, een brede opvatting van religie. ‘Religiositeit als ervaring ener 
verbondenheid met een niet kenbare oergrond zal in elke humanistische levens-
overtuiging (…) aanwezig zijn.’269 Verdraagzaamheid en respect voor de ander, voor 
zijn ‘zo-en-ook-anders-zijn’ zijn dus niet het resultaat van redelijke overwegingen 
maar van een existentieel gevoel en van bewustwording van tegengesteldheden in 
zichzelf.270

 Carp houdt niet slechts een pleidooi voor een dergelijk humanisme; hij meent 
ook dat in de culturele evolutie van de mens ruimte is gekomen voor een ‘christelijk 
humanisme’. Dat gaat uit van de mens in zijn ‘innerlijke gespletenheid van het 
goede en kwade in elkander’.271 Dit humanisme kan de eenheid van rationeel en 
pararationeel en van goed en kwaad ondersteunen. Het is er nog niet, maar wel 
‘dringt het ochtendgloren ener op komst zijnde Mensheid binnen door de nacht, 
waarin het mensdom tot heden is gehuld.’272

Carp onderscheidt dit christelijk humanisme van het religieus humanisme. Het 
laatste ervaart verbondenheid in de kosmos; in het christelijk humanisme worden 
de waarheid en werkelijkheid als eenheid en als God gezien. Dit loopt uit op een 
mystieke ervaring, een ‘schouwen en beleven van de wezenseenheid’.273 Voor de 
verbondenheid van waarheid en werkelijkheid gebruikt Carp bewoordingen als 
‘ware werkelijkheid’ en ‘werkelijke waarheid’.

Het verschil tussen een christelijk humanisme en het humanisme als geestesstro-
ming is niet gelegen in de ethiek. In beide gevallen gaat het om vrijheid, verant-
woordelijkheid, verdraagzaamheid en ‘doen voor de ander’. De verschillen zijn zo 
klein dat Carp zelfs de verklaarde atheïst Sartre een ‘Christelijk Humanist’ noemt.274 
Een zekere mate van opstandigheid is inherent aan Carps christelijk humanisme. Het 
legt zich niet neer bij de zinloosheid en het lijden. Toch zal het de verdraagzaamheid 
benadrukken en nooit revolutie prediken. Naast het erkennen van de intuïtie als aan-

 268  A.w., p. 56-59.
 269 A.w., p. 60.
 270 A.w., p. 62.
 271 A.w., p. 103.
 272 A.w., p. 106.
 273 Carp, 1978, p. 46.
 274 Carp, 1972, p. 186. Zijn collega Chorus vraagt zich in een briefje naar aanleiding van dit boek 

af of Carp zich niet heeft vergist met deze typering! Dat is mijns inziens niet zo. Het wijst op 
het flinterdunne onderscheid dat er is tussen christelijk humanisme en humanisme, althans 
in de praktische consequenties. Carp kende ook het boek van de theoloog G.C.van Niftrik: 
De boodschap van Sartre. Deze betoogde dat de christelijke kerk nog iets te leren had van de 
atheïstische Sartre. 
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vulling op de rationaliteit noemt Carp het erkennen van het hiernamaals.275 Op dit 
punt laat hij zich echter meestal cryptisch uit. Voor persoonlijke onsterfelijkheid is 
geen plaats in zijn denken; niettemin noemt hij wel het begrip onsterflijkheid.276

Natuurlijk komt de vraag op hoe Carp God en de figuur van Christus ziet. 
Carp was immers een praktiserende katholiek. Al in zijn werk uit de jaren dertig 
noemt hij regelmatig met een zekere vanzelfsprekendheid God als de schepper van 
alle dingen. Als men echter zoekt naar een soort theologie bij Carp komt men 
bedrogen uit.277 In het godsbeeld dat hij schetst, kan men zowel het traditionele 
christelijke godsbeeld lezen, maar ook een ‘natuurlijk godsbeeld’, of de afwezige god 
van het deïsme. Katholiek kan men een dergelijk denken nauwelijks noemen; in de 
katholieke leer is immers voor kennis van de ‘bovennatuur’ openbaring nodig. Carp 
is van mening dat de mens een bepaald godsbeeld ontwerpt. Over de hedendaagse 
mens zegt hij: ‘Het vergevingsgezinde, hulpvaardige, vertrouwenwekkende 
voorstellingsbeeld van de Christusfiguur staat dichter bij de behoefte van velen 
dan het meer onpersoonlijk God-vaderbeeld van weleer’.278 Het is volgens hem 
niet zo moeilijk irrationele godsbeelden om te vormen tot suprarationele; de mens 
heeft daar behoefte aan. Het bedoelde suprarationele godsbeeld kan een antwoord 
geven op het leed in de wereld. Hier breekt Carp een lans voor het godsbeeld van 
Teilhard de Chardin. Diens visie mondt immers uit in een vernieuwing van de 
mens, waar Christus het beeld is van de nieuwe mens en symbool van naastenliefde. 
Het suprarationele loopt dan zelfs uit op het suprasociale.279 Naast een beeld van 
God in het eigen Zelf – in de lijn van Jung – is er dan een ‘onvoorstelbare God’ die 
door de protestantse theoloog Tillich een ‘Gott über Gott’ wordt genoemd. Deze 
is gelijk te stellen met de schepper van het heelal. Binnen een mens-wereldbeeld is 
de wereld buiten een afspiegeling van de wereld binnen de persoonlijkheid. God 
kan dan noch immanent noch transcendent genoemd worden.

Dat roept wel de kritische vraag op hoe de verhouding van deze godsbeelden 
gedacht moet worden. Het beeld van een transcendente God, die niet voorstelbaar en 
onkenbaar is, staat ver af van het traditionele christelijke beeld van een persoonlijke 
God. Boven werd al de identificatie aangeduid van God met ‘eeuwig zijn’.280 Ook 
Heideggers ‘Zijn’ wordt door Carp nogal eens geïdentificeerd met ‘God’. In de 
figuur van Christus zoals Carp die tekent, kan men weinig terugvinden van de 
traditionele christelijke begrippen als lijden, opstanding en verzoening. Christus is 

 275 A.w., p. 183.
 276  Ik zie hier af van een analyse van alle uitspraken op dit punt. Een voorbeeld is: dat de mens ‘een 

‘apriori-kennis zou bezitten van de onsterfelijkheid van de geest in tegenstelling tot de lijflijke 
en psychische sterfelijkheid’, 1980 b, p.119. Elders ontkent hij dat deze onsterfelijkheid van 
de geest individueel zou zijn, p. 131. Deze uitspraken worden begrijpelijk wanneer men deze 
interpreteert in het licht van Spinoza’s Ethica. Zie onder.

 277 De bekende hervormde theoloog H. Berkhof, collega-hoogleraar in Leiden, schrijft Carp een 
bedankbriefje naar aanleiding van De onbekende Mens. Hij heeft veel waardering maar ook 
vraagtekens en dan vooral bij het ‘christelijk humanisme’. Is het eenheidsbesef niet een algemene 
religieus fenomeen, vraagt Berkhof zich af. Hij mist de traditionele aspecten als berouw, 
vergeving, verlossing. ‘God blijft me teveel een appendix’. 

 278 Carp, 1980 b, p. 32.
 279 A.w., p. 62.
 280 Carp, 1966 g, p. 9; zie ook 1980 b, p. 61, ook daar bekent Carp niet of hij nu aan een 

persoonlijke God gelooft of niet; 1980 b, p. 122: Geest, God, het absolute Zijn.
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vooral de prediker van de naastenliefde. Dat maakt begrijpelijk dat in een van Carps 
laatste werken een hoofdstuk is toegevoegd van Dellaert over Albert Schweitzer, 
die men zou kunnen karakteriseren als een christelijk humanist.281 

Als we een poging zouden moeten doen Carps religieus denken te typeren, zouden 
we dat het beste kunnen doen als een vrijzinnig, modern, ethisch christendom.

4. Carp een cryptospinozist?
Hoe komt het dat de eenheidsgedachte een zo prominente plaats inneemt in Carps 
denken? Het lijkt erop dat hij wat dit betreft vooral beïnvloed is door Teilhard de 
Chardin. Carp lijkt geheel blind te zijn geweest voor de kritiek op Teilhard de Chardin, 
die vooral zijn synthese van wetenschap en geloof betrof. Deze verblinding verbaast 
omdat in de jaren zeventig de belangstelling voor Teilhard al over het hoogtepunt 
heen was; inmiddels behoort hij tot de vergeten denkers. Is er een verklaring voor 
een dergelijke ‘blindheid’, die des te meer opvalt doordat in de cultuur, wetenschap 
en filosofie van de tweede helft van de twintigste eeuw het idee van een eenheid 
algemeen betwist werd.282 Dat culmineerde in het postmodernisme, waar geen plaats 
was voor ‘grote verhalen’, die een kader bieden voor het ervaren van de werkelijkheid. 
Zowel in het existentialisme als in het structuralisme is het idee dat er een orde in de 
dingen zelf zou zitten onmogelijk. In het existentialisme ontwerpt de mens, op zijn 
minst ten dele, de werkelijkheid; in het structuralisme wordt de mens bepaald door 
structuren zoals de taal of het discours. Bij Foucault is het discours bepalend, niet de 
dingen zelf, zoals in een metafysische visie. Carps denken in termen van eenheid was 
in de jaren zeventig achterhaald.283

Dat leidt tot de vraag of misschien een meer basale overtuiging of een persoonlijk 
motief een rol heeft gespeeld in Carps eenheidsconcept. Een parallel van Carps denken 
met het religieus gekleurde neospinozisme dient zich hier aan. Een aantal passages in 
zijn werk, steeds in de marge, geeft hiertoe aanleiding. Al vanaf het vroege werk noemt 
Carp Spinoza af en toe, maar hij werkt deze verwijzingen niet uit. Wat behelsde het 
neospinozisme? In hoofdstuk 2 werd de oudere broer van Carp vermeld, de jurist en 
filosoof Johan Hendrik Carp. Deze had al vroeg belangstelling opgevat voor Spinoza 
(1632-1677), ongetwijfeld de grootste filosoof van Nederlandse bodem.284

 281 Carp, 1980 b. De overeenkomsten van Albert Schweitzer en Carp zijn talrijk. Centraal staan ook 
bij de eerste ethiek, vrijheid en naastenliefde. Overigens is er in het werk van Carp geen enkele 
aanwijzing dat hij Albert Schweitzers geschriften kende. Ik neem dan ook aan dat Dellaert de 
parallel heeft ontdekt.

 282 In diverse woordenboeken van de filosofie zijn grote lemma’s gewijd aan de geschiedenis van 
het woord eenheid. Men is het er wel over eens dat eenheid geen centrale gedachte meer is in 
het moderne denken. Waar dat wel wordt aangenomen, spreekt men van holisme. Dit betreft 
dan zowel het denken over de wereld als eenheid als het denken over een ‘unity of science’. Zie: 
lemma: ‘unity of science’ in Craig (red.), Shorter Routledge encyclopedia of philosophy, en lemma 
‘Einheit’, in Historisches Wörterbuch der Philosophie.

 283 Het einde van de grote verhalen wordt verkondigd door Lyotard, La condition postmoderne. 
Rapport sur le savoir,1979. Zie ook Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences 
humaine, 1966. Mooij, Psychoanalytisch gedachtegoed, 2002, p. 21 stelt: ‘De gedachte van de 
fragmentatie en van de verbrokkeling vormt het centrale thema van het postmoderne denken, 
maar dit wordt evenmin door alle tijdgenoten aangehangen.’

 284 Voor het volgende is van belang op te merken dat Carp het werk van zijn broer maar eenmaal 
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Het wijsgerige klimaat in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw werd 
bepaald door twee stromingen, enerzijds het neokantianisme, anderzijds het 
neo-idealisme. De negentiende eeuw was getekend door een strijd tussen de 
volgelingen van Hegel. In de twintigste eeuw kwam het werk van Kant weer 
in de aandacht. In navolging van hem richtte men zich op de grenzen van het 
kenvermogen. Kant had in de ogen van de neokantianen definitief bewezen dat 
metafysica onmogelijk was. Daarom ging alle aandacht naar een andere fundering 
van de wetenschap: het grondslagenonderzoek van de wetenschappen bloeide. 
In de logica, wiskunde en de natuurkunde werden grote vorderingen gemaakt 
en Nederland had zeker wat betreft natuurkunde een koploperpositie. Voor de 
neokantianen was de filosofie dienstbaar aan de wetenschap. Daartegenover 
stonden filosofen uit andere richtingen, die zich kritischer uitlieten over het 
vooruitgangsoptimisme van de wetenschap. Ze richten zich op een ‘volle en 
harmonieuze levensleer’. Een vertegenwoordiger van deze richting was de al in 
hoofdstuk 5 genoemde A.J. de Sopper, die in 1922 een oratie over waardefilosofie 
hield. In het denken van Eugène Carp komen we elementen uit beide stromingen 
tegen. Het neokantianisme is te herkennen in het grondslagenonderzoek van de 
psychotherapie; het neo-idealisme in Carps accent op waarden. Filosofie was in het 
begin van de twintigste eeuw enorm populair. Het zal zeker grote invloed hebben 
gehad op de vorming van de gebroeders Carp en op die van vele psychiaters in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw.285 

J.H. Carp hoort tot de neo-idealistische stroming, die een metafysische inslag heeft. 
Na zijn proefschrift over het bolsjewisme richtte hij zich op de studie van Spinoza 
en werd een van de leidende figuren van het neospinozisme.286 Hij werkte zijn 
visie uit in Het spinozisme als wereldbeschouwing (1931). Zijn God-wereld-leven wordt 
door Sassen een meditatieboek van het nieuwe, religieuze Spinozisme genoemd. 
J.H. Carp beschrijft het spinozisme daar als een ‘eeuwig denktype’, een denken dat 
steeds opnieuw moet worden uitgedrukt in een nieuwe terminologie.287

De vraag is nu of het denken van Eugène Carp als spinozistisch beschouwd 
kan worden en of dat leidt tot een beter begrip van zijn wijsgerige werk, in het 
bijzonder van de eenheidsgedachte.

noemt. De vele plaatsen waar Carp opmerkt zelf maar een leek te zijn op wijsgerig gebied, zijn 
voor een meer persoonlijke duiding vatbaar als men bedenkt dat zijn broer een filosoof was. 
Het idee achter ons betoog is dat Carp het werk van zijn broer met opzet niet wilde noemen. 
Overigens was J.H. Carp in het dagelijks leven jurist. Zijn publicaties zijn echter van academisch 
filosofisch niveau, systematisch en grondig.

 285 Thissen: ‘De reddingsloep Nederland is zinkende’, 1995, p. 20-22. Dit vormt een onderdeel van 
een special over ‘Filosofen in oorlogstijd’, waaraan ook nog enkele gegevens over J.H. Carp zijn 
ontleend.

 286 Zie ook: Sassen, Wijsgerig leven in Nederland, Hfst IV. Er zijn twee interpretaties van Spinoza’s 
werk, de rationalistische en de religieuze. De grote man van die tweede richting is J.D. Bierens 
de Haan; hij zal zeker J.H. Carp hebben geïnspireerd. Het belang van het spinozisme in de 
cultuur van die dagen is groot. De dichter-classicus Herman Gorter vertaalde de Ethica (1895). 
Ook de dichter J. Leopold en de schrijver Nico van Suchtelen ondergingen grote invloed. Over 
J.H. Carp, zie voorts: Inleiding van Krop in : Spinoza, Ethica en: Krop, Filosofie als levensleer. De 
spinozistische en hegelsche beschouwingswijze in het Interbellum, 1999. 

 287 J.H. Carp, God, wereld, leven, p. 29. In de uiteenzetting van de opvattingen van J.H. Carp gaan we uit 
van dit werk, dat bestaat uit een inleiding op een keuze uit de Ethica in een ordening van J.H. Carp.
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Een korte, noodgedwongen sterk vereenvoudigde uiteenzetting over Spinoza en 
over de wijze waarop J.H. Carp Spinoza interpreteerde, is onvermijdelijk. Spinoza 
probeert het probleem dat Descartes achtergelaten had in de filosofie, namelijk de 
aanname van twee substanties (uitgebreidheid en denken), op te lossen. Hij gaat 
uit van één substantie, die hij God noemt. In een geometrisch systeem probeert 
hij vervolgens aan te tonen dat God zich ontvouwt in de attributen denken en 
uitgebreidheid en in oneindig veel modi. Een centraal idee daarbij is dat er een 
volstrekte parallellie is tussen de orde van de ideeën (die in God zijn) en de orde 
van de dingen. Het hoofdwerk van Spinoza, de Ethica, behelst een levensleer. Na 
een uiteenzetting over God worden de natuur en de geest behandeld; vervolgens 
gaat Spinoza in op de passies waaraan de mens onderworpen is. De levensleer 
bestaat uit een betoog over de rede, met behulp waarvan de mens greep kan 
krijgen op de passies en zo kan komen tot vrijheid.

Spinoza onderscheidt drie kenvormen: de verbeelding (waaronder de ervaring), 
de ratio en, als hoogste kenvorm, de intuïtieve kennis. Wegens de identificatie van 
God met de natuur werd Spinoza tijdens zijn leven al als een atheïst bestempeld. 
Zoals bekend werd hij in 1656 verbannen uit de joodse synagoge vanwege 
‘ketterijen’. Zijn Ethica werd pas na zijn dood gedrukt.288

Hoe interpreteert J.H. Carp nu Spinoza? Hij stelt dat een wereldbeschouwing 
orde kan aanbrengen in het leven. Wereld- en mensbeschouwing horen bij elkaar. 
Zijn spinozisme gaat uit van een bovenpersoonlijke schepper, in wie de wereld 
is begrepen. Voor openbaring is geen plaats; de mens kan zich zonder ‘middelaar’ 
door middel van de rede kennis verschaffen. Er is Eenheid: de wereld is besloten 
in de wereldgrond. Omdat die niet ten volle kan worden begrepen, is er plaats 
voor het mysterie. J.H. Carp wil niet spreken van pantheïsme: God gaat de wereld 
te boven. Dit gaat terug op het onderscheid dat Spinoza maakt tussen Natura 
naturans (scheppende natuur) en Natura naturata (geschapen natuur).289 J.H. 
Carp presenteert het spinozisme als een mystieke beschouwingswijze. De mens 
ervaart een proces van bewustwording tot hij zich als een noodzakelijk deel van de 
goddelijke orde begrijpt. Dat proces voert tot de symbolische wezenseenheid van 
God en mens, die alleen in een religieuze ervaring ervaren kan worden.

In deze korte samenvatting van het neospinozisme van J.H. Carp zijn al vele parallel-
len met het denken van Eugène Carp te constateren: het idee van een mens-wereld-
beschouwing, het accent op de eenheid en de niet-persoonlijke schepper. 290

Vooral de notie eenheid is van belang; het is het centrum van E.A.D.E. Carps me-
tafysica. We wijzen hier op een parallel. J.H. Carp formuleert als volgt zijn visie op 
eenheid: ‘Door de erkenning van de absolute Oneindigheid en Aleenheid als het god-

 288 Zie inleiding van Krop in zijn vertaling van de Ethica. 
 289 J.H. Carp, God-wereld-leven, p. 42; Ethica: I, stelling 29, commentaar; ook J.H. Carp, Spinoza en 

Goethe, 1932, p. 19, zie de parallel bij E.A.D.E.: 1964 b, p.129.
 290 Ik zal hiervoor niet de vindplaatsen aanduiden. Deze aspecten worden boven behandeld. 

Daarnaast zijn er allerlei passages waar Spinoza even wordt genoemd in het werk van E.A.D.E. 
Carp. Zonder volledigheid: 1929 d, p. 119; 1964 b, p. 128 vv, een van de meest duidelijke 
plaatsen; 1964 b, p. 42: hier haalt Carp Spinoza’s Vertoog over de verbetering van het verstand aan; 
1964 c, p.157; 1969 a, p. 15, 127; 1978, p. 100. De wezenseenheid van God en Mens staat niet ver 
af van de Jungiaanse gedachte over het goddelijk archetype in het Zelf.
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delijk beginsel van wereld en leven, niet bij wijze van formeel logisch principe, maar 
als beleefde Werkelijkheid, die de mens onafhankelijk van redelijke bezinning vervult 
van de zekerheid der religieuze ervaring (…).’291 Zowel het metafysische principe als 
de beleving van eenheid worden hier verwoord. Het zijn gedachten die we eerder in 
het denken van Eugène Carp tegen zijn gekomen. De goddelijke aleenheid is vol-
gens J.H. Carp een symbolisch idee. Voor de wereldbeschouwing is de eenheid uit-
gangspunt, de levensbeschouwing gaat uit van de ervaring van de verscheidenheid, de 
veel-eenheid.292 Een parallel is ook gelegen in de intuïtie. Het is de hoogste vorm van 
kennis bij Spinoza, maar ook bij de psychiater Carp – en bij Jung en Bergson. Verwant-
schap tussen het denken van Johan Herman en Eugène Carp vinden we ook in ander 
opzicht. Over de kennis van de ander lezen we bij J.H. Carp het Goethe-citaat: ‘Der 
Mensch weisz erst dasz er ist, wenn er sich in Andern wiederfindet.293 Dat geeft een 
verheldering van een vergelijkbare opvatting van E.A.D.E. Carp, die immers zo dui-
delijk anders is dan de dialogische opvatting van Buber. Ik word aan Gij, zo kan men 
lezen bij Buber; volgens de psychiater Carp vindt men zichzelf terug in de ander.

We zullen niet uitweiden over de conatus, de zelfhandhaving bij Spinoza. Het is een 
essentieel begrip bij Stern, zo was steeds te zien, en bij Carp, evenals de zelfontplooiing. 
Maar, anders dan bij Stern, vindt men bij beide broers Carp en Spinoza de gedachte dat 
de zelfhandhaving te maken heeft met onsterfelijkheid.294 Boven werden de cryptische 
zinnen van E.A.D.E. Carp over onsterfelijkheid aangehaald. Ze zijn te verstaan als 
we bij Spinoza lezen: ‘De menselijke geest kan niet in alle opzichten tegelijk met het 
lichaam worden vernietigd, maar er blijft altijd iets bestaan wat eeuwig is’.295

Natuurlijk gaat het zoeken naar parallellen ook wel eens mank, zoals bij het idee 
van de vrijheid. Bij Spinoza wordt de mens vrij als hij inzicht heeft in de noodza-
kelijkheid van de dingen en zo ook van de passies. Een soortgelijke redenering is te 
vinden bij Freud, die ondanks zijn determinisme meende dat als men inzicht had 
in onbewuste processen, men er ook greep op had. ‘Wo Es war, soll Ich werden.’ 
Bij Jung – en Eugène Carp volgt hem hierin – ligt dit anders: niet de rede, maar 
de intuïtie is betrokken bij het proces van de individuatie. Maar ook bij Jung is 
volledig mens-zijn verbonden met de notie van het kennen van de schaduwzijden 
van het persoonlijke en collectief onbewuste. Het probleem in de vergelijking met 
E.A.D.E. Carp ligt erin dat diens vrijheidbegrip ontleend is aan Sartre, die het via 
een ontologische ingreep had bevrijd van de zwaarte van het ‘en soi’ en het zo tot 
loodzware verantwoordelijkheid had opgeblazen. E.A.D.E. Carp heeft het pro-
bleem van vrijheid en determinisme ook niet doordacht. 

Er blijven echter voldoende argumenten om aan te nemen dat Eugène Carp 
beïnvloed is door het religieuze spinozisme van zijn broer Johan Herman. Daarmee 
blijken veel zaken uit zijn werk beter te begrijpen. Dan kunnen we denken dat de 
psychiater het spinozisme ook als een eeuwig denktype heeft gezien en dit heeft 

 291 J.H. Carp, God-wereld-leven, 1935, p. 31.
 292 a.w., p. 48; zie ook J.H. Carp, Spinoza en Goethe. Op verschillende plaatsen noemt E.A.D.E. Carp 

God de Al-ene, bijv.: 1964 b, p.130, 131. Dit is een weinig gebruikelijk wijze om over God te 
schrijven en is voor ons een aanwijzing dat de terminologie van zijn broer wordt gevolgd. 

 293 J.H. Carp, God-wereld-leven, p. 62.
 294 J.H. Carp, a.w., p. 59.
 295 Spinoza, Ethica, V, stelling 23, p. 493. Zie ook Carp, 1979, p. 74.
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toegepast in zijn tijd. Het denken van Teilhard en dat van Jung zijn goed in een 
dergelijk spinozisme in te passen, al zijn de uitgangspunten totaal verschillend. De 
idee van de goddelijke zelfontvouwing, de ‘dynamische beschouwingswijze’ van 
een ‘eeuwige schepping’ kan zonder veel moeite geïdentificeerd worden met de 
idee van de (creatieve) evolutie in de opvatting van Teilhard de Chardin.296 Zowel 
Teilhard de Chardin en Jung zijn typische eenheidsdenkers. Bij Teilhard geldt dat 
voor de kosmos, bij Jung voor de cultuur: oost en west van alle tijden zijn te vatten 
in diens concept van het collectief onbewuste.

Als bovenstaande aanname klopt kan men de vraag opwerpen waarom E.A.D.E. 
Carp niet explicieter van deze ‘erfenis’ heeft blijk gegeven. Gaat het om een 
onbewuste weglating, is het een gevolg van cryptomnesie? Of wilde de psychiater 
misschien niet voor de dag komen met het feit dat hij steunde op de inzichten 
van zijn broer? En wat zouden de redenen daarvoor zijn geweest? We kunnen 
slechts gissen. Het meest voor de hand liggend is dat hij niet in verband gebracht 
wilde worden met zijn broer, die door zijn lidmaatschap van de NSB en door zijn 
veroordeling na afloop van de Tweede Wereldoorlog maatschappelijk en publicitair 
op een zijspoor was gezet. We mogen aannemen dat hij zijn broer steeds heeft laten 
kennis nemen van zijn werk en dat ook in de jaren zestig en zeventig zij met elkaar 
over hun spinozistische opvattingen spraken.297

Het aanhangen van het spinozistisch gedachtegoed hoeft voor een katholiek niet 
echt tegenstrijdigheden op te leveren. Spinoza heeft altijd een zekere aantrekkings-
kracht gehad op vrijzinnige geesten, ook binnen het christendom.298 

Het gaat ons er hier om dat Eugène Carp niet verwijst naar de spinozistische bron 
waaruit hij put. Een freudiaanse interpretatie van het weglaten van de herkomst van 
zijn opvattingen kan zijn, dat het hier ‘verhulling van menselijke afgunst’ betrof. 
Voor jaloezie zou wel een reden zijn geweest, want hoewel de stijl van J.H. Carp 
wel erg gedateerd is, vinden wij de logische kracht en het filosofische gehalte van 
diens geschriften sterker dan het wijsgerig essayistische werk van zijn broer, de 
psychiater. 

Besluit
Carps antropologische psychiatrie loopt uit op een algemene antropologie, waarin 
existentialistische inzichten tot een synthese worden gebracht met het evolutionisme 
van Teilhard de Chardin en met de (cultuur)psychologie van Jung.

Carp is daarmee een vrij unieke figuur in het Nederlandse academische landschap. 
In de eerste plaats heeft hij diverse antropologische thema’s zoals eenzaamheid, 
dood en angst uitgewerkt. Daarmee heeft hij de antropologische psychiatrie meer 
inhoud gegeven dan de eerste aanzet die Van der Horst daartoe deed. Hoewel 
hij zich baseert op tal van theoretische bijdragen van anderen is zijn verbinding 

 296 Men kan zich afvragen of Teilhard de Chardin niet is ondergedompeld geweest in een 
spinozistisch denkklimaat, zo sterk zijn hier de parallellen.

 297 De zoon van J.H. Carp, mr. J. Carp, heeft mij in het interview dat ik met hem had verzekerd 
dat de verhoudingen tussen de broers altijd goed zijn gebleven. Het ligt daarom voor de hand te 
denken dat ze over elkaars werk spraken.

 298 Reeling Brouwer, De God van Spinoza. Een theologische studie, 1998, noemt verschillende 
theologen die zich geïnspireerd voelden door Spinoza, p. 88vv.
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van wereldbeelden met psychiatrische stoornissen origineel. Even opvallend is zijn 
opvatting van de dood als dubbelganger van het leven.

Bekende antropologisch georiënteerde psychiaters bleven binnen de grenzen 
van hun vakgebied. Carp verbond antropologische thema’s van angst en vrees met 
biologische en ethologische kennis en liep daarmee vooruit op een evolutionaire 
psychologie. Buytendijk bracht eveneens psychologie samen met biologische 
inzichten maar bleef meer binnen fysiologische kaders. Een essentieel verschil met 
Buytendijk lijkt echter te liggen in de wereldbeschouwing en geloofsovertuiging. 
Bij Buytendijk wordt men getroffen door zijn verwondering over de natuur en de 
bewondering van de ‘schepping.’ Carp mist dit enthousiasme voor de natuur; hij 
had meer oog voor allerlei tendensen in de cultuur zoals verveling, nihilisme. Ook 
al was Buytendijk een van de geestelijke bevrijders van het katholieke volksdeel, 
zijn persoonlijk geloof was waarschijnlijk meer traditioneel gekleurd dan dat van 
de eveneens later katholiek geworden Carp. 

De eenheidsgedachte staat in het latere werk van Carp centraal. We hebben laten 
zien hoe veelduidig dit eenheidsbegrip is. Hoewel Carp op een metafysisch niveau 
steeds uitgaat van een totale eenheid, kunnen we in zijn toepassing van dit begrip 
op het antropologisch niveau beter spreken van een onvoltooide twee-eenheid. 

We hebben proberen aan te tonen dat Carps diepste opvattingen uiteindelijk 
stoelden op een spinozisme waarin voor openbaring weinig plaats was. Daarom 
konden voor Carp Teilhard de Chardin, Jung en Sartre allen gelden als zieners. Zij 
hadden een mensheid op het oog, waarin de mens tot een groter zelfbewustzijn 
zou zijn gekomen en daardoor dichter bij Christus, tot het Zelf, tot de vrije 
gemeenschap. Boven is al betoogd dat deze opvattingen niet meer pasten in een tijd 
waarin de gedachte van een eenheid in de kosmos en in de kennis nauwelijks meer 
op enige weerklank kon rekenen. Dat zou, naast het feit dat het niet gemakkelijk 
leesbaar is, een verklaring kunnen zijn voor het in vergetelheid raken van Carps 
werk. 
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Hoofdstuk 7

DE BETEKENIS VAN CARP VOOR DE PSYCHIATRIE

Wat zijn de hoofdlijnen en de centrale gedachten in het werk van Carp en wat is 
Carps bijdrage geweest aan de ontwikkeling van de psychiatrie in Nederland? Dat 
zijn de vragen die we nu willen beantwoorden aan het slot van deze studie. 

Eerst worden de hoofdlijnen van Carps denken geresumeerd. Daarna komt de 
vraag aan de orde wat de ontwikkeling in Carps denken is en of we kunnen spreken 
van een eenheid in zijn werk. In een kritische beschouwing staan we stil bij Carp 
als auteur en geven we een (hypothetische) verklaring voor zijn enorme productie. 
Vervolgens presenteren we onze visie op de betekenis van Carp voor de Nederlandse 
psychiatrie. We staan daarna stil bij de beperkingen van ons onderzoek.

We sluiten af met onze visie op de actualiteit en relevantie van zijn werk voor de 
huidige psychiatrie.

I. Hoofdlijnen in Carps denken
Ongetwijfeld heeft Carp een leidende plaats ingenomen in de Nederlandse 
psychiatrie in de jaren 1930 tot 1963 naast zijn directe collega-hoogleraren Rümke, 
Van der Horst en Van der Scheer. Carp publiceerde meer dan zijn collega’s, zeker 
in boekvorm. Internationaal is Rümke bekender geweest, onder meer doordat hij 
voorzitter was van de World Federation for Mental Health. Carp kreeg bekendheid 
door zijn leerboek dat tussen 1933 en 1947 verscheen; het was in die jaren het enige 
leerboek in de psychiatrie, dat dienst heeft gedaan tot het Nederlands Handboek der 
Psychiatrie verscheen. Zijn directe collega’s hadden niet zo vroeg een dergelijk werk 
op hun naam staan. De Psychiatrie van Rümke, waarvan de drie delen verschenen 
respectievelijk in 1954, 1960 en 1967, was een laat product waarin Rümke zijn rijpe 
opvattingen over de psychiatrie aan zijn lezers toevertrouwde. Een tweede reeks 
publicaties waarmee Carp bekendheid kreeg, was de Leidse Psychotherapeutische 
serie.

Naast het onderwijs aan studenten is Carp 33 jaar lang opleider geweest voor 
aanstaande psychiaters en zenuwartsen; hij was meer dan vijftig maal promotor. Carp 
zal veel van zijn inzichten aan hen hebben overgebracht. In deze studie is de rol van 
Carp in de kinderpsychiatrie niet aan de orde gekomen. Op dat gebied was Carp 
zeker een van de pioniers. Hetzelfde geldt voor de andere gebieden die hier weinig 
aandacht hebben gekregen, de forensische psychiatrie en de forensische seksuologie. 
Ook op deze terreinen was hij, op zijn minst, een vooraanstaande auteur.

Carp begon zijn werk in de psychiatrie in de jaren twintig van de twintigste eeuw, 
toen duidelijk werd dat het hersenanatomisch paradigma, dat in de negentiende 
eeuw overheersend was, tekort schoot. Kraepelin had de psychiatrie een impuls 
gegeven door zijn nieuwe classificatie van psychiatrische ziekten, maar ook door het 
aanreiken van een nieuw ziekteconcept, waarin symptomen en beloop samen met 
pathologische anatomie en etiologie tot een ziekte-eenheid werden gesmeed. Zowel 
Freud als Jaspers opende de ogen voor een psychologische benadering, waardoor het 
mogelijk was naar de ‘waanzin’ te luisteren.
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Als clinicus stond Carp voor de vraag hoe hij de belangrijke vraagstukken van de 
klinische psychiatrie kon verbinden met het gedachtegoed van Sigmund Freud. 
Als leerling van Jelgersma zag hij in Freud één van de belangrijkste vernieuwers 
in de psychiatrie. Freud had echter weinig te melden over de ‘grote’ psychiatrische 
ziekten, de schizofrenie en de manisch-depressieve psychose. Door de loop der 
gebeurtenissen heeft Carp zich vooral bezig gehouden met de lichtere stoornissen, 
de neurosen; waarschijnlijk lag daar ook zijn primaire interesse. 

Carps denken over de psychiatrie bleek van meet af aan te staan in een wijsgerig 
kader, dat vooral bepaald werd door het personalisme van Stern. Daarin stond de 
menselijke persoon centraal met als karakteristieken zelfbehoud, zelfontplooiing, 
zelfvervolmaking en zelfovergave. Een belangrijke lijn in Carps denken bleek het 
zoeken naar eenheid in de psychiatrie als wetenschap. De opgave was het leggen 
van een verbinding tussen Kraepelin en Freud, zonder Freuds materialistisch-
biologistische wereldbeschouwing over te nemen. 

De eis om stoornissen te categoriseren werd, als vanzelfsprekend binnen een 
medische optiek, overgenomen, maar daarnaast was het Carps inzet om de patiënt 
te begrijpen en diagnostiek te bedrijven vanuit een inzicht in de structuur van 
de persoonlijkheid. We zagen dat juist dit kernstuk van zijn psychiatrie Carp 
veel tijd heeft gekost. Voor zijn persoonlijkheidsmodel gebruikte Carp vooral de 
inzichten van de dieptepsychologie, waarin Freud de boventoon voerde; hij nam 
Jungs indeling van de persoonlijkheidstypen over en ruimde voor Adler slechts een 
kleine plaats in. Carp kon door het centraal stellen van zijn persoonlijkheidsmodel 
trouw blijven aan zijn personalistische basisovertuiging.

Toch bleek deze poging tot synthese van de traditie van de klinische psychiatrie met 
Freud niet geheel geslaagd. Door de uitvoerige aandacht voor veel andere problemen 
in de theorievorming, zoals de etiologie en de vragen rond de erfelijkheid, lijkt het 
erop dat Carps poging halverwege is blijven steken. Zijn model bood geen plaats 
aan andere theorieën zoals die van Kretschmer met zijn constitutietypen en diens 
voorstel voor een meerdimensionele diagnostiek. Carp liet dergelijke hypothesen 
en voorstellen vanuit de klinische psychiatrie buiten zijn model, terwijl hij deze 
toch niet als onbelangrijk kon beschouwen. In tegenstelling tot Rümke, die het 
maken van een keuze binnen het veelvoud aan stromingen op de lange baan schoof, 
koos Carp echter wel. Dat mondde uit in zijn psychodynamische en dynamische 
psychiatrie. 

In zijn classificatie bleef Carp terminologisch bij de algemeen aanvaarde op-
vattingen in de lijn van Kraepelin. Hij nam echter afstand van diens nosologisch 
denken en daarmee ook van de opvattingen van Jelgersma; hij sprak van (geestes)
stoornissen en zag deze eerder als een syndroom of als een heuristische eenheid dan 
als een ziekte-eenheid. Ook dat paste binnen zijn personalistische visie. Tevens nam 
hij als principe aan dat er vloeiende overgangen naar de normaliteit zijn, een uit-
gangspunt dat vreemd was aan het denken van Kraepelin, maar wel geïmpliceerd is 
in de psychoanalytische theorie. Daarin verschilde hij ook van zijn collega Rümke, 
die een grens wilde markeren tussen ziekte en gezondheid.
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Uitdrukkelijk brengt Carp psychiatrie in verband met een mensbeschouwing 
waarin de mens niet alleen als een biologisch bepaald wezen, maar ook als een 
sociaal levend en naar spirituele vervulling strevende persoon wordt gezien. Naast 
Stern waren Maeder en andere neo-vitalistische denkers, bij wie een teleologische 
beschouwingswijze centraal stond, een belangrijke bron van inspiratie. In die optiek 
streeft het leven zelf naar een doel en juist dit levensprincipe valt niet te verklaren 
met behulp van causaal-materialistische begrippen. De psychiatrie van Carp kan 
daarom zowel als een dynamische als een psychodynamische psychiatrie gekenschetst 
worden. Dat deze visie mede een religieuze achtergrond had blijkt duidelijk uit 
Carps geschriften.

Freud was voor Carp het psychiatrisch genie van de (twintigste) eeuw. We 
kunnen stellen dat hij de meeste concepten van Freud zonder veel bezwaren 
overnam, inclusief het structurele model dat Freud in 1923 had beschreven. De 
kern van Carps kritiek betrof Freuds wereldbeschouwing die zijn inziens zowel 
materialistisch als biologistisch was. Daarnaast vond hij het toepassingsgebied van 
de psychoanalyse als behandelvorm te beperkt. 

Ondanks de kritiek op Freud (en op de andere dieptepsychologen) heeft Carp 
niet de vraag gesteld naar de verhouding tussen zijn personalistische basisideeën 
en de psychoanalyse. In die zin is hij tot zijn antropologische fase wijsgerig naïef 
te noemen. Het persoonsbegrip van het personalisme kent geen plaats toe aan het 
onbewuste en omgekeerd is een van de implicaties van de psychoanalytische theorie 
dat de mens ‘geen baas is in eigen huis’. De mens wordt gedreven door krachten 
waarvan hij de intensiteit en de herkomst vaak niet begrijpt, hij is essentieel in 
zichzelf verdeeld. Juist het gebrek aan en de vrees voor zelfkennis is een belangrijk 
thema in het latere werk. In die zin is het personalisme van Carp gemuteerd door 
de psychoanalyse. Weliswaar blijft de persoon centraal staan, maar deze is deels voor 
zichzelf ondoorzichtig.

Hoe dan ook: de psychoanalyse als theorie van de persoonlijkheid en als verkla-
ringsmodel voor psychopathologie speelt een grote rol speelt in Carps denken. Dat 
was ook in de dagelijkse praktijk het geval, in de opleiding van arts-assistenten en 
dus in de patiëntenbesprekingen. De Leidse academische kliniek was psychoana-
lytisch van signatuur, ook al werden medewerkers gestimuleerd tot de studie van 
allerlei andere stromingen. Dit bleef zo tot in de late jaren van Carps klinische 
werkzaamheden, toen hij zich ging bezig houden met de behandeling van schi-
zofrene patiënten. De toen moderne inzichten van Fromm-Reichman en Seche-
haye, die behelsden dat de therapeut door middel van een intensieve persoonlijke 
relatie toegang kon krijgen tot de kern van de schizofrene patiënt, ontving Carp 
enthousiast. Ook hieruit blijkt nog eens dat Carps belangstelling veel meer op de 
psychotherapie gericht was dan op het doorgronden van wat de ziekte-eenheid 
‘schizofrenie’ eigenlijk was. Carp heeft een grote invloed gehad op Foudraine, die 
later als een van antipsychiaters te boek zou staan.

Binnen de kring van vooraanstaande Nederlandse hoogleraren psychiatrie van 
de jaren 1930 tot 1963 is Carp de meest psychoanalytische te noemen, ook al was 
dat in de ogen van de orthodoxe psychoanalytici niet het geval. De plaats en de 
mate van aandacht die Rümke geeft aan de psychoanalyse is een veel kleinere. 
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Er waren wel overeenkomsten met Carp: Rümke vond het toepassingsgebied te 
beperkt, evenals het model en de mensvisie. Voor Rümke was Freud echter een van 
de velen, ook al hoorde hij bij de ‘groten’. Bij Van der Horst is nog minder invloed 
van Freud te bespeuren. Zijn toon was kritischer en hij ondernam geen poging tot 
integratie van Freud met zijn antropologische psychiatrie.

Carp heeft het werk van zowel Adler als Jung kritisch geanalyseerd en was daarmee 
één van de eersten in Nederland. Hoe beperkt de Adleriaanse psychologie ook was 
en hoe eenzijdig de wereldbeschouwing, die leverden wel een therapie op voor 
mensen die hun leven op een niet-houdbare ‘fictie’ hadden gestoeld. 

De relatie van Carp tot Jungs gedachtewereld is ingewikkelder. Het duidelijkst 
is Carps oordeel over de behandelmethode: deze is niet praktisch en moeilijk 
uitvoerbaar. Daarentegen is de sympathie die Carp voelde voor Jungs psychologische 
mensvisie door de jaren heen alleen maar toegenomen. Daarmee lijkt ook de 
kritiek te verstommen, die Carp in het begin op het concept van het collectief 
onbewuste had. Onder de toonaangevende Nederlandse psychiaters staat Carp in 
zijn bewondering voor Jung vrij alleen. Jung was vanwege zijn handelwijze tijdens 
Tweede Wereldoorlog een controversiële figuur geworden in de psychiatrische 
wereld, en niet alleen in Nederland. Wanneer in de jaren zestig de psychoanalyse 
dominant wordt in de academische psychiatrie, is Jung een figuur over wie men 
liever niet spreekt, mede omdat hij gold als het prototype van de dissident. In 
de Nederlandse psychiatrie is Jungs psychologie en de jungiaanse psychotherapie 
nooit meer van betekenis geworden. 

Carp waardeerde in zijn antropologische fase het concept van de persoonlijkheid 
bij Jung. Individuatie, zelfkennis, zelfontplooiing en verruiming van het 
bewustzijn, het zijn allemaal begrippen die verwijzen naar Jungs ‘worden tot een 
persoonlijkheid’. Carps visie daarop sloot aan bij wat wel eens is genoemd ‘de 
mythe van de zelfontplooiing’, die in de jaren zeventig goede papieren had. Het 
is een mythe of een ideologie omdat ze zo duidelijk een psychologie voor de 
‘happy few’ was en een elitaire bijsmaak had. Carps aansluiting bij Jung is echter 
begrijpelijk vanuit het constant blijvende personalistische kader van Carp. 

In hoofdstuk 5 hebben we laten zien hoe Carp allerlei nieuwe stromingen in de 
psychotherapie onderzoekt, zowel theoretisch als in de praktijk. Er ontstaat in zijn 
kliniek een breed palet van therapieën. Dat omvatte de suggestieve therapieën, de 
psychagogische methode, de Adleriaanse psychotherapie, de cathartische therapieën, 
het psychodrama, de groepstherapie en de sociotherapie. 

De behoefte om deze stromingen te onderzoeken was voortgekomen uit het 
besef van de ontoereikendheid van de psychoanalyse als behandelmethodiek. De 
notie dat de arts- patiëntrelatie het meest krachtige therapeutische instrument is, is 
een constant gegeven in Carps analyses van de diverse therapiestromingen en is al 
aanwezig in zijn analyse van het belang van suggestie in 1930.

De grootste bijdrage voor 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 hierin uniek en bevorderde dat met de ‘Leidse Psychotherapeutische serie’. 
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Carp kan als een eclecticus worden getypeerd. Zijn analyses zijn erop gericht uit 
de diverse therapieën het beste naar voren te halen en te zoeken naar een juiste 
indicatiestelling. Daarmee ging hij in tegen het idee dat er één ‘zaligmakende’ 
therapievorm zou bestaan. Carp slaagde er bovendien in als een van de eersten in 
Europa, zo niet de eerste, zijn universiteitskliniek op een sociotherapeutische leest 
te schoeien. Hij was daarmee ook één van de eersten die in Nederland de klinische 
psychotherapie ging beoefenen. 

De psychotherapie in Nederland maakte pas vanaf 1960 een grote ontwikkeling 
door, zeker niet in de laatste plaats doordat met de toenemende welvaart ook 
de aandacht voor welzijn groeide. De gedragstherapie, de gezinstherapie en de 
rogeriaanse psychotherapie kregen ruime belangstelling, vooral van de psychologen, 
die in die jaren in aantal toenamen, uit hun testkamer kwamen en behandelingen 
gingen doen. Deze ontwikkelingen heeft Carp niet meer actief meegemaakt. 
We kunnen ons wel voorstellen wat hij ervan zou denken. Over de rogeriaanse 
psychotherapie had hij zich overwegend negatief uitgelaten. Het idee van de 
gelijkwaardige houding die de therapeut zou moeten innemen zou ver van hem 
af hebben gestaan. De gedragstherapie zou hij hebben opgevat als dressuur, waarin 
het wezenlijke, het groeiende zelfinzicht van de patiënt niet aan bod zou komen. 
Dat inmiddels binnen de gedragstherapie deze eenzijdigheid door de cognitieve 
revolutie binnen de psychologie gecorrigeerd is, zou hem hebben verheugd. 

De systeemtherapie gaat uit van een nieuw paradigma, dat psychopathologie 
het gevolg is van verstoringen in het systeem van de patiënt: tekortkomingen 
in de structuur, ziekmakende communicatie of een disbalans in ‘geven en ne-
men’(Boszormenyi-Nagy), om slechts enkele uitwerkingen te noemen. Carp heeft 
deze ontwikkelingen ook in zijn latere antropologische werk niet meer gerecipi-
eerd. Hij dacht in individuele of duale termen; het systeemdenken lag buiten zijn 
gezichtskring. 

In hoofdstuk 6 kwam wat wij de antropologische fase hebben genoemd aan bod. 
Dit antropologische denken moet gezien worden binnen de bredere context van 
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. Anderzijds werd de antropologische 
psychiatrie en het geestelijke klimaat sterk getekend door de fenomenologie en 
speciaal de existentialistische variant daarvan. 

Carp ziet zijn antropologische psychiatrie niet als wetenschap; dat neemt 
niet weg dat hij er een groot belang aan hechtte. Op dit gebied ligt ook één 
van zijn belangrijkste ideeën. Dat de mens in samenhang moet worden gezien 
met zijn mens- en wereldbeschouwing, werkte hij nu uit in zijn idee dat 
psychopathologische beelden passen bij een bepaald type wereldbeschouwing. Hij 
gaf daarmee een verdieping aan Jaspers’ Psychologie der Weltanschauungen. Dit concept 
van antropologische psychopathologie verbond hij vervolgens 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. In 
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zijn beschouwingen over de dood liet Carp vooral de invloed van Heidegger zien; 
deze verbond hij met de psychoanalytische notie dat de dood verdrongen wordt. 

In de antropologische fase bleek er een heel nieuwe lijn in het denken van 
Carp te traceren, een denken vanuit de biologie en de evolutietheorie. 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 vooral uit 
angst. Die angst wortelde op zijn beurt in existentiële ervaringen van zinloosheid 
en verveling. 

De analyse van de agressiviteit had een groot en ook persoonlijk gemotiveerd 
belang: het ging Carp om het verklaren van oorlog en van revolutie. Eén van de 
grote verschilpunten met Freud kwam hier nog eens aan het licht. Freud verklaarde 
agressie uit doodsdrift; dit idee hield geen stand tegen de conceptuele analyse van 
Carp. Agressiviteit was volgens Carp gebaseerd op angst voor eenzaamheid en 
zinloosheid. Carp hield vast aan het idee dat de mens een zingevend en spiritueel 
wezen is; de mens is gericht op het verwerkelijken van waarden. Revolutie kan 
daarvoor een middel zijn. Zo kon Carp ook het idee van het transnihilisme lanceren: 
achter de nihilistische kritiek schuilt een verlangen om waarden te realiseren. 

De analyse van agressiviteit loopt bij Carp uit op een analyse van de cultuur. Carps 
denken hierover is ingewikkeld, weinig systematisch en hier en daar inconsistent. 
Origineel in deze cultuurantropologie van Carp is de verbinding van het denken 
van Teilhard de Chardin, Jung en Sartre. Aan Teilhard de Chardin ontleende hij het 
denkbeeld dat de biologische evolutie zich voorzet 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 van socialisatie, individualisatie, 
agressie en zorg voor het nageslacht. Thema’s uit Carps antropologische psychiatrie 
keren nu terug in het bredere kader van een evolutietheorie. De laatste wordt 
echter niet uitgewerkt. 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. Dat impliceert dat de mens greep krijgt 
op zijn agressie en verwante emoties als afgunst. Alleen goed geïndividueerde 
persoonlijkheden zijn in staat een echte gemeenschap te vormen. Carp vond 
ondersteuning voor deze gedachten bij (de late) Sartre, die de werkelijk vrije mens 
in staat achtte tot een ‘être-pour autrui’. Zo heeft optimisme bij Carp uiteindelijk 
het laatste woord.

In het laatste deel van hoofdstuk 6 hebben we de verspreide opvattingen van 
Carp over kennis en de samenhang tussen mens- en godsbeeld proberen te 
reconstrueren. 

Wetenschap berust in Carps ogen op de behoefte aan zekerheid. Volstrekte 
zekerheid wordt slechts in ‘gelovend weten’ gevonden. De ratio wordt zijn inziens 
aangevuld door de intuïtie, die in zekere zin als hoger moet worden gekwalificeerd. 
Ook wetenschap wordt volgens hem geleid door de behoefte aan eenheid. De 
mens is een spiritueel, zingevend en van nature religieus wezen. Dit religieuze 
aspect interpreteert Carp in een Jungiaanse zin. Individuatie, het worden tot 
een persoonlijkheid, betekent het verzoenen van innerlijke tegenstellingen, wat 
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uitmondt in een eenheidsbesef. Het godsbeeld valt dan samen met het besef van 
het diepste zelf.

Carp bepleit een christelijk humanisme. We zagen dat het niet eenvoudig is te 
ontdekken wat het voorgestane humanisme ‘christelijk’ maakt. In elk humanisme 
gaat het om waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde. Het 
godsbeeld in Carps christelijk humanisme bleek het beste te kunnen worden gezien 
als het beeld van de vergevingsgezinde en hulpvaardige Christusfiguur.

Aan het slot van hoofdstuk 6 interpreteerden we Carps denken als een vorm van 
neospinozisme. We hebben getracht aannemelijk te maken dat de eenheidsgedachte, 
een concept waarin al veel verschillende noties samenkwamen, geworteld is in 
het neospinozisme, zoals dat is uitgewerkt door Carps broer Johan Herman Carp. 
Veel van Carps terminologie is te traceren in het werk van diens broer, dat een 
interpretatie is van Spinoza’s metafysica. Dat betekent overigens niet dat Eugène 
Carp een vorm van plagiaat zou hebben gepleegd. Johan Herman Carp beschreef 
het spinozisme als een ‘eeuwig denktype’; het denken van Eugène Carp kan als 
zodanig worden getypeerd. Zo maakt E.A.D.E. Carp, met behulp van moderne 
wetenschappelijke inzichten, een eigentijdse synthese van Jung, Sartre, Teilhard de 
Chardin en veel anderen in een spinozistisch kader.

De vraag werd opgeworpen waarom Carp zijn spinozistische gedachten 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. Bij gebrek 
aan biografische details zullen we hierover slechts kunnen gissen.

II. Eenheid en ontwikkeling 
Na dit overzicht willen we de vraag beantwoorden of en in welke mate er een 
ontwikkeling is in Carps werk. 

Carp had vanaf het begin belangstelling voor zowel de klinische psychiatrie als de 
psychotherapie. De klinisch-psychiatrische interesse met zowel de aandacht voor 
verschillende ziektebeelden als voor de diagnostiek en classificatievraagstukken 
verschuift geleidelijk naar de achtergrond. Als hij in zijn laatste klinische jaren zijn 
aandacht weer op de schizofrenie richt, betreft dat vooral de psychotherapie ervan. 
Dat betekent natuurlijk ook dat hij minder belang hechtte aan precieze classificatie. 
Hij verwachtte toch niet erg veel van classificeren in de lijn van Kraepelin. Daarbij 
valt op te merken dat Carp eigenlijk niet stil stond bij het grootste manco van de 
diagnostiek in zijn tijd, de geringe betrouwbaarheid. Als de karakterisering die De 
Waardt heeft gegeven van de periode tussen 1920 en 1950, ‘anything goes’, ergens 
op van toepassing is, dan is het wel op de diagnostiek. In dat verband liet Rümke 
meer zien van een besef dat de psychiatrie in wetenschappelijk opzicht nog in de 
kinderschoenen stond.1

Carp had nooit een speciale belangstelling voor de biologische kanten van 
het vak. Hoewel hij het belangrijk vond dat er een mogelijkheid was voor 
neuropathologisch onderzoek in zijn kliniek, heeft hij na 1931 nauwelijks meer 
gepubliceerd op dat terrein. Ook de belangstelling voor de somatische therapie 
was niet echt groot. We constateerden dat hij de psychofarmacologische revolutie 

 1 De Waardt, Mending minds, 2005, Ch 3; Rümke, Een bloeiende psychiatrie in gevaar, 1954.
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aan het eind van de jaren vijftig niet op waarde heeft geschat. Hoewel hij de 
oprichting van het Psychosomatisch Centrum heeft bevorderd, was het Stokvis die 
het eigenlijke werk op dat terrein deed.

De psychotherapeutische interesse bleef een constante in zijn werk. Daarin is in 
de loop der jaren een verschuiving te zien van psychodynamisch denken naar 
existentieel- antropologische psychotherapie. Dat neemt niet weg dat bepaalde 
psychodynamische noties zichtbaar blijven: de aanname van het onbewuste, het 
concept van verdringing en het idee dat het verkrijgen van inzicht een belangrijke 
factor is in therapie. Dat laatste was voor hem echter, in tegenstelling tot de mening 
van de psychoanalytici destijds, niet de principale factor. Van meet af aan vond 
hij de therapeutische relatie het belangrijkste instrument. In de eerste periode 
hebben vooral, wat wij nu noemen, aspecifieke factoren de aandacht: het magische 
prestige van de arts-psychotherapeut en de hoopvolle verwachting van de patiënt. 
In zijn antropologische fase gebruikte Carp de term ‘ontmoeting’, binnen de 
arts-patiëntrelatie, maar ook in breder verband als tussenmenselijk fenomeen sui 
generis. Carp bleef denken binnen het kader van de individuele therapie, ook in 
zijn beschouwingen over groepstherapie. De explosie van de psychotherapie na 
1965 heeft hij niet meer laten meewegen in zijn publicaties; waarschijnlijk was hij 
op dit punt niet meer op de hoogte.

We zien dus geleidelijke verschuivingen, zonder fundamentele breuken. Carp heeft 
nooit het klinisch-psychiatrische corpus aan ideeën terzijde willen schuiven. Als hij 
zijn antropologische psychiatrie ontwerpt, geeft hij deze de status van noöpsychiatrie. 
Deze is belangrijk, maar vooralsnog niet wetenschappelijk bewijsbaar. Carp heeft 
deze niet onder de geesteswetenschappen willen scharen, wat een optie zou zijn 
geweest.

Verschuiving en verdieping zijn ook van toepassing als het gaat om de wijsgerige 
achtergrond van Carps denken, het personalisme. Volgens Carp is de menselijke 
persoon te karakteriseren met de termen zelfbehoud, zelfontplooiing, zelfvervol-
making en zelfovergave.

Dit personalistische kader wordt verrijkt door allerlei noties vanuit de antropolo-
gisch-psychiatrische stroming en de existentiële fenomenologie. Deze stromingen 
brengen vooral de relatie van de mens tot de ander in beeld, en dat wordt voor 
Carp een belangrijke aanvulling. Zelfverwerkelijking moet ten dienste staan aan de 
ander. Toch bleek hier een aanzienlijke spanning te bestaan. Carp lijkt in principe 
voorrang te verlenen aan individuatie in de zin van Jung. Het worden tot een 
persoonlijkheid is vooral een innerlijk gebeuren waarin de mens zijn onbewuste 
krachten onder ogen ziet inclusief zijn schaduwzijden. De ander komt pas daarna 
in beeld, als een doel en vanuit een moreel besef. Jung krijgt voorrang op Buber: 
‘ik word mezelf ’, in plaats van ‘Ich werde am Du’. Stond Carp ten tijde van het 
schrijven van het eerste boek over Jung in 1948 nog tamelijk kritisch tegenover 
diens concept van het collectief onbewuste, later blijft deze kritiek achterwege en 
is Jung voor Carp de ziener die pleit voor bewustzijnsverruiming.
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Het denken van Teilhard de Chardin kreeg een plaats na 1966, toen deze denker 
in de mode was. Teilhard de Chardin is een typische eenheidsdenker. Carp liet 
Teilhards visie op het geëvolueerde verleden echter nagenoeg geheel liggen en 
paste Teilhards evolutionisme in zijn denken over een betere toekomst in, waar een 
werkelijke gemeenschap gestalte kan krijgen. Dan zou ook het ideaal van Sartre, 
van een ‘être pour autrui’, gerealiseerd worden. 

We gaan ervan uit dat Carps spinozisme de dragende ondergrond is geweest 
voor de eenheidsgedachte in zijn latere denken. Hoewel de wortels van dit 
spinozisme al te traceren zijn in het vroege werk kan daar toch moeilijk van een 
directe spinozistische invloed gesproken worden. Wel is het personalisme, dat een 
constante vormt in Carps werk, in zekere mate in te passen in het spinozisme. Het 
denken vanuit de eenheidsgedachte houdt een poging in tot harmonisatie van 
zeer uiteenlopende wijsgerige visies. Zeker van Teilhard de Chardin en Sartre kan 
worden gezegd: ‘bien étonnés de se trouver ensemble’. Een grotere tegenstelling 
dan tussen een priester die de hele kosmos in een religieus kader plaatst en een 
militante atheïst laat zich nauwelijks denken. Beiden schetsen een weg naar een 
werkelijke gemeenschap. Ook Spinoza’s filosofie mondt uit in een politieke visie 
op het bereiken van een gemeenschap. Spinoza’s weg naar geluk is een weg naar de 
deugd en deze is weer een weg naar kennis, juist ook van eigen passies. Het is goed 
mogelijk, zo werd al eerder gesteld, om het psychodynamisch denken hiermee 
in overeenstemming te brengen. Freuds rationaliteit wordt verrijkt met Jungs (en 
Spinoza’s) notie van de intuïtie.

III. Carp, een ’kritische beschouwing’ 
Na deze analyse van de eenheid en ontwikkeling in Carps werk willen we enkele 
kritische overwegingen formuleren, in de geest van de ondertitel van Carps werken 
over Adler en Jung. 

Als we het geheel van Carps werk overzien, is er plaats voor bewondering voor 
Carps werkkracht en voor de breedte van zijn oeuvre. Tegelijkertijd moeten we 
vaststellen dat Carps boeken nogal wisselend van niveau zijn. Hij stond niet erg 
kritisch tegenover zijn eigen werk. Waarschijnlijk liet hij zich ook weinig gelegen 
liggen aan kritiek. In recensies werd vaak zijn moeilijke stijl genoemd; van enige 
ontwikkeling daarin is geen sprake. Bovendien laten vooral zijn latere boeken 
nog al eens een storende redundantie zien. Het lijkt erop dat Carp zijn boeken 
niet aan anderen liet lezen voor ze gepubliceerd werden. Er is in elk geval nooit 
een toespeling in die richting. Hij liet zich kennelijk ook niet bijstaan door een 
kritische redacteur of schoof kritiek terzijde. Zegt dit misschien iets over Carp als 
persoon? We mogen concluderen dat Carp een solistische schrijver is, misschien 
zelfs een eenzame schrijver. Nu kan van schrijven wel worden gezegd dat het altijd 
een solistische aangelegenheid is, maar bij Carp merken we bijzonder weinig van 
publieksgerichtheid. 

Naast bewondering voor de werkkracht van Carp roept deze ook verwondering op. 
Vanwaar deze gedrevenheid tot op hoge leeftijd? Natuurlijk is er sprake van een grote 
intellectuele nieuwsgierigheid en een streven bij te dragen aan de ontwikkeling van 
het vak. Het blijft echter de vraag of dit genoeg verklaring biedt voor het gegeven dat 
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hij tot zo hoge leeftijd is doorgegaan. Zijn medewerkers hield hij de plicht voor; Carp 
was ongetwijfeld een plichtsmens. Verraadt Carps nadruk op het gewetensprobleem 
als kern van de neurose niet iets van hemzelf? Psychologiseren zonder de persoon in 
kwestie in levenden lijve te kennen, blijft natuurlijk een gewaagde en hypothetische 
zaak. Toch is het verleidelijk op grond van het beschikbare biografisch materiaal een 
interpretatie te wagen.

Het is naar ons idee voor de hand liggend dat zijn ijver ten doel had iets goed 
te maken of te compenseren. Het is bekend hoe de schande en schaamte van 
familie van NSB-ers door kan werken. Carp heeft in dat opzicht met een groot 
probleem moeten worstelen. Zijn broer is een hoog in de rangorde staande NSB-lid 
geweest, die na de oorlog hiervoor behoorlijk is gestraft. Johan Herman Carp was 
een groot kenner van Spinoza en had al veel gepubliceerd. Na de oorlog moest hij 
zwijgen, hij was monddood gemaakt. Heeft Eugène de gefnuikte productiviteit van 
zijn broer willen compenseren? Dat schaamte een rol heeft gespeeld kan blijken 
uit het gegeven dat Carp er in grote mate in is geslaagd de lotgevallen van zijn 
broer geheim te houden, althans voor veel van zijn leerlingen. Het is nu moeilijk te 
beoordelen of dit direct na de oorlog ook is gelukt. Maar het is bijna ondenkbaar dat 
het medewerkers toen is ontgaan dat Carps broer veroordeeld werd. Carp schreef 
in 1947 in Suggestie een beschouwing over de figuur van Hitler. De vraag was daar 
hoe Hitler een dergelijke grote suggestieve invloed kan hebben gehad op de massa. 
Carp schrijft dan: ‘En het antwoord kan luiden: door een door de omstandigheden 
verklaarbare overmacht van het irrationele boven het rationele’.2 Het zal voor hem 
ook een persoonlijke vraag zijn geweest. Zijn broer had zich grondig verkeken op 
de politieke situatie en het gevaar van de figuur van Hitler ernstig onderschat. Carp 
zal zich met deze beschouwing ook publiekelijk hebben willen distantiëren van het 
nationaal-socialisme; het is opvallend dat het Nederlandse nationaal-socialisme in dit 
stuk zelfs niet wordt genoemd! De persoonlijke situatie van Carp verklaart te meer 
dat hij zo ontdaan was toen hij zelf na de oorlog drie maanden werd geschorst. 

We hebben aannemelijk gemaakt dat Carp in sterke mate beïnvloed is door het 
spinozisme; de bron van deze invloed moet ongetwijfeld zijn broer zijn geweest. 
Carps spinozisme wordt in zijn publicaties het meest duidelijk in Eenzaamheid, dat 
direct na zijn emeritaat is geschreven. Dat zou er op kunnen wijzen dat hij het toen 
minder problematisch zou hebben gevonden om in verband te worden gebracht 
met zijn broer. Waarschijnlijk was deze wel enigszins vergeten, al was de oorlog 
dat allerminst. De vraag kan opgeworpen worden of Carp niet al veel eerder door 
Spinoza is gefascineerd. De continuïteit in Carps denken pleit hiervoor, al is dat niet 
harder te maken.

Wat ook de psychologische achtergrond is geweest van Carps werkdrang, hij lijkt 
daarvan ook het slachtoffer, in de zin dat zijn productiedrang hem heeft belet om 
meer tot een synthese van zijn denken te komen. Als hij daarvoor meer tijd had 
genomen, zou hij daarin misschien wel zijn geslaagd. In deze studie hebben wij 
getracht zijn denken meer systematisch over het voetlicht te laten komen. Voor de 
lezer die een enkel werk van (de latere) Carp leest, kan het moeilijk te begrijpen zijn 
waar Carp naar toe wil. 

 2 Carp, 1947 h, p. 79.
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Een ander punt van kritiek is dat Carp vrijwel nooit aangeeft hoe hij precies in discussie 
is met de denkers die hij noemt. De uitzonderingen daarop zijn Freud en Nietzsche. 
We zagen dat de kritiek op Freud eigenlijk nauwelijks diens psychologie aantast, 
maar vrijwel alleen betrekking heeft op de doodsdrift en zijn wereldbeschouwing 
en godsdienstpsychologie. Nietzsche wordt – althans als schrijver van Also sprach 
Zarathustra – uitvoerig besproken en deels ook gepsychologiseerd.3 Maar van veel 
andere denkers geeft Carp slechts de ideeën beperkt weer en gaat daarmee ook de 
discussie uit de weg. Eerder werd al gesteld dat centrale begrippen bij Teilhard de 
Chardin zoals het idee van het ‘binnen’ en de complexificatie in de evolutie tot de 
mens nauwelijks worden besproken. En als Carp Teilhard als ziener ten tonele voert, 
maakt hij niet duidelijk dat hij de figuur van Christus anders ziet dan Teilhard zelf. 
Soortgelijke voorbeelden zijn te geven voor Heidegger, Binswanger en Buber, om 
slechts enkelen te noemen.

De verhouding van Carp tot Sartre is heel complex. Carp heeft over Sartre een 
sympathiserend boek geschreven. Carp geeft zelf aan dat het een subjectief boek is. 
Niettemin is op tal van plaatsen heel moeilijk te zien wat hij van de denkbeelden van 
Sartre vindt. Carp biedt enerzijds een psychologische analyse, die verwant is aan de 
existentiële psychoanalyse die Sartre zelf voorstaat, anderzijds worden de denkbeelden 
van Sartre besproken. Doordat deze psychologische en de wijsgerige laag door elkaar 
lopen, is het geheel onduidelijk. De teneur is dat de zelfonthulling van de persoon 
Sartre wordt bewonderd. Maar de discussie over het belangrijkste begrip bij Sartre, 
vrijheid, wordt in feite niet aangegaan. Er zijn echter grote verschillen in hun visie 
op vrijheid. Het mensbeeld dat oprijst uit het werk van Carp is dat van een mens die 
gebonden is, door onbewuste krachten, door het gebrek aan zelfkennis, spinozistisch 
uitgedrukt: door de slavernij van de hartstochten. Anderzijds is de mens als spiritueel 
wezen geroepen tot verantwoordelijkheid, die vrijheid impliceert. Als psychiater, 
zeker als forensisch psychiater, wist Carp maar al te goed dat vrijheid ernstig beperkt 
kan zijn door psychiatrische stoornissen. Het is bij wijze van spreken niet moeilijk 
om als psychiater spinozist te zijn. Dat Carps idee over vrijheid haaks staat op het 
absolute vrijheidsbegrip van Sartre, wordt in het geheel niet geproblematiseerd.
Evenmin wordt de verandering in het denken van Sartre over de verhouding tot 
de ander kritisch onderzocht. Wie over ontmoeting nadenkt, zou tevens moeten 
uitwerken, waarom ontmoeting een tamelijk weinig voorkomend fenomeen is. En 
omgekeerd: wordt de menselijke werkelijkheid wel in fenomenologisch opzicht 
recht gedaan, als het alledaagse leven als oneigenlijkheid of kwade trouw wordt 
gekarakteriseerd?

Ook bij Carps behandeling van Jung zijn kanttekeningen te maken. Het accent in 
het latere werk van Carp ligt geheel op het individuatiebegrip. Maar dat begrip kan 
toch moeilijk los worden gezien van het collectief onbewuste. En als bij individuatie 
het onder ogen zien van schaduwzijden een noodzakelijk proces is, moet men 
stilstaan bij het probleem van het kwaad. De ervaring van ‘het kwaad’ ontbreekt in 
het denken van Carp, hoezeer hij ook aandacht geeft aan het verschijnsel oorlog. In 
dat verband is het opmerkelijk dat Carp nergens ingaat op het gegeven dat Jung in 
de Nederlandse psychiatrie niet erg populair was. Het was bekend welke rol Jung 

 3 Carp, 1979, hfst. II.
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in de oorlog had gespeeld, ook al ontkende deze zelf dat zijn keuzes fout waren 
geweest. Carp besteedt er geen aandacht aan, wat begrepen kan worden vanuit 
zijn persoonlijke situatie. Door de geringe aandacht voor de ‘schaduwzijden’ blijft 
Carps pleidooi voor het individuatiebegrip enigszins in de lucht hangen. Het uit 
de weg gaan van het thema van het kwaad kan in verband worden gebracht met 
Carps spinozisme. Bij Spinoza is geen plaats voor het kwaad omdat alles begrepen 
moet worden vanuit de oorzaken in God.

Ten aanzien van Carps weergave van Jungs godsdienstpsychologie liggen de 
zaken anders. Jung kiest geen positie ten aanzien van het bestaan van God; de 
kwestie blijft open. Maar godsdienst is wel belangrijk voor de mens! 4 Carp heeft 
Jung in dit verband niet méér willen laten zeggen dan Jung zelf doet. Ik laat hier 
achterwege uiteen te zetten waarom Jungs visie goed is in te passen in Spinoza’s 
filosofie.

IV. De betekenis van Carp
In het bovenstaande werd al geduid op de invloed van Carps werk. Het gepubliceerde 
werk is enerzijds een afspiegeling van zijn werkzaamheden in de praktijk. Deze 
praktijk heeft zonder meer sporen nagelaten bij leerlingen. Anderzijds zal het 
gepubliceerde werk hebben doorgewerkt bij zijn lezers, psychiaters en psychologen, 
al is dat natuurlijk moeilijker te traceren.

We vatten nog eens samen hoe wij de betekenis van Carp voor de Nederlandse 
psychiatrie zien. Zijn grootste bijdrage is gelegen in het tot stand brengen van een 
klimaat waarin de psychotherapie zich kon ontwikkelen en het bekend maken 
van de nieuwe psychotherapiemethoden voor een groot artsenpubliek, onder 
meer door de ‘Leidse Psychotherapeutische serie’. Carp heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij de introductie van een groot aantal psychotherapievormen, zoals 
het psychodrama en de groepstherapie. Hij was de eerste die aan het begrip 
sociotherapie in Nederland een beschouwing wijdde. Hij slaagde er bovendien 
als een van de eersten in Europa in een universiteitskliniek op sociotherapeutische 
leest te schoeien. Hij was daarmee één van de eersten die in Nederland de klinische 
psychotherapie ging beoefenen. Een aanzienlijk aantal assistenten kwam hierdoor 
in contact met een andere vorm van psychiatrie dan de in de grote instellingen 
gangbare vorm van behandeling en bejegening. Zijn leerling Jongerius werkte het 
begrip sociotherapie later uit in zijn proefschrift en gaf verder vorm aan de klinische 
psychotherapie op de Viersprong te Halsteren. Via deze lijn is er een doorwerking 
van Carps werk tot in de huidige psychiatrie. 

Sociotherapie is een begrip geworden binnen de psychiatrische verpleegkunde, 
vooral in de context van klinische en dagklinische psychotherapie zoals die nog 
steeds in veel instituten bedreven wordt. Al heeft het begrip sociotherapie zelf 
een evolutie doorgemaakt, de overtuiging dat het milieu en de activiteiten binnen 
de kliniek therapeutisch werkzame factoren zijn, is nog steeds bepalend voor de 
vormgeving van de psychiatrische en psychotherapeutische zorg.

Ook de Adleriaanse psychotherapie is tot op heden in stand gebleven in Nederland. 
In zijn tijd en temidden van zijn collega’s was Carp degene die het meest bijdroeg 

 4  Fortmann, Als ziende de onzienlijke, 1964-1968, dl I, p. 337-338. 
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aan de verspreiding van psychoanalytische concepten onder studenten, assistenten 
en het algemene artsenpubliek. Zij leerden een vorm van psychiatrie waarin de 
inhoud en de subjectieve beleving centraal stond.

In de laatste plaats moet Carps bijdrage aan de antropologische psychiatrie worden 
genoemd. Ook al wordt de antropologische psychiatrie in Nederland altijd in 
verband gebracht met Van der Horst, Carp moet naar onze mening gezien worden 
als degene die hieraan de meeste inhoud gaf. Deze antropologisch-psychiatrische 
ideeën maken momenteel geen deel uit van de gangbare psychiatrie. Wie zich 
bezint op de existentiële dimensie in de psychiatrie en de psychotherapie, kan 
echter nog steeds inspiratie putten uit Carps geschriften. 

In engere zin heeft Carp geen school gemaakt. Schoolvorming kan tot stand 
komen als een aantal leerlingen in hetzelfde spoor verder gaan. Carps activiteiten 
en publicaties waren juist buitengewoon divers. We kunnen hier dus eerder spreken 
van lijnen in plaats van schoolvorming. Carp is echter geen uitzondering. Ook 
Rümke en Van der Horst waren breed georiënteerd en hebben evenmin school 
gemaakt.5 

Waardoor is Carp ondanks deze belangrijke verdiensten in de vergetelheid geraakt? 
Daarvoor zijn een aantal factoren aan te wijzen: veranderingen in het mensbeeld, 
in de sociale verhoudingen, de secularisatie, ontwikkelingen aan de universiteiten, 
in het bijzonder in Leiden. In de eerste plaats veranderde in de jaren zestig het 
mensbeeld radicaal. De verhoudingen in de samenleving werden meer egalitair en 
daarmee werd ook de psychotherapeut gewoner. De psychiater kreeg concurrentie. 
Grote aantallen psychologen stortten zich op de psychotherapie en maakten er hun 
beroep van. Het idee van de maakbaarheid van de mens paste bij de gedragstherapie, 
die met simpele methoden in staat leek te zijn gedragsmodificaties tot stand te brengen. 
Een status als arts hoefde men daarvoor niet te hebben. De dokter viel – paradoxaal, 
want hij kon steeds meer – van zijn voetstuk. Met het veranderende mensbeeld 
viel ook God in de beleving van velen van zijn troon. Het bericht van Zijn dood 
werd verbreid, zelfs door de theologie. Dit alles leidde ertoe dat het werk van Carp 
spoedig gedateerd raakte, met zijn verheven stijl, zijn nadruk op de helperpositie 
van de therapeut, zijn appèl aan de verantwoordelijkheid van de mens en zijn idee 
dat de mens een religieuze kern heeft. Voor de mens in de jaren zestig was vrijheid 
blijheid en vrije tijd, weg van de verantwoordelijkheid. Wel viel de sociotherapie in 
te passen in de nieuwe ideologie van gelijkheid en democratische principes en kwam 
de rogeriaanse therapie in deze voedingsbodem tot sterke bloei. 

Een andere factor die zal hebben meegespeeld in het vergeten van Carps werk is 
de opleving van de psychoanalyse in Nederland in de jaren zestig. Aan de meeste 

 5 Ik wil hier opmerken dat ook Van der Horst met zijn Anthropologische Psychiatrie geen school 
heeft gemaakt. De belangrijkste ‘antropologische’ hoofdstukken schreef hij zelf. Ik heb eerder 
aangegeven dat de fraaiste hoofdstukken in Anthropologische Psychiatrie geschreven zijn door 
Hugenholtz, die eerder als een zelfstandige denker dan als leerling kan worden gezien; voor zover 
hij leerling is, is hij het nog meer van Carp dan van Van der Horst. In dit verband is ook een 
bevinding te noemen van Hutschemaekers, Neurosen in Nederland, 1990, p. 88. Zijn vermoeden 
dat er verschillen zouden zijn in diagnostiek tussen psychiaters opgeleid door Carp, Rümke of 
Van der Horst, werd niet bevestigd. Kortom, van schoolvorming lijkt geen sprake. 
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medische faculteiten werd een psychoanalyticus als hoogleraar psychiatrie benoemd.6 
De Waardt noemt als verklaring voor deze opleving van de psychoanalyse een aantal 
factoren. Ten eerste had de psychiatrie een degelijk wetenschappelijk referentiekader 
nodig, zeker nu de psychiatrie zich ging losmaken van de neurologie. Een tweede 
factor was dat na de oorlog de Verenigde Staten als inspiratiebron belangrijk werd 
en alles wat uit Duitsland kwam gecompromitteerd was. Juist de psychiatrie in de 
Verenigde Staten was sterk psychoanalytisch georiënteerd. Naar mijn mening schiet 
deze verklaring tekort. De psychoanalyse als verklaringsmodel was immers ook al 
voor de oorlog in Nederland door de psychiatrische gemeenschap geaccepteerd, zij 
het niet als het enige model. Maar juist in combinatie met het secularisatieproces 
kon de psychoanalyse als omvattende wereldbeschouwing en psychologische theorie 
meer aanhangers krijgen. 

Hoe dan ook, de door de Waardt genoemde opleving van de psychoanalyse zal 
mede hebben geleid tot het vergeten van Carps bijdragen. Carp had nu eenmaal de 
naam gekregen geen voorstander van de psychoanalyse te zijn. Hij hoorde ook niet 
bij het selecte gezelschap van psychoanalytici, dat er veel aan deed om exclusiviteit 
te behouden.7 Onze studie laat echter zien dat Carp de fakkel van de psychoanalyse 
aan de universiteit, na het vertrek van Jelgersma, brandend heeft gehouden. De 
psychoanalytische theorie was in Leiden het dominante verklaringsmodel voor 
persoonlijkheidspathologie. Dat Carp oog had voor andere psychologische en 
biologische theorieën, doet daar niets aan af. Ook Rümke en Van der Horst baseerden 
zich op diverse modellen, maar de psychoanalyse speelt in hun werk een veel minder 
grote rol.

Met het in de jaren zestig dominante model van de psychoanalyse verdween de 
aandacht voor de diversiteit aan methoden, zoals Carp die had. Het zou kunnen 
zijn dat de veelzijdigheid van Carp in zijn nadeel heeft gewerkt. Hij heeft zich niet 
geprofileerd als vertegenwoordiger van één bepaalde methode; dat paste juist niet in 
zijn visie.

Een volgende factor die bijdroeg aan de vergetelheid van Carp is dat zijn opvolger, 
Bastiaans, een psychoanalyticus, een geheel eigen weg insloeg en juist niet doorging 
in de lijn van Carp.8 Overigens bleef de diversiteit aan methoden in de Leidse 

 6 De Waardt, Mending Minds. Er valt ook wel iets af te dingen op zijn voorstelling van zaken. 
Weliswaar noemt hij P.C. Kuiper (GU, Amsterdam), Van Dijk (Groningen), Bastiaans (Leiden) 
en Ladee (Rotterdam) maar Utrecht, Nijmegen en de VU (Amsterdam) kregen toen geen 
psychoanalyticus als hoogleraar. Wel waren de meeste hoogleraren kinderpsychiatrie analytici. 
Het is dus voor de klinische psychiatrie: vier tegen drie. In de perceptie heeft een rol gespeeld 
dat Kuiper en Bastiaans spraakmakende figuren werden, de laatste echter juist niet vanwege een 
psychoanalytische methode. Te bedenken valt ook, dat in de jaren zestig de psychoanalyse als 
enige psychotherapeutische richting een gedegen opleiding had. De opleidingen in de andere 
therapiestromingen kwamen pas later van de grond. Een psychiater met ook een analytische 
opleiding had dus ‘betere papieren’ om hoogleraar te worden. Bovendien is de psychoanalyse 
toch ontwikkeld door de zenuwarts Freud.

 7 Stroeken, Freud in Nederland. Een eeuw psychoanalyse, 1997, geeft een goed beeld van hoe de 
psychoanalytici in Nederland zich afschermden van wat buiten de psychoanalyse viel en met 
hoeveel strijd en onmin dit gepaard ging.

 8 Zie Rooijmans, 99 jaar tussen wal en schip. Geschiedenis van de Leidse Universitaire Psychiatrie 
(1899-1998), 1998. Bastiaans was niet alleen een analyticus, maar was als voormalig lid van 
de psychosomatische werkgroep in Amsterdam een andere mening toegedaan wat betreft de 
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polikliniek wel gehandhaafd en zouden de medewerkers van de Leidse polikliniek 
later een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de directieve therapie. 

Naast de psychoanalyse kwamen in Nederland andere psychotherapierichtingen op: 
de gedragstherapie, de rogeriaanse therapie, de groepstherapie en de gezinstherapie. 
Voor bijna al deze richtingen keek men naar voorbeelden uit de Verenigde Staten 
en haalde men inspirerende therapeuten naar Nederland. Vooral de systeemtherapie 
verwierf populariteit; de achterliggende visie dat menselijk en ook pathologisch gedrag 
te begrijpen was vanuit de relatie tot het gehele systeem, betekende een radicale 
breuk met personalistische gedachtegoed. Ook de gedragstherapie was gebaseerd op 
een mensvisie die niet strookte met Carps denken. Hoe dan ook: dat in Leiden zo 
veel al was geprobeerd, zij het op kleine schaal, raakte vergeten.

Carp bleef als auteur wel actief, maar paste niet in de moderne stromingen. 
Hij was als schrijver van antropologisch-psychiatrische boeken, in de tijd van de 
antipsychiatrie, niet ‘zeitgemäss’. Hij paste ook niet in het filosofische klimaat. 

We hebben in hoofdstuk 6 gesteld dat de eenheidsgedachte in het werk van 
Carp nauwelijks meer herkend kan worden in een postmoderne tijd waarin voor 
allesomvattende visies geen plaats meer is.

V. Beperkingen van het onderzoek
De oorspronkelijke vraagstelling is in deze studie beantwoord. De bedoeling was 
een overzicht te bieden van het gehele werk van Carp en de betekenis ervan te 
achterhalen. Bovendien wilden we bijdragen aan het beeld van de Nederlandse 
psychiatrie in de eerste helft van de twintigste eeuw. In deze studie was de invalshoek 
een vakinhoudelijke en vooral internalistische, hoewel is getracht de verbinding te 
leggen met de externe historische gebeurtenissen en de maatschappelijke context 
waarin zich de psychiatrie ontwikkelde.
We hebben ons gebaseerd op de gepubliceerde bronnen en op een aantal interviews. 
Hier willen we stilstaan bij de beperkingen van ons onderzoek. 

Allereerst betreft dit de wetenschappelijke context van Carps werk. Omdat hij niet 
aangeeft op wie en op welke werken hij zich baseert, is de mate waarin hij beïnvloed 
is beperkt traceerbaar. Zijn werkwijze was destijds wel gangbaar. Kennelijk kon men 
toen onder vakgenoten een beroep doen op een aanzienlijke belezenheid, wat het 
onnodig maakte verwijzingen toe te voegen. Voor de huidige onderzoeker is het 
echter onmogelijk zich de vakliteratuur van enkele decennia geheel eigen te maken.

Dat geldt ook voor de wijsgerige context. Voor ons was het een opmerkelijke be-
vinding dat men zich, al of niet bewust, baseerde op neo-vitalistisch gedachtegoed. 
Voor zover ons bekend is deze wijsgerige ‘habitat’ nauwelijks onderzocht; een derge-
lijk onderzoek ging de vraagstelling van deze studie echter ver te buiten. 9

psychosomatosen dan Stokvis en Carp. De laatsten vonden dat er geen specificiteit aantoonbaar 
was bij psychosomatische ziekten, i.t.t. de Amsterdamse school van J.J. Groen. Rooijmans betoogt 
dat de Leidenaren later het gelijk aan hun zijde kregen. Rooijmans, p. 93, vermeldt ook dat 
Bastiaans met zijn voorganger Carp nooit heeft gesproken over de Jelgersmakliniek. Naar mijn 
mening kon Bastiaans met zijn goeroestatus de kwaliteiten van zijn voorganger niet naar waarde 
schatten.

 9 Een dergelijk onderzoek zou naar onze mening moeten bestaan uit een historisch-filosofische 
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Voor zover wij ons hebben gebaseerd op jaarverslagen moet opgemerkt worden dat 
deze door Carp zelf zijn geschreven. Ze zijn wel uiterst waardevol, en maken een 
accurate indruk. Voor een meer nauwkeurige reconstructie van de dagelijkse gang 
van zaken in de Jelgersmakliniek zijn additionele bronnen nodig. Daarmee zou 
tevens een preciezer beeld kunnen worden gevormd van Carp als ‘manager’ van zijn 
kliniek. Een dergelijk onderzoek lag buiten onze doelstelling.

Interviews gaven een aanvullend beeld dat, zoals te verwachten is, gekleurd is door 
de beleving van de geïnterviewde. De aanzienlijke historische afstand kan hier tot 
allerlei vertekeningen leiden. Toch kwamen de interviews redelijk overeen in het 
beeld dat zij gaven van Carp als persoon. De grootste overeenkomst leek wel te zijn 
dat men hem niet goed kende.

Onze studie beoogde niet een biografie te zijn. Het werd al snel duidelijk dat 
hiervoor te weinig bronnen beschikbaar waren. De belangrijkste informant vanuit 
de familie was, ondanks zijn bereidwilligheid, terughoudend over meer persoonlijke 
details. Onze hypothese over Carps gereserveerdheid blijft dus een interpretatie op 
grond van weinige gegevens. De parallel die wij hebben gevonden tussen het denken 
van Eugène Carp en dat van zijn broer blijft overeind, omdat die gebaseerd is op een 
inhoudelijke analyse van het werk van beiden. De hypothese over Carps houding ter 
verklaring van het ‘cryptospinozisme’ is voor meer discussie vatbaar.

Tenslotte memoreren we hier nog eens wat in al in de inleiding is vermeld. 
We hebben geen speciale aandacht gegeven aan de kinderpsychiatrie en aan de 
forensische psychiatrie. Toch is het onwaarschijnlijk dat uit een nadere bestudering 
van de activiteiten van Carp op deze gebieden een ander beeld naar voren zou zijn 
gekomen. Zijn psychodynamische inzichten en zijn accent op de persoonlijkheid 
paste hij ook toe in deze domeinen. 

VI. De actualiteit van Carp
De vraag naar de actualiteitswaarde van Carps denken veronderstelt een zekere 
continuïteit in de psychiatrische theorie en praktijk. Natuurlijk is de situatie in de 
wereld van de psychiatrie aanzienlijk veranderd. We noemen een aantal ontwik-
kelingen. 

In de eerste plaats is de psychiatrie verwetenschappelijkt. Zij heeft ten opzichte 
van de overige geneeskunde in de afgelopen twee decennia een enorme inhaalslag 
gemaakt. Op zijn minst twee factoren zijn aan te wijzen die de verwetenschap-
pelijking van de psychiatrie hebben bevorderd: betrouwbaardere diagnostiek en de 
ontwikkeling van de ‘neuroscience’.

Wetenschappelijk onderzoek is onmogelijk zonder betrouwbare uitgangspunten. 
Met de introductie van de DSM III en de opvolgers daarvan is een systeem 
beschikbaar gekomen, dat wereldwijd geaccepteerd kon worden als solide basis 
van de diagnostiek en classificatie. Het DSM-systeem werd ook in de algemene 
praktijk ingevoerd en zo werd aansluiting gevonden met het wetenschappelijk 
onderzoek. Een tweede factor is de ontwikkeling in de hulpwetenschappen, de op 

analyse van het denken van Driesch, Von Monakow en Maeder, om slechts enkelen te noemen. 
Het gaat om de omslag van materialisme naar vitalisme in de wijsgerige biologie. Het 
proefschrift van Meissner, Van hulp en heil, 2003, besteedt daar weinig aandacht aan.
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zichzelf staande disciplines die onmisbaar zijn voor onderzoek in de psychiatrie: 
biochemie, moleculaire biologie, genetica, medische fysica (verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van beeldvormende technieken). Deze hulpwetenschappen 
zijn op hun beurt weer schatplichtig aan de enorme impuls die uitging van de 
informatietechnologie. Het brein, vroeger gezien als de zetel der ziel, werd daarmee 
meer toegankelijk voor onderzoek bij de levende patiënt zelf. De toename van 
mogelijkheden en de neurobiologische oriëntatie deden spreken van ‘the decade 
of the brain’(1990-2000).

De verwetenschappelijking heeft de praktijk veranderd; men wordt geacht zich 
te houden aan richtlijnen en protocollen, die ‘evidence based’ zijn, al blijkt de 
implementatie ervan weerbarstig. Er is kritiek op richtlijnen als zouden deze te 
weinig ruimte bieden voor een geïndividualiseerde behandeling. Dat is naar onze 
mening niet terecht omdat elke richtlijn een beredeneerd afwijken van de richtlijn 
toestaat. Belangrijk in dit verband is dat men te weinig beseft dat classificatiesystemen 
altijd constructen blijven. Het ziekteconcept in de psychiatrie is complex en niet 
eenduidig, en is mede bepaald door, vaak impliciete, waarden.10 

Een tweede ontwikkeling in de huidige psychiatrie is de voortgaande 
specialisering; met de toename aan kennis is het onmogelijk geworden het vak in al 
zijn facetten te overzien, zoals dat Carp wel nog lukte. Tussen de ouderenpsychiater 
en de kinderpsychiater is een kloof ontstaan. Een nog belangrijker gevolg is dat 
tegenwoordig niet elke psychiater voldoende psychotherapeutische kennis en 
vaardigheden heeft.

Een derde verandering betreft het denken over psychiatrische stoornissen. Met 
de nieuwe kennis op neurobiologisch gebied en de toename aan genetische kennis 
groeit de laatste jaren het inzicht dat veel stoornissen een chronisch of recidiverend 
beloop kennen. In dat opzicht lijken de huidige opvattingen meer op die van de 
psychiaters in de eerste helft van de twintigste eeuw dan op die van de collega’s uit 
de jaren zestig en zeventig, die meenden dat de prevalentie van psychische stoor-
nissen omlaag gebracht kon worden. Ook de huidige psychiatrie slaagt daar niet 
in. Schizofrenie en bipolaire stoornissen zijn nog steeds de ‘grote’ psychiatrische 
stoornissen. Andere stoornissen worden beter dan vroeger herkend en leiden zo tot 
een hulpvraag waaraan maar moeilijk te voldoen is. Er is sprake van medicalisering 
en psychiatrisering van de maatschappij. Positief is dat de psychiater tegenwoordig 
weer als medicus wordt gezien en niet als revolutionair of visionair.

De praktijk van de psychiatrie is nog door andere factoren aanzienlijk veranderd. 
Betekende de gang naar de psychiater in de eerste helft van de twintigste eeuw 
vaak opname in een psychiatrisch ‘gesticht’, na de ambulantisering en de RIAGG-
vorming is het beeld van de psychiatrie bij het publiek aanzienlijk gewijzigd. Men 
krijgt gesprekken bij een psycholoog of als het wat erger is medicatie van een 
psychiater. De patiënt is cliënt geworden en wordt geacht een eigen hulpvraag 
te kunnen formuleren. De cliënt is beter op de hoogte van de mogelijkheden en 
de hulpverlening is horizontaler en gelijkwaardiger geworden. Er is een groeiend 
aantal cliëntenverenigingen. De komende jaren zal, conform de politieke mode, 

 10 Sadler, Values and Psychiatric diagnosis, 2005, geeft hiervan een uitvoerige analyse.
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de marktwerking haar intrede doen in de psychiatrie. Het valt te betwijfelen of de 
andere wijze van financiering de behandeling van chronische patiënten, die veel 
kosten met zich meebrengt, ten goede zal komen. 

Aan de overheid lijkt de verwetenschappelijking van de psychiatrie niet ontgaan 
te zijn. Helaas leidt dat ook tot misverstanden. Zo meende men er verstandig 
aan te doen te bezuinigen op psychotherapie, omdat aangetoond was dat veel 
aandoeningen redelijk te behandelen zijn met een beperkt aantal sessies. Men ging 
voorbij aan de ervaringskennis van therapeuten wat betreft langdurige therapieën.11 
Dat komt voort uit het misverstand om ervaringskennis helemaal geen kennis meer 
te achten. 

Er lijkt een enorme kloof tussen de psychiatrische wetenschap en praktijk van 
nu en die in de tijd van Carp. Een fundamentele vraag is daarbij of de psychiatrie 
zodanig is veranderd dat we kunnen spreken van een paradigmaverandering. 
Zoals bekend werd de term paradigma geïntroduceerd door Thomas Kuhn. In 
de wetenschap, zo is zijn idee, wordt men geleid door een paradigma, een stelsel 
van achterliggende aannames, die op zich geen voorwerp van onderzoek meer 
vormen. Gaandeweg kunnen er echter barsten in een dergelijk stelsel komen, die 
tot een wetenschappelijke revolutie leiden met een wisseling van paradigma als 
gevolg. Hij illustreerde zijn these met voorbeelden uit de natuurwetenschap, maar 
zijn ideeën waren vruchtbaar voor beschouwingen over veranderingen in alle 
wetenschappen.

Onze studie laat zien dat in de periode van Carps werkzame leven geen sprake lijkt 
te zijn van wetenschappelijke revoluties. Psychiatrie als wetenschap is geen eenheid, 
er zijn allerlei benaderingen mogelijk, biologische, psychologische, sociologische en 
antropologische. In de twintigste eeuw troffen we veel visies naast elkaar aan met in 
verschillende perioden accenten op de ene of de andere benadering. Als De Waardt de 
periode 1920-1950 karakteriseert als ‘anything goes’, bedoelt hij dat diverse methoden 
en visies naast elkaar bestonden, zonder een dominant paradigma. We lieten zien dat 
zowel Carp als Rümke op zoek waren naar de eenheid in de psychiatrie; ze waren 
niet tevreden met het feit dat er zoveel verschillende opvattingen bestonden. 

Het feit dat in de jaren zestig verschillende psychoanalytici hoogleraarposten 
bezetten, lijkt te wijzen op een dominant paradigma. De Waardt liet echter zien dat 
de praktijk niet uitsluitend psychoanalytisch was. Evenals in de voorgaande periode 
bestonden diverse zienswijzen en behandelingen naast elkaar.12 

Deze situatie is anno 2009 niet wezenlijk veranderd. De neurobiologische 
en psychologische invalshoek staan in de praktijk naast elkaar. Daarbij kan ook 
nog genoemd worden dat psychiatrische stoornissen door meerdere disciplines 
worden bestudeerd en behandeld. In de praktijk is er echter tussen deze disciplines 

 11 In Lambert, Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change, 2004, het 
standaardwerk op dit gebied, p. 180, staat te lezen dat meer dan 50 zittingen nodig zijn voor 75% 
van de patiënten. ‘Therapists and Policy-makers should use this estimate in order to (…) make 
policy decisions.’ Dit advies heeft men zich in Nederland niet ter harte genomen. Wat minder 
goed is onderzocht, zijn de nog langer durende psychoanalytische therapieën. Inmiddels is er een 
groeiende literatuur over het nut van langdurige therapie bij persoonlijkheidsstoornissen. 

 12 De Waardt, a.w., Ch. 3 en Ch. 4.
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veel overlap. Daaruit blijkt temeer dat er geen sprake kan zijn van verschillende 
paradigma’s die elkaar uitsluiten. Het zijn verschillende gezichtspunten die op 
wetenschappelijk niveau weliswaar nog niet altijd geharmoniseerd kunnen worden 
maar die in de geest van de practicus naast elkaar kunnen bestaan zonder tot 
voortdurende verwarring of onrust te leiden.

Tegen deze achtergrond van de huidige psychiatrie kunnen we de vraag stellen 
of het werk van Carp gezichtspunten biedt die ook nu van belang zijn. Als 
bovenstaande schets van de continuïteit hout snijdt, moet dat het geval zijn. 
Verschillende thema’s uit Carps werk zijn nog steeds actueel: diagnostische kwesties, 
de psychodynamische psychiatrie, de therapeutische relatie, de relatie van de patiënt 
tot zijn zingevingsysteem, de existentiële factoren in de beleving van patiënt, de 
problematiek van dood, zinloosheid, angst en verveling. Daarnaast lijkt Carps 
concept van de wereldbeelden op de schema’s uit de schemagerichte therapie, die 
de laatste jaren steeds meer wordt toegepast.

Laten we eerst stilstaan bij het diagnostisch denken in de psychiatrie. Carp houdt 
ons hier een spiegel voor. In de Nederlandse psychiatrische praktijk is het DSM-
systeem algemeen aanvaard, met alle positieve aspecten van dien. Helaas gaat dat 
ten koste van een individualiserende diagnostiek. Dit is merkbaar in verslaglegging 
over psychiatrische patiënten; de nadruk ligt op symptomatologie en syndromale 
diagnostiek, zaken die eigenlijk weinig inzicht bieden in de unieke casus. Men kan 
uitgebreide brieven aantreffen zonder biografische gegevens. De huidige psychiatrie 
richt zich op het symptoom, de klacht en veel minder op de persoon, al kan dat in 
de praktijk in de behandelkamer natuurlijk ook wel eens meevallen. Mede omwille 
van de onderlinge verstaanbaarheid lijkt de huidige diagnostiek oppervlakkiger te 
zijn geworden. Het is zeker mogelijk dat de snelheid van de hedendaagse praktijk 
daar mede debet aan is. Opnames mogen niet langer dan noodzakelijk zijn en de 
duur van een ambulante behandeling staat eveneens onder druk. Dit alles resulteert 
in een oppervlakkige kennismaking met de patiënt, die liefst in vijf gesprekken de 
deur uit moet zijn gewerkt.

De traditie van de psychodynamische en dus persoonsgerichte psychiatrie die 
Carp ook voorstond, kan hierop een correctie bieden. Overigens was Carp in zijn 
tijd niet de enige met aandacht voor individualiserende diagnostiek. Gelukkig is 
deze traditie nog steeds levend, getuige het prachtige werk van Glenn Gabbard.13 
De Nederlandse situatie is echter precair omdat de psychotherapie en speciaal de 
psychodynamische psychotherapie onder het vuur van de beleidsmakers en eco-
nomen is komen te liggen. Bovendien is er een beperkte ruimte in het opleidings-
curriculum voor aanstaande psychiaters, zodat deze zich het psychodynamische 
gedachtegoed niet meer echt eigen kunnen maken. 

De gangbare diagnostische praktijk heeft nog andere implicaties. Deze praxis 
leidt tot een blikvernauwing, alsof een patiënt alleen een stoornis zou hebben. Een 
psychiatrische stoornis tekent echter meestal het hele bestaan van de patiënt. Wie 

 13 Gabbard, Psychodynamic psychiatry in clinical practice, 2005.
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een forse paniekstoornis met agorafobie heeft, is als persoon in de ban van de angst; 
een patiënt met een schizofrene stoornis kan nog steeds met enig recht schizofreen 
worden genoemd omdat zijn hele bestaan is gekleurd door zijn handicaps. Zeker 
zo sterk geldt dit voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Natuurlijk zijn 
ook bij deze patiënten gezonde aspecten aan te wijzen, maar de persoon kan 
zichzelf niet los zien van zijn stoornis. Juist de opbouw van zijn persoonlijkheid is 
gestoord. De praktijk wijst uit dat effectieve psychotherapie (en farmacotherapie) 
de scherpe kanten van de stoornis doet verdwijnen, zodat de (altijd arbitraire) 
drempels van de classificatie niet meer worden gehaald. Volgens de gangbare regels 
zou er dan geen sprake meer zijn van een stoornis, maar meestal is de opbouw van 
de persoonlijkheid niet fundamenteel gewijzigd en blijft de beleving van de patiënt 
dezelfde kleur houden. Juist de antropologische psychiatrie kan onze blik scherpen 
voor deze belevingswereld van de patiënt en ons helpen ons te verplaatsen in de 
patiënt. Hierop komen we onder nog terug.

Carps verdiensten liggen, zo concludeerden wij, vooral op het gebied van de psy-
chotherapie. Het is bekend dat de psychotherapie na Carp een enorme ontwikkeling 
heeft doorgemaakt. Bovendien is in de afgelopen decennia een enorm veel research 
gedaan naar de effectiviteit van psychotherapie. Psychotherapie is effectief, maar het 
effect is tamelijk bescheiden.14 Carps standpunten zijn goed te herkennen in discus-
sies over psychotherapie. Van Kalmthout noemt vier tradities binnen de psychothe-
rapie: het hypnotisme, de psychodynamische traditie, de existentieel-humanistische 
en de gedragstherapeutische traditie.15 Carp is enerzijds te situeren in de psychody-
namische traditie, anderzijds spelen bij hem aspecten van het hypnotisme nog door, 
terwijl hij in zijn latere werk behoort tot de existentieel-humanistische stroming. 
In de tweedeling die Van Kalmthout maakt tussen probleem- of symptoomgerichte 
psychotherapie en persoonsgerichte psychotherapie past de benadering van Carp 
binnen de persoonsgerichte therapieën. In de psychotherapieresearch besteedt men 
aandacht aan zowel methoden en technieken als aan de therapeutische relatie. Er 
is een overweldigende consensus dat binnen elke psychotherapie de kwaliteit van 
de therapeutische relatie een belangrijke werkzame factor is. We zagen dat Carp 
veel waarde hecht aan de therapeutfactoren. In dat opzicht komen zijn opvattingen 
overeen met of preluderen ze op die van Jerome Frank. Deze heeft in een algemene 
theorie over psychotherapie betoogd dat een algemeen kenmerk van hulpzoekers 
de demoralisatie is. Een gemeenschappelijk element van therapie is het geven van 
hoop; volgens Frank doet de methode er niet zoveel toe. De parallel met Carp is 
dat deze het belang van suggestie onderstreept, niet alleen in de expliciet sugges-
tieve therapieën maar in alle therapie, ook in de psychoanalyse. In de Adleriaanse 
therapie en in de psychagogie speelt bemoediging een rol. Hoe dan ook, uitvoerig 
onderzoek naar de werkzame factoren in psychotherapie heeft Carp in zijn nadruk 
op het belang van de therapeutische relatie gelijk gegeven. 

 14 Van Kalmthout, in Swildens, Leerboek Gesprekstherapie,1991, p. 484; Lambert, Bergin and Garfield’s 
Handbook of Psychotherapy and Behavior Change, Ch. 5, speciaal p. 179 vv. en p. 819. Bovendien 
blijkt uit veel onderzoek dat de therapiemethoden onderling niet verschillen in effectiviteit.

 15 Van Kalmthout, a.w., hfst. 18.
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Carp ontwikkelde zich van een redelijk trouwe navolger van Freud tot een aanhan-
ger van Jungs gedachte dat individuatie een doel van de persoon en ook van psy-
chotherapie moet zijn. Jung kan volgens Van Kalmthout als een tussenfiguur worden 
gezien tussen Freud en Rogers. We stuiten hier op een zekere paradox. Carps late 
ideeën zijn nog sterker persoonsgericht; in het ‘werkelijk gesprek’ gaat het om de 
ontmoeting met de ander als persoon. Dat impliceert een gelijkwaardigheid tussen 
de gesprekspartners, die binnen een rogeriaans perspectief past. Maar voor zover 
bekend heeft Carp zich nooit meer beziggehouden met de latere ontwikkelingen 
van Rogers en lijkt hij diens eerste boek te hebben misverstaan. Carp is dus ‘onge-
weten’ rogeriaans geworden. Dat zou te maken kunnen hebben met de invloed van 
Buber op Carp. Op de parallellen tussen Rogers en Buber is door diverse auteurs 
gewezen.16 

In het recente onderzoek is nog steeds te weinig aandacht voor de rol van de the-
rapeut.17 Dit lijkt te passen in een algemeen aanwezig positivistisch denkklimaat, dat 
het accent op technologie en op technieken legt. De psychotherapeut lijkt wat dat 
betreft nog vergeleken te worden met de medicus, die ook steeds meer een behen-
dige instrumentalist wordt. Men vergeet dat de factor hoop in de psychotherapie 
en de geneeskunde groot is. De medisch antropoloog Van der Geest betoogt dat het 
geloof in de medische wetenschap een krachtig element is in de genezing: ‘Door net 
te doen alsof placebo-effecten niet bestaan, leveren artsen en patiënten er misschien 
wel de meest effectieve bijdrage aan.’18

Carps onderstreping van het belang van de persoon van de medicus is daarom ook 
nu weer actueel. Zeer recent schreven medici vanuit hun eigen ervaring als patiënt 
dat het menselijke element in de geneeskunde ondergeschikt dreigt te raken aan 
productie en management.19

Zingeving en spiritualiteit zijn thema’s die in de gangbare psychiatrie en psychothe-
rapiepraktijk geen vanzelfsprekendheid zijn. In de algemene geneeskunde wordt een 
gebrek aan aandacht voor de spirituele dimensie gesignaleerd.20 De geneeskunde en 
psychiatrie zijn geseculariseerd en de pastor is niet erg zichtbaar in het ziekenhuis. 

Tegelijkertijd is er een discussie in de algemene geneeskunde over het belang van 
spirituele en existentiële factoren. Deze factoren hebben niet alleen een intrinsieke 
waarde; als men deze aspecten betrekt in de behandeling, heeft dat een letterlijk 
helende betekenis.

 16 Trouwens ook de verschillen. Zo ziet Buber geen of weinig plaats voor ontmoeting in de 
therapeutische relatie en erkent hij de realiteit van het kwaad i.t.t. de optimistische Rogers. Zie 
bijv. Tiedemann en Krips, De existentiële dimensie, in: Swildens, a.w., p. 175, 183.

 17  Lambert, a.w., p.813. Verschillen in bekwaamheid van therapeuten zijn waarschijnlijk van 
groot belang voor het verschil in resultaat. Nog steeds wordt de rol van de therapeut te weinig 
bestudeerd.

 18  Van der Geest, in: Ter Borg, Van der Geest & J. Janssen. Op zoek naar hoop. Over genezing, magie en 
religie, 1997, p. 52.

 19 Leguit, Het verdrongen gevoel, 2007, en L. van Tilburg, De arts die patiënt werd, 2007.
 20 Blokhuis en Leget, Spiritualiteit in de het medisch curriculum, 2007. Lambert, a.w., p. 817, signaleert 

ook een lacune in psychotherapeutische research naar spirituele factoren.
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Aandacht voor de hele mens zoals in de holistische geneeskunde en het be-
vorderen van een meer huiselijk klimaat in behandelcentra komt de genezing 
merkbaar ten goede.21 

In discussies over alternatieve geneeskunde wordt steeds weer gesteld dat deze, met 
haar aandacht voor de ‘hele mens’, een correctie biedt op de instrumentalistische 
en pragmatische geneeskunde.

In de geestelijke gezondheidszorg dreigt het perspectief van de zingeving te 
verdwijnen. Cliënten c.q. patiënten hebben vaak impliciete vragen over zingeving, 
al weten ze wel dat ze met vragen van expliciet religieuze aard niet bij dit adres 
moeten aankloppen.22

In de psychotherapie is er te weinig aandacht voor de existentiële en de spi-
rituele dimensie.23 Hutschemaekers en Festen stellen dat de institutionele GGZ 
afstand neemt van de persoonsgerichte kaders; daarmee is het thema van de zin-
geving in de GGZ op de achtergrond gekomen.24 

Anderzijds zijn er momenteel stromingen die elementen uit spirituele tradities 
incorporeren. De dialectische gedragstherapie van Linehan is een aanvaarde en 
ook evidence-based effectief bevonden methode, gericht op verbetering bij de 
borderline persoonlijkheidsstoornis. Linehan noemde haar methode dialectisch, 
omdat zij enerzijds uitgaat van acceptatie van de stoornis, anderzijds van 
verandering van de symptomen. Belangrijke technieken uit de Linehantherapie 
zijn ontleend aan het zenboeddhisme.25 Een soortgelijke verrijking van de 
gedragstherapie vindt men in de mindfulness-based cognitieve therapie voor 
depressie. Ook hier ligt een accent op aanvaarding, bijvoorbeeld van de eigen 
gedachten, waardoor een innerlijke afstand tot de symptomen wordt bereikt, die 
angstreducerend werkt.26 Binnen de derde generatie gedragstherapie valt ook de 
Acceptance and Commitment therapy (ACT) te noemen.27 Verrassenderwijs is 
deze therapie gericht op het accepteren van de stoornis en op de waarden en 
doelen die men, ondanks zijn stoornis, wil realiseren. De parallellen met Carps 
denkbeelden zijn hier duidelijk aanwezig

Er is kennelijk behoefte aan een psychotherapie die de patiënt niet reduceert 
tot iemand met een stoornis en die ingaat op de vraag hoe men kan leven en met 
zichzelf kan omgaan. Ook de opkomst van filosofische praktijken als een alterna-

 21  Bijvoorbeeld de discussies in Medisch Contact, zie noot 19, 20 en ook noot 23.
 22 Hutschemaekers en Festen, in: Hutschemaekers e.a. Vragen naar zin. Het perspectief van de 

GGZ-cliënt, 2004. De auteurs maken daar een onderscheid in religieuze en zingevingsvragen 
enerzijds, waarnaar cliënten niet zouden vragen en existentiële vragen anderzijds, waarvoor 
wel belangstelling is, p.18. Dit lijkt mij niet een helder onderscheid. Existentiële vragen zoals 
van dood, verlies, eenzaamheid en angst verwijzen vaak naar zinloosheid en vragen om een 
zingevingsantwoord.

 23 Een uitzondering is de cliënt-gerichte benadering. Zie Tiedeman e.a,, in: Swildens, a.w., hfst. 6. 
 24  Zie noot 23, a.w., p. 25, 26.
 25 Linehan, Cognitive-Behavioral treatment of Borderline Personality Disorder, 1993, Ch 2, en p. 144 vv.
 26  Segal, Williams& Teasdale, Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie. Een nieuwe methode om 

terugval te voorkomen, 2004. Zie ook: Schipholt, Behandelen met meditatie, 2007; in dat artikel 
komt de grondlegger van de mindfulness based cognitive therapy, Jon Kabat-Zinn aan het woord. 

 27  Vossen, e.a., Acceptance and Commitment therapy: kennismaking met een nieuwe vorm van 
gedragstherapie, 2004.
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tief voor psychotherapie is te begrijpen uit de behoefte aan levensoriëntatie, die 
in deze praktijken als ‘levenskunst’ geboden wordt.

Carp geeft in zijn beschouwingen over psychotherapie het volle gewicht aan 
existentiële factoren en aan zingeving. Al in de fase waarin de psychotherapie het 
grootste deel van zijn activiteit vormde, legt hij de nadruk op zingeving, waarden 
en verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om deze dimensie levend en actueel te 
houden. Dit geldt zelfs voor de bovengenoemde nieuwe therapievormen, waarin de 
aanvullingen vanuit spirituele tradities gemakkelijk verworden tot deeltechnieken, 
terwijl met deze spirituele dimensie juist een andere levenshouding beoogd 
wordt. 

Ondanks de genoemde uitzonderingen moeten we constateren dat existentiële 
thema’s in de huidige psychiatrie onderbelicht blijven.28 De traditie van de antro-
pologische psychiatrie, waarin Carp een plaats heeft, kan ons helpen de blik voor 
deze thema’s scherp te houden. Carp werkte in zijn antropologische fase de exi-
stentiële dimensies van de dood, van eenzaamheid en angst uit. Het blijven op zijn 
zachtst gezegd ongemakkelijke aspecten, die ieder mens graag uit de weg gaat. Het 
is dan ook niet vreemd dat in de gangbare psychotherapieën deze onderwerpen 
onderbelicht blijven. In dat opzicht is Jaspers’ idee om voor situaties als dood en 
schuld de term grenssituatie te gebruiken treffend. De eigenlijke wijze van exi-
steren volgens Heidegger, waarbij de mens zijn eigen eindigheid onder ogen ziet, 
blijft een uitzondering en het is de vraag of deze ‘eigenlijkheid’ een na te streven 
eigenschap moet zijn. Wat dat betreft kan Carps metafoor van de dubbelganger 
nog steeds diensten bewijzen. Door het beeldkarakter van de dubbelganger wordt 
erkend dat de dood zich niet laat denken; hij ontsnapt steeds aan het denken, zoals 
de dubbelganger in de roman van Dostojewski steeds weer uit het gezichtsveld 
verdwijnt. Ook het dubbelaspect vertrouwd/ vijandig is treffend. 

We raken vertrouwd met het idee van het sterven maar toch hebben we de neiging 
dit op anderen te betrekken. Yalom heeft er op gewezen dat doodsangst als bron van 
psychopathologie verwaarloosd is.29 In de praktijk van de algemene geneeskunde en 
in de psychiatrie is dat aan de orde van de dag. De paniekstoornis manifesteert zich bij 
jong en oud als doodsangst, terwijl er bij de vele jonge mensen die aan paniekstoornis 
lijden geen enkele medische aanleiding is om aan een naderende dood te denken. 
Yalom heeft laten zien dat mensen met een paniekstoornis in de voorgeschiedenis 
vaak een ervaring hadden met de dood. In de paniek komt deze ervaring, als het 
ware als een donderslag bij heldere hemel, te voorschijn. De dood staart mensen die 
niet aan hem willen denken onverwacht als een dubbelganger aan. Juist degene met 
paniek zal zeggen: ‘Ik moet er niet aan denken.’

In dit verband is de werkwijze van de cognitieve therapeut veelzeggend. In de 
cognitieve gedragstherapie, momenteel gezien als meest effectieve psychotherapie 
bij paniekstoornis, is een van de doelen van de therapeut het corrigeren van de 
zogenaamde catastrofale wijze van denken. De therapeut leert de patiënt denken dat 

 28  Glas, Angst-beleving, stuctuur, macht, 2001, p. 8 vv.
 29  Yalom, Existential psychotherapy, 1980, Ch. 2-5.
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het nog lang zover niet is, dat er niets op wijst dat hij zou kunnen doodgaan. Dat is in 
zekere zin ook terecht. Tegelijk lijkt op metaniveau de boodschap te worden gegeven 
om niet na over de dood na te denken. De cognitieve therapie (CGT) is op deze wijze 
een anti-existentiële psychotherapie; ze gaat mee in de vermijding van de gedachte 
aan de eigen dood. Voor de cognitieve therapie is dat een eigenaardige constatering. 
Dit alles illustreert nog eens dat het denken aan de dood als existentieel gegeven 
maar al te gauw wordt verwaarloosd. Het vergt van de therapeut de bereidheid met 
de patiënt(e) mee te denken over de betekenis die de dood voor de betrokkene heeft. 
Deze betekenis is altijd verbonden met de levensgeschiedenis, zelfs als de dood daarin 
geen rol lijkt te spelen. Een patiënte, kampend met paniekaanvallen, vertelde dat 
ze helemaal geen ervaring had met de dood; haar moeder zei tegen haar te hopen 
tweehonderd jaar te worden. Zo werd deze patiënte onvolwassen gehouden, in de 
ban van een eeuwig-gewenste symbiotische verhouding met haar moeder.

We kunnen soortgelijke opmerkingen plaatsen bij de ervaring van eenzaamheid. 
Ook eenzaamheid lijkt een vergeten thema in de psychotherapie. Mogelijk komt 
het meer aan de orde in verpleegkundige benaderingen. Juist bij eenzaamheid is 
de zingevingsdimensie in het geding. De ervaring van eenzaamheid is een teken 
dat men zich overbodig voelt voor anderen en dat er geen ontmoeting in het 
verschiet ligt. Eenzaamheid lijkt niet te compenseren door een willekeurig contact, 
het gaat om het missen van contact met een persoon met wie men iets kan delen, 
een contact waarin de ander een spiegel kan vormen. In dat opzicht zijn Carps 
beschouwingen over het ‘werkelijke gesprek’ van waarde. Vooral bij de meest ernstige 
psychiatrische ziektebeelden is eenzaamheid een veelvoorkomende bron van lijden. 
Het is de vraag of de rehabilitatiebenadering daarvoor een voldoende remedie biedt. 
Patiëntenverenigingen hebben hier een belangrijke aanvullende functie. Ook kunnen 
de boeken van ‘ervaringsdeskundigen’ andere patiënten helpen om hun belevingen 
te verwoorden. Dat neemt niet weg dat in de officiële psychiatrie weinig bezinning 
plaatsvindt op dit thema.

Een vergelijkbare veronachtzaming betreft de ervaring van de angst. Carp laat 
‘patiënten’ aan het woord als het gaat om angst. De ervaring van angst is vaak 
moeilijk te verwoorden en ontsnapt aan de vakwetenschap. Angst brengt volgens 
Glas de mens aan de grens van het ervaarbare, omdat de verhouding met het zelf 
in het geding is.30 Carp heeft de aandacht gevestigd op deze subjectieve dimensie 
maar heeft tevens laten zien dat de beleving afhankelijk is van het wereldbeeld 
of anders gezegd van het levensontwerp. Ook hier geldt dat de mens nogal eens 
geneigd is de existentiële vragen uit de weg te gaan. Men kan van de hulpverlener 
vragen van het symptoom verlost te worden, waarbij levenskwesties onderbelicht 
worden. De meeste hulpverleners zien wel dat een dergelijke vraag voortkomt uit 
onmacht of een zekere armoede.

Glas heeft recent het belang van de antropologische optiek voor de psychiatrie 
getoond. De antropologische psychiatrie kan niet een apart paradigma zijn – zo 
dacht Carp al – dat in de plaats komt van neurobiologische en psychologische 
invalshoeken, maar dient een rol te spelen op het klinische niveau. In het klinische 

 30  Glas, a.w., p. 56 vv.
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werk met psychiatrische patiënten is de antropologische dimensie altijd, zij het vaak 
onbesproken of zelfs onvermoed, in het geding. Reflectie op die dimensie kan de 
klinische blik scherpen, het empathische vermogen vergroten en het therapeutische 
handelen mede sturen. Deze thema’s, zoals Carp ze heeft aangeroerd, verdienen het 
opnieuw doordacht en met huidige vakwetenschappelijke kennis geconfronteerd 
te worden. In dat verband is het niet vreemd dat parallellen kunnen worden gezien 
tussen de typologie van basisangsten die Glas onderscheidt en Carps indeling 
naar wereldbeelden.31 Het gaat om het conceptualiseren van bestaansontwerpen, 
levensoriëntaties, die herkenbaar zijn in de dagelijkse klinische realiteit. Binnen deze 
ontwerpen kan ook de dimensie van de verhouding met de ander, de thematiek 
van verbondenheid versus eenzaamheid en het perspectief van de tijdelijkheid en 
dood opnieuw uitgewerkt worden. Het voert echter ver buiten het bestek van deze 
studie dit hier te expliciteren. 

We hebben gezien hoe Carps psychologie van de wereldbeelden een dergelijk antro-
pologisch perspectief biedt. We kunnen dit nog eens illustreren door Carps visie op de 
wereldbeelden te vergelijken met de DSM-IV-classificatie van persoonlijkheidsstoor-
nissen, en in de tweede plaats met de schematheorie van Young.

We zagen dat het in het zintuiglijk-ruimtelijke wereldbeeld gaat om het behouden 
van veiligheid. Carp dacht dat hij hysterie, dementieën en de oligofrenie in dat 
kader kon begrijpen. Bij de hysterische neurose doelde Carp vooral op afhankelijke, 
onrijpe en kinderlijke patiënten. Binnen de DSM-IV kunnen we denken 
aan cluster-C- persoonlijkheidsstoornissen. Hieronder vallen de ontwijkende, 
afhankelijke en obsessief- compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Carp zag veiligheid 
en geborgenheid als kernwoorden van het zintuiglijk-ruimtelijke wereldbeeld. 
De patiënt levend binnen dit wereldbeeld ontvlucht verantwoordelijkheid. Deze 
karakterisering is zeker van toepassing op patiënten met een afhankelijke of 
ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Door middel van een karakteristiek van de 
wereld van een patiënt krijgt men een ander, subjectivistisch perspectief dat het 
makkelijker maakt voor de hulpverlener zich te verplaatsen in de patiënt, terwijl de 
objectiverende en rubricerende DSM-IV-classificatie afstand schept.

In het begrijpend-psychologische wereldbeeld plaatste Carp de neurasthenie, de 
manie en de melancholie. De neurasthenie kan enerzijds vergeleken worden met 
de narcistische persoonlijkheidsstoornis, aan de andere kant met de dwangmatige 
persoonlijkheidsstoornis.32 Centraal in het begrijpend-psychologische wereldbeeld 
staat het op waarde schatten, grijpen en begrijpen. Het past bij het denken in 
termen van macht en onmacht, winnen en verliezen. De terminologie van Carp 
voegt op zich niet veel toe aan de uitgebreide psychoanalytische literatuur die er 
over het narcisme bestaat maar kan wel dienst doen voor psychoeducatie. In de 
DSM-IV vindt het narcisme een plaats in het cluster-B-persoonlijkheidsstoornissen, 
naast de antisociale en borderline persoonlijkheidsstoornis. Carp noemt deze laatste 

 31  A.w., hoofdstuk 5.4.
 32 Gabbard, a.w, Ch.16. Deze onderscheidt twee typen narcist; het ‘oblivious’ type en 

de hypervigilante. De neurasthene mens lijkt op de laatste. De obsessief-compulsieve 
persoonlijkheidsstoornis zit er enigszins tussen in: zowel thema’s als macht alsook controle met het 
oog op veiligheid spelen daar een rol.
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niet. Zoals bekend is de borderline stoornis als categorie pas algemeen bekend 
geworden na de introductie van de DSM-III in 1980. De innerlijke wereld van 
de antisociale persoon en de borderline patiënt zijn goed te begrijpen vanuit het 
waardeperspectief. De antisociale mens kent waarde alleen toe vanuit zijn egoïstisch 
perspectief; het heeft geen waarde op zichzelf. De narcistische persoon meet zijn 
eigenwaarde aan anderen af en probeert van anderen te winnen. Bij de borderline 
patiënte wisselt de waardering van zichzelf en anderen sterk. Zij voelt zichzelf 
goed of waardeloos; anderen worden of geïdealiseerd of gedevalueerd. Dat het 
waarderingsperspectief bij de depressie en de manie van belang is voor het verstaan 
van hun wereld is voor de clinicus evident. Ook hier voegt Carps denken niet iets 
toe aan classificatie, maar helpt bij het zich verplaatsen in de belevingswereld van 
de patiënt. 

Soortgelijke opmerkingen zijn te maken met betrekking tot het metafysische 
wereldbeeld van de schizofreen. Dat wereldbeeld is in mindere mate ook toe te 
passen op waanstoornissen. Het gaat om het besef dat wanen en hallucinaties 
patiënten doen verblijven in een wereld die voortdurend bedreigend is, waar 
om elke hoek gevaar loert. Het DSM-systeem schept een grote afstand tussen 
patiënt en hulpverlener; in talloze boeken van ‘ervaringsdeskundigen’ vindt men de 
vervreemding die opgeroepen wordt door deze vorm van diagnostiek verwoord. 
Een voordeel van Carps concept van de wereldbeelden is het niet-statische karakter 
ervan; regressie naar bijvoorbeeld het zintuiglijk-ruimtelijke wereldbeeld kan 
plaatsvinden bij de dementerende patiënt. Natuurlijk moet opgemerkt worden dat 
Carps concept ernstig tekortschiet wat betreft betrouwbaarheid. Het biedt naar ons 
oordeel echter wel een aanknopingspunt voor een antropologische optiek.

Carps perspectief op de wereld van de patiënt doet denken aan de schematheorie 
van Jeffrey Young.33 Dit is een theorie over persoonlijkheidsstoornissen waarin cog-
nitief- gedragstherapeutische inzichten zijn verrijkt met psychodynamische noties. 
De therapie is naast cognitief-gedragstherapeutisch steunend van aard en maakt 
gebruik van experientiële technieken. Young verstaat onder een schema een breed, 
algemeen patroon, bestaande uit herinneringen, emoties en cognities met betrek-
king tot zichzelf en anderen, ontstaan in kindertijd of adolescentie. Relevant voor 
persoonlijkheidsstoornissen zijn ‘oude onaangepaste schema’s’ die disfunctioneel 
zijn. Deze vroege, onaangepaste, onbewuste schema’s kleuren de waarneming en 
beleving van de wereld. Young onderscheidt achttien schema’s, gebundeld in sche-
madomeinen; zijn theorie is veel meer uitgewerkt en empirisch onderbouwd dan 
het ontwerp van Carp. Het thema veiligheid in het zintuiglijk-ruimtelijke wereld-
beeld correspondeert in zekere mate met het schemadomein ‘verzwakte autono-
mie en verzwakt functioneren.’ Het thema macht is terug te vinden in het schema-
domein verzwakte grenzen en in het daaronder vallende schema veeleisendheid/
grootsheid. Conform de bedoeling van Young zijn zogenaamde as-I-stoornissen als 
de depressie, schizofrenie niet onder schema’s te vangen. Carps theorie kan op deze 
manier als een anticipatie op Youngs theorie worden gezien.

 33 Young, e.a. Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten, 2005. Het volgende is vooral ontleend 
aan hfst. 1.
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We vatten samen. De huidige psychiatrie is in hoge mate gericht op symptoom-
bestrijding. Ze benadrukt een medisch vak als andere medische vakken te zijn. 
Daarin heeft ze op eenzijdige wijze gelijk. In de psychiatrie is echter nog meer 
dan in de andere medische specialismen de hele mens in het geding. De hulpver-
lener moet stevig in zijn schoenen staan om zich niet te laten meeslepen door het 
beheersingsdenken van de geneeskunde en van de neurobiologische psychiatrie. 
Hij loopt het risico zich te laten verleiden tot een oppervlakkige psychiatrie die 
voor elke DSM-IV diagnose een evidence-based antwoord zou hebben. Altijd is 
ook een antropologische dimensie in het geding. Carps denken is actueel als het 
gaat om het betrekken van antropologische aspecten in het diagnostische proces, 
het onderstrepen van de relevantie van de persoonsgerichte psychotherapie, de 
therapeutische relatie van medicus en psychotherapeut en het benadrukken van 
zingeving en existentiële factoren. In elke tijd zullen deze thema’s weer tegen het 
licht moeten worden gehouden van overige wetenschappelijke gegevens en de 
actuele ervaringscontext.

Carp heeft voor zijn eigen tijd de verdienste gehad de persoonsgerichte psycho-
therapie te hebben bevorderd en vele thema’s uit de antropologische psychiatrie te 
hebben belicht. Hij inspireert ons tot een eigentijdse uitwerking van de antropo-
logische dimensie.
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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 



338

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 



343

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.
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SUMMARY

BETWEEN PSYCHIATRY AND PHILOSOPHY. 
The dynamic psychiatry of Eugene Carp (1895-1983)

This study comprises research into the work of E.A.D.E. Carp (1895-1983), 
professor of psychiatry in Leiden, the Netherlands, from 1930 to 1963. The main 
aim is to present an overview of Carp’s scientific work and to place his work in the 
context of the era.

Carp was a leading figure in Dutch psychiatry in the period from 1930 to 
1963. He and his fellow professors Rümke, Van der Horst and Van der Scheer, 
were the main players in the field of Dutch psychiatry. The professor’s position 
of leadership put him in a position of authority. Carp published more than his 
colleagues, particularly in book form. Rümke was better known internationally, 
also through his presidency of the World Federation for Mental Health. Carp had a 
closer connection with general practitioners through his articles in the Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch Medical Journal). Carp also became well known 
through his textbook. From the 1930s to the 1950s it was the only textbook for 
psychiatry. In addition to teaching students, Carp dedicated 33 years to training 
neurologists and psychiatrists, resulting in 52 doctoral theses. Carp will have passed 
on many of his insights to students and interns. As a clinician, Carp was confronted 
with the question of how he could relate important problems in clinical psychiatry 
to the thinking of Sigmund Freud, someone he viewed as one of the most important 
innovators in psychiatry. Circumstances determined that Carp was mainly involved 
with the lighter neurotic disorders and psychotherapy. 

In chapter 1 the aims of this study are set out and the research questions formulated. 
Carp worked in a time where the paradigms within psychiatry were changing. The 
neuroanatomical approach made way for a more psychological orientation, guided 
by Jaspers’ phenomenology and Freud’s psychoanalysis. The question is what was 
Carp’s stance in relation to that of Jaspers and Freud and to Kraepelin’s psychiatry, 
which was the accepted approach for classification and diagnostics in twentieth 
century psychiatry. 

This study is based mainly on Carp’s considerable scientific work. Yearly reports and 
interviews have also been used. The division of chapters follows the different time 
periods that we have implemented. Carp’s work in the area of clinical psychiatry, 
depth psychology, psychotherapy and anthropological psychiatry is then researched 
successively. The study compares Carp’s work to that of his closest colleagues and 
co-professors Rümke and Van der Horst. We did not study Carp’s work in the areas 
of child psychiatry and forensic psychiatry.

Finally this chapter offers an overview of Carp’s oeuvre. His textbook on 
psychiatry and seven volumes from the Leidse Psychotherapeutic series come to 
mind.
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Chapter 2 offers an insight into the course of Carp’s life; little is known about his 
private life. A bird’s eye view of psychiatry in the Netherlands at the beginning of 
the twentieth century is also presented. Carp worked at the Rhijngeest sanatorium 
that functioned as an academic psychiatric clinic and later became the Jelgersma 
clinic. Rhijngeest fell under the administration of the neighbouring psychiatric 
hospital Endegeest in Oegstgeest; Carp’s dream of his clinic becoming part of the 
academic hospital in Leiden was not fulfilled during his lifetime. 

We offer a sketch of academic psychiatry in the Netherlands during the period 
studied, with particular reference to the educational situation in Leiden. Finally, we 
present a concise outline of the development of psychology in the Netherlands.

 
Chapter 3 analyses Carp’s work relating to clinical psychiatry, the most important 
of which is found in condensed form in his textbook. Carp’s clinical psychiatry is 
the result of a critical analysis of theory shaping and research, in which the German 
psychiatric tradition plays a prominent role. After the Second World War the lead-
ing role of German-speaking authors comes to an end and the United States starts 
to lead in the field of psychiatry. We first consider the philosophical background 
of Carp’s work. His interest in the subjective experience of the psychiatrically 
disturbed is encased in a personalist vision, based on the insights of William Stern, 
and he remains faithful to this for more or less the whole of his life. Secondly, his 
thinking about psychiatry also appears to be determined by (neo-) vitalism: life is 
the source of power, of regeneration and regulation. This vitalistic background can 
also be seen in Rümke’s work.

Carp’s ideas about classification and diagnostics are considered against the back-
ground of the nosological thinking of Kraepelin and Jelgersma, Carp’s teacher. 
Carp distances himself from Kraepelin’s concept of disease; a discussion of the his-
tory of the concept of schizophrenia illustrates this. Carp’s views on schizophrenia 
were mainly influenced by Bleuler. We describe Carp’s classification of psychoses. 
A significant characteristic of Carp’s psychiatry is that he puts great importance 
on the personality and on understanding the perception of the psychiatric patient. 
Psychoanalytical theory is crucial in this point. Carp’s psychiatry is both dynamic – 
assuming life to be the source of vitality and recovery – and psychodynamic.

His distinction between psychosis, neurosis and psychopathy, is more precise than 
that of earlier psychiatrists. A psychopathic constitution is assumed to be a factor 
of vulnerability for the development of psychotic or neurotic reactions. Carp’s 
book about psychopathies is considered to be a milestone in the history of Dutch 
psychiatry. We consider the concept of psychopathy against the background of 
characterology and the debate about constitution. Finally, a description is given 
of the development of Carp’s neurosis concept and his approach to obsessive-
compulsive disorder. We note that Carp was not entirely successful in achieving 
a synthesis between the tradition of clinical psychiatry and the thinking of Freud. 
Due to considerable attention to many other problems such as the questions 
surrounding heredity, Carp’s attempt at this stalled halfway.

Chapter 4 is mainly concerned with the reception of depth psychology. Carp 
considers Freud to be the psychiatric genius of the (twentieth) century and adopts 
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many of his concepts with few objections. The core of Carp’s criticism is related 
to Freud’s world view that in his opinion is both materialistic and biologistic. He 
considered the scope of psychoanalysis as a method of treatment to be limited; he 
himself only applied psychoanalysis as a method for a limited number of years. The 
resistance shown by established psychoanalysts to Carp’s appointment as professor 
may well have influenced his attitude to psychoanalysis. That it was in fact Carp 
who attempted to give shape to a psychodynamic psychiatry is one of the ironies 
of history. Carp did not question the relation between his basic personalist ideas 
and psychoanalysis. Personalism’s concept of the person allows no consideration of 
the unconscious. According to psychoanalytical theory man is driven by forces of 
incomprehensible origin, he is essentially divided against himself. It is exactly this 
notion of man’s lack of knowledge of himself that remains an important theme in 
his later work.

We conclude that psychoanalysis as a theory of the personality and as an 
explanatory model for psychopathy plays a major role in Carp’s thinking, particularly 
in comparison with Rümke and Van der Horst. The great importance attached to 
psychoanalytical theory was also evident in daily practice in Leiden, in the training 
of medical residents and in patient care. The model used was not exclusive, however; 
other models and forms of psychotherapy were also permitted and used. 

In the second part of chapter 4 we consider the influence of Adler and Jung. 
Carp brought the work of both Adler and Jung into the public eye and was one 
of the first in the Netherlands to do so. His work regarding Adler resulted in the 
introduction of a specific therapy that is still practised today. Carp was critical of 
Adler’s theoretical model that explains neurosis from a single factor, the desire for 
power. 

Jung had few followers in the Netherlands, probably due to his dubious leanings 
during the Second World War. Carp’s opinion of his treatment methods is quite 
clear: impractical and unfeasible. In contrast, the sympathy Carp feels for Jung’s 
psychological view of man has only increased over the years. In his anthropological 
phase, Carp appreciates Jung’s concept of individuation, or ‘becoming a 
personality’. 

In chapter 5 we demonstrate how Carp studied various new developments in 
psychotherapy, not only in theory but also in practice. Essential to this was Carp’s 
research into the foundations of psychotherapy. He saw psychotherapy as a part of 
all medicine. Added to this he also found it important to take into account the view 
of the patient and for the therapist to reflect on his own ideology. The therapist 
himself and his suggestive powers are central to the work of psychotherapy. Carp 
functioned as an advocate of psychotherapy by analysing many methods and testing 
them in practice. The need to explore new trends originated from the realisation of 
the inadequacies of the methodology of psychoanalysis. The notion of the doctor-
patient relationship as the most powerful therapeutic instrument is a constant item 
in Carp’s analysis of the various therapeutic trends. 

A wide range of therapies became available in his clinic. The most important were 
the psychagogic method, Adlerian psychotherapy, cathartic therapies, psychodrama, 
group therapy and sociotherapy. Carp was a methodical eclectic. As a therapist 
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himself, Carp’s preferences would have been for the psychagogical method and the 
Adlerian method. 

Carp’s biggest contribution to Dutch psychiatry lies in his creation of a climate 
in which psychotherapy could develop and in making these new therapies known 
to a broad medical public. The Leiden school was unique in this area, exemplified 
in the publication of the ‘Leidse Psychotherapeutic series’. 

Carp succeeded in being one of the first in Europe to have his psychiatric uni-
versity clinic described in sociotherapeutic terms. This places him at the beginning 
of clinical psychotherapy in the Netherlands. Carp’s thinking was later elaborated 
by his student Jongerius who in the 1970s succeeded in turning the Viersprong 
mental health care institute in Halsteren into an authoritative psychotherapeutic 
centre. Carp introduced the term sociotherapy, which according to him involved 
the patient learning that he could be of importance to the other person. His ‘doing 
for the other’ had a moralistic overtone. After Carp, sociotherapy came to mean 
learning and practising in the therapy group, in contact with each other on a daily 
basis. 

Psychotherapy in the Netherlands did not develop greatly until 1960. It was 
then that behavioural therapy, family therapy and Rogerian psychotherapy started 
to become popular. Carp was not able to actively experience these developments. 
Behavioural therapy and systemic therapy in particular would have corresponded 
less well with his thinking.

In chapter 6 we consider what we have called the anthropological phase. Carp’s 
anthropological thinking should be considered within the context of anthropological 
medicine and psychiatry. The most well known in the Netherlands were especially 
the Utrecht school and Van der Horst’s anthropological psychiatry. Anthropological 
medicine had its roots in personalistic movements and tied in perfectly with the 
Christian humanist tradition. Anthropological psychiatry and the religious climate 
were also strongly influenced by (existential) phenomenology. Sartre’s powerful 
ideal of freedom helped to determine the zeitgeist, in which emancipation and the 
shedding of traditional forms of authority were important elements. 

One of Carp’s most original ideas is to be found in the area of anthropological 
psychiatry. The notion that man should be considered in connection with his view of 
himself and the world was elaborated in his idea that psychopathology corresponds 
with a certain type of world view. In this he provided an extension of Jaspers’ 
Psychologie der Weltanschauungen. He connected this concept of anthropological 
psychopathology to existential themes such as loneliness, death and anxiety. The 
theme of loneliness was complemented by the ‘encounter’, leading to a ‘true 
conversation’. Heidegger’s influence is visible in Carp’s reflections on death; the 
psychoanalytical notion that death is repressed is also in evidence in his vision. 

Another line in Carp’s thinking, derived from biology and the theory of evolu-
tion, becomes apparent in this phase. In his analyses of anxiety and aggression he 
was in agreement with the principles of ethology, a notion emerging in that period. 
He explained violent aggression, which he called ‘aggressiveness’, as being anxiety-
induced. This anxiety was in turn based on existential experiences of futility and 
boredom. In his explanation of war and revolution he differs strongly to Freud, who 
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explained aggression as a result of the death drive. Carp rejected the concept of the 
death drive. Carp holds on to the idea of man as a meaningful being; man is driven 
to attain the realisation of personal values. This therefore led him to launch the idea 
of transnihilism: behind the nihilistic criticism lies the desire to attain values. 

Carp’s analysis of aggression evolves into an analysis of culture. An original view 
developed in Carp’s cultural anthropology is the connection between the thinking 
of Teilhard de Chardin, Jung and Sartre. He borrows Teilhard de Chardin’s idea that 
biological evolution is extended in a cultural evolution. The idea of the unity of life 
plays a major role in this. Fundamental features such as socialisation, individualisation 
and care for the young can be seen in the life of each plant, animal and man. Themes 
from anthropological psychiatry now return within the wider framework of a theory 
of evolution. Socialisation and individualisation are fundamental features of particular 
importance for man and his culture. The interpretation of individualisation stems 
from Jung’s vision on individuation, or becoming a personality. If man can take up 
his unconscious as well as his harmful aspects into his Self, then he can become a 
fuller person. The implication is that man gets a grip on his aggression and on similar 
emotions such as envy. Only well individuated personalities are able to form a real 
community. Carp finds additional support for these thoughts from (late) Sartre, who 
saw the truly free man capable of ‘être-pour autrui’. 

We have attempted to reconstruct Carp’s views on knowledge and on the 
connection between the concept of man and of God. This is relevant because 
Carp refers to himself as a Christian psychiatrist. For Carp, religion and science are 
connected. Carp offers a psychology of scientific practice; science is based in Carp’s 
eyes on the desire for certainty. Absolute certainty can only be found in ‘faithful 
knowledge’. According to Carp, the development of science is helped along by 
the desire for unity. Reason is then complemented by intuition, which in certain 
terms can be ranked higher. According to Carp, man is a spiritual, meaningful and 
naturally religious being, the latter is seen in a Jungian sense. Individuation implies 
reconciliation of internal discrepancies, resulting in a notion of unity. The concept 
of God then coincides with the notion of the deepest self.

Carp titled his thinking as Christian humanism, although it is hard to discover 
what makes humanism ‘Christian’. All forms of humanism are about values such as 
freedom, responsibility and love of others. The concept of God that is portrayed in 
Carp’s work can best be seen as the image of the forgiving and benevolent figure 
of Jesus Christ.

At the end of chapter 6 Carp’s thinking is interpreted as a form of neo-
Spinozism. We attempt to demonstrate that the idea of unity – a concept in which 
many different notions came together – falls back on neo-Spinozism, as developed 
by Carp’s brother, the philosopher Johan Herman Carp. Johan Carp provided a 
spiritualistic interpretation of Spinoza’s metaphysics and described Spinozism as an 
‘eternal mindset’; the thinking of Eugène Carp can be defined as such. E.A.D.E. 
Carp creates a contemporary synthesis of Jung, Sartre, Teilhard de Chardin and 
many others using modern scientific insights.

The question arises as to why it was necessary for Carp to conceal his Spinozism. 
The assumption is that Carp did not wish to be associated with his brother, upon 
whom silence was imposed due to his conduct during the war. 
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Chapter 7 is contemplative by nature. We discuss the main principles of Carp’s 
thinking. An important question is that of the unity in his thinking. A constant 
factor in his work is thinking centred on the person. Over the course of time 
the personalistic view makes way for an existential-anthropological view. Another 
constant is the interest in psychotherapy. The therapeutic relationship is for Carp 
the most important instrument; he first described it in the context of the theory of 
suggestion, subsequently in the psychoanalytical terminology of transference and 
finally, in the anthropological phase, he described it as an encounter. There are no 
fundamental cracks to be found in Carp’s work; merely shifts. His later ideas about 
unity can, in our way of thinking, be understood in the mindset of the above-
mentioned neo-Spinozism; this line is not so clear in his earlier work, although no 
contradictions are apparent either.

Carp was unusually productive. This led us to the hypothesis that he did this to 
compensate for something, namely the fact that his brother was sworn to silence 
after being convicted for his national socialist activities. It also explains why Carp 
could only admit the intellectual connection with his brother upon his retirement. 
We have some critical comments on the way in which Carp makes use of the 
insights of other authors and criticise his interpretation of Sartre and Jung.

Carp meant a great deal to Dutch psychiatry through his promotion of a climate 
in which psychotherapy and, in particular, clinical psychotherapy could flourish. 
We consider several factors that in our opinion have lead to the neglect of Carp’s 
work: the influence of American psychiatry, the position of psychoanalysis in the 
academic clinics, the influence of anti-psychiatry and the changing intellectual 
climate of the 1960s and 1970s. Carp’s anthropological thinking did not fit well in 
such an anti-authoritarian, anti-psychiatric and secularised zeitgeist.

Our research has been subject to limitations through lack of biographical material. 
We have also not made use of sources that give a more precise idea of the daily 
running of the Jelgersma clinic.

Finally, we emphasise the topical interest of a number of aspects of Carp’s work 
against the background of current psychiatry. Carp’s individualising, psychodynamic 
diagnostics can be of use as an example in today’s world, in which diagnostics are all 
too often aligned with (DSM-IV) classification. The importance of the therapeutic 
relationship, continuously emphasised by Carp as a proponent of patient-centred 
psychotherapy, has been confirmed over the course of time by much research 
into psychotherapy. Carp’s awareness of the vision of mankind, of the meaning of 
life and of spirituality can certainly be considered contemporary. Both dialectical 
behavioural therapy and mindfulness based cognitive therapy are perceptive of 
this dimension. In current times there are often votes in favour of giving more 
attention to existential ideas. Carp’s work can offer inspiration for reconsidering 
these themes.
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