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Voorwoord 

“History is a tale told about the past in the present for present 
purposes” 
 -Paul Ricoeur, The narrative function, 1979. 

Psychiatrie als onderwerp voor een thesis lijkt eerder vanzelfsprekend voor een studente 

psychologie, pedagogie of sociologie. De omgang met geesteszieken lijkt weinig relevant voor een 

historica in wording. Toch wou ik de uitdaging aangaan. Een van de voordelen van een historica 

wiens interessesfeer in de moderne en hedendaagse geschiedenis ligt, is dat deze periode 

interdisciplinair kan worden opgevat en geanalyseerd. Ik beschouwde mijn capaciteiten als historica 

in dit onderzoek niet als een tekort maar als een meerwaarde. Met mijn historisch-kritische blik 

hoop ik iets toe te voegen aan dit delicate doch interessante onderwerp. 

 

Hogere studies aanvatten loopt niet altijd van een leien dakje. Ik ben geen uitzondering op de regel. 

Het eerste jaar aan de universiteit was een zeer chaotisch jaar. Dankzij, naar mijn eigen bescheiden 

mening, mijn vastberadenheid, doorzettingsvermogen en liefde voor geschiedenis heb ik de 

afgelopen jaren geleerd te zwemmen in de wilde wateren die universiteit heten. Ik ben dan ook zeer 

trots op deze scriptie, het eindresultaat van mijn jarenlange tocht om te komen waar ik nu sta. 

Tijdens deze woelige jaren heb ik vaak teruggedacht aan de vrouw die mij tijdens mijn humaniora de 

liefde voor kunst en geschiedenis heeft bijgebracht: mevrouw Hilde De Spiegeleer. Dankzij haar 

werd de keuze om geschiedenis te gaan studeren definitief. Ik hoop dat, als ik ooit voor de klas kom 

te staan, ik net zo’n goeie lerares mag worden die haar leerlingen kan inspireren. 

 

Dit hectische thesisjaar heb ik gelukkig niet alleen moeten afleggen. Daarom zou ik een aantal 

mensen willen bedanken. Eerst en vooral professor dr. Gita Deneckere en dr. Ruben Mantels die me 

tijdens mijn thesisjaar hebben begeleid in de wondere wereld van dokter Jozef Guislain en de 

geschiedenis van de psychiatrie. Bedankt meneer Mantels om tijdens de afwezigheid van professor 

Deneckere steeds antwoord te geven op al mijn vragen en tijdig feedback te geven op mijn werk. 

Ook een oprechte dank je wel aan mijn vriendjes en vriendinnetjes “van de geschiedenis” die samen 

met mij de smarten van een thesis schrijven hebben helpen dragen met een speciale vermelding 

voor Amaury, Dennis en Hanne. Eveneens een oprechte dankbetuiging aan Matthias voor de hulp en 

het taaladvies bij het nalezen van deze scriptie. Daarnaast mag ik zeker twee lieve en wijze dames 

niet vergeten: Micheline en Nadia. Bedankt voor jullie vriendschap, steun en warme woorden 

tijdens deze stressvolle periode. 
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Daarnaast moet ik ook een paar familieleden bedanken die me mijn hele academische carrière 

hebben bijgestaan. Ik bedank mijn mama die me de kans heeft gegeven om deze studies aan te 

vatten en me liet studeren waar ik zo door gepassioneerd ben. Ook een oprechte dank je wel aan 

mijn papa die net zoals ik bezield is door het verleden. Bedankt voor de steun en goede raad die je 

gaf waar je kon. Dank je wel aan mijn peter die, zonder het altijd expliciet te tonen, voortdurend 

bezig was met de hogere studies van zijn oudste kleindochter. And last but not least, mag ik de 

belangrijkste vrouw in mijn leven niet vergeten te vermelden. Zij die me al heel mijn leven bijstaat 

met goede raad, zij die altijd klaar staat als ik twijfels heb. Zij is mijn rots in de branding en dat zal ze 

altijd blijven. Heel veel liefde, kusjes en knuffels voor the wife of my life, mijn meter. Ik hoop dat ik 

jullie trots heb kunnen maken! 

 

Juli 2015. 
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Inleiding 

“Misschien zal op zekere dag niemand meer goed weten wat 
waanzin ooit geweest is.” 

-Michel Foucault, “La table ronde”, 1964. 

In juni 2014 werd in Parijs de eerste Mad Pride georganiseerd. Vijfhonderd participanten gekleed 

in clownspak betoogden tegen de vooroordelen die de maatschappij heeft gevormd tegenover 

psychiatrische patiënten. De organisatoren hadden als doel de samenleving bewust te maken van 

haar vooroordelen ten opzichte van psychiatrische patiënten en aan te kaarten dat zij in de eerste 

plaats mens zijn. De stem van de psychiatrische patiënt zelf werd echter niet gehoord.1 In onze 

postmoderne samenleving is volgens de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter geen plaats voor 

kwetsbare mensen. Alles wat “abnormaal” is, wordt de rug toegekeerd en krijgt gemakshalve het 

etiket psychiatrisch opgekleefd.2 Om een verandering in beweging te brengen, moet dit bottom-up 

gebeuren waar de Franse Mad Pride een voorbeeld van is. In een tijdperk waar sociaal-

maatschappelijke factoren in het voordeel van het individu zijn, kampen net meer mensen met 

depressie en burn-out. Het grote collectief maatschappelijk verhaal ontbreekt in onze huidige 

samenleving. “De grote zingevende structuren van vroeger zijn uit de samenleving verdwenen,” aldus De 

Wachter.3  

 

Dergelijke formulering over de grote zingevende structuren werd reeds aangehaald bij Foucault die 

verwees naar de achttiende eeuw als de gelukkige tijden. Priesters hadden de absolute macht in 

handen en het religieuze paradigma bepaalde het dagelijkse leven. Er werd geleefd naar de normen 

van het kerkelijke jaar waar geen plaats was voor tegenzin in het leven. Niemand durfde tegen de 

wet van de Kerk in te gaan. Een verslapping in het religieuze leven resulteerde echter in 

zelfverwijten. De mens raakte zijn religieuze kader kwijt en gaf zichzelf hiervan de schuld. De 

moderne tijd maakte het religieuze tot een abstracte idee wat volgens Foucault resulteerde in een 

leeg milieu. Het heden dat ten tijde van de gelukkige tijden nog als positief werd ervaren, werd vanaf 

 

                                                             
1 AFP. France: une “Mad pride” pour dénoncer les a priori sur les maladies mentales. In : <http://www.rtbf.be/info/societe/detail_france-

une-mad-pride-pour-denoncer-les-a-priori-sur-les-maladies-mentales?id=8292405> geraadpleegd op 22/04/2015. 
2 H. VLOGAERT. Eigenlijk zijn we allemaal psychiatrische patiënten. Psychiater Dirk De Wachter over liefde, verveling en “gewonigheid”. In: 

<http://www.demorgen.be/expo/-eigenlijk-zijn-we-allemaal-psychiatrische-patienten-a2151508/> geraadpleegd op 22/04/2015. 
3 H. VLOGAERT. Het leven is niet altijd een feest. Wie dat durft toegeven, heeft een stapje voor. In: 

<http://www.demorgen.be/wetenschap/-het-leven-is-niet-altijd-een-feest-wie-dat-durft-toegeven-heeft-een-stapje-voor-

a2152750/> geraadpleegd op 22/04/2015. 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_france-une-mad-pride-pour-denoncer-les-a-priori-sur-les-maladies-mentales?id=8292405
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_france-une-mad-pride-pour-denoncer-les-a-priori-sur-les-maladies-mentales?id=8292405
http://www.demorgen.be/expo/-eigenlijk-zijn-we-allemaal-psychiatrische-patienten-a2151508/
http://www.demorgen.be/wetenschap/-het-leven-is-niet-altijd-een-feest-wie-dat-durft-toegeven-heeft-een-stapje-voor-a2152750/
http://www.demorgen.be/wetenschap/-het-leven-is-niet-altijd-een-feest-wie-dat-durft-toegeven-heeft-een-stapje-voor-a2152750/
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dan omgeven door een kring van tijdelijkheid. Het is in dit vacuüm dat de menselijke onrust kon 

zegevieren.4 

 

Hieruit zou men dus kunnen concluderen dat de maatschappij zowel in het heden als in verleden 

bepaalde wanneer iemand psychiatrisch is of was. Er zijn echter initiatieven die pogen het andere 

bespreekbaar te maken. Museum Dokter Guislain poogt via allerhande activiteiten, lezingen en 

tentoonstellingen het publiek bewust te maken van het normale van het abnormale. Dat kan aantonen 

dat er steeds meer belang wordt gehecht aan de individuele stem van de andere en de psychiatrische 

patiënt maar geldt dat ook voor het historisch onderzoek? 

1. Een historiografie… 

Een overzicht van “dé historiografie van waanzin” geven, lijkt onbegonnen werk. Daarom zullen 

slechts enkele belangrijke werken en auteurs worden opgesomd, vandaar de titel “een historiografie”. 

1.1. … van waanzin 

Tot halverwege de jaren zeventig van de twintigste eeuw zou de geschiedschrijving van de 

psychiatrie overwegend als medische geschiedenis met een antiquarisch karakter kunnen worden 

beschouwd. De nadruk lag voornamelijk op de eigen dynamiek van de psychiatrische instelling als 

autonome vorm van kennisverwerving. In deze visie was slechts plaats voor de studie van een 

toenemend wetenschappelijk inzicht en een rationele, meer humane behandeling van patiënten. 

Sinds de achttiende eeuw werd er sterk heen en weer gedebatteerd over mentale en somatische 

filosofieën omtrent psychiatrie.5 Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig werd een meer 

gedistantieerde houding aangenomen ten aanzien van de psychiatrie en werd deze vaker benaderd 

vanuit een benadering uit sociale- en mentaliteitsgeschiedenis. Revisionistische auteurs zoals Castel, 

Dörner, Foucault, Rothman, Scull en Szasz legden de focus op het bestuderen van deviant gedrag en 

hoe de psychiatrie als autonome instelling poogde de normalisering terug te handhaven in de 

samenleving.6 De vier belangrijkste sleutelteksten zouden aan het begin van de jaren 1960 worden 

geschreven: Asylums (Erving Goffman), The divided self (R.D. Laing), The myth of mental illness (Thomas 

Szasz) en ten slotte Histoire de la folie (Michel Foucault). Deze vier sleutelteksten boden soortgelijke 

historische perspectieven op dit onderwerp. Allen bekritiseerden zij de welwillendheid van 

psychiatrische ondernemingen en de veronderstelling dat “meer psychiatrie betere psychiatrie” 

betekende. Erving beschreef de psychiatrische instelling als een plaats waar krankzinnigheid werd 

gecreëerd. Laing stelde vast dat schizofrenie geen mentale ziekte was maar een diagnose vastgesteld 

door de maatschappij en bevestigd door psychiaters. Szasz vertrok vanuit de gedachte dat 
 

                                                             
4 M. FOUCAULT. Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw. Boom, Meppel, 1973, p. 214-217. 
5 M.S. MICALE en R. PORTER. Introduction : reflections on psychiatry and its histories. In: M.S. MICALE en R. PORTER. (eds.). Discovering 

the history of psychiatry. Oxford University Press, 1994, p. 3-26. 
6 M. GIJSWIJT-HOFSTRA en H. OOSTERHUIS. Psychiatrische geschiedenissen. In: BMGN, 116 (2001), 2, p. 162-197. 



 

  

psychiatrie een unsupportable enterprise was omdat deze gebaseerd is op een fictieve notie van 

mentale stoornissen.7  

Foucault spitste zich toe op zij die door de maatschappij als  marginaal werden beschouwd. Hij 

vergaarde zijn faam met de publicatie van zijn proefschrift Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge 

classique in 1961. In dit werk poneerde Foucault dat de perceptie van krankzinnigheid drastisch was 

veranderd na de renaissance door een veranderde sociale controle.8 In tegenstelling tot werken die 

tot voor deze publicatie waren geschreven, hield Foucault wel rekening met ideologische factoren 

die waanzin vorm gaven. Hij argumenteerde dat een epistemologische shift na de Verlichting had 

plaatsgevonden en had bijgedragen tot een verandering in de betekenis rond waanzin. 

Krankzinnigen werden niet langer meer aangezien voor beesten maar als humane wezens waarbij 

hun rationaliteit opnieuw kon worden aangeleerd. Ten tijde van de Industriële Revolutie groeide de 

intolerantie opnieuw aan en ging de grote opsluiting van start onder de noemer morele behandeling met 

de gedachte dat door manipulatie van het gedrag opnieuw een productieve burger kon worden 

verkregen. Deze handeling werd beschouwd als een nieuw tijdperk van humanisering.9 

Met Naissance de la clinique poogde Foucault, in het verlengde van zijn Folie et déraison,  op zoek te 

gaan naar de oorzaak van verandering in het discours over de behandeling van (psychiatrische) 

zieken, de problematiek rond dit veranderlijke discours en de relatie tussen object en subject. In tien 

hoofdstukken schetste hij de samenhang tussen discours, dood en ruimte van de zeventiende en 

achttiende eeuw. Hiermee wou hij het blinde staren naar de krankzinnige als een object doorbreken 

en komaf maken met de onbevooroordeelde blik waarmee dokters zo lang naar de patiënt hadden 

gekeken. Zo zou in de negentiende eeuw de relatie tussen het zichtbare en onzichtbare duidelijk 

worden: de medische blik veranderde en er werd een link gelegd tussen woorden, dingen, zien en 

zeggen.10 De duistere discipline van de geneeskunde werd vanaf de negentiende eeuw omgeven door 

licht en vrijheid dankzij de vooruitgang van de medische kennis. De arts vroeg niet langer “Wat heeft 

u?” maar “Waar heeft u pijn?”. De geneeskunde is een openbare en onbaatzuchtige bezigheid 

geworden waardoor zij zich eindeloos zou kunnen vervolmaken. De arts is immers de priester van 

het lichaam geworden. De lichamelijke noden leunden aan bij de geestelijke roeping van de Kerk 

met de vorming van een wereldlijke overdruk. Priesters waakten over het zielenheil van hun 

onderdanen, dokters waakten over de lichamelijke zorgen van diezelfde onderdanen.11 Wanneer 

deze beiden de handen in elkaar sloegen, kwam een totaalpakket tot stand. 

  

 

                                                             
7 M.S. MICALE en R. PORTER. Loc. Cit. 
8 J. MILLER. The passion of Michel Foucault. Harvard, Harvard University Press, 2000, p. 14. 
9 L. HIDE. Gender and class in English asylums, 1890-1914. London, Palgrave Macmillan, 2014, p. 5. 
10 M. FOUCAULT. The birth of the clinic. London, Routledge Press, , 2003, p. vii-viii. 
11 J. VANDUPPEN. Michel Foucault. De geboorte van de kliniek, een archeologie van de medische blik. 1963. In: 

<http://www.janvanduppen.be/?p=1560> geraadpleegd op 04/04/2015. 

http://www.janvanduppen.be/?p=1560
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1.2. …van de psychiatrische patiënt 

In de loop van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw verschoof de interesse in het 

historisch onderzoek van het werk en het denken van de artsen en hun ontwikkelingen omtrent de 

geneeskundige wetenschap naar het perspectief van de patiënt. Deze verschuiving werd gestuurd 

door de Britse medische historicus Roy Porter die pleitte voor een history from below. De geschiedenis 

van de psychiatrie is geen eenzijdig verhaal en diende van beide kanten te worden bestudeerd.12 

Mede door dit betoog kreeg de wetenschappelijke onderzoeker aandacht voor bronnen die iets over 

de wereld van de patiënt prijsgaven zoals brieven en dagboeken, aantekeningen van genezers en 

artsen over individuele patiënten. Er werd meer aandacht besteed aan de concrete praktijken en de 

specifieke rollen van alle betrokken partijen waaronder de zieken, familieleden van de zieke, artsen, 

politici en dergelijke meer. Dankzij de verandering van perspectief zou blijken dat het 

gestichtsleven dynamischer was dan verondersteld in de revisionistische geschiedschrijving. Het 

proces van opname, verblijf en ontslag bleek ingebed in een breder en complexer geheel van 

maatschappelijke en sociaal-economische structuren.13 

Dat bracht tevens kritiek op het instituut met zich mee. De reeds vermelde Canadese antropoloog 

en socioloog Erving Goffman benaderde de psychiatrische instelling als een vorm van sociale 

controle. Hij definieerde dat als a total institution: een plaats waar een aantal individuen verblijven en 

werken, afgesloten van de maatschappij voor een bepaalde periode. Als voorbeeld van dergelijke 

total institution gaf hij naast de gevangenis ook de psychiatrische instelling. In zijn werk Asylums: 

essays on the social situation of mental patients and other inmates focuste hij op het instituut psychiatrie 

en specifiek op de psychiatrische patiënt.14 De Britse historica Louise Hide haalde echter aan dat de 

these van Goffman sterk onderhevig was aan kritiek. Zijn werk zou te subjectief, te genuanceerd en 

te sterk gefocust zijn op de duistere kant van de psychiatrische instelling.15 

  

 

                                                             
12 R. PORTER. The patient’s view: doing medical history from below. In: Theory and Society, 14,  (1985), 2, p. 175-198. 
13 J. VIJSELAAR. Het gesticht. Enkele reis of retour. Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2010, p. 13-15. 
14 E. GOFFMAN. Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates. New York, Transaction Publishers, 2007,  p. 

xxi. 
15 L. HIDE. Op. cit., 2014, p. 7. 



 

  

2. Psychiatrie en de psychiatrische patiënt: het historisch onderzoek 

bemoeilijkt 

In tegenstelling tot de internationale tendens van de laatste dertig jaar tot meer interesse in de 

sociale benadering van psychiatrie, staat het onderzoek naar de geschiedenis van de psychiatrie in 

België nog in haar kinderschoenen. Wanneer een Belgische geschiedenis over de psychiatrie 

geschreven wil worden, botst een historicus op twee hindernissen: ten eerste wordt dergelijk 

onderzoek noodzakelijk synthetisch aangezien er te weinig monografieën omtrent België en 

psychiatrie bestaan. Ten tweede vormt de schaal van het onderzoek een probleem: zowel nationaal 

als lokaal dient verder onderzoek te worden gedaan.16 Vanuit de Vlaamse en Franstalige 

universiteiten werd het studiegebied echter opengesteld. Ondanks deze recente ontwikkelingen 

blijft een nationaal beeld voor de geschiedenis van de psychiatrie afwezig. Deze veralgemening zou 

het lokaal onderzoek nochtans kunnen versterken. Deze belangstelling en verschillende 

studiemogelijkheden werden vorig jaar besproken tijdens een studiedag op 16 mei 2014. Met als titel 

“Geschiedenis, archieven en psychiatrie: wat zijn de perspectieven in België?” werd onder meer duidelijk dat 

historici beperkt worden in hun historisch onderzoek wegens de moeilijke toegankelijkheid tot de 

archieven. Dat zou te wijten zijn aan het privékarakter van zowel de eigenaars, inhoud en medische 

vertrouwelijkheid dat verkozen wordt boven het historisch onderzoek.17 De beperkte consultatie 

van psychiatrische archieven, de grotere dominantie van archieven van politie- en juridische 

rechtbanken en de bescherming van de privacy van de psychiatrische patiënt resulteert in een lege 

historiografie wat betreft de Belgische psychiatrie.18 

 

Naar aanleiding van deze studiedag werden de oude archieven van de 19e een 20e eeuw die zich in 

het Museum Dokter Guislain bevonden in kaart gebracht. Op deze manier moest de toestand van de 

lokale archieven voor de instelling van de Broeders van Liefde duidelijk worden. Er werd uitgebreid 

verslag gebracht over de staat van de archieven voor volgende instellingen: PC (Psychiatrisch 

Centrum) Dokter Guislain, P.C. Sint-Alfons dat in 1997 zou fuseren met P.C. Dokter Guislain, de open 

dienst van 1947-1959 en Sint-Jan-Baptist Zelzate. Er werden drie conclusies getrokken: ten eerste 

waren niet alle dossiers bewaard gebleven, ten tweede waren voor Sint-Alfons meer dossiers  

overgeleverd dan voor P.C. Guislain en ten slotte dat er vaak een interne nummering werd 

gehanteerd wat enige verwarring kon veroorzaken.19 

  

 

                                                             
16 B. MAJERUS. Een fragmentarische geschiedenis van de Belgische psychiatrie (19e-20e eeuw). In: Geschiedenis der geneeskunde, 4 (2010), 2, p. 

89-94. 
17 UNIVERSITE DE NAMUR. Journée d’étude – 16 mai 2014. Histoire, archives et psychiatrie: quelles perspectives pour la Belgique? In: 

<http://calenda.org/266430?file=1> laatst geraadpleegd op 21/05/2015. 
18 B. MAJERUS. Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle. Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 29-30 
19 L. DE KEZEL. Verkenning en studie van een onderdeel van het centrale archief van een voorziening: patiënt-archief zoals momenteel 

aanwezig in het Museum Dr. Guislain. Onuitgegeven verslag in opdracht van Dienst Archief Broeders van Liefde, 2013-2014. 

http://calenda.org/266430?file=1
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Een tweede probleem is de afwezige interesse in het profiel van de psychiatrische patiënt. In 

tegenstelling tot België is er in Nederland een steeds meer toenemende interesse voor 

patiëntendossiers als historische bron. Het werk van Nederlands historicus Joost Vijselaar is hier 

een voorbeeld van. Aan de hand van de persoonlijke medische dossiers werden drie verschillende 

instellingen met elkaar vergeleken.20 Voor de Nederlandse historiografie omtrent psychiatrie werd 

zelfs een uitgebreid artikel geschreven.21 Deze belangstelling in patiëntendossiers als historische 

bron kende in de Angelsaksische wereld al een veel vroegere ontplooiing. Zij kaarten niet alleen de 

waardevolle mogelijkheden van dossieronderzoek aan maar ook de valkuilen ervan.22 Enerzijds 

kunnen patiëntendossiers een inkijk geven in het gestichtsleven door middel van de notities die 

door de gestichtsartsen werden bijgehouden maar anderzijds hebben deze notities ook een 

beperking. Artsen namen wel de tijd om dagelijks notities te nemen maar vervielen daarbij geregeld 

in sleur en routine wat resulteerde in standaardopmerkingen en herhalingen. Regelmatig gebruikte 

de gestichtsarts idem om de toestand van de patiënt te beschrijven indien er zich geen 

veranderingen hadden voorgedaan. Verder kunnen ook vragen worden gesteld in verband met de 

adequaatheid van het invullen van de formulieren. Vijselaar stelt zich oprecht de vraag of de 

afwezigheid van bepaalde informatie en praktijken te maken had met routinegedrag en 

vanzelfsprekendheid.23  

 
De kennis omtrent de psychiatrische bevolking is zeer beperkt. Historicus Benoît Majerus ziet voor 

de twintigste eeuw een opvallend lege historiografie in tegenstelling tot de achttiende en 

negentiende eeuw. De grote verhalen van opsluiting van Michel Foucault en de differentiatie van de 

bourgeoisie van Dirk Blasius hebben grote structuren geconstrueerd en hebben discussie op gang 

gebracht. Historici zouden meer geneigd zijn een geschiedenis over kinderen in de psychiatrie en 

anti-psychiatrische praktijken uit de jaren 1960 en 1970 te schrijven. Het discours zou te sterk 

gericht zijn op een manicheïstische visie waarbij geen ruimte is voor nuancering. In zijn werk Parmi 

les fous wenste hij tegemoet te komen aan het hiaat en onderzocht het dagelijkse leven binnen de 

muren van de psychiatrische instelling met de focus op de individuele patiënt. Dagelijkse 

handelingen en objecten die werden gebruikt in de instelling kunnen niet alleen een beeld geven 

van het dagelijkse leven maar ook van de positie van de individuele patiënt hierin.24 

 
In deze licentiaatsverhandeling zal tegemoet worden gekomen aan twee leemtes in het historisch 

onderzoek: het lokale onderzoek van een instelling enerzijds en een profielanalyse van de 

psychiatrische patiënt anderzijds. De keuze voor de instelling was onder meer afhankelijk van de 

resultaten van het onderzoek naar aanleiding van de studiedag in 2014. Voor de instelling Sint-

Alfons bleek voldoende bronmateriaal beschikbaar. Een tweede bepalende factor was de afwezigheid 

van kennis over de praktijken binnen een aantal instellingen die door dokter Jozef Guislain werden 

geleid. Zo is bijvoorbeeld de periode 1820-1850, de periode waarin de patiënten waren 

ondergebracht in het oude Alexianenklooster, onontgonnen. Een ander onontgonnen terrein van de 

vroege jaren van de psychiatrische verzorging in België onder dokter Guislain is de zelfstandige 

 

                                                             
20 J. VIJSELAAR. Op.cit., 381 p. 
21 M. GIJSWIJT-HOFSTRA en H. OOSTERHUIS. Art. cit., p. 162-197. 
22 A. KLIJN. Tussen caritas en psychiatrie. Lotgevallen van zwakzinnigen in Limburg 1879-1952. Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1995, p. 64. 
23 J. VIJSELAAR. Op. cit., p. 18. 
24 B. MAJERUS. Op. cit., p. 29-30. 



 

  

instelling Sint-Alfons op campus Het Strop. Een derde reden waarom deze instelling een uitgebreid 

onderzoek verdiende, was het type patiënt dat hier verpleegd werd. In tegenstelling tot Hospice 

Guislain werden in Sint-Alfons welgestelde heren opgevangen die zelf betaalden voor hun 

behandeling. De patiëntenpopulatie was divers en varieerde van procureur, een priester met een 

alcoholverslaving tot welgestelde boeren. Sint-Alfons is een interessant onderzoeksonderwerp 

aangezien het een van de instellingen op Het Strop is waarvan niet geweten is welk type patiënt er 

precies werd opgenomen. Over de andere afdelingen van campus Het Strop lijkt beter geweten te 

zijn welk soort patiënt en met welke aandoening(en) er werd opgenomen en behandeld: Sint-Marie 

was voor de rustige en meest welgestelde patiënt, Sint-Vincent verpleegde de geagiteerde, oudere 

chronische zieken, voornamelijk mensen met dementie, in Sint-Jozef kregen de onzindelijke 

patiënten een onderkomen. Onuitgegeven licentiaatsverhandelingen aan de Universiteit Gent 

hadden wel als onderwerp een bepaalde instelling die onder de hoede van de Broeders of Zusters 

van Liefde viel. Een voorbeeld hiervan is die van Vervaast Vanoverschelde Tot herstel der krankheid 

van mijn zwakke geest is nodig. De psychiatrische praktijk in het Sint-Jozefshuis en het Maison de Santé te Gent 

door de Zusters van Liefde en Jozef Guislain (1808-1860). In dit werk gaat Vanoverschelde na in hoeverre 

de theorie van de behandeling strookte met de praktijk. Dat gaat hij na aan de hand van twee pijlers: 

enerzijds de handelingen van het individu en het algemene traject van de patiënt, anderzijds de 

mentaliteit van de instelling.25 

 

De licentiaatsverhandeling die voor deze casus het belangrijkste is, is die van Véronique Van den 

Abeele met de titel: Het sociaal-geografisch profiel van de opgenomen krankzinnigen en het dagelijks leven in 

twee Gentse mannengestichten, 1857-1900. Van den Abeele maakte een vergelijkende studie tussen 

enerzijds het Hopsice Guislain voor behoeftige patiënten en anderzijds Sint-Alfons voor de meer 

welgestelde patiënt. Hierbij wou zij nagaan in hoeverre het profiel van de patiënt die in elke 

instelling werd opgenomen (a)typisch was voor het maatschappelijke profiel in de tweede helft van 

de negentiende eeuw.26 In eerste instantie schetste Van den Abeele een beeld van het dagelijkse 

leven van de patiënt binnen de muren van beide krankzinnigeninstellingen en in welke mate dit 

verschillend was voor elke instelling. In tweede instantie werd het luik van de identiteit van de 

patiënt toegevoegd in functie van het beter begrijpen van dat dagelijkse leven. Specifiek voor Sint-

Alfons werden de Régistres médicales geraadpleegd om een sociaal-geografisch profiel te kunnen 

opstellen. Voor Van den Abeele was het belangrijk er een sociale studie van te maken. Voor dit 

onderzoek was het belangrijk te weten te komen wie er precies in Sint-Alfons werd opgenomen en 

aan welke vereisten een patiënt moest voldoen om te mogen worden opgenomen in een instelling 

voor welgestelde heren. Er werd geopteerd de focus te leggen op de heer als psychiatrische patiënt. 

Aangezien Van den Abeele reeds de periode 1857-1900 had onderzocht, werd ervoor gekozen de 

periode erna te behandelen namelijk 1900-1940. Tevens werd er in haar werk geen aandacht besteed 

aan de interne werking van de instelling. Om de positie van de psychiatrische patiënt beter te 

 

                                                             
25 V. VAN OVERSCHELDE. Tot herstel der krankheid van mijn zwakke geest is nodig. De psychiatrische praktijk in het Sint-Jozefshuis en het 

Maison de Santé te Gent door de Zusters van Liefde en Jozef Guislain (1808-1860). Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. (Promotor: prof. 

Dr. G. Deneckere), 2007, 168 p. 
26 V. VAN DEN ABEELE. Het sociaal-geografisch profiel van de opgenomen krankzinnigen en het dagelijks leven in twee Gentse 

mannengestichten, 1857-1900. (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 1997-1998, 3 dln., 162 p. (promotor: prof. Dr. 

J. Art). 
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kunnen begrijpen, moet deze interne werking gekend zijn. Wegens de afwezigheid van literatuur 

hieromtrent, werd hier ook onderzoek naar gevoerd. 

3. Methodologie en opbouw 

Voor de tijdsafbakening werd zowel voor een brede als enge periodisering gekozen. De brede 

afbakening is zowel van toepassing op de schets van het interne beleid van de instelling als de 

patiënt. De psychiatrische patiënt werd centraal gesteld en onderzocht voor de enge periode 1900-

1940. De onderzoeksresultaten van deze periode zullen daarna gekoppeld worden aan de resultaten 

van Van den Abeele voor de periode 1857-1900 om op die manier een evolutie van het profiel van de 

psychiatrische patiënt voor een eeuw te kunnen waarnemen en analyseren. Om deze evolutie over 

een eeuw beter te kunnen plaatsen, werd daarom voor dezelfde periode het beleid en de interne 

werking van de instelling onderzocht. Er dient wel te worden opgemerkt dat er hiaten in het betoog 

kunnen voorkomen bij van de chronologie bijvoorbeeld in het tweede hoofdstuk. Dat komt door de 

afwezigheid van relevant materiaal voor bepaalde aspecten in dit onderzoek. Deze informatie uit de 

bronnen werd daarom niet opgenomen in het betoog. Wat het bronnenonderzoek betreft, moet 

worden opgemerkt dat een eenzijdig narratief kan optreden. Door het private karakter van de 

instelling werd het bronmateriaal door de Broeders bewaard en beheerd waardoor andere 

archiefinstanties weinig tot geen materiaal ter beschikking hebben. 

 

Voor de profielanalyse van de patiënt werd net zoals bij Van den Abeele gebruik gemaakt van de 

Régistres médicale uit het AMDGG (Archief Museum Dokter Guislain Gent). Er dient wel een 

verschillende werkmethode te worden aangeduid. Van den Abeele heeft er in haar 

licentiaatsverhandeling voor gekozen om alle jaren te bekijken maar slechts een derde van de 

jaarlijks opgenomen patiënten werden opgenomen in haar analyse. In deze licentiaatsverhandeling 

werd een andere werkwijze gehanteerd. Wegens de grote hoeveelheid patiënten die werden 

opgenomen tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw -970 patiënten om precies te zijn- werd 

ervoor gekozen om te werken met een steekproef. Om de tien jaar werd één jaar volledig bestudeerd 

en geanalyseerd. Volgende jaren werden onder de loep genomen: 1901, 1911, 1921, 1931 en 1941. Er 

werd gekozen om te starten vanaf 1901 aangezien het onderzoek van Van den Abeele stopt in 1900. 

De medische dossiers die de individuele informatie bevatten van een bepaalde patiënt werden na 

een eerst prospectie buiten beschouwing gelaten aangezien deze dossiers ons te ver zouden leiden 

van de relevantie van dit onderzoek namelijk het algemene beeld van de patiënt die er verbleef. 

Enkel indien extra duiding wenselijk was, werd de informatie uit het persoonlijke dossier 

toegevoegd. 

 

Het bestand Sint-Alfons bevat zowel een reeks stamregisters voor de tweede helft van de 

negentiende eeuw als een reeks medische registers. De stamregisters of régistres matricules worden 

opgedeeld in een zestal registers, aangeduid met de letters A tot F. Er moet rekening worden 

gehouden met niet-overeenstemmende stamnummers en een herneming van de nummering. Deze 

stamregisters werden echter niet gebruikt voor dit onderzoek. De belangrijkste bron voor de 

profielanalyse van de patiënt waren de medische registers of régistres médicales waarvan het eerste 



 

  

register start in 1851. Daarna worden de medische registers aangeduid met een letter A (van 1865 tot 

1872) tot F (van 1905 tot 1910). De registers die daarna volgen, krijgen geen letter meer maar de 

nummers van de patiënten.27 

Daarnaast werd ook het APBLG (Archief Provincialaat Broeders van Liefde Gent) geraadpleegd 

voor de algemene werking van de psychiatrische instelling en haar afdelingen. 

Het betoog is opgebouwd uit vier hoofdstukken en een algemeen besluit. In het eerste hoofdstuk 

wordt een algemene geschiedenis van de psychiatrie geschetst. In een drietal onderverdelingen 

komen de eerste kiemen van de gestichtstherapie, de Belgische pioniers van de 

krankzinnigenverzorging en het statuut van de krankzinnige aan bod. Vanaf het tweede hoofdstuk 

start het eigenlijke onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de ontstaansgeschiedenis van campus Het 

Strop geschetst en wordt de interne werking van de psychiatrische instelling besproken. Hierbij is 

er oog voor zowel het personeel -respectievelijk de directeur, de broeders en de gestichtsarts- als de 

psychiatrische patiënt. Deze laatste komt echter passief aan bod door het weergeven van het 

dagelijkse leven en op welke manier de heren actief waren. Er werd aandacht geschonken aan de 

interne werking van de instelling en het personeel aangezien zij, parallel met de theorie van 

Majerus28, een betere inkijk kunnen geven in de dynamiek van de instelling en de positie van de 

patiënt. In het derde hoofdstuk wordt het profiel opgesteld van de gemiddelde patiënt die in Sint-

Alfons verbleef tussen 1900 en 1940. Dat zal gebeuren aan de hand van zowel een kwalitatieve als 

kwantitatieve analyse. Het hoofdstuk werd thematisch opgevat: de basisgegevens, de opname, de 

behandeling en het ontslag. Hierbij werden telkens een aantal parameters gehanteerd, in de meeste 

gevallen dezelfde als Van den Abeele, tenzij anders vermeld. In het vierde hoofdstuk, ten slotte, 

worden de onderzoeksresultaten van hoofdstuk drie gekoppeld aan de onderzoeksresultaten van 

Van den Abeele. Er zal worden nagegaan in hoeverre het volume van de totale patiëntenbestand en 

het profiel van de gemiddelde patiënt doorheen de tijd is veranderd. Ook dit hoofdstuk is 

thematisch opgevat: identiteit, opname en ontslag. 

  

 

                                                             
27 L. DE KEZEL. Op. cit., p. 7-8. 
28 B. MAJERUS. Op. cit., p. 26-27. 
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4. Ten slotte: over de gehanteerde terminologie 

Het begrip waanzin en de omgang hiermee werd niet alleen getekend door de tijd maar kreeg ook 

vorm doorheen de tijd. Waanzin kende een correlatie met milieu, tijd en de relatie tot derden.29 

Onder invloed van wat in Kosellecks termen Neuzeit werd genoemd, zou een groter deel van de 

bevolking overtuigd raken van het meer aardse karakter van geestesziekten. Krankzinnigheid werd 

niet louter meer gezien als een bovennatuurlijk onheil maar als een ziekte van de geest. 

Geestesziekten werden geseculariseerd en geneesbaar waardoor de mens opnieuw opgevoed kon 

worden. Krankzinnigheid is volgens Andrew Scull geen medische term ondanks het wel gebruikt 

werd door medici. Het werd een wijdverspreide term waarbij elke cultuur en maatschappij erkende 

dat er zoiets bestond als “een gezond verstand” en “onredelijkheid”. Krankzinnigheid kon opgevat 

worden als een sociaal feit waarbij de krankzinnige werd blootgesteld aan de gevolgen die een 

(mogelijke) stoornis met zich meebracht. De krankzinnige werd verplicht zich in een bepaalde cirkel 

voort te bewegen binnen de maatschappij. Durkheim opperde dat de manifestaties, bedoelingen, 

percepties en consequenties beïnvloed werden door de culturele en sociale context van een 

samenleving. Krankzinnigheid wordt volgens hem echter niet gecreëerd door het kleven van sociale 

labels, het is slechts een sociale constructie.30 Accenten van deze sociale constructie kunnen 

teruggevonden worden in de Parijse Mad Pride. Welke term er volgens Scull ook wordt aangehaald en 

gehanteerd, elke term gaat terug op de idee dat de rede is verstoord en geleid wordt door de 

humane passies die chaos creëren. 

Krankzinnigheid werd bijgevolg gebruikt in de meest brede zin van het woord: een woord dat 

niet alleen historisch gevormd werd in termen van de maatschappij en maatschappelijke omgang, 

maar ook het brede spectrum van gedrag.31 In de jaren 1940 werd de term krankzinnige nog frequent 

gebruikt net zoals het alternatief zinneloze en geesteskrankheid. In dit onderzoek werd er gepoogd het 

discours van de geraadpleegde literatuur en bronnen zo veel mogelijk over te nemen aangezien 

mijns inziens deze letterlijke overname de eigentijdse mentaliteitsgeest weerspiegelt. Frijhoff 

benadrukte dat mentaliteit slechts indirect kan benaderd worden via gedrag, taal en andersoortige 

culturele keuzen.32 Afwisselend wordt naast krankzinnige en de neutrale term de patiënt ook gebruik 

gemaakt van de heer of de heren. Zo werden de bewoners van Sint-Alfons door de Broeders aangeduid. 

Enige nuancering is wel geboden: beschrijvingen geven slechts één perspectief van waaruit de 

werkelijkheid wordt beschouwd. Deze dienen te worden ingepast in een algemeen kader.33 

  

 

                                                             
29 M. FOUCAULT. Geschiedenis van de waanzin […], p. 214-217. 
30 Aangehaald in: A. SCULL. Madness: a very short introduction. Oxford University Press, , 2011, p. 2-3. 
31 J. MORAN en L. TOPP. Introduction. Interpreting psychiatric spaces. In: L. TOPP, J.E. MORAN and J. ANDREWS. Madness, architecture 

and the built environment. Psychiatric spaces in historical context. Routledge, 2007, p. 4. 
32 W. FRIJHOFF. Impasses en beloften van de mentaliteitsgeschiedenis. In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 10 (1984), 36, p. 406-437. 
33 C. LORENZ. De constructie van het verleden: een inleiding in de theorie van de geschiedenis. Meppel, Uitgeverij Boom, 2002, p. 37. 
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Hoofdstuk 1  

Omgang met krankzinnigheid 

1.1 De eerste kiemen worden gelegd: de gestichtstherapie 

De moderniteit bracht nieuwe modellen en paradigma’s omtrent krankzinnigheid met zich mee. De 

oude humorenleer begon aan belang te verliezen en de focus verschoof naar het lichaam. Foucault 

beschouwde dat als een uitwerking van een meer hechte relatie tussen arts en patiënt. Deze eerste 

zal zijn vraag herformuleren: in plaats van “Wat heeft u?” werd die vervangen door de vraag “Waar 

heeft u pijn?”34 Somatici beschouwden de krankzinnige als een ontregelde machine in een staat van 

delirium.35 

 

Voor de achttiende eeuw was er geen sprake van psychiatrie. De verzorging van zieken en 

krankzinnigen was de verantwoordelijkheid van de familie, de steden en de Kerk. De maatschappij 

kende een grote afkeer ten opzichte van gekken. Voor de familie betekende een krankzinnig 

familielid een schande en weigerden zij hem/haar naar een gesticht te sturen. De gek werd 

opgesloten, geïsoleerd en raakte gemarginaliseerd.36 Foucault sprak echter van een veranderlijke 

houding tegenover de krankzinnige reeds vanaf de zestiende eeuw. Hierbij speelden beschaving en 

cultuur een cruciale rol.37 

 

Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw veranderde de houding tegenover geesteszieken. 

Onder invloed van het verlichtingsdenken werd er gereageerd tegen de mensonwaardige 

behandeling van krankzinnigen die werden opgesloten in gevangenissen waar ze werden 

vastgeketend, verwaarloosd en te kijk gezet. Dankzij de bijdrage van de verlichte geesten zou een 

nieuwe wind waaien doorheen Europa.38 

 

 

                                                             
34 M. FOUCAULT. Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik. Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2008, p. 7. 
35 R. PORTER. Madness. A brief history. Oxford, Oxford University Press, 2002, p.125. 
36 E. SHORTER. Een geschiedenis van de psychiatrie: van gesticht tot Prozac. Ambo, 1997, p. 13. 
37 M. FOUCAULT. Geschiedenis van de waanzin […], p. 214-215. 
38 G. VAN DEN BERGHE. De geboorte van de psychiatrie. Joseph Guislain. In: 

<http://www.serendib.be/artikels/degeboortevandepsychiatrie.htm> geraadpleegd op 19/03/2015. 

http://www.serendib.be/artikels/degeboortevandepsychiatrie.htm
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1.1.1 Een nieuwe sociale politiek onder invloed van het verlichtingsdenken 

 

Vanaf de Verlichting veranderde de positie van de Kerk ten opzichte van de maatschappij. Onder 

invloed van het verlichtingsdenken won de idee dat de staat mee moest instaan voor de gezondheid 

van haar burgers aan belang. De relatie Kerk-samenleving had sinds de reformatie een deuk 

gekregen maar ondanks de verzwakte positie van de Kerk bleef godsdienst een belangrijke factor in 

het dagelijkse leven. Met het verlichtingsdenken kwam een radicale breuk tussen enerzijds de Kerk 

en anderzijds het geloofsleven en de maatschappij. Dat resulteerde in de verzelfstandiging van de 

rede naast het geloof en de godsdienst; de rede was niet langer meer ondergeschikt aan het geloof. 

Invloedrijke personen zoals de Oostenrijkse Maria-Theresia en de Oostenrijkse keizer Jozef II 

pleitten voor de ondergeschiktheid van de Kerk aan de Staat. Vanaf het midden van de achttiende 

eeuw werden een aantal maatregelen getroffen om de machtspositie van de Kerk te verzwakken. 

Het edict van 1753 stelde een einde aan de zogezegde dode hand: kerkelijke instellingen konden niet 

langer goederen verwerven. Twee decennia later werd een verbod op het betalen van een 

bruidsschat bij intredende religieuzen opgelegd. In 1783 liet Jozef II een decreet uitvaardigen dat 

bepaalde dat religieuze orden moesten worden opgeheven omdat ze nutteloos zouden zijn voor de 

maatschappij. Enkel instellingen die instonden voor het onderwijs en de verpleging konden blijven 

voortbestaan. De verlichte vorst had de intentie de verzorgingssector volledig over te dragen naar 

de staat want, zo ging de redenering, een staat moest instaan voor het welzijn van haar bewoners 

dus ook voor haar gezondheid. De beslissingen van Jozef II zorgden voor conflicten tussen de 

plaatselijke overheden en de kloostergemeenschappen die verantwoordelijk waren voor een aantal 

gasthuizen. Tussen 1870 en 1865 werden ca. 182 nieuwe congregaties opgericht waarvan elf 

mannencongregaties en 71 vrouwencongregaties in België, goed voor 9858 mannelijke en 44 653 

vrouwelijke religieuzen in 1920. De oude orden en congregaties konden de draad terug oppikken en 

doorgaan met hun taken.39 

 

De gezondheid van de bevolking diende verbeterd te worden, besmettelijke ziektes en epidemieën 

moesten worden bestreden. Deze gedachte kaderde in een algemene sociale politiek die haar focus 

legde op de beheersing van geboorte, ziekte en dood. De Franse Revolutie bracht de voorbereiding 

van het verlichtingsdenken in een versnellingsdynamiek. De voorgenomen tabula rasa-gedachte zou 

de kloosters en liefdadigheidsinstellingen benadelen. In december 1789 zouden de eerste wetten 

worden uitgevaardigd die de bevoegdheid over de ziekenzorg overdroeg. Kerkelijke goederen 

werden genationaliseerd en religieuze orden, congregaties en broederschappen werden officieel 

opgeheven.40 Aan het eind van de achttiende eeuw poogde de Nationale Conventie een drastische 

laïciseringspolitiek door te drukken: de bezittingen van kloosters en andere 

liefdadigheidsgestichten werden geconfisqueerd en verkocht. Op grond van de wetten van 1796 

werd de openbare onderstand lokaal georganiseerd. Gemeenten waren vrij om een Bureel van 

Weldadigheid en een Commissie van Burgerlijke Godsdiensthuizen op te richten. De commissie stond in 

voor de verzorging van bejaarden, wezen, zieken en andere behoeftigen. Door de lokale organisatie 

 

                                                             
39 R. STOCKMAN. Pro Deo. De geschiedenis van de christelijke gezondheidszorg. Leuven, Davidsfonds, 2008, p. 90-93. 
40 R. STOCKMAN. Op. cit. p. 91. 
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stonden de Commissie en de lokale overheden in direct contact met elkaar: alle voorstellen moesten 

door de gemeente worden goedgekeurd. De poging tot laïcisering zou echter geen succes worden: in 

tijden van crisis bleken de broeders en zusters onvervangbaar dankzij hun kennis en goede 

reputatie bij de bevolking. Op vele plaatsen zouden de zusters in burger opnieuw aan de slag gaan. 

Daarnaast verloor de laïciseringspolitiek aan kracht door de afwezigheid van voldoende financiële 

middelen en het concordaat tussen Napoleon Bonaparte en paus Pius VII.41 Vanaf 1801 werd 

afgesproken dat Kerk en Staat elkaar zouden gaan respecteren en kwam er meer duidelijkheid. Het 

rooms-katholicisme werd aanvaard als de godsdienst van de meerderheid van de bevolking, de 

bisdommen werden opnieuw ingedeeld en om de geconfisqueerde goederen te compenseren 

werden de priesters vanaf dan betaald.42 

 

1.1.2 De Europese toestand in de achttiende eeuw 

Engeland 

Engeland was de eerste die reageerde tegen de ongedifferentieerde opsluiting van geesteszieken. 

Een drietal personen waren hierbij van belang: William Battie, de eerste geneesheer die pleitte voor 

de behandeling van een zieke in een instelling. Het verplegen van geesteszieken in een instelling 

zou therapeutische voordelen met zich meebrengen. In het verlengde van zijn visie stichtte Battie in 

1751 het Saint Luke’s Hospital te Londen. Hij sprak reeds medio achttiende eeuw over een moral 

managment of the insane, wat later zal worden opgepikt in Guislains traitement moral. Wat tijdens de 

eerste helft van de twintigste eeuw populair zal worden binnen de psychiatrische discipline, werd 

reeds door Battie verwoord. Hij claimde dat een isolatiekuur de oplossing was om de geesteszieke te 

genezen. Onder Francis Willis zal de morele behandeling verdere uitbreiding kennen door de 

dwangmiddelen te weren bij de gekke vorst George III. William Tuke, ten slotte, zal de morele 

behandeling in de praktijk omzetten. De instelling lag in een landelijke omgeving waar rust heerste. 

De bijdragen van deze drie mannen zorgden ervoor dat de morele behandeling van geesteszieken in 

Engeland op de kaart werd gezet.43 Op het continent zouden twee landen voor een nieuwe beweging 

zorgen: Frankrijk en Duitsland. 

Frankrijk 

Voor Frankrijk zijn twee figuren van fundamenteel belang: Philippe Pinel en Jean-Etienne Esquirol. 

Pinel bracht drie pijlers met elkaar in verband: de correlatie tussen omgang, orde en gemeenschap 

enerzijds, de relatie arts-patiënt anderzijds en het aspect arbeid als toegevoegde waarde. In 

hoeverre de relatie arts-patiënt moet worden opgevat, is onduidelijk. Dit hiaat zou echter aangevuld 

kunnen worden met de visie van Foucault. Hij opperde een verstarde blik van de arts op de patiënt. 

Opnieuw komt de factor gemeenschap aan bod, wat ook van belang is in het betoog van Foucault. 

Een discours wordt gevormd doorheen en door de tijd. Pinel was diegene die het hokjesdenken naar 

 

                                                             
41 G. DENECKERE. Het Gentse Sint-Vincentiusziekenhuis. De Zusters van Liefde en de ziekenzorg te Gent van 1805 tot heden. Zusters van 

Liefde van Jezus en Maria, Gent, 1997, p. 10-12. 
42 R. STOCKMAN. Op. cit, p. 92. 
43 R. STOCKMAN. Van nar tot patiënt. Een geschiedenis van de zorg voor geesteszieken. Leuven, Davidsfonds, 2000, p. 65-67. 
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voren bracht en de gekken een etiket opkleefde. Dit komt ook terug in de visie van Foucault: mede 

door deze hokjes ontstaat een verkeerde interpretatie en wordt dit discours extra gekleurd door de 

individuele ideologie.44 Pinel koos voor een eenvoudig systeem waarbij hij vier groepen creëerde: 

enerzijds manie en anderzijds dementie. Beide categorieën werden nogmaals opgedeeld. Binnen 

manie kon er sprake zijn van de eigenlijke manie ofwel melancholie. Hij creëerde de nieuwe 

categorie manie sans délire dat later bekend zou staan als folie raisonnante. Deze nieuwe categorie van 

krankzinnigen zouden hun krankzinnigheid te danken hebben aan slechts een oorzaak.45 Voor 

dementie was een tweedeling van dementie als resultaat van een aftakelingsproces en een 

genetisch, aangeboren afwijking.46  

Esquirol werkte de ideeën van zijn leermeester verder uit. Zo maakte hij een onderverdeling van 

types voor melancholie: lypémanie en monomanie. Hij legde hierbij de nadruk op de psychologische en 

sociale aanleidingen. Monomanie werd gebruikt bij de benoeming van gedeeltelijke krankzinnigheid 

gecombineerd met affectieproblemen. Onder deze noemer vallen volgens Esquirol kleptomanie, 

nymfomanie en pyromanie. Centraal in de werkwijze van Esquirol stond de observatie van de 

krankzinnige patiënten.47 Dat zou later ook terugkeren in de traitement moral van Guislain. 

Duitsland 

1805 werd voor Duitsland als het begin van de psychiatrie beschouwd. De discipline psychiatrie kende 

ook hier haar oorsprong. Het ontstaan van de psychiatrie was het resultaat van twee stromingen: 

somatici en psychici. De eerste groep beweerde dat de oorzaak van geesteszieken terug te vinden 

was in zowel zichzelf als de maatschappij. De ziel kon enkel door externe factoren negatief worden 

beïnvloed. Een fysieke pijn veroorzaakte een psychische storing. De tweede groep leunde meer aan 

bij de morele behandeling waarbij een verband werd gezocht tussen religie en de geestelijke 

stoornis.48 Ook deze gedachte zal Guislain beïnvloeden bij de vorming van zijn morele 

behandelingstheorie. In tegenstelling tot Frankrijk en Engeland, was de Duitse psychiatrie 

verbonden aan de universiteiten en hun wetenschappelijk onderzoek omtrent de menselijke geest. 

Deels daardoor veroorzaakte dit heel wat controverses omtrent theorievorming.49 Vanaf de tweede 

helft van de negentiende eeuw werd de term zenuwzieken couranter, voornamelijk in de 

privéklinieken.50 

  

 

                                                             
44 P. VEYNE. Foucault. De denker, de mens. Kampen, Uitgeverij Klement, 2010, p. 51-52. 
45 R. PORTER. Madness. […], p.132. 
46 R. STOCKMAN. Van nar tot patiënt. […], p.67-69. 
47 R. PORTER. Madness. […], p.134. 
48 R. STOCKMAN. Van nar tot patiënt.[…], p. 71-73. 
49 R. PORTER. Madness. […], p.139. 
50 E. SHORTER. Op. cit. Ambo, 1997, p. 93. 
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1.2 De pioniers van de krankzinnigenverzorging in België tijdens de 

lange negentiende eeuw 

De eerste initiatieven die zouden leiden tot de hervorming van het krankzinnigenwezen in België 

werden in de stad Gent genomen. Deze handelingen waren aanvankelijk geen pionierswerk maar 

een algemene trend tot humanisering die in geheel Europa aan de gang was. De hervormingen die te 

Gent werden doorgevoerd, hadden aan de basis gelijklopende overtuigingen en idealen. De 

overtuiging was zo groot dat er gestreefd werd een stempel te drukken op het gehele Belgische 

inrichtingswezen.51 

1.2.1 Petrus Jozef Triest (1760-1836) 

 

De aanloop 

Petrus Jozef Triest werd als negende van veertien kinderen geboren op 31 augustus 1760. Tijdens 

zijn kinderjaren verhuisde hij naar Brussel waar hij op jonge leeftijd geconfronteerd werd met de 

verpleging van geesteszieken. Aan het eind de jaren 1770 studeerde hij aan de humaniora van Geel 

en twee jaar later studeerde hij in Leuven af in de Wijsbegeerte en Letteren. Vervolgens deed hij op 30 

oktober 1782 zijn intrede in het seminarie van het aartsbisdom te Mechelen waar hij samen met zijn 

jongere broer werd voorbereid op het priesterschap. Hij werd achtereenvolgens naar Asse, 

Mechelen en Ronse gestuurd. In 1802 zou hij tot pastoor worden benoemd in de gemeente Ronse. 

Wegens het negeren van orders en de weigering tot het afleggen van de eed van trouw en 

gehoorzaamheid aan de wetten van de Franse Republiek, zou Triest worden ontslagen als priester 

van de gemeente en moest noodgedwongen naar Lovendegem worden overgeplaatst.52 

 

Aan het begin van de negentiende eeuw was Triest overtuigd om zich in Lovendegem in te zetten 

voor de minderbedeelden. Als lid van het Armenbestuur werd de priester betrokken bij de zorg voor 

zijn arme parochianen. Gedurende zijn hele loopbaan zou Triest een continu gevecht voeren tegen 

armoede en de gevolgen die deze met zich meebracht. Ook vanaf zijn preekstoel maande hij zijn 

parochianen aan zich te weren tegen de demonen van het leven. Hij kon de klus onmogelijk op zijn 

eentje klaren. Al snel wist hij de Armenkamer en de Kerkraad te overtuigen om hem in zijn 

materiële noden te voorzien. Toch kon hij aan de slag met een drietal medewerksters. Deze vrouwen 
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hadden een eenvoudige vorming genoten, slechts een minderheid van de dames kon lezen en 

schrijven.53 

 

De priester was ambitieus en wist nog een stap verder te gaan. Naast het zorgen voor weeskinderen 

zou Triest zich samen met zijn medewerksters ook gaan inzetten voor de armen en zieken. Triest 

zou zijn nieuwe stichting laten aansluiten bij de prestigieuze congregatie Dochters van Liefde die 

reeds waren opgericht in 1633 aangezien de oprichting van nieuwe en eigen kloostercongregaties 

nog verboden was. Zijn aanvraag werd door de bisschop goedgekeurd.54 

1807 als sleuteljaar 

Voor de Franse Revolutie telde de stad Gent een veertigtal kleine charitatieve instellingen. De 

meesten dateerden uit de 13e en 14e eeuw en waren voornamelijk in handen van kloosters. De Franse 

Revolutie schafte het Edict van Keizer Karel uit 1531 af: de stedelijke weldadigheid werd niet langer 

meer georganiseerd door de Armenkamers. De organisatie kwam in handen van de Commissies van 

de Burgerlijke Godshuizen en de Weldadigheidsbureaus. Die konden beschikken over de goederen 

van de kloosters en burgerlijke inrichtingen maar moesten hun charitatieve werk verderzetten. Er 

waren echter problemen met het financiële beheer: er was personeel tekort en lekenverplegers 

waren veeleisender dan de religieuzen. Rond 1800 zou er echter verandering komen in de situatie: 

de benoeming van de commissieleden werd overgedragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken 

die daarbij geholpen werd door de departementsprefect. Er bleven echter problemen bestaan rond 

het financiële beheer en de benoeming van nieuwe directeurs voor de instellingen. Op 1 juli 1807 

werd het Comité d’ordre et d’économie opgericht. Die diende geregeld te informeren naar de goederen 

die elk gesticht nodig had en het comité moest hen hierbij adviseren hoe zij deze goederen konden 

verwerven. Triest werd een van de zes leden waardoor hij de kans kreeg om de interne 

samenstelling en de inkomsten van de liefdadigheidsinstellingen grondig kon bestuderen en 

aanpassen.55 

 

Aan het eind van 1807 zou Triest dus de spilfiguur worden van het Gentse liefdadigheidswezen. 1807 

werd hét jaar voor de priester. Triest werd een van de zes leden van de nieuw opgerichte Comité 

d’ordre et d’économie in Gent, werd benoemd tot directeur van het burgerlijk hospitaal in de Bijloke, 

maakte deel uit van de Commissie van de Burgerlijke Godshuizen en kreeg de functie van directeur 

in het Bureau voor vondelingen en verlaten kinderen.56 In datzelfde jaar werd hij mede 

verantwoordelijk voor twaalf kleinere Gentse Godshuizen. Triest was de stichter van vier 

congregaties: de Zusters van Liefde, de Broeders van Liefde, de Broeders van Sint-Jan de Deo en de 

Zusters Kindsheid Jesu.57 De Broeders van Liefde zetten zich in voor de armen, de blinden, de 

doofstommen, de krankzinnigen, de misbedeelden en de vondelingen. Daarnaast waren ze ook 

bekwaam in de verzorging en onderwijzing van mentaal gehandicapten en abnormalen.58 Tussen 
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1857 en 1938 zal de congregatie een van de belangrijkste actoren van de psychiatrie in België zijn. In 

deze periode zullen zij tien psychiatrische instellingen oprichten.59 

 

De verzorging van de oude mannen in de Bijloke liet te wensen over en Triest ging over tot de 

oprichting van de Hospitaalbroeders van de Heilige Vicentius. Deze groep van vijf eenvoudige jonge 

mannen stonden in voor de verzorging van de ouderlingen. Op 23 november 1809 werden door Mgr. 

De Broglie de Regels voor de Broeders van de Heilige Vincentius goedgekeurd.60 Pas in 1811 zou de 

Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius vaste vorm krijgen vanwege de toenmalige politieke 

toestand; Tiest moest zich tevreden stellen met een lokale erkenning in plaats van een erkenning 

door de overheid.61 

De verzorging van de geesteszieken 

Naast de verzorging van de ouderlingen in het hospitaal van de Bijloke zond Triest zijn broeders 

naar de kelders van het Geraard de Duivelsteen waar sinds medio zeventiende eeuw de minder 

gevaarlijke zieken werden gevangen gehouden. De verzorging liet te wensen over. Geesteszieken 

werden gevangen gezet zonder enige vorm van verzorging. De bewakers waren meestal ex-

gedetineerden. Het gebeurde meermaals dat een ex-gedetineerde een patiënt fysiek te lijf ging en 

deze laatste aan zijn verwondingen overleed. De infrastructuur was allesbehalve geschikt voor de 

verzorging van de patiënten. Zij werden in de kelders van het erbarmelijke Geraard de Duivelsteen 

vastgeketend. Guislains bezoek aan het Geeraard de Duivelsteen had hem diep geraakt: “Slecht 

verzorgde zieken, walgelijk, bedekt met ongedierte, opgesloten in hokken waarvan de onreinheid ieder 

denkbeeld te boven gaat. […] Slecht gevoed, beroofd van alle troost, verlaten, vergeten zelfs van hun 

bloedverwanten en hun vrienden, sterven zij op het einde van een ellendige wijze, bij gebrek aan zorgen en 

bijstand.”62In 1815 zullen priester Triest en zijn Broeders de boeien van de gevangenen breken en hen 

overplaatsen naar het vroegere Alexianenklooster, ook wel Cellebroeders genoemd. Dat klooster lag 

aan de Houtlei waar verschillende afdelingen werden ingericht volgens de principes van dokter 

Guislain: een voor debiele patiënten, een voor rustige patiënten, een voor de onrustigen en een voor 

hen die aan hun herstel bezig waren. 63 Na deze ingreep konden, na goedkeuring van de stad Gent, de 

patiënten worden overgebracht.64 Vanaf 1857 zouden zo’n 294 zieken ondergebracht worden in het 

nieuwe gesticht in de Palinghuizen aan de Brugse Poort, in de volksmond ook wel Saint-Guislain 

genoemd.65 
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Drie jaar nadat de Broeders de ketens van de gevangenen in het Geraard de Duivelsteen los hadden 

gemaakt, vaardigde Willem I op 11 april 1818 een Koninklijk Besluit uit waarin een voor die tijd zeer 

moderne kijk op de verzorging van waanzinnigen werd uiteen gezet. Naast een meer menswaardige 

omgang en behandeling was er in het Besluit ook ruimte voor hoop op genezing. De organen van de 

Burgerlijke Godshuizen kwamen onder de hoede van de provinciale overheid.66 

1.2.2. Jozef Guislain (1797-1860) 

“De ziekte waarbij de mens zichtzelf niet meer begrijpt, laat staan 
de maatschappij” –Jozef Guislain. 

Guislain zal pas in de jaren 1820 ten tonele verschijnen wanneer hij in 1828 tot hoofdgeneesheer van 

de Gentse krankzinnigengestichten wordt benoemd. Deze benoeming had hij mede te danken aan de 

zijn deelname aan de prijsvraag die door de Société des Beaux-Arts de Bruxelles in 1824 werd 

uitgeschreven. Als zoon van een architect was deze opdracht hem op het lijf geschreven. De 

prijsvraag bestond uit het uittekenen van een bouwontwerp voor een instelling waar geesteszieken 

terechtkonden. Dit ontwerp zou later gepubliceerd worden onder de titel Traité sur l’aliénation et les 

hospices des aliénés waarin hij te kennen gaf een médecin par état, architecte par goût te zijn.67 Tien jaar 

nadat Triest en de Broeders de ketens van de waanzinnigen in het Geraard de Duivelsteen hadden 

gebroken, werd Guislain tot hoofdgeneesheer aan de Gentse krankzinnigeninstellen benoemd. 

Dankzij zijn benoeming kon hij de theorie in de praktijk brengen. 

 

Korte biografie 

Jozef Guislain werd geboren op 2 februari 1797 te Gent in een familie van gegoede Gentse burgerij. 

Twee elementen zullen van belang zijn voor de vorming van zijn persoonlijkheid: ten eerste telde 

zijn familie heel wat architecten en kunstenaars en ten tweede was zijn opvoeding Frans 

georiënteerd. Deze twee elementen waren van belang voor de uitgebreide aandacht die hij later zou 

besteden aan de infrastructuur waarin geesteszieken werden opgevangen. Beïnvloed door het 

gedachtengoed van Philippe Pinel behaalde hij in 1819 de titel van doctor in de geneeskunde aan de 

Rijksuniversiteit Gent. Dankzij het werk Traité sur l’aliénation mentale et sur les hospices d’aliénés dat de 

medische prijsvraag van Amsterdam won, kwam hij in contact met kanunnik Triest. Deze 

samenwerking legde de basis voor een omwenteling in de zorg en omgang met krankzinnigen. Mede 

dankzij Guislains inspanningen kon de Kerk zich verzoenen met de nieuwe burgerlijke samenleving 

en zich focussen op het belang van de maatschappij.68 
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Vanaf 1836 had hij zich verkiesbaar gesteld voor de Gentse gemeenteraad. Zes jaar later zou hij 

uiteindelijk verkozen worden en nog een jaar later werd hij aangesteld als hoofdgeneesheer van een 

aantal Gentse krankzinnigeninstellingen waaronder Het Strop. Guislain stelde een intern reglement 

op voor de Gentse instellingen. Het reglement uit 1829 legde grote nadruk op een correcte 

behandeling van de zieken zowel op vlak van hygiëne als voeding.69 In 1851 vaardigde Guislain 

samen met kanunnik De Decker en Vader Aloïsius een officieel regelement uit dat 128 artikelen 

telde. Deze was gebaseerd op de krankzinnigenwet van 18 januari 1850. De Broeders kregen echter 

een verkorte versie.70 Een verkorte versie is te consulteren in de archieven van de Broeders van 

Liefde. In deze versie wordt onder meer de nadruk gelegd op het belang van samen te eten. Verder 

mochten krankzinnigen nooit zonder toestemming van de geneesheer uit de instelling worden 

ontslagen en indien de familie dat wel deed, was dit op hun eigen verantwoordelijkheid. 

Onbevoegden mochten de instelling niet betreden, tenzij met toestemming van “de heer 

commissaris” of van de hoofdgeneesheer. Familie en kennissen mochten op visite komen om de 

toestand van hun familielid met de directeur en de hoofdgeneesheer te bespreken. Meermaals per 

dag werd de algemene toestand van de instelling gecontroleerd. De verplegers werden belast met de 

verantwoordelijkheid over hun patiënten, ze werden verplicht bij elke behandeling van hun patiënt 

aanwezig te zijn, en moesten ervoor zorgen dat geen enkele patiënt kon ontsnappen. De verpleger 

mocht nooit de spot drijven met een patiënt en hem niet aanzetten tot “belachelijke bedrijven”.71 

 

Guislain was niet alleen gestichtsarts, docent aan de universiteit Gent en gemeenteraadslid, 

daarnaast bezocht hij als inspecteur de verschillende gestichten in België, zetelde in de examenjury, 

was lid van de Raad van Openbare Gezondheid en de Hoge Verbeteringsraad van het hoger 

onderwijs, was stichter en voorzitter van de geneeskundige maatschappij te Gent en bestuurder van 

de Burgerlijke Godshuizen.72 

De morele behandeling 

De meest vernieuwende gedachte was dat geesteszieken geneesbaar waren. Religieus geïnspireerde 

leken keerden zich medio achttiende eeuw af van de gedachte dat brutale dwangmiddelen en 

fysieke middelen zoals aderlatingen, purgeer- en braakmiddelen de oplossing tot genezing boden. 

Deze fysieke middelen werden ingeruild voor psychologische middelen. De geesteszieke werd uit 

zijn omgeving gehaald om genezing te bespoedigen, een vriendelijke en zachtaardige behandeling 

was geboden, het vertrouwen van de geesteszieke moest worden gewonnen door middel van direct 

persoonlijk contact en er moest worden ingespeeld op hun emoties en rede. Het belangrijkste 

middel om de geesteszieke te genezen was het asiel en de centrale rol van de geneesheer. Deze 

laatste poogde de waanideeën van de geesteszieke te doorbreken door middel van het uitstralen van 

autoriteit, het opleggen van arbeid en andere activiteiten die verstrooiing moesten brengen.73 
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Le traitement moral die Guislain voor ogen had, hield een behandeling van de menselijke geest in met 

behulp van psychologische middelen. De menselijke geest bevat verschillende functies waarvan bij 

een geesteszieke een aantal functies zijn aangetast die mede door therapie konden worden hersteld. 

Hiervoor is een wisselwerking van lichaam en geest van cruciaal belang. Het geestelijke was voor 

Guislain zowel de werking van de hersenen als orgaan en als de werking van de geest. Als de geest 

uit balans raakte, moest de storing in de hersenen worden gezocht. Verandering van deze toestand 

kon enkel optreden indien nieuwe gewaarwordingen of impulsen werden teweeggebracht. Deze 

morele behandeling werd opgedeeld in twee categorieën hulpmiddelen: verstrooiing en 

verbeelding. Bij deze eerste groep werden middelen ingezet om het fysieke in beweging te brengen. 

Een voorbeeld hiervan was de rotatiestoel waarbij de snelle beweging een gunstig effect zou hebben 

gehad op het centrale zenuwstelsel en dus de geestelijke toestand van de patiënt. Via de verbeelding 

probeerde men via redeneringsoefeningen de geesteszieke aan te tonen dat zijn redenering niet 

strookte met de realiteit en wat als normaal werd beschouwd. Er kon ook worden gepoogd in te 

spelen op de gemoedstoestand van de patiënt zowel in positieve als in negatieve zin. Soms hielp het 

om de patiënt te confronteren met negatieve gevoelens om zo sterker te worden.74 Zo kon 

bijvoorbeeld een patiënt die dacht benen van glas te hebben een schop tegen zijn schenen krijgen 

om hem het tegendeel te bewijzen.75 

Le traitement moral zorgde voor de introductie van nieuwe begrippen in het belang van het 

individu. De gekke is zelf niet schuldig aan zijn labiele emotionaliteit maar moest in zichzelf zich 

bewust zijn dat zijn krankzinnigheid de gemeenschap en zijn moraal in verwarring bracht en dat hij 

hiervoor gestraft kan worden. Alvorens orde op zaken te kunnen stellen, moest eerst de focus 

gelegd worden op de angst in de strikte moraal. Angst zal niet langer meer worden gebruikt ter 

fixatie maar als bestraffing. Het belang van straffen wordt als volgt verwoord: 

« N’employez pas les consolations, car elles sont inutiles; n’ayez pas recours aux 

raisonnements, ils ne persuadent pas. Ne soyez pas triste avec les mélancoliques, votre 

tristesse entretiendrait la leur ; ne prenez pas avec eux un air de gaieté, ils en seraient blessés. 

Beaucoup de sang-froid, et quand cela devient nécessaire, de la sévérité. Que votre raison soit 

leur règle de conduite. Une seule corde vibre encore chez eux, celle de la douleur ; ayez assez 

de courage pour la toucher. »76 
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Naast het straffen van de patiënt stond ook de heropvoeding op de agenda. Het centrale idee van de 

morele behandeling is de patiënt onder invloed te brengen van de arts-psychiater en de genezing te 

bevorderen mede door aanmoedigende woorden en wijze raad. Daarnaast hanteerde de arts-

psychiater ook een fysieke methode waarbij medicatie slechts ter supplement werd aangeboden.77 

De rol van de arts-psychiater was echter een van wijze raadgever en niet als wetenschapper of 

genezer.78 

In de zoektocht naar de oorzaken van geestesziekten had Guislain ook oog voor de maatschappelijke 

veranderingen waaronder industrialisatie en urbanisatie. Guislain geloofde dat mede door de 

welvaart die door deze fenomenen werd gecreëerd het individu lusteloos werd. Armoede was geen 

directe oorzaak maar kon wel aanleiding geven tot psychologische problemen: armoede verzwakte 

het organisme waardoor een depressie kon worden uitgelokt. De westerse beschaving bracht te veel 

excessen van plezier waardoor de mensheid minder bestand was tegen periodes van tegenspoed.79 
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1.3 Het statuut van de krankzinnige 

1.3.1 België tijdens de negentiende eeuw. De krankzinnige te midden van een 

veranderlijke maatschappij 

De katholieke Kerk had tijdens de Franse Revolutie een moeilijke periode meegemaakt en had een 

deel van haar macht moeten inleveren. De Kerk ging op zoek om een deel van haar wereldlijke 

macht opnieuw te herstellen en opnieuw actief te worden binnen een maatschappelijke context. Het 

liberale bestel zou hierbij een kans bieden op het domein van de caritas. De zorg om armen en 

zieken was vanouds een evangelische activiteit en mede hierdoor kon de Kerk zich met haar 

ondergeschikte groeperingen opnieuw inschakelen in de welzijnsstaat. Dat had zij te danken aan het 

feit dat er geen andere geïnteresseerden waren en daarnaast speelde de economische factor ook een 

rol. Jozef Guislain zou deze laatste reden hebben aangehaald wanneer hij voor het antiklerikale 

stadsbestuur van Gent de verdediging van de Broeders van Liefde op zich nam.80 

 

De kerkelijke hiërarchie liet zich voelen tot het laagste niveau van de ziekenzorg. Op zowat alle 

vlakken hadden de religieuze oversten het laatste woord. Aan het begin van de negentiende eeuw 

functioneerde een hospitaal voor ongeneeslijk zieken in de eerste plaats als een asiel. De zieken 

konden ondanks de komst van een arts niet rekenen op genezing. De slechte reputatie van de 

hospitalen bezorgde hen de bijnaam antichambres du cimetière door de onhygiënische 

omstandigheden en het karige voedsel. Daar zou pas na 1850 en de start van de medicalisering 

verandering in komen.81 

De maatschappelijke structuren veranderden mede door de doorbraak van de eerste industriële 

revolutie. België was na Groot-Brittannië het eerste land dat op de industriële trein sprong. Dat 

zorgde voor een revolutie in de sector van de zware industrie en veroorzaakte een vertienvoudiging 

van de productie. De economische expansie veroorzaakte een tanende landbouwsector, een 

overaanbod aan proletariërs, een bevolkingsstijging en emigratie. Sociale rechtvaardigheid was 

afwezig in een maatschappij waar enkel belang werd gehecht aan winst en economische 

rentabiliteit.82 In deze kapitalistisch geworden maatschappij werd waanzin beschouwd als een vorm 

van nutteloosheid waardoor het onmogelijk was bij te dragen aan de vooruitgang.83 Guislain achtte 

in een van zijn bijdrages de westerse beschaving verantwoordelijk voor de psychologische 

instabiliteit. Dat kan gekoppeld worden aan het vervallen van het religieuze kader in wat Foucault 

gelukkige tijden noemt. Een verandering in het religieuze kader veroorzaakte ongeloof en 

zelfverwijten bij de eigentijdse bevolking. De moderne tijd maakte het religieuze tot een abstracte 
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idee wat volgens Foucault resulteerde in een leeg leefmilieu. Het heden, dat ten tijde van de gelukkige 

tijden nog positief werd benaderd, werd nu omgeven door een kring van tijdelijkheid. Het was in dit 

vacuüm waarin de menselijke onrust kon zegevieren.84 

1.3.2 De krankzinnigenwetgeving van 1850: een evenwichtsoefening tussen de 

bescherming van de publieke orde en het belang van de krankzinnige 

In de loop van de negentiende eeuw ging een verschuiving van folie naar maladie mentale gepaard 

met de hoop op de genezing van de patiënt. Medelijden om het lot van de krankzinnige en de hoop 

op genezing zorgden voor een stroomversnelling in de behandelingsmethoden. Deze verandering 

zorgde voor een complexe evenwichtsoefening tussen inclusie en exclusie van de krankzinnige. 

Zowel families als overheid voerden een wederzijdse druk: enerzijds maande de overheid families 

aan om hun krankzinnige familielid te laten opnemen en anderzijds ijverden de families voor de 

gepaste genezingsmethodes en infrastructuur. Zowel de overheid als arts trachtten in de tweede 

helft van de negentiende eeuw krankzinnigheid en de krankzinnige een plaats te geven.85 

De voorbereidingen 

Onder het Hollandse bewind waren reeds pogingen ondernomen om de situatie van de krankzinnige 

te verbeteren. Het Koninklijk Besluit van Willem I van 11 april 1818 gaf het bevel een onderzoek te 

starten naar de situatie van de krankzinnigenhuizen. Daarnaast moest onderzocht worden of de 

gewezen Sint-Bernardusabdij kon gebruikt worden als centrale instelling. Het onderzoek bracht 

echter niets op en raakte in de vergetelheid.86 Vanaf 1831 droeg het nieuwe koninkrijk België een 

wetgeving rond de verbetering van de krankzinnigeninstellingen hoog in het vaandel. Samen met 

Edouard Ducpétiaux zou Guislain zijn schouders zetten onder een wetsvoorstel.  Een jaar later had 

Guislain een artikel klaar waarin hij goede verzorging van waanzinnigen benadrukte en kwam met 

een wetsvoorstel. In 1835 werd Guislain lid van een speciaal ingerichte onderzoekscommissie die de 

opdracht kreeg alle krankzinnigeninrichtingen te bezoeken.87 In 1841 rapporteerde hij over het 

belang van de geschikte behandeling van de krankzinnige. In het belang van de genezing van de 

patiënt moest hij opgenomen worden in geschikte omgeving waar hij de nodige verzorging zou 

krijgen. Voortaan volstond een administratieve maatregel om tot collocatie van de patiënt over te 

gaan. De wetgeving stond in het teken van heropvoeding, bescherming van de maatschappij en de juiste 

zorgen in het belang van de patiënt.88 Daarnaast werd ook de rol van de arts en de overheid beter 

afgelijnd maar bleef doorheen de daarop volgende decennia een twistpunt aangezien zij beiden op 

zoek waren naar een geschikt referentiekader omtrent krankzinnigheid. In de parlementaire 

debatten werd het belang van collocatie en dwang als noodzakelijk onderdeel van de behandeling 

van krankzinnigen geacht. Er werd wel uitdrukkelijk beslist dat het vastketenen van de patiënt not 
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done was aangezien deze niet strookte met humane praktijken. Mede door de private zorgsector 

financieel te ondersteunen werd het psychiatrisch klimaat mee vorm gegeven.89 

Het voorstel wordt definitief 

Na politieke discussies tussen katholieken en liberalen mondde het wetsvoorstel van 1846 

uiteindelijk in 1850 uit in een specifieke krankzinnigenwet. Le loi sur le régime des aliénés van 18 juni 

1850 schiep een coherent juridisch kader voor de krankzinnigenzorg. Deels geïnspireerd op de 

Franse wet van 1838 werd een collocatieprocedure vastgelegd en was er plaats voor de vorming van 

een wettelijk kader voor de hervorming van de instellingen. Deze hervorming was een heikel punt 

tussen de katholieken en de liberalen. Liberalen stelden zich reeds tevreden met het principe van 

staatstoezicht terwijl de katholieken enkel tevreden konden zijn na de erkenning van privé-

initiatieven. Het uiteindelijke compromis tussen katholieken en liberalen had als doel een 

verbetering van de zorg voor krankzinnigen. De nadruk werd gelegd op verzorging en de 

bescherming van de persoonlijke vrijheden en eigendommen. Zonder een bevel van de overheid en 

een medisch attest met een exacte beschrijving van de aandoening kon een zieke niet gecolloqueerd 

worden. De idee van een centralisering onder leiding van de geneesheer dat aanwezig was in het 

wetsvoorstel van 1842 werd niet opgenomen in de definitieve wetgeving. Het toezicht op de 

instellingen werd georganiseerd vanuit de staat en werd uitgevoerd door permanente 

inspectiecommissies.90 

 

Met de Belgische Krankzinnigenwet van 18 juni 1850 werd er gekozen voor veiligheid en een 

gezonde samenleving. Een groeiende hoop omtrent geneesbaarheid van geesteszieken zorgde 

ervoor dat de overheid meer voelde voor de medicalisering van de krankzinnigenzorg. Justitie werd 

buitenspel gezet en collocatie kreeg een meer familiaal karakter. Een meer wetenschappelijke en 

humane manier van omgang met de krankzinnigen was noodzakelijk en paste geheel binnen het 

imago dat het jonge België wou uitstralen. Elkeen die het wou kon een aanvraag tot collocatie 

indienen maar kon enkel bevestigd worden door een medisch certificaat.91 Toch bleef men de 

psychiatrie nog duidelijk zien als een sociale instelling en niet zo zeer als een medische instelling. De 

wet van 1850 poogde dus in de eerste plaats een wetgevend kader te geven door de codificatie van 

categorieën van krankzinnigengestichten, het instellen van controleorganen, het bepalen van 

minimumnormen op het vlak van architectuur en een regeling voor de opname en het verlaten van 

de instelling.92 
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De Krankzinnigenwet speelde een belangrijke familiale rol. De familie kon bij de eerste tekenen van 

krankzinnigheid overgaan tot de aanvraag van collocatie. Artsen geloofden dat de opsporing van 

krankzinnigheid in een vroeg stadium de genezingskansen vergrootte. De meeste families zagen een 

opname echter als laatste oplossing. Dankzij het verkorten van het collocatieproces en het belang 

van het familiale aspect in het collocatieproces konden patiënten makkelijk worden “gereclameerd” 

door diegene die hem in het gesticht had geplaatst. De autoriteit van de arts bleef dus afhankelijk 

van de beslissing van de familie; daardoor werden krankzinnigen geregeld door hun familie na enige 

sporen van verbetering opnieuw in huis gehaald. Krankzinnigheid werd noch door de wetgever 

noch door de arts gedefinieerd en de definitie van Foucault vond niet overal ingang. Door de 

afwezigheid van een vaste definitie van krankzinnigheid was het begrip vatbaar voor vele 

interpretaties. Zo werd zowel een toeval, een epileptische aanval als een woedeaanval als 

krankzinnig beschouwd.93 

 

1.3.3 De wetsaanpassing van 1873 

In 1873 werd een eerste wetswijziging aan de Krankzinnigenwet uitgevoerd mede naar aanleiding 

van gebrekkige uitvoering van overheidscontroles en blijvende chaotische toestanden binnen de 

muren van de gestichten. Vanaf 1873 werd de gestichtsarts aangesteld door de Minister van Justitie 

waardoor de onafhankelijkheid van de arts gewaarborgd werd.94 

De beslissing tot de verzorging van de patiënten bleef een private aangelegenheid. De directeur 

van de instelling besliste over de handhaving van de rust in de publieke orde, de verzorging van de 

patiënten en of een patiënt al dan niet in staat was om de instelling in goede gezondheid te verlaten. 

De wetgeving van 1873 bracht een tweeluik: enerzijds behield de directeur de administratieve 

bevoegdheid binnen zijn instelling, anderzijds kreeg een hoofdgeneesheer de verantwoordelijkheid 

van onderdirecteur om in te staan voor de krankzinnigen op vlak van discipline en het medische. 

Problemen werden gerapporteerd aan de Minister van Justitie, de Procureur des Konings en het 

inspectiecomité van het arrondissement.95 

 

Aan het einde van de negentiende eeuw verbeterde de zorg voor krankzinnigen maar genezingen 

leken uit te blijven waardoor de angst was toegenomen. Een stijging in het aantal opgenomen 

krankzinnigen in de gestichten zorgde ervoor dat de krankzinnige akelig dichtbij was gekomen in de 

maatschappij maar werd in toenemende mate als een potentiële gelijk beschouwd: “Cet être souffrant, 

ce n’est pas un étranger, c’est un homme”.96 
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1.3.4 De aanpassingen rond de eeuwwisseling 

Rond de eeuwwisseling zouden de discussies omtrent de wetgeving opnieuw oplaaien. In 1896 

werden verschillende vergaderingen georganiseerd door de Société royale de médecine mentale de 

Belgique. Deze bijeenkomsten hadden als hoofdthema de medische organisatie binnen de gestichten. 

Men was het er over eens dat de wet van 1850 en de herziening ervan in 1873 de ergste misbruiken 

had weten tegen te gaan maar een verdeeldheid bleef bestaan in verband met de inbreng van de 

overheid. Enerzijds wenste men een centralisatie van de krankzinnigenzorg met afzonderlijke 

gestichten voor de patiënten waar genezing nog mogelijk was, anderzijds was men gekant tegen de 

pogingen tot een monopolisering door de overheid. Er werd een nieuwe regelgeving ingevoerd 

waarbij geen inspraak van de wetgevende macht mogelijk was.97 

1.3.5 Opname van een patiënt aan het begin van de twintigste eeuw 

De collocatie van een krankzinnige was gebonden aan een aantal regels en procedures. Drie attesten 

waren noodzakelijk: een medisch attest geschreven door een arts die niet verbonden was aan de 

instelling en diende te worden opgemaakt vijftien dagen na opname, een goedkeuring door het 

schepencollege en een door de burgemeester. Een etmaal na de opname diende de directeur de 

gouverneur van de provincie op de hoogte te brengen. Na vijf dagen observatie rapporteerde de 

geneesheer zijn bevindingen aan de burgemeester.98 In het tijdschrift Journal de neurologie et de 

psychiatrie uitte Joseph Maere, gestichtsarts van Sint-Alfons, kritiek op de administratieve 

procedure. Dokter Maere pleitte voor een vereenvoudiging:  

« Tout malade devrait pouvoir entrer librement dans un asile, y être soigné et traité sans qu’on 

doive en donner connaissance aux autorités. Un simple certificat médical, complété par le 

certificat d’identité, suffirait comme pièce d’entrée. »99 

 

De geneesheer was voorstander van een nieuw systeem: een vrije in- en uitgang van de patiënt. 

Maere stipte aan dat deze collocations arbitraires slechts in de hoofden van bange mensen bestond. 

Volgens Maere lieten dokters zich al te sterk leiden door de bezorgdheden van de omgeving en de 

familieleden van de krankzinnige. Daardoor werd de opnameduur van de patiënt onnodig verlengd. 

Het systeem van Maere zou dit moeten voorkomen. Verder raadde hij aan dat de gestichtsarts zich 

liet bijstaan door de algemene inspecteurs bij  het onderzoeken van een patiënt. Deze kleine 

aanpassingen zouden, naar de mening van dokter Maere, het imago van de psychiatrische 

inrichtingen verbeteren.100 
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Conclusie 

Mede door de breuk die veroorzaakt werd na de Franse Revolutie raakte de omgang met 

krankzinnigheid en de medische verzorging in een stroomversnelling. Voor België worden Guislain 

en Triest als pioniers ervaren. De focus werd gelegd op de bescherming van de maatschappij en de 

publieke orde. Om dit te bereiken, diende de krankzinnige een heropvoeding en de gepaste zorgen 

te krijgen. Vanaf 1850 zou de psychiatrie een familiale rol gaan spelen. Hierin verschilden arts en 

familie echter van mening: de geneesheer maande de familie aan om bij de eerste tekenen van 

krankzinnigheid over te gaan tot een aanvraag maar de familie beschouwde een opname slechts als 

laatste oplossing. 

Volgens Kanner zou België echter, in tegenstelling tot verscheidene andere negentiende-eeuwse 

westerse landen, een achterloper zijn. Tussen 1840 en 1860 gingen reeds de eerste initiatieven 

inzake zwakzinnigenzorg van start in grote delen van West- en Noord-Europa en verschillende 

Amerikaanse staten. België zou samen met onder meer Italië en Japan zich later inzetten voor 

zwakzinnigenverzorging. België voerde geen baanbrekend werk uit omwille van twee redenen: 

enerzijds door de late opgang van de nodige initiatieven, anderzijds door het ondermaatse kwaliteit 

van de geboden verzorging.101
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Hoofdstuk 2  

Het Strop en de interne werking van haar instellingen 

« L’Etablissment est destiné exclusivement au traitement 
d’hommes aliénés appartenant à la chasse aisée et peut 
convenablement loger 40 personnes. Les registres, les pièces de la 
correspondance et les livres de l’administration sont conformes 
aux modèles annexés au reglement organique. »102  (1851). 

In volgend hoofdstuk zal worden ingegaan enerzijds op de oprichting van het maison de santé en de 

indeling van de ruimtes, anderzijds zal haar interne werking worden besproken.  In het eerste 

gedeelte zal een korte overzichtsgeschiedenis worden gegeven voor de periode 1842-1942. In het 

tweede deel wordt ingezoomd op de inrichting van de ruimtes binnen Het Strop. Ten slotte zal de 

werking van de instelling aan bod komen. Dit zal gebeuren aan de hand van enkele thema’s zoals 

activiteiten, de behandelingen, de doelstellingen, de directeur, de hoofdgeneesheer en de broeders, 

de controles op de hantering van het interne beleid via inspecties. 

2.1 Van lusthof tot psychiatrische kliniek: een korte geschiedenis 

In de periode voor de inrichting van de krankzinnigeninstelling werden de gronden van Het Strop 

gebruikt voor volks vermaak. Gent herbergde een negental lusthuizen waaronder Het Motje, De 

Karpel, De Hazewind, De Zwaan, Het Maagdeken en Het Strop. Het volk kon er zich op zon- en feestdagen 

te goed doen aan onder meer waterzooi, gebraad, stokbrood met bier en brochettes. Onder meer 

koning Lodewijk XVIII zou er met zijn gevolg vertoefd hebben. Het Strop was een dergelijk 

zeventiende-eeuws lusthof, een pension-hotel of herberg, gebouwd tussen 1641 en 1691. Het was 

gelegen net buiten de Heuvelpoort tussen de Stropkaai en de daarmee parallel lopende Stropstraat. 

De naam van de later gebouwde instelling van de Broeders van Liefde zou dus afkomstig zijn van het 

 

                                                             
102 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Sint-Alfons 1842-1899. Map 1851. Uitspraak over de instelling tijdens haar beginjaren. 



 

 32 

hotel-pension dat er gelegen was. In dit hotel-pension was een inrichting die diensten verleenden 

voor de afspanning van paarden die schepen moesten helpen trekken. De ingespannen paarden 

werden aan de Schelde gebruikt, ter hoogte van de Sint-Lievenspoort, om schepen door de moeilijke 

bocht, het strop, te trekken.103 

Een akte opgesteld op datum van 12 oktober 1840 te Wondelgem vermeldt dat Benedictus 

Constantius De Decker, kanunnik van de Gentse Sint-Baafskerk en directeur van de Broeders en 

Zusters van Liefde, voor het bedrag van 1700 frank een huis oftewel Het Strop, gelegen net buiten de 

Heuvelpoort in de wijk Sint-Pieters-Aalst, gekocht had van een zekere juffrouw Isabelle Mortier, 

weduwe van de heer Nicolaas Joseph Hannecamer, een particulier wonende te Gent. Naast het huis 

werd ook een erf, herberg, stal, remise, enkele andere gebouwen en een aangekocht. De oppervlakte 

van deze eigendommen bedroeg 35 aren en 70 centiare.104 Een andere akte opgesteld op 4 november 

1840 beschrijft de aankoop van landerijen net buiten de Heuvelpoort. Deze aankoop was bedoeld 

voor het huis van de kloostergemeenschap Heilige Engelen, het huis van de Broeders. Heilige 

Engelen is tevens de oorspronkelijke naam van dezelfde instelling voor geesteszieken in de 

gebouwen van het Geraard de Duivelsteen. Na het overlijden van gestichtsarts Guislain werd de 

instelling naar hem vernoemd en werd Huis Heilige Engelen omgedoopt tot P.C. Dr. Guislain.105 

 

In een rapport uit 1842 formuleerde de onderzoekscommissie de bedenking over het plaatsen van 

minder gegoede klassen bij de hogere standen. Het plaatsen van de betalende patiënt uit de kleine 

burgerij in dezelfde inrichting als de patiënt uit de hogere standen kon voor de commissie echter 

niet. De patiënt uit de betere klasse verdiende het behandeld te worden in een inrichting die 

speciaal voor hem gebouwd was. Enkel in dit soort instellingen konden welgestelden de verzorging 

krijgen die in overeenstemming was met hun maatschappelijke positie.  

Het oude Alexianenklooster raakte overbevolkt. In november 1840 had de Congregatie van de 

Broeders van Liefde  een aantal landerijen net buiten de Heuvelpoort gekocht. Deze waren bedoeld 

voor de uitbreiding van het Alexianenklooster. In oktober 1841 kocht de Congregatie ook het hotel-

pension Het Strop. Na overleg met Guislain, die sinds 1828 als arts verbonden was aan de 

instellingen van de Broeders van Liefde, werd beslist het lusthof om te bouwen tot een maison de 

santé waar de meer welgestelde patiënt de geschikte behandeling kreeg.106 Vanaf 1847 startten de 

verbouwingswerken en werd onder meer de afdeling Sint-Marie ingericht waar plaats was voor zo’n 

vijfentwintig à dertig patiënten.107 Er hoefden echter geen al te grote veranderingen worden 

doorgevoerd om het kwartier Sint-Marie met een vijfentwintigtal verblijven voor betalende 

patiënten met een eigen zithoek en slaapkamer te maken.108  

In totaal werden vier paviljoenen ingericht in de instelling Het Strop: Sint-Marie voor de hoogste 

klasse der patiënten met een rustige aard, Sint-Vincent waar de oudere chronische zieken, 

voornamelijk mensen met dementie, die verder zonder veel lichamelijke klachten waren, Sint-Jozef 

 

                                                             
103 APBLG, Sint-Alfons 1842-, Doos historische overzichten, kronieken, conferentieboek 1934-1961, benoemingen geneesheren en 

directeurs, oude plannen elektrische installatie, verwijzingen, foto’s en iconografisch materiaal. 
104 APBLG, Sint-Alfons 1842-, Doos Gent Sint-Alfons 1842-1899, Map 1840 en aankoop. 
105 L. DE KEZEL. Op. cit. p. 1. 
106 A. LIEGOIS. Op. cit. p. 171-195. 
107 APBLG, Sint-Alfons 1842-, Doos Historische overzichten. 
108 A. LIEGOIS. Loc. Cit. 



 

 33 

voor zwakbegaafde kinderen en onzindelijke patiënten, en de zelfstandige afdeling Sint-Alfons 

waarvoor niet duidelijk is welke soort patiënt er werd verpleegd. De afdeling Sint-Marie met 

restanten van het authentieke lusthof werd in 1957 afgebroken en vervangen door de Sint-

Alfonskliniek aan de Sint-Juliaanstraat. Van de verschillende afdelingen van het complex dat zich 

uitstrekte over Stropkaai, de huidige Sint-Juliaanstraat (vroeger de Korte Stropstraat), en de huidige 

Stropstraat, bleven slechts fragmenten bewaard. De omheiningsmuur uit 1892 bleef wel bewaard.109 

 

Voor het verdere verloop van het betoog in dit hoofdstuk is het belangrijk te benadrukken waarom 

deze verschillende afdelingen samen worden besproken. Deze afdelingen waren dan wel autonoom 

ten opzichte van elkaar maar bleven toch onderling verbonden door enerzijds de ligging: alle 

afdelingen bevonden zich op dezelfde campus van Het Strop, en anderzijds de onderlinge 

verbondenheid in architectuur waarover verder meer uitleg in dit hoofdstuk. De medische registers 

tonen daarnaast ook aan dat patiënten gemakkelijk van de ene afdeling naar de andere werden 

overgebracht wanneer de hoofdgeneesheer en directeur dit nodig achtten. Op vraag van de patiënt 

kon hij overgeplaatst worden indien de arts en directeur hiermee akkoord gingen. Dat duidt een 

belangrijke onderlinge relatie aan tussen de verschillende instellingen op Het Strop. De hantering 

van dezelfde naam, Sint-Alfons, voor verschillende afdelingen en instanties kan gemakkelijk 

verwarring brengen. De algemene naam voor de kleinere psychiatrische instelling op campus Het 

Strop is P.C. Sint-Alfons. De ingang tot deze afdeling was langs de huidige Sint-Juliaanstraat. Deze 

afdeling bestond als zelfstandige instelling van 1842 tot het in 1997 fuseerde met het grotere PC Dr. 

Guislain. Sindsdien is Sint-Alfons een vestigingsplaats en een van de meerdere campussen van het 

grotere P.C. Dokter Guislain. Sint-Alfons was echter ook de naam van het klooster op de campus. 

Vanaf december 1841, nog voor de verbouwingswerken aan de instelling, kwamen de eerste 

broeders aan op Het Strop. Zij waren overgekomen vanuit de Bijloke. Tien dagen later werd broeder 

Theodosius aangesteld als overste van de Sint-Alfonscommiteit dat in 1842 officieel in Het Strop zou 

worden gesticht en ondergebracht.110 Deze instelling zou voortaan instaan voor de verpleging van 

“beter gesitueerde zenuwlijders”.111 Anderhalf jaar nadat de broeders hun intrek hadden genomen in de 

gebouwen, werden de eerste betalende patiënten uit de hoger welgestelde klassen, “de heren”, 

opgenomen. Jaarlijks nam het aantal opgenomen patiënten gestaag toe: in 1844 werden vier 

patiënten opgenomen, in 1845 drie patiënten, in 1846 zeven patiënten, in 1847 elf patiënten, dertien 

patiënten in 1848 en zeventien in 1849.112 In 1850 zouden een twintigtal patiënten hun intrek hebben 

genomen in de instelling. Tien van hen kwamen uit de provincie Oost-Vlaanderen, een uit Brabant, 

vier uit Antwerpen, drie uit Henegouwen, twee uit Frankrijk en een uit Holland. Slechts zes van hen 

zouden een kans op genezing hebben.113 Zestien broeders, vier knechten en twee hulpbedienden 

stonden voor hen in.  

Vanaf 1855 startte de aanbouw van nieuwe paviljoenen waaronder dat van Sint-Vincent om te 

kunnen voldoen aan de eisen van de wet van 1850. Na de verbouwingswerken van de jaren 1850, 
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bedroeg de capaciteit van de instelling vijftig patiënten. Een rapport van de inspectiecommissie 

sprak over 56 patiënten in 1856.114 Naarmate de infrastructuur werd uitgebreid met onder meer de 

bouw van het Sint-Jozefpaviljoen voor onzindelijke patiënten in de jaren 1860 en het Sint-

Dymphnapaviljoen waar plaats was voor een twintigtal rusteloze, demente patiënten waar slechts 

een minimale behandeling werd uitgevoerd, steeg het aantal patiënten dat kon worden opgenomen. 

Vanaf de jaren 1860 zou er plaats geweest zijn voor een zeventigtal patiënten. 

 

Ondanks de uitbreidingswerken die reeds vroeger van start waren gegaan, werd Het Strop in 1874 

definitief van de Broeders van Liefde. Zij kochten het van kanunnik De Decker. Aan het eind van de 

negentiende eeuw kende het gebied tussen het Citadelpark, de Citadellaan en de Schelde een grote 

uitbreiding. Tussen de jaren 1877 en 1900 werden nieuwe straten getrokken tussen de Schelde en de 

Ottergemsesteenweg zoals de Lente-, Zomer-, Herfst- en Winterstraat en de huidige Stropstraat. Het 

toen nog landelijke gebied bood de mogelijkheid om aan uitbreidingen te doen.115 Het is dus mogelijk 

dat kanunnik De Decker de oorspronkelijke gebouwen en gronden in zijn naam had gekocht en het 

later aan de broeders had overgelaten. Een mogelijke verklaring hiervoor is het tontine-systeem dat 

werd toegepast: deze methode maakte het mogelijk voor de komst van de vzw’s om meerdere 

broeders van de kloostergemeenschap juridisch eigenaar te maken. Telkens wanneer een van deze 

broeders overleed, diende deze vervangen te worden. Op deze manier werd het gemeenschappelijke 

eigendom bestendigd. In de bronnen kon echter geen verdere verklaring worden gevonden voor 

deze hypothese. Van den Abeele spreekt eveneens over Het Strop als eigendom van de Broeders van 

Liefde.116 In 1863 werd een overeenkomst gesloten tussen de Commissie van de Godshuizen en de 

Congregatie van de Broeders van Liefde. Voortaan beheerde de Congregatie zelfstandig al haar 

bezittingen.117 

De uitbreidings- en verbouwingswerken gingen verder aan het eind van de negentiende eeuw. In 

1892 had het Middenbestuur van de Congregatie bijkomende gronden gekocht en werd er van start 

gegaan met de bouw van het Joannes-Berchmansinstituut op de akker van Het Strop, later gevolgd 

door de bouw van de normaalschool en het Moederhuis. Aan het begin van de twintigste eeuw werd 

langs de Scheldekant het Jozefgesticht gebouwd waar abnormale kinderen werden ondergebracht.118 
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Voor de periode tussen 1892 en 1930 bevat het archief weinig relevante informatie. De gronden 

veranderden geregeld van eigenaar. De Broeders verkochten stukken grond aan particulieren 

zonder daarbij een echte reden van verkoop te formuleren. De nieuwe kopers dienden zich steeds 

tevreden te stellen met de huidige staat van het gebouw en de gronden op het moment van 

verkoop.119  

In 1930 kreeg Het Strop een vrije instelling. Een brief van de Minister van Justitie aan de 

procureur-generaal van 31 oktober 1929 toonde het belang aan van dergelijke vrije instelling; deze 

zou geïsoleerd zijn van de gecolloqueerde patiënten. Alle contact tussen deze twee afdelingen was 

ten strengste verboden en mogelijk contact werd zelfs illegaal genoemd. Vrije patiënten vormden 

geen gevaar voor zichzelf of de samenleving maar konden moeilijk op zichzelf leven en hadden 

moeite om te functioneren in de eigentijdse maatschappij. De directeur-generaal hamerde erop dat 

de gecolloqueerde en niet-gecolloqueerde patiënten strikt van elkaar gescheiden dienden te zijn.120 

Deze vrije patiënten stonden onder de verantwoordelijkheid van het verplegend personeel. Deze 

open dienst ging uit van het Comité Centrale d’Inspection des Asiles d’aliénés. De minister verwoordde dit 

paviljoen en haar bewoners als volgt:  

«Seul les malades mentaux fortunes peuvent actuellement se faire soigner dans certaines 

institutions sans avoir été soumis aux formalités de la collocation. Il serait équitable et 

nécessaire que les indigents puissent ; eux aussi recevoir des soins des les [sic] même 

conditions en cas de maladie mentale légèrs. Pour attaindre [sic] ce but, il serait indispensable 

de modifier la loi sur l’assistance publique dans ces dispositions relatives au Fond Commun, de 

mannière [sic] que les malades indigents de cette catégorie puissent être admis en bénéfice de 

fon. »121  

De werken voor het aparte paviljoen van niet-gecolloqueerde patiënten zou echter vertraging 

oplopen zonder vermelding van een geldige reden.122 In november 1930 is het paviljoen voor vrije 

patiënten klaar maar de afwerking diende nog te worden afgerond. Daarom werd de Minister van 

Justitie gevraagd nog geen patiënten te laten opnemen in de afdeling.123 De aard van de patiënt die 

in deze vrije afdeling verbleef, is niet meteen duidelijk. Een mogelijke verklaring voor het plotse 

ontstaan voor de vrije afdeling zou de toenemende hiërarchisering van oost naar west kunnen zijn 

waarbij de rustige kant van het gesticht ten oosten kwam ter hoogte van de Stropkaai en de meer 

luidruchtige kant in de westelijke richting. Er zou zich doorheen de jaren een barrière hebben 

gevormd tussen de afdeling Sint-Marie en de rest van de instelling.124 Een andere mogelijke 

verklaring wordt aangehaald in het werk van historicus Benoît Majerus. Wegens sociale redenen 

konden patiënten na hun ontslag niet altijd naar hun vertrouwde omgeving terugkeren. Voor deze 
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ex-patiënten was niet altijd plaats in andere instellingen en bleven daarom in de instelling.125 Dit zou 

kunnen verklaren waarom er een afdeling voor niet-gecolloqueerde patiënten werd gebouwd. Het 

rapport van Luc de Kezel spreekt echter over bewaarde medische registers vanaf 1947.126 Dit zou 

kunnen betekenen dat het zeventien jaar heeft geduurd alvorens er patiënten werden opgenomen 

in deze afdeling. Een andere mogelijkheid is dat de medische registers van de eerste jaren verloren 

zijn gegaan. 

Uit het plan dat Vos raadpleegde zouden we kunnen concluderen dat de meest welgestelde 

patiënt uit Sint-Marie bevoordeeld werd en een uitzicht had op de Schelde. De toegangspoort tot de 

afdeling van Sint-Marie oogde veel monumentaler dan de meer bescheiden poort voor de andere 

afdelingen. Het paviljoen Sint-Vincent voor de geagiteerde patiënt leek afgesneden te zijn van de 

andere paviljoenen door een monumentale gevel die dwars over de breedte van de site ging.127 

Architecturale separatie werd doorheen de geschiedenis steeds gelinkt aan de sociale welstand van 

de patiënt en was een bepalende factor  in de evolutie met de omgang en behandeling van de 

psychiatrische patiënten. Architecturale exclusie op basis van sociale welstand zou in bepaalde 

tijden meer noodzakelijk zijn geweest om welbepaalde redenen waar niet verder op in wordt 

gegaan. Accommodatie en architectuur waren afhankelijk van klasse, ras en gender. In koloniale 

contexten werden psychiatrische patiënten afgezonderd op basis van ras, kaste en gedrag. Deze 

basisparameters (her)bevestigden de imperiale dominantie. Verder bepaalde de ligging van een 

bepaalde afdeling en het uitzicht vanop de kamer de gemoedstoestand en de verbetering van de 

emotionele toestand van de patiënt. Met kleine aanpassingen zoals schilderijen aan de wand of 

comfortabel meubilair kon de menselijke psyché worden beïnvloed. Visuele prikkels konden de 

verwarde geest opnieuw tot de rede brengen. Aan het eind van de negentiende eeuw keken de 

kamers van de patiënten in Duitse instellingen uit op het platteland waardoor de illusie werd 

gecreëerd niet opgesloten te zijn.128 

De geraadpleegde plattegrond van Vos is echter een van de eerste plattegronden die van Het 

Strop met het maison santé werd gemaakt. Eigenaardig is dat de oudste zelfstandige afdeling Sint-

Alfons hier niet wordt afgebeeld. Een recenter plan, vermoedelijk na de afbraak van Sint-Marie  

(1957) aangezien deze afdeling niet meer staat vermeld, toont wel de afdeling Sint-Alfons en Sint-

Dymphna.129 Een andere hypothese kan zijn dat Sint-Dymphna gebruikt werd voor deze vrije 

patiënten aangezien Sint-Dymphna de enige nieuwe naam op het plan is. Toch is er in vergelijking 

met bijvoorbeeld Sint-Alfons wel een verschil: voor de periode 1947 tot 1959 zijn er 394 nummers 

van medische registers bewaard gebleven voor de “opene afdeling”.130 Ter vergelijking: van 20 

november 1924 tot en met 7 mei 1935 werden 200 patiënten opgenomen in de afdeling Sint-Alfons.131 

Kwalitatief en kwantitatief vertelt dit verschil niets; de psychiatrische patiënten die werden 

opgenomen waren voor beide afdelingen van andere aard en de tijdsperiode is verschillend. Dit kan 

echter een beeld geven van de grootschaligheid van de afdeling. Een derde hypothese kan zijn dat 

de oorspronkelijke patiëntenpopulatie van Sint-Marie tijdelijk werd veranderd van de rustige en 
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meest welgestelde patiënt naar de vrije patiënt tot een nieuwe afdeling, Sint-Dymphna, werd 

gebouwd. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de gebouwen van Het Strop tijdelijk in staat van 

verdediging gebracht door het Belgische leger. Het personeel had reeds kort voor de aankomst van 

de soldaten haar voorzorgsmaatregelen genomen door een schuilkelder in te richten. Op 15 mei 

1940 was de toestand kritiek; een twintigtal broeders waren naar Frankrijk gevlucht om het 

komende gevaar te ontlopen. Deze afwezige broeders werden aangevuld met broeder-onderwijzers 

die zich vrijwillig aanmeldden. Toen de Belgische soldaten op 19 mei Sint-Marie en haar omgeving 

in staat van verdediging brachten, werden de kamers van de heren onmiddellijk ontruimd. De beste 

kinderen van de afdeling Sint-Jozef werden ondergebracht bij de zusters in Sint-Bavo. De 

onzindelijke kinderen en mannen werden voor een viertal dagen overgebracht naar de kelders.132 

 

Gedurende de hele twintigste eeuw werden grote verbouwingen uitgevoerd aan het complex. Dat 

zorgde aan het begin van de eenentwintigste eeuw voor een versnipperd geheel van verbouwde en 

vergrote gedeelten achter een omheiningsmuur van 1892. Het Strop is op heden een uitgestrekt en 

veelzijdig complex gelegen tussen de Stropkaai, de Sint-Juliaansstraat en de Stropstraat. Het 

complex bevat een klein noviciaat133, een normaalschool van de Broeders van Liefde die in 1926 naar 

Zwijnaarde werd overgebracht en vandaag Sint-Paulusschool heet, de kloostergemeenschap van 

Sint-Alfons die in 1997 werd opgeheven en fuseerde met het Dr. Guislaininstituut, de Sint-

Alfonskliniek die in de vijftigerjaren van de twintigste eeuw werd vervangen door een nieuwbouw, 

het Sint-Vincentiushuis of Groothuis langs de kant van de Stropstraat, het Sint-Jozefinstituut dat 

een vrije school voor abnormale kinderen is en een afdeling van De Sleutel.134 
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2.2 Een beschrijving van de paviljoenen 

De instelling werd om verschillende redenen als modern beschouwd: de zieken sliepen in 

afzonderlijke kamers waarbij de deuren van de slaapkamers voorzien waren van een judas, een 

kijkgat van vier centimeter bij twee centimeter, waarbij de broeder tijdens zijn ronde kon 

controleren of de patiënt in orde was zonder de patiënt hiervoor onnodig te storen. Vanaf 1876 

werd de nachtbewaking met twee shiften ingevoerd waarbij de verpleger op de gang van de 

slaapkamers met de deur open sliep. Patiënten mochten vrij wandelen in de grote tuin of konden er 

aan sport doen en de rijk gevulde bibliotheek bracht verstrooiing.135 In 1853 zei Guislain het 

volgende over de ligging en de gebouwen van Het Strop:  

“De inrichting beslaat een aanzienlijke uitgestrektheid van een schilderachtig oord, aan de 

rand van de stad Gent, in volle buiten de Schelde stroomt er langsheen, en niet ver vandaan 

loopt de trein. Op dat terrein staan ettelijke gebouwen vol regelmaat opgesteld. Ze voldoen 

wat huisvesting en klassering betreft aan al de eisen van de wetenschap en de kunst.” 136 

De kliniek hield het midden tussen een rustoord voor neurolijders en de psychiatrische inrichting 

voor gecolloqueerde patiënten. Een bron bewaard in het Archief Broeders van Liefde uit de map 

“Historische Overzichten Sint-Alfons 1842-” geeft een passende beschrijving van de kliniek maar bevat 

geen datering. Mogelijk is dit een beschrijving van de instelling medio twintigste eeuw omdat 

elektroshocks en insulinetherapieën toen pas gangbaar waren. De bron beschrijft hoe de patiënt 

langs de stille straatkant de instelling binnen kwam en werd ontvangen in een grote ruimte vol licht 

met links de burelen van de dokters en de directeurs. Verder op de benedenverdieping bevond zich 

de observatiezaal waar de geesteszieke zijn eerste dagen ter observatie doorbracht en onderworpen 

werd aan een lichamelijk onderzoek. Tussen de apotheek en de observatieruimte bevond zich de 

kuurzaal; deze zaal werd gemaakt door middel van een schuttingsmuur. In deze ruimte werden 

allerlei behandelingen uitgevoerd: electroshoks, insulinetherapieën, andere therapieën waar geen 

shocks bij te pas kwamen en werd medicatie toegediend. Bijzondere aandacht werd geschonken aan 

psychotherapie en het godsdienstige aspect daarvan. Aan het einde van de middengang rechts 

bevonden zich enkele kamers waar wilden in een isoleercel werden gestopt die een crisis 

doormaakten, links bevond zich het kapsalon. Verder bevonden zich enkele kamers met sobere 

decoratie.137 
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Om een gedetailleerde beschrijving te geven van de verschillende afdelingen, ontbreekt het 

enerzijds aan voldoende kwalitatief bronmateriaal. Anderzijds missen de plattegronden van de 

afdelingen die wel zijn overgeleverd een legende waardoor het onduidelijk is welke kamer zich waar 

bevond. De verschillende plannen die bewaard zijn gebleven, lijken geen eensgezindheid te bieden 

over de kamerindeling. Allicht zijn deze plannen van de hand van verschillende broeders en werden 

sommige zaken dubbel getekend. Het is ook niet precies duidelijk op basis van welke voorwaarden 

een patiënt in welke afdeling werd geplaatst. Guislain haalt aan dat de rustige patiënten moesten 

gescheiden zijn van de onrustige patiënten. Deze laatsten kunnen in drie categorieën worden 

ingedeeld: de geagiteerde patiënt die de nacht kon doorbrengen in zijn eigen bed, de geagiteerde 

patiënt die ’s nachts in een isolatiekamer moest worden gehouden en ten slotte de geagiteerde 

patiënt die gewelddadig was, werd in een speciale isoleercel gestopt.138 Het was ook mogelijk dat na 

een kort verblijf op de ene afdeling de patiënt werd overgebracht naar een andere afdeling op Het 

Strop. Naargelang het type patiënt dat in het paviljoen verbleef (rustig, half onrustig of onrustig), 

was de infrastructuur aangepast: een afdeling voor onrustige patiënten werd uitgerust met kleinere 

slaapzalen, eenpersoonsvertrekken, meer isoleercellen, robuuster meubilair en getraliede vensters. 

Wanneer de situatie van de patiënt veranderde, diende hij zo snel mogelijk naar het gepaste 

paviljoen te worden overgebracht om de rust voor de andere patiënten te garanderen.139 Zo werd 

Joseph V. overgeplaatst van Sint-Alfons naar Sint-Vincent omdat hij symptomen van débilité 

vertoonde. Later werd hij overgebracht naar Sint-Marie.140 De exacte reden van deze interne 

overplaatsingen is niet duidelijk. Dergelijke overplaatsingen konden worden uitgevoerd als 

pedagogische maatregel: patiënten die zich slecht gedroegen konden als straf worden overgebracht 

naar een slechtere afdeling. Omgekeerd kon goed gedrag ook beloond worden door overplaatsing 

naar een betere afdeling.141 Dat zou kunnen verklaren waarom Joseph V. die eigenlijk thuishoorde 

op de afdeling Sint-Vincent, bedoeld voor idioten en schreeuwers, naar Sint-Marie voor de meest 

rustige en welgestelde patiënt werd overgebracht. 

Algemeen kunnen drie delen worden onderscheiden: het administratieve gedeelte, een noviciaat 

en de krankzinnigeninstelling. Wat wel duidelijk is, is dat elke afdeling, met uitzondering van Sint-

Dymphna, een gelijkvloerse verdieping, twee verdiepingen en een zolder had. Sint-Alfons en Sint-

Marie waren de enige afdeling met kelders. Elke afdeling was voorzien van verschillende (zowel 

gezamenlijke als privé) salons en slaapkamers voor de heren, slaapkamers voor de broeders en aparte 

isoleercellen. De gangen en salons werden opgeluisterd met posturen, tafels, stoelen en tapijten.142 

Verder bevonden zich op het domein een wasserij, een badzaal, de werkplaatsen, het kwartier voor 

de knechten, de kapel, de refter en de keuken, de kapittelzaal, de burelen en spreekzaal van het 

personeel, de boerderij en de serres.143 Liesbeth Vos baseerde zich voor de indeling van de 

paviljoenen op een oude plattegrond van Het Strop en een aantal oude gravures. Daaruit besluit zij 

dat Sint-Marie noordelijk gesitueerd is, rechtsboven op het plan. Linksonder op het plan zou het 

gebouw voor het dienstpersoneel geweest zijn. Benoorden dit gebouw voor het dienstpersoneel 

 

                                                             
138 J. GUISLAIN. Recherches statistiques faites dans les établissements d’aliénés à Gand: ou rapport sur les exercices de ces institutions. Gent, 

1853,  p. 72. 
139 J. VIJSELAAR Op. cit. p. 215. 
140 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905). Patiënt nummer 673. 
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stond een tuinpaviljoen. Ten zuiden van Sint-Marie zou een kleiner gebouw gestaan hebben waarin 

de toiletten waren ondergebracht. In westelijke richting, uiterst links op het plan, had men een 

klein gebouw voorzien voor idioten en schreeuwers: Sint-Vincent. De afdeling Sint-Jozef noemt Vos 

voor herstellende patiënten en situeert deze niet exact op de planning. Ten zuiden van Sint-Jozef 

zouden de broeders gehuisvest zijn. Alle afdelingen waren onderling met elkaar verbonden via 

galerijen. Hierdoor werden ze kleine afdelingen in een groter geheel.144 

 

Een bezoeker aan Het Strop vertelde het volgende over de instelling:  

« Nous allons par l’établissement. On n’entend aucun bruit. Tout est lumineux et aéré; des 

escaliers à double révolution, des corridors clairs, de grandes salles confortables sans aucune 

ostentation de pauvreté : tels sont les locaux ou délibèrent, où réfléchissent, où ordonnent les 

dirigeants de l’Orde de la Charité, ces organisateurs d’une guerre incessante à toutes les 

misères humaines. Pour pénétrer dans les résidence des aliénés, il faut une clef ; toutes les 

portes sont fermées ; mais aucun autre obstacle ne trahit la prison ; il faut même réfléchir pour 

se souvenir qu’on est dans une réelle prison. »145  

Het verslag van deze bezoeker was niet rooskleurig : hij beschreef de instelling als een gevangenis, 

een plaats waar een doodse stilte heerste, waar de heren allesbehalve gelukkig waren. Binnen de luxe 

van de instelling zijn de patiënten gevangenen, werden ze zelfs niet in staat geacht tot een normaal 

gesprek: « […]Vous pouvez parler, […], ils sont inconscients; ils ne comprennent pas. »146 De identiteit en functie 

van de bezoeker zijn echter onduidelijk en niet af te leiden uit de bron. 

 

De slaapkamer van de patiënt diende afgezonderd te zijn waardoor die vrij was “van alle doorgang en 

gerucht”. De rust van de patiënt was prioriteit. Om deze rust te verzekeren, diende de kamer bij 

voorkeur zuidoostelijk georiënteerd te zijn. De kamer moest voldoende en regelmatig worden 

verlucht. Naast een goede luchtcirculatie was ook veel lichtinval belangrijk. Dit kon echter nadelig 

zijn in de winter aangezien de koude makkelijker naar binnen kon en de verwarming voldoende 

hoog moest worden gezet om zo een aangename kamertemperatuur te kunnen garanderen. Indien 

er geen centrale verwarming op de kamer was, werd een kachel geïnstalleerd. Het zonlicht moest 

goed kunnen binnenstromen, het kon wel getemperd worden met gordijnen indien de patiënt te 

grote last ondervond. Naast een goede oriëntatie, kamertemperatuur en lucht diende in het belang 

van de patiënt tevens rekening te worden gehouden met kleine details zoals piepende deuren, het 

knarsen van het slot, de kleur waarin de kamer geverfd diende te worden en de vloerbedekking. Een 

huiselijke sfeer werd gecreëerd door een aantal schilderijen aan de muren te hangen. Qua meubilair 

was enkel het meest noodzakelijke voldoende: een bed, nachttafeltje, een kamerstoel en twee 

gewone stoelen. Verder bevonden zich in de kamer nog een bel, een klok, een thermometer, een 

lamp, een tochtscherm en een Christusbeeld. De gangen die de kamers met elkaar verbonden, 

hadden eveneens een Christusbeeld en andere heiligenbeelden.147  
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2.3 De werking van de instelling 

2.3.1 Doelstellingen en behandelingen 

“Zij trachten hun vriendschap en vertrouwen te winnen, ten 
einde hen te verzedelijken, te troosten, aan te moedigen, hun 
inborst te leren kennen en hun ziel zalig te maken door hun goede 
voorbeeld en hun gebeden.”148 

 

De broeders waren gebonden aan een strikte dagorde. Een bron zonder datering uit het bestand Doos 

Historische overzichten geeft de dagindeling en haar activiteiten weer: “5u.45: geestelijke oefeningen. 

7u00: ontbijt van de broeders. 7u30: controle bij het opstaan van de patiënten, netheid, helpen bij toilet maken, 

bedden opmaken, bij mogelijke zieken temperatuur en pols noteren. 8u00: ontbijt: controle, toedienen medikatie 

[sic], helpen bij dezen die niet alleen kunnen eten. 8u30: verzorging en behandeling, ergotherapie, 

bewegingstherapie, sport, spel. 10u30: rondgang met dokter, consultatie, medikatie [sic] klaar leggen voor ’s 

middags. 12u00: middagmaal: controle en toedienen van medikatie [sic]. Helpen eten geven. 12u15: geestelijke 

oefeningen: rozenhoedje. 12u30: middagmaal der verplegenden en broeders. 13u30 tot 14u: siësta van de zieken, 

bewaking van de patiënten en observatie of behandeling. 14u00: mogelijkheid tot ergotherapie der patiënten, 

reinigen en steriliseren. Contacten met familie van patiënten op bezoek. Medikatie [sic] klaarleggen voor ’s 

avonds. Onderhoud met de dokter: gedrag van de patiënten. 18u00: avondmaal: controle bij de maaltijd en 

toedienen van de medikatie [sic], helpen eten geven. 18u30: ontspanning. 19u00: geestelijke oefeningen, 

avondmaalen [sic] recreatie van de broeders. Kantien voor de patiënten, klaar leggen en toedienen van de 

slaapmiddelen. 20u00: laatste verzorging en behandeling: controle op observatie bewaking in ontspanningszaal. 

21u00: einde van de dagtaak der verplegenden. 21u30: nachtdienst. 22u00: lichten uit!”149 

 

De instelling en de broeders moesten er actief op toezien dat de krankzinnige opnieuw op het juiste 

pad geraakte. In een verslag uit de jaren dertig van de twintigste eeuw werden bezwaren geuit 

tegenover de verpleging: er werd te weinig aan echte verpleging gedaan. Er werden twee 

voorstellen gedaan: enerzijds moest met de zieken worden omgegaan alsof het gewone mensen 

waren, anderzijds mochten de broeders geen rekening houden met de abnormale verschijnselen van 

de krankzinnige en er mocht al zeker niet over gesproken worden. Het geloof dat bij elke patiënt 

nog een deel van de rede aanwezig was en functioneerde was groot. De broeders zagen het als hun 

taak om dat gezonde deel te activeren, te stimuleren en te vermeerderen.150 

Passief toekijken werd uit den boze genoemd want dit strookte niet met het begrip moderne 

verpleging. Er werd resoluut voor een actieve therapie gekozen: het lot van de patiënt moest 

dragelijker worden gemaakt. De broeder moest op zoek gaan naar de bezigheden en hobby’s van de 

zieke; hij kon hiervoor ook bij de familie te rade gaan. Indien de patiënt er geen had, konden de 

broeders er hem een aanleren. Deed de krankzinnige iets verkeerds, dan moest men hem daarop 

wijzen. Een van de belangrijkste taken van de broeder-verpleger was die van de heropvoeding. De 
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fout zat volgens broeder Goslinus, de broeder die het verslag schreef, bij de familie die wou dat hun 

zieke familielid zich bezig hield met handenarbeid. Mensen van dergelijke hoge stand lieten zich 

buiten de muren van de instelling ook niet in met dergelijke handarbeid. Guislain wees in 1853 ook 

al op het feit dat handenarbeid iets voor de  arbeidersklasse en vrouwen was en niet voor heren van 

een zekere stand.151 Andere bezigheden die wel strookten met de stand en status van de patiënt 

waren onder meer tekenen, muziek maken, een instrument bespelen, tapijtjes verwerken, 

kaartspelen, biljarten en tennissen. Voetbal werd echter afgeraden omdat deze sport als een 

volkssport werd beschouwd. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld goed was in piano spelen, zouden de 

broeders hem gevraagd hebben dagelijks en op vaste tijdstippen piano te spelen. Indien hij dit 

weigerde, zou overgegaan worden tot een lichte dwang want als er geen dwang was, zou er niets 

bereikt kunnen worden. Het verslag werd afgesloten met de volgende woorden van Vader Assistent: 

“Op het gebied der actieve therapie ligt er voor ons nog een veld open, zoo uitgestrekt, dat het niet te overzien is”.152 

De medicijnen die werden gebruikt waren onder meer: salicylate, opium, morphine, bromure, 

valeriane om de pijn te stillen, campfer, digitaline. Medicijnen konden op verschillende manieren 

worden toegediend. Langs de mond konden vloeibare substanties, poeders, pillen worden 

toegediend. Via de endeldarm konden pillen, lavementen, purgeermiddel, vetten, zouten, poeders of 

aftreksels van thee worden ingebracht. Medicijnen die via de huid werden aangebracht hadden als 

doel de pijn plaatselijk te stillen. Afleidende middelen werden gebruikt bij onder meer 

bloedsopdrang of ontsteking van een ziek lichaamsdeel. Dat kon zowel rechtstreeks als 

onrechtstreeks worden uitgevoerd: rechtstreeks door bloed te prikken uit de ontsteking, 

onrechtstreeks door met opzet een sterke prikkel op te wekken door middel van wrijvingen (met 

flanel, handschoen, kamfer of azijn). Fysieke middelen zoals het gebruik van bloedzuigers, 

aderlatingen, het branden met thermozouten, het zetten van koppen of bussen153, afkoeling via een 

ijszak of waterstraal werden daarvoor gebruikt. Er werd ook gebruik gemaakt van geneeskundige 

baden. Drie soorten baden komen naar voren in de bronnen. De eerste soort is een verzachtende 

stijfsel- of zemelbad waarin de patiënt dertig minuten moest zitten. Een andere soort zijn de 

opwekkende baden. Hierbij werd aan het water zout of mosterd toegevoegd. Zwavelbaden zouden 

ook gebruikt worden voor slechts vijftien minuten.  

Tal van vloeistoffen werden gebruikt:  insuline en een zoutoplossing werden onderhuids 

geïnjecteerd, stoffen zoals acetylarson werden intramusculair ingespoten, kardiarol of kamfer 

werden in de aders ingespoten. Andere substanties werden rechtstreeks in het hart of het 

ruggenmerg geïnjecteerd. Stoffen zoals chloor, ether, alcohol, ammoniak en zwavel dienden via de 

mond te worden ingeademd. Via het oog werden oplossingen ingedruppeld, kon een oogspoeling 

worden gedaan of werden oogoperaties gedaan waarbij het oog lokaal werd verdoofd met een 

cocaïne-oplossing. Via de slijmvliezen van de blaas kon een blaasspoeling worden uitgevoerd om 

een blaasontsteking te behandelen.154 
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In het regelement van 1851 dat werd opgesteld conform de wet van 18 juni 1851 werd het gebruik 

van dwangmiddelen enkel ingezet bij medisch advies van de behandelende geneesheer. Wanneer 

een patiënt in een van de dwangmiddelen werd gestopt, moest dit gebeuren in het bijzijn van 

voldoende personen. De broeders-verplegers mochten nooit op eigen initiatief iets ondernemen. 

Indien zij de nood voelden om veranderingen door te voeren, moesten zij te rade gaan bij hun 

overste. De maatregelen die door de overste werden opgelegd, dienden door de broeders strikt te 

worden uitgevoerd.155 

Van den Abeele haalde reeds in haar onderzoek aan dat Het Strop geen voorkeur had voor 

behaalde behandelingen of dwangmiddelen. In de geraadpleegde archiefstukken werd weinig 

informatie teruggevonden over de gebruikte dwangmiddelen in de instelling. Enkel voor de eerste 

jaren werd een slechts summier ingevulde lijst teruggevonden. In deze lijst werden volgende 

dwangmiddelen vermeld: de gedeeltelijke dwangbuis, celverpleging en een gedwongen verblijf in de 

kamer al dan niet gecombineerd met medicatie. Deze werden gebruikt als straf maar ook om te 

vermijden dat een krankzinnige zou weglopen of zichzelf en andere zou verwonden. Slechts enkele 

straffen mochten worden toegepast: « l’admition, le changement de quartier, la suppresion [sic] des faveurs 

(privations des sorties, de visites, de salaire ou de travailt etc), la reclusion dans une chambre d’isolement ou 

même en cellule, la comisole de force ou simplement ceinture d’Haslam, ou avec entraves ». In 1895 zou de 

Minister van Justitie de noodzaak aanhalen om de straffen die in instellingen mochten worden 

gebruikt te reglementeren.156 

 
Het is ook opvallend dat er weinig tot niets over traditionele badverpleging wordt aangehaald in de 

bronnen terwijl deze vanaf het begin van de twintigste eeuw toch ingang vond.157 Er lijkt een grotere 

plaats te zijn weggelegd voor het gebruik van medicatie en het belang van een actieve verpleging. 

Hoe dit gesteld is voor de eerste helft van de twintigste eeuw wordt besproken in het volgende 

hoofdstuk. 
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2.3.2 Activiteiten en dagelijks leven 

Het dagelijkse leven stond in teken van de morele behandeling met opsluiting van de patiënt aan de 

basis. De vrijheidsberoving en onderwerping aan de wil van de arts en directeur werd als onmisbaar 

beschouwd om een succesvolle therapie te kunnen garanderen. De kern van de morele behandeling 

was de menselijke behandelingswijze en de patiënt bezig houden.158 

Van den Abeele zag de mentaliteit van de instelling van de betalende patiënt sterk naar voren 

komen in het dagelijkse leven van de patiënt. De eerste klasse had een aantal oppassers die hen op 

hun wenken bedienden. Het Strop was als het ware een hotel zowel op vlak van interieur, voeding, 

bediening als de uitzonderlijke kwaliteit van het eten. Tussen 1871 en 1900 werden voornamelijk 

pistolets, broden, granen, gist, vlees, kippen, hesp, boter, vet, suiker, kaas, eieren, vis, aardappelen, 

groenten, fruit waaronder vijgen, koffie, suiker, rijst en kruidenierswaren, specerijen, wijn, 

desserten en bier geconsumeerd. De heren uit de beste klassen, zij die tussen de 3000 à 5000 

Belgische frank betaalden, kregen het meest uitgebreide menu. Als ontbijt kregen zij koffie met 

melk en suiker, chocolademelk, brood met vlees of eieren en peperkoek. Als middagmaal kregen zij 

soep, soms oesters, kalfsbouilli of gehakt vlees met groenten, biefstuk of rosbief met aardappelen, 

kip, kalfskop met salade of opgelegd fruit, een dessert met koffie, een halve fles wijn en een karaf 

bier. Als avondmaal kregen zij biefstuk of een andere vleessoort met aardappelen, ham of filet 

d’anvers, saucisse de Boulogne voorgeschoteld; afgewerkt met een dessert, fruit en een karaf bier. De 

wijn was enkel inbegrepen bij het eten. Indien de heer een extra glas bier of wijn wenste, moest hij 

hiervoor bijbetalen. Dit extra glas alcohol kreeg hij ook enkel indien de familie en de geneesheer 

hiermee akkoord gingen. Zij kregen hun eten op hun kamer geserveerd. Van den Abeele haalt echter 

aan dat het beeld van de weldoorvoede burger met sigaar diende genuanceerd te worden. Het aantal 

welgestelden was eerder schaars en gaven enkel veel geld uit aan spijs en drank in het kader van 

feestjes waar sociale verplichten golden. Het meest reële beeld van de welgestelde dient dus ergens 

tussenin te worden gezocht: tussen soberheid en overvloed. Vanaf de achttiende eeuw zou de 

civilisering van de smaak plaatsvinden: er werd minder maar verfijnder gegeten.159 

Over de klasse-indeling bestaat er echter onenigheid. Van den Abeele haalde een bron aan die 

vermeldde dat geestesgestoorden naargelang hun maatschappelijke stand werden ingedeeld in vijf 

klassen. Het kostgeld varieerde van 250 tot 750 BEF per trimester. Een andere bron gaf drie 

verschillende klassen weer. Voor de derde klasse werd het trimestergeld vastgelegd op 250 BEF. 

Voor de eerste en tweede klasse diende eerst overleg gepleegd te worden met de directeur. De 

verblijfkost was afhankelijk van de noden van de patiënt. Een derde aangehaalde bron sprak 

eveneens over drie verschillende klassen maar legde andere bedragen op. De derde klasse moest 

1200 BEF per jaar betalen, exclusief extra kosten. De tweede klasse betaalde een bedrag van 1600 BEF 

en de eerste klasse betaalde 2000 BEF. Naast deze drie klassen wordt een vierde klasse vermeld: de 

klasse die wenste in een apart kwartier te verblijven en die een of meerdere oppassers ter 

beschikking wenste. Deze uitzonderlijk speciale klasse telde 3000 à 6000 BEF neer, afhankelijk van de 

eisen van de familie.160  
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Een eerste opmerking die hierbij kan geformuleerd worden, zijn de bedragen van enerzijds 

trimestergeld en jaargeld. Deze begrippen worden door Van den Abeele door elkaar gebruikt. Om 

het jaarbedrag te bepalen zou het trimestergeld met vier vermenigvuldigd moeten worden, wat 

hogere bedragen oplevert dan Van den Abeele aanhaalt. Indien de jaarbedragen van de derde bron 

als voorbeeld worden genomen, betekent het dat de derde klasse 300 BEF trimestergeld betaalde, de 

tweede klasse 400 BEF en de eerste klasse 500 BEF. Dit betekent per klasse een verschil van honderd 

frank. Deze bedragen zouden dus overeen kunnen komen met de bedragen die Van den Abeele in 

haar eerste bron aanhaalt. Dit verklaart echter nog niet waarom er vijf klassen waren. De vierde 

klasse die werd aangehaald is mogelijk de vrije afdeling voor niet-gecolloqueerden die in de jaren 

1930 werd opgericht. De naam van deze afdelingen is onduidelijk. Een bron uit het Archief 

Provincialaat Broeders van Liefde van de jaren 1920 over wanbetaling haalt nog hogere bedragen 

aan. Ene meneer B. had sinds een drietal trimesters zijn pension niet meer betaald. De openstaande 

rekening bedroeg 16 817,80 frank. Dit zou betekenen dat de heer B. een trimestergeld van 5605 frank 

betaalde.161 De identiteit en sociale functie van meneer B. is niet af te leiden uit de bron. Het is 

mogelijk dat de vijfde klasse des invalides de guerre was. Deze groep vrijgezellen werden, op enkele 

uitzonderingen na, als niet te genezen beschouwd. Zij werden echter niet als kostganger bestempeld 

aangezien er in de instelling enkel welgestelden verbleven. Deze invalides de guerre konden voor 

zichzelf instaan ofwel hadden zij een voogd die hun financiële zaken regelden.162 Een bron toont de 

bedragen voor het derde trimester van 1927. Deze schommelen tussen 2600 en 3042 frank.163 Deze 

klasse was veeleer kleinschalig. Een lijst van 11 januari 1932 toont vierentwintig namen van 

oorlogsveteranen die in Het Strop zijn opgenomen.164 De naam van meneer B. is echter niet terug te 

vinden in de lijst. Hieruit zou dus geconcludeerd kunnen worden dat, als de trimestergelden met 

elkaar worden vergeleken, de vierde en vijfde klasse het meeste aanzien genoten binnen Het Strop. 

De sociale positie van de patiënt primeerde. 

De patiënten mochten geen handarbeid verrichten. Ze konden zich bezighouden met spelen zoals 

tennis en biljart. Werken was enkel mogelijk indien dit in overeenstemming was waarschijnlijk met 

hun vakkennis die ze hadden opgedaan in het leven voordat ze naar de instelling waren gekomen. 

Daarnaast was een uitgebreide bibliotheek in de instelling aanwezig waar de patiënten tal van 

tijdschriften en boeken konden lezen. Er was ook de mogelijkheid om de vogels uit de volières eten 

te geven en hun kooien uit kuisen, te tuinieren of postzegels de verzamelen.165 De tuin was de 

perfecte plaats om lange wandelingen te maken, petanque of cricket te spelen, of rondjes te rijden 

met de fiets.166 De patiënt kon de hobby’s die hij had voor het binnenkomen van de instelling 

gewoon voortzetten. 
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Meermaals per jaar werd tijd en budget vrijgemaakt om met een aantal patiënten een reisje te 

maken.167 In de briefcorrespondentie werd bijvoorbeeld melding gemaakt van een excursie naar een 

natuurgebied in Welden. De directeur ging ervan uit dat de patiënten zouden herleven op deze 

daguitstap.168 De patiënten konden ook in het gezelschap van hun broeder een uitstap maken. Er 

werd geregeld gebruik gemaakt van de auto voor zowel korte als lange afstanden. Op een factuur 

van een autoverhuurbedrijf werd bijgehouden voor hoeveel dagen de auto werd gehuurd en hoeveel 

kilometers hij had afgelegd. De auto werd meestal voor kortere ritten gebruikt. Een keer werd zelfs 

naar Lourdes gereden, heen en terug.169 In de medische registers wordt bij enkele patiënten vermeld 

dat zij, met goedkeuring van de hoofdgeneesheer en directeur, enige tijd buiten de muren van de 

instelling mochten verblijven. In deze gevallen brachten de patiënten hun tijd door bij de familie.170 

2.3.3 Inkomsten en uitgaven 

Het merendeel van de inkomsten voor de instelling haalden de broeders uit de trimestergelden van 

de patiënten. Het Strop accepteerde ook schenkingen die aan de stichting werden gedaan. In de 

uitgaven werd in de eerste plaats een groot deel voorzien voor het exquise eten en drinken van de 

patiënten. Voor het jaar 1900 werd bijvoorbeeld geld uitbesteed aan: brood, meelbloem, granen, gist, 

vlees, boter en vet, melk, kaas, eieren, vis, aardappelen, groentes, allerlei soorten fruit171, suiker en 

suikerij, rijst, vermicelli en tapioca, kruiden zonder specifieke soorten op te noemen, alcoholische 

dranken waaronder bier, champagne, likeur en wijn (de instelling zou later haar eigen brouwerij 

opstarten).  

Naast eten en drinken werden ook kosten gedaan voor onder meer timmerhout, huisgerief, kolen 

en brandhout, de geneesheer waarbij verschillende bedragen terugkeren, de apotheek, de barbier, 

het onderhoud van de kapel, huur van de knechten waaronder de portier, het loon van de dagloners, 

herstellingen en onderhoud van de gebouwen waaronder de Bijlokeschool, schildering van de kapel, 

nieuwe refter, nieuwe steentjes voor de refter, veranderingen aan het huis van de pastoor en het 

algemene onderhoud van de paviljoenen.172 

 

In een overgeleverd boek staan een achtendertigtal namen van patiënten waarin per naam een 

aantal zaken worden bijgehouden per trimester zoals effets neufs, réparations, blanch, papiers. Voor 

deze achtendertig mannen werd keurig bijgehouden waaraan ze geld besteedden: hemden, bottines, 

bretellen, handdoeken, sigaren, lakens, broeken, pantoffels, dassen, kostuum en broek, hoeden. Er 

werd veel aandacht aan het uiterlijk besteed omdat de broeders het als hun missie zagen de 

 

                                                             
167 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-1899. Map 1898. 
168 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Briefwisseling en oude boekhouding. Map “Strop correspondentie 1910-

1933; 1928-1930”. Brief van 19 juni 1925. 
169 APBLG. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Briefwisseling en oude boekhouding. Map Strop correspondentie 1910-1933; 1928-1930. 
170 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1923). Patiënt nummer 1417. 
171 Appelsienen, kersen, peren en dergelijke meer. In de rekening van het jaar 1900 is te zien dat er meer peren geconsumeerd 

werden dan appelsienen. Dit zal allicht te maken hebben met het feit dat appelsienen duur waren en dat de instelling zelf een tuin 

had waar fruitbomen stonden. 
172 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Briefwisseling en oude boekhouding. 



 

 47 

krankzinnige opnieuw op te voeden.173 ook extra kosten worden vermeld zoals een glas bier dat 

werd gevraagd. 

 

De instelling hield ook een register van buitengewone gebeurtenissen en giften bij. In ruil voor 

giften die de familie van de patiënt deed, werd er gebeden voor het ziekenheil van de gehele familie. 

Zo deed de familie Bogaerts een gift aan de kapel om de vloer te kunnen leggen. Markgraaf Villain 

XIIII deed een gift aan de instelling waarvoor zij een eucharistieviering zouden geven als aandenken 

na zijn overlijden in februari 1857.174 

2.3.4 Aanpak van wanbetalers 

“Si le malade n’a pas les moyens de payer régulièrement, sa 
pension, sa place n’est pas au Strop; dans le cas contraire c’est 
pour le moins une irrégularité de la part de l’Administrateur du 
pensionnaire.”175  

De instelling kreeg meermaals te maken met wanbetalers. In een brief van 30 oktober 1925 haalde de 

directeur aan dat “omwille van de huidige situatie van de familie het noodzakelijk is een andere instelling 

voor de patiënt te vinden. Daarom is het noodzakelijk om in het voordeel van de patiënt een instelling te zoeken 

die strookt met zijn noden.” De directeur wees de echtgenote van de patiënt met de vinger: het zou 

door haar angst zijn dat de patiënt vergat te reageren op de briefcorrespondentie en zijn verblijf in 

het pension vergat te betalen. Voor de patiënt werd overgebracht naar een andere instelling, diende 

hij het achterstallige bedrag van 3513 frank nog te betalen.176 

Soms gebeurde het dat bij het overlijden van een patiënt nog een openstaande schuld had. Hiervoor 

schakelde de directeur de hulp van een advocaat in om de zaak zo snel en efficiënt mogelijk af te 

handelen. In de jaren dertig werd de aanpak van wanbetalers een nieuw agendapunt in het beleid 

van de instelling. Hoe de instelling het probleem van de wanbetalers wist op te lossen, is niet 

duidelijk. Er zijn drie zaken tegen wanbetalers gekend: de zaak-B., -G. en –V. De drie heren hadden 

een openstaande schuld van enkele duizenden franken waarbij in elk van de drie gevallen slechts 

een deel van de schuld werd ingelost. Indien het verschuldigde bedrag niet werd betaald na dertig 

dagen, werd een intrest van zes procent bijgerekend. De uitspraak van de drie zaken is echter 

afwezig in het dossier.177 

 

Zoals vermeld in bovenstaand citaat kon wanbetaling niet door de beugel en diende de familie een 

andere instelling te zoeken. In het geval van Het Strop is te zien dat een aantal patiënten werden 

overgeplaatst naar Hospice Guislain zonder enige vermelding van de reden van overplaatsing. Voor 

de periode 1901-1941 werden een vijftal patiënten overgebracht. Een drietal van hen werden na een 

 

                                                             
173 Cf. infra: 2.3.5. De rol van de broeders. De broeder als bewaker/opvoeder. 
174 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-1899. Map 1889. 
175 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos  Gent Sint-Alfons 1842-. Correspondentie 1910-1933; 1928-1930 . Brief van de directeur aan 

advocaat Blampain, 12 januari 1929. 
176 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Briefwisseling en oude boekhouding. Map Strop correspondentie 1910-1933; 1928-1930. 
177 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Briefwisseling en oude boekhouding. Map Strop correspondentie 1910-1933; 1928-1930. 
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aantal dagen al overgeplaatst, een van hen werd na een zestal jaar overgeplaatst en voor de vijfde 

persoon is de reden van overplaatsing onduidelijk.178  

Twee hypotheses zijn mogelijk. De patiënt werd beschouwd in de verkeerde instelling te zijn 

aangezien hij na minimaal enkele dagen en maximaal twee weken werd overgeplaatst. Ofwel kon de 

patiënt na enkele jaren zijn verblijf niet meer betalen en werd hij overgeplaatst naar een 

goedkopere instelling. Het nodige bronnenmateriaal om deze hypothese te verwerpen of te 

bevestigen werd echter niet gevonden. 
 

2.3.5 Het personeel 

De Broeders 

“Zij zullen zich onthouden van met de daden der kranken in hun 
bijzijn te lachen en die aan vreemden te doen kennen. Dat men, 
uit beleefdheid, als men ze aanspreekt, zegge: Mijnheer N. Dat 
men alle gerucht vermijde [sic] door het slaan der deuren of het 
gerammel der sleutels […]”179 

 

De broeder als bewaker/opvoeder 

“Voedt hun[sic] op: deftig aankleeden [sic] en wasschen [sic] […] 
hun uiterlijk verzorgen”180 

De broeders werden niet geacht enige geneeskundige kennis te bezitten. De religieuze verpleger was 

slechts de stipte uitvoerder van wat de geneesheer hem opdroeg. De broeder was de waakzame 

verzorger en diende erop toe te zien dat de dagelijkse activiteiten vlot verliepen. Hij werd actief 

betrokken bij de therapieën die de arts uitvoerde.181 Tijdens de verpleging van de patiënt, diende de 

broeder het evenwicht te zoeken tussen sympathie en antipathie. Hij mocht zich niet laten 

verleiden door zijn gevoelens. Sympathie moest worden gematigd en antipathie diende vermeden te 

worden. Te veel sympathie kon de patiënt laten denken dat indien hij iets fouts zou doen, hij er 

misschien mee weg kon komen. De broeder moest zich boven zijn gevoelens stellen. Hij moest pogen 

de handtastelijkheden, zwaarmoedigheid en opvliegendheid van de patiënt als lief aan te nemen. 

Indien de broeder er niet in slaagde dit te doen, moest hij zich steeds herinneren dat hij voor een 

zieke en dus Jezus stond. Zo nu en dan diende hij Jezus te bedanken voor de patiënt want het was 

dankzij hem dat de broeder een stap dichter bij de hemel kwam. De broeder werd geacht een 

correcte houding aan te nemen tegenover de voorgeschreven richtlijnen van de directeur en de 

hoofdgeneesheer en mocht nooit op eigen houtje medicatie toedienen.182 

 

                                                             
178 AMDGG. Régistre médicale. Nummer 868-1083 (04/1898- 28/11/1905); nummer 1185-1234 (02/09/1910-10/08/1914); nummer 

1385-1484 (08/05/1920-23/04/1923); nummer 1685-1885 (20/11/1924-07/05/1935); nummer 1886-1986 (07/05/1937-08/04/1943). 
179 Ze hebben Sint-Marie afgebroken! In: Helpende handen, 3 (1960), augustus, p. 283-287. 
180 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Historische overzichten. Conferentieboekje 1934-1961. 
181 R. STOCKMAN. De Kerk en het verstoorde leven. […] p. 87-89. 
182 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Historische overzichten. Conferentieboekje 1934-1961. Verslag van 27 maart 1942. 
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De broeder diende vroom te handelen zonder daarbij aan mogelijke roem te denken. Het karakter 

van de broeder moest worden onderdrukt, toch is de afwezigheid van het karakter niet in het 

voordeel van de patiënt. Hij diende zich te focussen op het liefdevolle werk want zieken hebben een 

liefdevolle begeleider nodig en heel veel geduld. Mensen met een persoonlijkheid, zo klonk het, 

wisten waar ze naartoe wilden, hadden een ideaal dat ze wilden nastreven. Dat was nodig als 

broeders in aanraking kwamen met krankzinnige patiënten en deze een slechte invloed zouden 

kunnen hebben op de broeder-opzichter. Er werd gestreefd naar de belevenis van “Jezus en ik” 

opdat de patiënten zelf met hun zielenlasten naar de broeders zouden komen.183 

 

De bewaking van de krankzinnigen was van groot belang. De broeders dienden verantwoordelijk te 

zijn voor de maatschappij, het gerecht, tegenover de patiënt zelf en tegenover de congregatie. 

Bewaking moest gebeuren vanuit plichtsbesef. Het vertrouwen van de familie mocht niet geschaad 

worden en de broeders moesten trachten de zieke niet langer in de instelling te laten verblijven dan 

nodig was. Tegenover het gerecht mocht de instelling geen schuldig verzuim plegen. Daarom moest 

koste wat kost zelfmoord worden vermeden en moest men voorkomen dat de patiënt uit de 

instelling ontsnapte want wanneer dit zou gebeuren, zijn de instelling en de opzichters 

verantwoordelijk. Bewaking is noodzakelijk tegenover de patiënt zelf omdat de broeders de 

genezing en het geluk van hem in handen hebben. De broeders zijn ook verantwoording 

verschuldigd tegenover de congregatie want “zij heeft ons als haar kinderen aangenomen en ons hare 

bescherming en moederlijke zorgen geschonken. Hoe schuldig en verantwoordelijk zouden we ons dan niet 

maken zou wij haar weldaden misbruikten.” Ten slotte was goede bewaking noodzakelijk uit plichtsbesef 

door de Regel Gods.184 

De opzichters werden verplicht tot permanente aanwezigheid zowel overdag als ‘s nachts. 

Overdag diende de broeder zo vaak mogelijk in het gezelschap van de patiënt te vertoeven als zijn 

persoonlijke begeleider. ’s Nachts gebeurde de bewaking in twee shiften: een broeder hield de wacht 

tot middernacht, een andere broeder deed de bewaking vanaf middernacht tot het tijdstip van 

opstaan. Voor de broeder zelf ging slapen, diende hij te controleren of de patiënt waar hij 

verantwoordelijk voor was het goed maakte.185 Indien de opzichter niet continu aanwezig kon zijn, 

diende hij een aantal keren te komen controleren hoe het gesteld was met de patiënt. De frequentie 

van het aantal controles was afhankelijk van de toestand van de patiënt en werd bepaald door de 

overste of de hoofdgeneesheer. Permanente aanwezigheid was noodzakelijk om kwaad jegens 

zichzelf te beletten, de patiënt de gewenste zeden bij te brengen en hem tot het goede aan te zetten. 

Onder deze twee laatste noemers valt het keurige voorkomen van de krankzinnige. De schoenen 

moesten steeds schoon zijn en goed gestrikt. De patiënt mocht absoluut geen gescheurde kleren 

dragen. Het was de taak van de opzichter ervoor te zorgen dat de patiënt netjes gekleed was. De 

opzichter diende er ook op toe te zien dat de patiënten niet te gewelddadig tegen elkaar spraken, ze 

elkaar niet plaagden en hij mocht al zeker niet participeren in de plagerijen. 

De permanente bewaking was echter geen waterdicht systeem en kon incidenten niet altijd 

voorkomen. Dat bewijst het grote aantal vermeldingen van zelfmoorden in de briefwisseling tussen 

 

                                                             
183 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Historische overzichten. Conferentieboekje 1934-1961. 
184 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Historische overzichten. Conferentieboekje 1934-1961. 
185 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-1899. Map 1851. 
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de directeur en de Minister van Justitie. Deze laatste vroeg om extra maatregelen te treffen en stelde 

voor ’s nachts continue bewaking te voorzien in het observatie- en verplegerskwartier en het 

paviljoen van de onrustige patiënten.186 

De broeder diende er ook op toe te zien dat de patiënten geen voorwerpen ontvreemden uit de 

verschillende kamers van de instelling. De broeder zelf mocht al zeker geen voorwerpen 

ontvreemden uit de instelling want “de goederen van het klooster zijn de goederen van de Kerk” en was 

gebonden aan zijn gelofte van armoede. De patiënten die op zondag de instelling mochten verlaten, 

dienden voor het buiten gaan gecontroleerd te worden op het eventuele bezit van voorwerpen uit 

de instelling en de kledij die ze aanhadden. Patiënten mochten nooit alleen rondlopen in de gangen 

van de instelling en al zeker niet in de keuken, de ateliers, bakkerij of linnenkamer omdat zij iets 

konden meenemen met de intentie zichzelf of anderen te verwonden.187 Na de terugkeer van een 

bezoek of wandeling moest de patiënt worden gecontroleerd. De vertrekken van de patiënten 

werden geregeld gecontroleerd maar, zo stelde de gemachtigd algemene bestuurder van de Minister 

van Justitie aan het Beheer van de Krankzinnigengestichten, “deze maatregelen mochten de vrijheid van 

de patiënt niet beperken”.188 

  

 

                                                             
186 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Briefwisseling en oude boekhouding. Inspectieboek Strop 1875-1929-1934. 

Officiële circulaires. Circulaire van 2 september 1908. 
187 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Historische overzichten. Conferentieboekje 1934-1961. 
188 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Briefwisseling en oude boekhouding. Inspectieboek Strop 1875-1929-1934. 

Officiële circulaires. Circulaire van 21 december 1923. 
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De broeder als engelbewaarder 

“Het stille, ijverige, liefdevolle werken heeft oneindig meer vat op 
de patiënten dan schoone [sic] woorden.”189 

 

De voornaamste taak van de broeder was die van de heropvoeding en het opnieuw bijbrengen van 

de juiste waarden. Het gezonde deel in de hersenen moest worden gestimuleerd om op die manier 

de patiënt opnieuw voor rede vatbaar te maken. De broeder diende de rol van engelbewaarder te 

vervullen wanneer een patiënt op zijn sterfbed lag. Conform de christelijke leer zou een goede 

verzorging van de patiënt een eeuwig en gelukkig leven na de dood gegarandeerd zijn, zowel voor 

de patiënt als voor de broeder. Om een goede engelbewaarder te zijn, diende de broeder rekening te 

houden met een zestal factoren. Ten eerste moest de patiënt onafgebroken bijgestaan worden want 

zo stond het in de Bijbel geschreven. Ten tweede diende de broeder ervoor te zorgen dat de plannen 

van God werden vervuld. Een belangrijke rol was hierin weggelegd voor de sacramenten. Het doel 

van de verplegers was de ziel van de zieke trachten te bereiken en voor de hemel te winnen. Indien 

de krankzinnige niet gedoopt was, kon hij alsnog gedoopt worden enkel indien deze nog bij zinnen 

was. De broeder trachtte dit te vervullen aan de hand van herinneringen uit zijn kindertijd op te 

roepen zoals bijvoorbeeld zijn Eerste Communie of de zorgen van zijn moeder. Als de patiënt zich 

van God had afgekeerd, was het de taak van de broeder hem opnieuw te laten bidden. Via 

natuurlijke en bovennatuurlijke middelen trachtte de broeder de zieke voor te bereiden op het 

ontvangen van het laatste sacrament. De engelbewaarder diende, ten derde, de voorspreker van God 

te zijn. De broeder diende op zijn beurt te bidden voor de stervende want “[…] dat ge op dit gebied meer 

zult verkrijgen door uw gebeden en verstervingen dan door alle menschelijke [sic] middelen.” Een vierde 

factor: de broeder staat in voor de lichamelijke zorg van de stervende, het garanderen van de stilte 

en de godsvrucht. Vervolgens is de engelbewaarder een trouwe bondgenoot in de strijd tegen de 

duivel omdat men geloofde dat de bekoringen het hevigst waren in de strijd met de dood. De 

broeder moest hem laten bidden, een kruisbeeld kussen, spreken over de barmhartigheid en de 

goedheid van God want Jezus stierf voor de zaligheid van de mensheid. Ten slotte stond de broeder 

hem vooral bij in het moment van de dood. De broeder mocht de stervende echter niet vermoeien 

met lange gebeden of vermaningen.190 

 

Het is moeilijk na te gaan hoeveel broeders er precies in Het Strop actief zijn geweest gedurende de 

periode 1840-1940. De instelling hield zelf geen lijst bij van het aantal  broeders die jaarlijks 

intraden. Geregeld werden broeders opgeleid om in de psychiatrie aan de slag te gaan maar hoeveel 

van deze kandidaat-broeders effectief werden tewerkgesteld, is niet duidelijk. Voor de twintigste 

eeuw komen sporadisch een aantal cijfers voor in de bronnen191: 

  

 

                                                             
189 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Historische overzichten. Conferentieboekje 1934-1961. 
190 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Historische overzichten. Conferentieboekje 1934-1961. 
191 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos 1901-1944. Map 1925, map 1930, map 1931 en map 1940. Eigen tabel op basis van gegevens uit 

jaaroverzichten. Kolom uit de tabel cf. infra. 
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Tabel 1 Overzicht aantal Broeders 

Jaartal Aantal Broeders 

1926 61 

1927 64 

1928 66 

1929 Onbekend 

1930 48 

1931 Onbekend 

1932 Onbekend 

1933 Onbekend 

1934 Onbekend 

1935 Onbekend 

1936 53 

1937 50 

1938 50 

1939 43 

1940 45 

1941 42 

1942 46 

1943 46 

1944 42 
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Om te weten hoe groot het aandeel van de broeders is, moet dat vergeleken worden met het aantal 

opgenomen patiënten in Het Strop. Aangezien er een aantal lacunes zijn in de bronnen dient dat 

met enige omzichtigheid te gebeuren. Voor 1941, bijvoorbeeld, waren 42 broeders in dienst op de 

campus. In dat jaar waren 14 patiënten opgenomen in P.C. Sint-Alfons.192 Dit zou betekenen dat er 

voor deze afdeling drie broeders verantwoordelijk waren voor de begeleiding en verzorging van de 

patiënten. Over het aantal patiënten die in de andere instellingen van Het Strop zijn ondergebracht, 

is geen duidelijkheid. Voor de twintigste eeuw lijken geen registers te zijn bewaard voor de andere 

afdelingen op Het Strop. Na de fusie in 1997 werden alle archiefstukken overgebracht van de 

Stropcampus naar de centrale archiefplaats in het P.C. Dr. Guislain. Doorheen de tijd zijn heel wat 

dossiers vernietigd of verloren geraakt.193 Dat kan de reden zijn waarom de registers van de andere 

instellingen op Het Strop afwezig zijn. Hierdoor kan de verhouding broeders-patiënten voor de 

verschillende afdelingen moeilijk worden geschetst. 

De hoofdgeneesheer 

De arts als priester van het lichaam 

“De medicus is alomtegenwoordig en wat opvalt is dat hij de etiketten ziek en gezond, normaal 

en pathologisch hanteert en toepast op terreinen die van oudsher niet tot zijn domein 

behoorden. [...] Een steeds groter deel van de werkelijkheid en van het menselijk denken en 

handelen komt zo volledig of gedeeltelijk onder de oordeelsbevoegdheid van de geneesheer 

terecht. Vele van de actuele sociale problemen en verschijnselen worden door de geneesheer 

geobserveerd, gediagnosticeerd en verklaard.”194 

In bovenstaand citaat van Vlaams historicus Karel Velle zag Pieter Verstraete een duidelijk 

historische benadering van het begrip medicalisering. Verstraete legde de link met 

etiketteringtheoreticus Irving Kenneth Zola. Hij haalde het monopolie van artsen aan met 

betrekking tot het gebruik van medische dichotomieën zoals normaal-abnormaal en gezond-ziek 

worden aangehaald. De klassieke omgang van het volk met ziekte en gezondheid moest plaats 

maken voor de meer wetenschappelijk verantwoorde omgang met ziektesymptomen van 

professionelen. Velle stelde dat medicalisering zijn herkomst vond in de late achttiende eeuw. 

Artsen streefden ernaar meer invloed te kunnen uitoefenen en meer erkenning te krijgen. Er zou 

zich een versnellingsdynamiek hebben voorgedaan aan het einde van de negentiende eeuw en kort 

na de Tweede Wereldoorlog. Velle toonde dit aan aan de hand van de medicaliseringsgraad waarbij 

een verdubbeling merkbaar is tussen 1831 en 1900.195 

 

  

 

                                                             
192 AMDGG. Régistre médicale. Nummer 1886-1986 (07/05/1937-08/04/1943). 
193 L. DE KEZEL. Op. cit. p. 6-8. 
194 K. VELLE. De nieuwe biechtvaders: de sociale geschiedenis van de arts in België. Amsterdam/Leuven, Kritak-Meulenhof, 1991, p. 10. 
195 P. VERSTRAETE. Macht en onmacht in het orthopedagogisch werkveld. Foucault en de zorg voor personen met een mentale handicap in de 

19de eeuw. Leuven, Acco, 2004, p. 32-33. 
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Medicalisering is geen homogeen fenomeen. Velle onderscheidde interne van de externe factoren. 

Onder de noemer van interne factoren vallen de oorzaken bij de artsen zelf: de aangroei van het 

medische personeel en de drang naar meer erkenning en aanzien binnen de samenleving vormen de 

basis voor het medicaliseringsproces. Voor de externe factoren haalde hij een vijftal oorzaken aan: 

de preventieve gerichtheid van de geneeskunde, het groeiende politieke belang van de 

volksgezondheid sinds de negentiende eeuw, de sociaal-economische transformatie ofwel de 

industrialisering, de secularisering van de maatschappij die de religieuze benadering van ziekte en 

gezondheid verdrukte, en de inmenging van de staat. Deze laatste zou de belangrijkste oorzaak van 

het medicaliseringsproces zijn geweest: de staat hielp de arts in zijn zoektocht naar erkenning en 

status, in ruil rapporteerde de arts aan de staat waardoor hij zijn stempel drukte op bevolking.196 

 

In de context van de psychiatrie kan gesproken worden van een succesvolle claim door de 

autoriteiten. Medische kennis werd lange tijd door de arts afgeschermd van het bredere publiek. Op 

deze manier hanteerde de arts een strakke en enge blik op geesteszieken.197 Er werd niet gekeken 

naar de oorzaak van een aandoening. Als er geen uitwendige verwondingen waren, kon iemand niet 

ziek zijn. Hierdoor bleven artsen lange tijd in hun oude denkpatroon steken. Onder invloed van het 

optimisme van de negentiende eeuw en de ontmaskering van krankzinnigheid als slechts een ziekte 

lagen alle mogelijkheden tot genezing open. Volgens Foucault was het in deze transitie van Sattelzeit 

à la Koselleck dat de medische kennisrevolutie op gang was gekomen waarbij er gestreefd werd naar 

een betere opleiding geneeskunde en de uitbouw van betere hospitalen.198 De gestichtsarts die 

zichzelf opofferde voor de genezing van de krankzinnige verkreeg al snel een heldenstatus. Waar 

voordien enkel God of een natie waarde schonk aan zelfopoffering kwam vanaf het laatste kwart van 

de negentiende eeuw de wetenschapper in de kijker.199 Historica Goedele Hermans zag hierin de 

beantwoording van de psychiater aan het ideaal van de zichzelf opgeofferde wetenschapper. Zijn 

onafhankelijkheid werd nog vergroot wanneer bij wet in 1873 werd vastgelegd dat de gestichtsarts 

voortaan werd benoemd door de Minister van Justitie.200 Binnen de interne regeling van de 

instelling zou echter een anomalie optreden. Volgens geneesheer Benjamin Ingels plaatste Guislain 

de geneesheer aan de top van de hiërarchie als belangrijkste verantwoordelijke binnen de instelling. 

Naar zijn mening was de arts de belangrijkste speler aangezien hij vanuit zijn medische kennis de 

gehele psychiatrische instelling in goede banen kon leiden. Vanwege zijn verantwoordelijkheid gaf 

Guislain de hoofdgeneesheer de titel directeur. Hier ging Ingels echter niet mee akkoord aangezien 

de arts geen administratieve verantwoordelijkheden had binnen de instelling. Daarom zou het 

volgens Ingels beter zijn te spreken van chef médical of médecin en chef. Naast de hoofdgeneesheer 

moest er dus ook een algemeen directeur zijn om een evenwichtig bestuur te kunnen garanderen.201 

Guislains visie op de rol van de geneesheer binnen de psychiatrische instelling kan dus stroken met 

die van Velle en Hermans waarbij de arts meer aanzien wenste en die ook verkreeg. 

 

                                                             
196 P. VERSTRAETE. Op. cit.,  p. 33. 
197 P. VEYNE. Op. cit. p. 51-52. 
198 M. FOUCAULT. Naissance de la clinique. Paris, Quadrige PUF, 1988, p. 177-181. 
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Psychiaters zouden slechts geïnteresseerd geweest zijn in twee soorten patiënten: de geagiteerde, 

chronische patiënt en de alcoholverslaafde. De patiënten met deze aandoeningen hadden nog een 

kans op genezing.202 Deze interesse zou zich moeten uiten in de hoeveelheid neergeschreven 

opmerkingen bij het medische register van de patiënt. Voor Sint-Alfons werd in sommige gevallen 

meer genoteerd bij de observatie en de evolutie die de patiënt doormaakte bijvoorbeeld bij een 

invalide de guerre. Bij de geagiteerde patiënt werd niet altijd even uitgebreid gerapporteerd over de 

voortgang maar werd wel vaker als verbeterd of genezen bestempeld.203 Bij alcoholmisbruik lijkt wel 

uitgebreider nota te zijn genomen.204 Het belangrijkste verschil tussen verplegers/verpleegsters en 

de hoofdgeneesheer werd door historicus Benoît Majerus aangehaald. Hiervoor verwees hij naar 

Amerikaans antropoloog Robert Barret. Deze laatste beweerde dat dokters voornamelijk 

geïnteresseerd waren in de interne fysiologie van het lichaam van de patiënt terwijl 

verplegers/verpleegsters voornamelijk het lichaam oppervlakkig bestudeerden. Bij de 

badverpleging konden de verplegers als het ware de voorgeschiedenis van de patiënt aflezen van 

het lichaam.205 Dit interesseverschil kan verklaard worden door enerzijds de taakverdeling binnen 

de instelling en anderzijds de medische kennis. De verplegers werden niet geacht op eigen initiatief 

medische handelingen op de patiënten uit te voeren. Enkel in samenspraak met de directeur en de 

hoofdgeneesheer mocht de broeder-verpleger handelen. Daarnaast was de broeder voornamelijk 

religieus gevormd. Broeders die met krankzinnigen moesten omgaan, werden hierop wel voorbereid 

met een jarenlange opleiding. Daarnaast had de geneesheer meer oog voor die vorderingen waarbij 

de patiënt opnieuw opgenomen zou kunnen worden in de maatschappij. De arts lette op de sociale 

(on)mogelijkheid van de patiënt. Zo werd bijvoorbeeld niet genoteerd dat een bepaald symptoom 

afnam maar dat een normaal gesprek opnieuw mogelijk was206 of dat een patiënt opnieuw de krant 

las.207 

De hoofdgeneesheer in Het Strop 

Een probleem bij de geneesheren in de psychiatrie zou het gebrek aan universitaire opleiding en een 

apart diploma met specialisatie psychiatrie geweest zijn. Vanuit de Société de Médecine Mentale de 

Belgique zou men meermaals gepleit hebben voor verplichte cursussen in de psychiatrie. Nog een 

heikel punt zou het lage loon van de gestichtsarts zijn geweest waardoor hij verplicht was zijn 

privépraktijk te behouden.208 Voor Sint-Alfons is het duidelijk dat de gestichtsarts voor meerdere 

instellingen verantwoordelijk was. Het ereloon van de gestichtsarts was inbegrepen in het 

trimestergeld dat de patiënt betaalde. Na prospectie van de bronnen uit het vorige hoofdstuk bleek 

de instelling geregeld te kampen met wanbetalers. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 

 

                                                             
202 B. MAJERUS. Parmi les fous. […] p. 130. 
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208 G. HERMANS. Op. cit. p. 30. 



 

 56 

ereloon van de hoofdgeneesheer mee in het gedrang kwam. Er werden echter geen bronnen 

weergevonden die deze hypothese hard kunnen maken.  

In volgende alinea’s zal kort worden ingegaan op de hoofdgeneesheren die vanaf de oprichting 

van de instelling tot voor de Tweede Wereldoorlog aangesteld waren. Dat gebeurt veeleer summier 

omdat de focus van dit werk vooral op de patiënt ligt. 

 

Een overzicht van de hoofdgeneesheren aan Het Strop voor de periode die relevant is voor dit 

onderzoek:209 

 

Periode Naam 

1843-1860 Jozef Guislain 

1860-1896 August Vermeulen 

1896-1932 Jozef Maere 

1905-1925 Albert Van de Calseyde 

1932-? Leo De Vos 

1945-? André De Wulf 

Tabel 2 Overzicht actieve hoofdgeneesheren 

 

Jozef Guislain die de morele behandeling had geïntroduceerd in de Gentse 

krankzinnigeninstellingen, werd na zijn overlijden in 1860 opgevolgd door Auguste Vermeulen. Hij 

was een leerling van Guislain en werd op 16 februari 1858 aangesteld als hulpgeneesheer van Het 

Strop om op 15 juni 1860 benoemd te worden tot hoofdgeneesheer van de instelling maar zou zijn 

functie pas vanaf 1863 kunnen uitvoeren. De reden omtrent deze late uitvoering van de benoeming 

is onduidelijk aangezien er verschillende data in de bronnen naar voor komen. In een akte opgesteld 

door de burgemeester op 15 juni 1860 werd de hoofdgeneesheer aangezien voor een soort 

aanspreekpunt van zowel de broeders, de directeur als de patiënten. Daarnaast moest de 

hoofdgeneesheer minstens een keer per dag zowel de patiënten als de broeders bezoeken.210 

De derde hoofdgeneesheer van Het Strop werd Joseph Maere. Hij werd op 28 januari 1897 

aangesteld als zowel hoofdgeneesheer van Het Strop als van Sint-Jozef en Sint-Johannes de Deo. Hij 

zou deze functie blijven uitoefenen tot hij op 30 september 1932 zelf zijn ontslag indiende. De reden 

hiervoor is niet duidelijk. De volgende hoofdgeneesheer in de rij was dokter Albert Van de Calseyde. 

Ook hij was zowel hoofdgeneesheer van Het Strop als van Sint-Jozef. Zijn termijn liep van 25 maart 

1905 tot aan zijn overlijden op 23 juni 1925. Uit een brief van 28 maart 1905 deed de broeder-overste 

Stockmans een voorstel om Van de Calseyde als hulparts aan te stellen naast de hoofdgeneesheer 

Joseph Maere. Van de Calseyde zou hulparts zijn voor zowel Sint-Alfons als voor Sint-Jozef en 

ontving hiervoor een jaarwedde van 600 frank. Een vergelijking: dokter Maere ontving voor het 
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vierde trimester van 1904 een wedde van 1245 frank.211 Van de Calseyde werd opgevolgd door Leo De 

Vos op 9 juli 1926 tot 1 oktober 1932. Op 1 september 1925 schreef le supérieur général een 

aanbeveling voor dokter De Vos als aanstelling tot hoofdgeneesheer van de instelling. Een akte 

opgesteld door G. Hymans op 9 juli 1926 geadresseerd aan de minister van Justitie, na advies van 31 

mei tot en met 19 juni 1926 van het Comiteit voor toezicht van de krankzinnigengestichten in de 

arrondissementen Gent-Eeklo en van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-

Vlaanderen, meldde dat Leo De Vos werd aangesteld als hoofdgeneesheer ter vervanging van dokter 

Maeres vrijwillige aftreden. Hierin werd ook beslist hoeveel zijn jaarwedde zou bedragen. Dit bedrag 

werd vastgelegd op 2400 frank.212 Over de opvolger van De Vos heerst onenigheid in de bronnen. 

Enerzijds wordt ene André De Wulf aangehaald, anderzijds wordt dokter Maere vermeld. Allicht was 

er onenigheid over welke arts de afgetreden De Vos moest opvolgen. Van de Calseyde en Maere 

waren namelijk gelijktijdig actief in de krankzinnigeninstelling. Een andere mogelijkheid is dat er 

meer patiënten waren opgenomen en het werk niet meer door een hoofdgeneesheer kon worden 

uitgevoerd. In de jaren dertig kende het patiëntenbestand een paar schommelingen: tussen 1934 en 

1935 verdubbelde het aantal opgenomen patiënten.213 

 

De benoeming van een hoofdgeneesheer gebeurde vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw 

op volgende wijze: het Comiteit voor toezicht op de krankzinnigengestichten en twee 

afgevaardigden van de vereniging voor psychiatrische geneeskunde van België maakten een lijst op 

met alle vacatures van geschikte artsen. Wie zich kandidaat wou stellen, kon zijn kandidatuur op 

sturen naar de algemene opziener der krankzinnigengestichten per aangetekend schrijven. De 

kandidatuur werd daarop doorgegeven aan het Algemeen Bestuur van Weldadigheid, de Vereniging 

van Psychiatrische Geneeskunde en aan leraren in de psychiatrie in de verschillende universiteiten 

van het land. Daarop werd de lijst samengesteld en door de Minister van Justitie aan de instelling 

bezorgd.214 
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De directeur 

De directeur van een psychiatrische instelling diende de rechterhand van de hoofdgeneesheer te 

zijn. Samen zorgden zij voor de uitvoering van een evenwichtig intern beleid. Een religieuze overste 

kreeg de titel van directeur. Deze titel vond Ingels echter verkeerd gekozen aangezien deze lijkt te 

impliceren dat de directeur slechts instond voor de economische kant van de instelling. 

Daarenboven was de administratieve correspondentie aan de directeur gericht. Dat geeft al 

helemaal een vertekend beeld van de werkelijkheid. Guislain stelde nochtans dat de directeur belast 

was met de algemene zorgen van de instelling, de boekhouding, toezicht op het interne beleid en de 

briefwisseling.215 Ingels vond dit een minder goed systeem dan de nieuwe instellingen die vanaf de 

jaren 1860 werden opgericht waar de rol van arts en directeur door één persoon werd uitgeoefend. 

Een superieure overheid, de inspectiecommissie bijvoorbeeld, moet de mening van beide partijen 

verenigen.216 Twee keer per maand zouden de directeur, hoofdgeneesheer, tweede hoofdgeneesheer 

en de opzichter samenkomen om de belangrijkste agendapunten te bespreken zoals de praktische 

aspecten van de service. Daarnaast zou het personeel (directeur, hoofdgeneesheer en de broeders) 

wekelijks een controle doen. Deze controles zouden plaatsvinden in de publieke instellingen, dus 

niet de private instellingen zoals Het Strop, waarbij de patiënten de afdelingen twee per twee 

dienden te verlaten en samen kwamen op een centrale plaats waar de patiënten gecontroleerd 

werden op hun kledij en hygiëne.217 Opvallend hierbij is dat de medische toestand of de vorderingen 

van de patiënten onbesproken lijkt. 

 

Zowel de directeur als de gestichtsarts waren een aanspreekpunt voor de familieleden. Geregeld 

werden zij gevraagd om hen op de hoogte te houden van de vorderingen die hun familielid maakte. 

Een brief gedateerd op 3 mei 1941 geadresseerd aan dokter De Vos werd geschreven door de 

echtgenote van Camiel M. Uit de brief kan worden afgeleid dat de arts en de echtgenote een gesprek 

hebben gehad omtrent een eventuele terugkeer naar huis van Camiel. Daaruit is geconcludeerd dat 

de arts geen bewijs kon geven dat Camiel volledig genezen was. De mislukte pogingen om hem 

tijdelijk naar huis te laten komen zijn hier het beste bewijs van. Om er zeker van te zijn dat de arts 

Camiel nog niet naar huis liet komen, schrijft ze dat zij en de kinderen bang zijn voor hem. Ze gaat 

daarbij nog een stap verder: “[…] die mensch [sic] heeft mij al te veel doen lijden, want gansch normaal is hij nooit 

geweest, bedenk dokter dat het niet den eerste maal is dat hij mij van het leven heeft wille benemen, gansch mijn leven is 

een lijdensweg, dat kan U gerust informeren overal is het bekend wat man hij is, elk is er bang van.” Ze besluit de brief 

met de woorden: “[…] ik heb er zeer veel medelijden mee, maar het zou ook mijn leven kosten en immer die schrik is 

onuitstaanbaar, ik wil van alles afstand doen als ik maar een beetje rust heb die ik nooit gehad heb, ik ben toch ook een 

mensch [sic] geloof ik.”218 
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Ondanks de herziening van de wet in 1873 en de toegenomen medicalisering waarin de gestichtsarts 

pleitte voor erkenning bleef de directeur volgens Hermans de centrale figuur. Voor deze 

wetswijziging was de gestichtsarts afhankelijk van de goodwill van de directeur om al dan niet in 

dienst te blijven van de instelling. Vanaf de wetswijziging werd de gestichtsarts aangesteld door de 

Minister van Justitie. De vele pogingen om de functie van hoofdgeneesheer en directeur door één 

persoon te laten uitvoeren mislukte. Het botste echter geregeld tussen beiden. Doordat 

krankzinnigheid op zowel zedenkundig als somatisch gebied werd gesitueerd, waande de 

gestichtsarts zich verantwoordelijk voor zowel de lichamelijke als psychische gezondheid van de 

patiënt. Toch lijkt Hermans te beweren dat de gestichtsarts een meer dominante positie aannam 

binnen de instelling.219 

 

Op 2 juli 1836 werd kanunnik De Decker tot eerwaarde vader benoemd. In 1841 vaardigde hij zijn 

“strenge beveelen [sic]” uit en waarschuwde tegen verslapping. Wat hij hier precies mee bedoelde, is 

niet duidelijk. Achttien jaar later werd De Decker vervangen door De Cock als eerwaarde vader.220 

Een overzicht van de directeurs aan Het Strop voor de periode die relevant is voor dit onderzoek:221 

Periode Naam 

1842-19 augustus 1842 Broeder Theodorus Petrus De Neve 

1860-1872 Broeder C.F. Gilles 

1875-1891 Broeder V.H. Karel 

1892-1896 Broeder F. Leopold Van Vynckt 

1896-1909 Vader Broeder Alfred Jan-Baptist De Mynck 

1909-1932 Broeder Arthur Felix Balcaen 

1932-1945 Broeder G. Joseph Glazen 

Tabel 3 Overzicht directeurs 

 

Uit de briefwisseling tussen de directeur en een derde partij kon moeilijk worden afgeleid welke 

directeur in welke periode actief was. De directeur signeerde zijn brieven zelden met zijn volledige 

naam; meestal noteerde hij enkel directeur. Ook brieven die aan hem gericht zijn, vermelden haast 

nooit zijn naam. De medische observaties van de geneesheer werden echter wel ondertekend met 

paraaf en soms de volledige handtekening. Dit zou kunnen bewijzen dat de arts, in tegenstelling tot 

de directeur, letterlijk zijn stempel drukte op de handelingen die werden gesteld binnen de 

instelling. De directeur lijkt echter in alle anonimiteit te handelen. 
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Anderen 

Guislain gaf in zijn Recherches statistiques aan hoe het personeel samengesteld moest worden. In 

zowel de instelling voor mannen als vrouwen diende een hoofdgeneesheer, directeur/directrice, 

tweede (hoofd)geneesheer, kapelaan, boekhouder, chirurg (niet permanent aanwezig), hoofd van de 

apotheek, hoofdverpleger/-verpleegster, verantwoordelijke voor zowel de badverpleging, de 

keuken, eetzaal, wasgoed als de bakkerij aangesteld te worden. Voorts dienden een bibliothecaris, 

twee opzichters, bewakers (aantal afhankelijk van het aantal patiënten in de instelling. Er werd een 

bewaker gerekend voor negen patiënten) en een portier aangesteld te worden.222  

Naast de directeur, de hoofdgeneesheer en de broeders waren anderen tewerkgesteld Sint-

Alfons. In de bronnen worden zij aangehaald als dagloners en knechten. Het is onduidelijk welk soort 

werknemers de instelling precies in dienst nam. Voor het jaar 1943 werd in maart een lijst gemaakt 

van de personeelsleden: een bakker, vier keukenknechten, een boodschapper, een schrijnwerker, 

een hovenier, twee huisknechten, een barbier, een nachtwaker, een portier, een tuinknecht en een 

bewaker.223 Niet alle functies die door Guislain werden opgesomd zijn terug te vinden in Het Strop of 

deze zijn niet overgeleverd in het archief. De verdeling is als volgt:224 

 

Jaartal Aantal Broeders Aantal knechten Aantal dagloners Aantal 

krankzinnigen 

1926 61 30 10 114 

1927 64 29 7 Onbekend 

1928 66 28 6 122 

1929 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

1930 48 27 3 127 

1931 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

1932 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

1933 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

1934 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

1935 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

1936 53 18 15 121 

1937 50 14 21 132 
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1938 50 16 19 124 

1939 43 12 23 126 

1940 45 15 23 108 

1941 42 13 22 111 

1942 46 13 19 112 

1943 46 13 20 118 

1944 42 13 24 107 

Tabel 4 Overzicht aantal personeelsleden en patiënten 

Vermoedelijk is het aantal krankzinnigen bedoeld voor alle afdelingen die zich op Het Strop 

bevonden. Het is opvallend dat het aantal broeders langzaam afneemt doorheen de tijd. In de 

beginjaren lijkt het aantal broeders de helft of iets meer dan de helft te zijn van het aantal patiënten 

die zijn opgenomen. Vanaf de jaren dertig lijkt dit niet meer het geval te zijn. Het aantal knechten is 

doorheen de tijd ook teruggelopen maar het aantal dagloners is toegenomen. 

2.3.6 Controles op het interne beleid: inspecties 

De archiefstukken over de inspecties die bewaard worden in het Archief Provincialaat Broeders van 

Liefde gaven meer en betere informatie dan de meer algemene rapporten van de 

inspectiecommissie aangezien deze zich meer specifiek toespitsen op zowel de plus- als minpunten 

van de instelling. Voor de controles die uitgingen van de overheid werd voor Oost-Vlaanderen 

slechts beknopt vermeld wat er ten opzichte van de vorige inspectie was veranderd en wat er nog 

moest gebeuren. De instellingen van Het Strop staan hier echter niet in vermeld aangezien dit een 

private instelling was.225 De verslagen die bewaard worden voor Sint-Alfons in het archief zijn 

kopieën van het origineel en werden vaak geparafraseerd, samengevat en gebundeld in een 

inspectieboekje. De handelingen van de instellingen werden onderworpen aan een 

gouvernementele, juridische en administratieve controle. De gouvernementele controle werd 

uitgevoerd door de inspectiecommissie (cf. infra) en de gouverneur van de provincie. De juridische 

controle werd uitgevoerd door de Procureur des Konings en de Vrederechter van het kanton, in dit 

geval het Gentse kanton. Ten slotte was de administratieve controle de taak van de burgemeester 

van de stad. Het personeel voerde tevens wekelijks controles uit.226 

Conform artikel 24 van de wet van 18 juni 1850 en later artikel 22 van de wet van 28 december 1873-

25 februari 1874 op het regime van krankzinnigen bepaalde bij wet dat een régistre matricule 

verplicht moest worden bijgehouden van elke patiënt die in de instelling werd ingeschreven en 

verzorgd. Na elke inspectie diende een rapport te worden opgesteld en bezorgd aan de directeur, 

 

                                                             
225 Neuvième rapport de  la Commission Permanente d’Inspection des établissements d’aliénés. Insituée par arête royal de 17 mars 1853. 1863, 

1864, 1865. Brussel, 1866, p. xiv-xviii. 
226 J. GUISLAIN. Op. cit. p. 122. 
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hoofdgeneesheer en Minister van Justitie. Naast de inspecties die uitgingen van de overheid, waren 

lokale inspectiecomités actief.227 Hoofdgeneesheer Guislain publiceerde zijn bevindingen over de 

Gentse krankzinnigeninstellingen in een uitgave met de titel Recherches statistiques faites dans les 

établissements d’aliénés à Gand ou rapport sur les exercices de ces institutions (1853) om op een objectieve 

manier te rapporteren over wetenschappelijke observaties binnen de instellingen. Guislain zag een 

hiaat in de manier waarop er gerapporteerd werd over de instellingen. De oorzaak hiervan lag 

volgens hem aan de administratieve rompslomp en de onregelmatige bezoeken van de 

hoofdgeneesheer aan de instelling. Dit was volgens Guislain grotendeels te wijten aan de wetgeving 

die de stad het recht gaf de arts aan te duiden.228 In de jaren twintig van de twintigste eeuw zou ook 

hoofdgeneesheer Maere pleiten voor een vereenvoudigde procedure.229 

Een inspectie werd uitgevoerd door een inspecteur, die werd aangesteld door de Minister van 

Justitie, en twee speciale commissarissen met de titel adjudant-inspecteur. Elk aspect van het beleid 

moest worden gecontroleerd. Daarbij was het belangrijk na te gaan of de algemene voorschriften 

voldoende werden opgevolgd. Hiervoor werden de statistieken en de régistre matricules van de 

instelling gecontroleerd. De inspecteur kon zich laten vergezellen door controleurs van de 

Constitutie. De frequentie van het aantal controles werd bepaald door de Minister van Justitie. 

Minstens eens per jaar werd de inspecteur uitgenodigd door de minister. Indien de minister het 

nodig achtte, konden meerdere controles per jaar plaatsvinden. De inspecteur rapporteerde zijn 

bevindingen aan het College van inspectie. In dit rapport kon hij mogelijkheden tot verbetering 

aankaarten en noteerde hij zijn bevindingen over zaken die eventueel anders konden worden 

aangepakt. De inspecteur overhandigde zijn rapport aan de inspecteur-adjudant die het op zijn 

beurt weer doorspeelde aan het College. Een kopie van het opgestelde proces-verbaal werd 

opgestuurd naar het kabinet van de minister.230 De inspecteurs konden vrij kiezen of ze hun controle 

overdag of ’s nachts wensten uit te voeren. De directeur diende de inspecteur en zijn gevolg steeds 

toegang te verlenen tot de instelling. In het inspectieboek kwam een melding ter sprake dat de 

inspecteurs hun taak ’s avonds wensten uit te voeren in Sint-Alfons maar voor een gesloten deur 

stonden. Een nota van de minister op 25 juni 1920 aan de directeur van Sint-Alfons opperde dat de 

inspecteurs zowel overdag als ’s nachts hun werk moesten kunnen uitvoeren en dat hen de toegang 

tot de instelling niet kon worden geweigerd conform artikel 2 paragraaf 2 van het Koninklijk Arrest 

van 15 november 1919.231 

Artikel 40 en 48 van het reglement van 1 juni 1874 stelde dat de directeur van een 

krankzinnigeninstelling steeds diende te rapporteren over het interne bestuur aan de procureur. 

Alle mogelijke aspecten van de instelling dienden gerapporteerd te worden: van de genezing van 

een patiënt tot interne problemen die zich voordeden. De hoofdgeneesheer was verplicht minstens 

een maal per trimester te rapporteren aan het Comité en elk jaar voor 30 juni diende een rapport 

 

                                                             
227 Troisième rapport de la Commission permanente d’inspection des établissements d’aliénés. Bruxelles, 1856, p. 4. 
228 J. GUISLAIN. Op. cit. p. 6-9. 
229 J. MAERE. Art. cit. p. 14-18. 
230 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Briefwisseling en oude boekhouding. Inspectieboek Strop 1875-1929-1934. 

Officiële circulaires. 
231 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Briefwisseling en oude boekhouding. Inspectieboek Strop 1875-1929-1934. 

Officiële circulaires. 
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met de algemene stand van zaken te worden opgestuurd naar de Minister van Justitie.232 De 

directeur moest na het collocatiebevel van de burgemeester de minister te informeren. De directeur 

van Het Strop werd meerdere malen aangemaand om beter en stipter te rapporteren aan zowel de 

minister, procureur des Konings als het inspectiecomité. De directeur kreeg ook een aanmaning om 

het medische register van de patiënten beter bij te houden. Er moest voldoende plaats zijn voor het 

noteren van de datum van ontvangst, notities van de omzendbrieven en de onderrichtingen van de 

overheid. Het register moest door de voorzitter van het Toezichtscomiteit van het arrondissement 

of door een afgevaardigd lid gekentekend of geparafraseerd worden.233 

 

De instelling werd meermaals geconfronteerd met zelfmoord van patiënten. Na een 

zelfmoordincident vroeg de gouverneur de directeur om betere maatregelen te treffen om 

ongelukken bij andere patiënten te voorkomen. De directeur meldde dat de inspecteur een 

onderzoek zou voeren naar de oorzaken van de zelfmoorden. In vrijwel alle gevallen treft, vanuit 

het standpunt van de directeur, de instelling geen schuld. Toch wenste hij zijn 

verantwoordelijkheden op te nemen en een aantal maatregelen te nemen: de installatie van een 

isoleercel waarin een klein venstertje zat, de herinvoering van een aantal dwangmiddelen zoals de 

riem en de invoering van de permanente nachtbewaking.234 

 

Na een inspectie in 1883 vond de inspecteur dat er verbetering mogelijk was in het aantal 

ontspanningsmogelijkheden. De heer kon “slechts” kiezen uit lezen in de bibliotheek, een wandeling 

maken of fietsen door de grote tuinen, of een aantal sporten beoefenen zoals cricket, domino, 

dammen of biljart.235 

  

 

                                                             
232 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Briefwisseling en oude boekhouding. Inspectieboek Strop 1875-1929-1934. 

Officiële circulaires. 
233 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Briefwisseling en oude boekhouding. Inspectieboek Strop 1875-1929-1934. 

Officiële circulaires. Circulaire 21 maart 1907, circulaire 13 november 1923. 
234 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Briefwisseling en oude boekhouding. Inspectieboek Strop 1875-1929-1934. 

Officiële circulaires. Ministeriële nota aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen, 21 december 1877. 
235 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit. p. 151. 
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Conclusie 

De gronden van Het Strop evolueerden van een lusthof naar een maison de santé waar patiënten van 

welgestelde klasse, de heren, werden verzorgd. De Sint-Alfonskliniek had een viertal paviljoenen die 

luxueus werden ingericht volgens de smaak van de heren. Een gedetailleerde beschrijving van de 

kamers in de paviljoenen is moeilijk te geven door het dubieuze archiefmateriaal. Elke afdeling had 

standaard een aantal salons, zowel gezamenlijke als private, kamers van de broeders, een aantal 

isoleercellen en een observatieruimte. De patiënt kreeg medicatie toegediend en werd enkel op 

medisch advies in een dwangbuis gestopt. Hoe het in de praktijk er aan toe ging, zal worden 

onderzocht in het volgende hoofdstuk.  

In de bronnen was weinig informatie weer te vinden over zowel de hoofdgeneesheer als de 

directeur die de instelling heeft gehad. Of dit een bewuste keuze was of het materiaal verloren is 

gegaan, is onduidelijk. Verder had de instelling ook een aantal vaste knechten en dagloners in 

dienst. Een uitvoerige bespreking van de patiënt werd in dit hoofdstuk bewust achterwege gelaten. 

In het volgende hoofdstuk wordt de focus verlegd van de werking van de instelling naar de patiënt.



 

 

Deel 3 

Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse  
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Hoofdstuk 3  

De welgestelde heer als patient in Sint-Alfons. Een 

kwalitatieve en kwantitatieve analyse 

In het volgende hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de psychiatrische patiënt in de instelling 

Sint-Alfons voor de periode 1900-1940. Dit zal gebeuren aan de hand van een steekproef waarbij de 

jaren 1901, 1911, 1921, 1931 en 1941 in detail werden bestudeerd en geanalyseerd. Voor het bepalen 

van de parameters werd het werk van Van den Abeele gebruikt, zodat een langetermijnanalyse voor 

de periode 1857-1941 in het volgende hoofdstuk mogelijk werd.236 De structuur van haar werk, de 

lay-out en type van de grafieken werden echter niet overgenomen, enkel indien anders vermeld. In 

de meeste gevallen werd zelfs nog een extra grafiek toegevoegd met eigen bevindingen waar Van 

den Abeele niet verder op inging.  

De gegevens werden gerangschikt volgens een aantal thema’s. In het eerste deel wordt de 

patiëntenpopulatie van Sint-Alfons geschetst en vergeleken met het werk van Van den Abeele voor 

de periode 1857-1900 –dit zal echter summier gebeuren aangezien het vierde hoofdstuk besteed is 

aan een uitgebreide vergelijking- en de nationale cijfers voor België. Door de leemte in het 

historisch onderzoek wat betreft nationaal onderzoek voor de geschiedenis van de psychiatrie werd 

slechts één bruikbare grafiek teruggevonden in het werk van Benoît Majerus. Uit deze vergelijking 

zal blijken dat de instelling Sint-Alfons een kleinschalige instelling was. In een paar unieke gevallen 

zal worden verwezen naar de persoonlijke dossiers van de patiënten. Deze dossiers bevatten une 

demande d’admission, un certificat médical en un bulletin confidentiel. Het aantal verwijzingen is echter 

miniem door de afwezigheid van het merendeel van bronnenmateriaal. 

Vanaf het tweede deel in dit hoofdstuk worden de gegevens uit de medische registers 

geanalyseerd en thematisch gerangschikt volgens het chronologische verloop van de behandeling 

van de patiënt. Ten eerste zal worden nagegaan welke soort heren in aanmerking kwam voor een 

opname. Hiervoor werden volgende basisgegevens in acht genomen: aantal kinderen, beroep, 

burgerlijke staat, geletterdheid en geloofsovertuiging. Over de interpretatie van “geletterdheid” 

bestaat echter enige onduidelijkheid; deze kan ook als een parameter van voorkeursbehandeling 

 

                                                             
236 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit. 162 p. 
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worden beschouwd. Deze hypothese zal worden besproken bij het onderdeel behandeling. Ten 

tweede zal de opname van de patiënt onder de loep worden genomen. In dit onderdeel zal worden 

nagegaan wat de gemiddelde leeftijd van de patiënt was, vanwaar hij afkomstig was, om welke reden 

hij werd opgenomen, of het zijn eerste opname was of hij een habitué was en ten slotte zal de 

gemiddelde opnameduur worden nagegaan. Voor behandeling zullen volgende factoren worden 

onderzocht: de diagnose, prognose, de medische behandeling en het effect van deze behandeling op 

de patiënt. Zoals reeds vermeld zal in dit onderdeel ook een hypothese worden gevormd rond de 

vermelding instruction. In het onderdeel ontslag zullen de verschillende ontslagmogelijkheden 

worden besproken. In het laatste onderdeel ten slotte zal de problematiek van de gehanteerde 

terminologie omtrent genezen en verbeterd worden uiteengezet. 
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3.1  De patiëntenpopulatie 

De psychiatrische afdelingen die op Het Strop werden ingericht, moesten plaats bieden aan de 

sociaal welgestelde man. Een opname in een van de luxueuze afdelingen was slechts geschikt voor 

een exclusief publiek. Deze exclusiviteit vertaalde zich in het aantal dossiers. Hier moet echter 

worden opgemerkt dat de kans bestaat dat er dossiers doorheen de tijd verloren zijn gegaan of 

werden vernietigd. Het is dus mogelijk dat er meer patiënten waren opgenomen dan de 

overgeleverde dossiers en registers laten uitschijnen. Het verschil in aantal patiënten werd door 

Van den Abeele aangegeven in onderstaande grafiek.237 Deze grafiek toont het verloop van het 

aantal dossiers opgenomen tussen 1857 en 1900 voor de instellingen Hospice Guislain en Het Strop. 

Het valt op dat er voor Het Strop beduidend minder dossiers waren dan voor Hospice Guislain. Dit 

kan verklaard worden door het karakter van beide instellingen: Hospice Guislain was een openbare 

instelling voor de behoeftige patiënt terwijl Het Strop eigendom was van de Broeders van Liefde en 

een privaat karakter had. Op deze eerste grafiek werden, vermoedelijk, de dossiers van alle 

psychiatrische afdelingen op Het Strop weergegeven aangezien in een volgende grafiek beduidend 

minder dossiers zijn weergegeven dan in de eerste grafiek. Deze tweede grafiek238  geeft het verloop 

van het aantal geraadpleegde dossiers van de steekproef weer. Voor Het Strop is te zien dat er 

minder dossiers zijn in tegenstelling tot de grafiek waar de evolutie doorheen de tijd wordt 

weergeven. Van den Abeele geeft echter niet aan welke afdeling ze precies onderzocht heeft. In de 

bibliografie wordt wel verwezen naar het bestand Sint-Alfons.239 Er kan dus met zekerheid gezegd 

worden dat voor de periode 1857-1900 de afdeling Sint-Alfons werd bestudeerd. In het volgende 

hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de vergelijking tussen de onderzoeksresultaten van Van 

den Abeele en de resultaten die in dit hoofdstuk aan bod zullen komen. 

 

Een vergelijking met nationale cijfers kan gemaakt worden door middel van een grafiek uit het werk 

van Majerus. Deze haalde een grafiek aan uit het artikel Het Belgische Krankzinnigenbeleid in de XIX de 

eeuw uit het tijdschrift Annales de la Société Belge d’Histoire des Hôpitaux et de la Santé publique uit 1984. 

Deze grafiek toont de evolutie van het aantal psychiatrische patiënten in België voor de periode 

1824 tot en met 1975 door middel van een steekproef.240 Een vergelijking van deze grafieken toont 

aan dat voor het jaar 1858 het nationale bestand ongeveer 6000 dossiers bedroeg terwijl in datzelfde 

jaar zeventien dossiers zijn geregistreerd voor het gehele Het Strop. Voor 1878 ligt dit cijfer voor 

deze instelling zelfs nog lager: 13 dossiers in tegenstelling tot bijna 10 000 dossiers voor heel België. 

Voor 1900 ten slotte werden 34 patiënten geregistreerd in Het Strop. Voor datzelfde jaar bedraagt 

het nationale cijfer zo’n 16 000 dossiers. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Het Strop een 

kleinschalige afdeling was, bestemd voor een exclusief publiek. 

  

 

                                                             
237 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit., p. 56. 
238 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit., p. 57. 
239 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit., p. 14. 
240 B. MAJERUS. Parmi les fous. [ …] p. 86. 
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Figuur 1: Verloop van het aantal dossiers i.f.v. de tijd (Van den Abeele) 

Figuur 2: Aantal onderzochte dossiers (Van den Abeele) 
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Tijdens de onderzochte jaren 1901-1941 werden 970 heren opgenomen in Sint-Alfons. Door de grote 

hoeveelheid werd er gewerkt met een steekproef. Elke tien jaar, te beginnen vanaf het jaar 1901, 

werden alle patiënten uit het medische register van één jaar onder de loep genomen. 

 Over de gehele periode zijn fluctuaties merkbaar. Het aantal aanwezige patiënten bleef nooit 

volledig stabiel. De sterkste daling deed zich voor in 1916 toen het aantal patiënten zakte naar zes. 

Het patiëntenbestand was in de jaren twintig van de twintigste eeuw al even onderhevig aan sterke 

schommelingen. Het patiëntenbestand halveerde en verdubbelde zonder problemen. In 1930 steeg 

het aantal opgenomen heren opmerkelijk. Toen in 1929 zo’n 26 patiënten aanwezig waren in Sint-

Alfons, was dit een jaar later gestegen naar 47 patiënten.241 In datzelfde jaar werd een vrije instelling 

voor niet-gecolloqueerde patiënten ingericht op Het Strop. Deze vrije patiënten vormden geen 

gevaar voor de samenleving maar konden niet zelfstandig functioneren in de maatschappij. In 

november 1930 was dit paviljoen klaar. Er werd de Minister van Justitie echter gevraagd nog geen 

patiënten te laten overbrengen naar deze afdeling omdat de afwerking nog moest worden 

afgerond.242 Het is dus mogelijk dat Sint-Alfons als tijdelijk verblijf werd gebruikt totdat de 

afwerking van de vrije instelling volledig was afgerond. Dit zou de tijdelijke verhoging van het 

aantal heren op de afdeling kunnen verklaren. Vanaf 1931 is de patiëntenpopulatie van Sint-Alfons 

opnieuw gezakt naar 20, wat zou kunnen betekenen dat de vrije afdeling vanaf dan klaar was en de 

tijdelijke gasten werden overgebracht naar hun nieuwe verblijf. Een tweede sterke schommeling is 

drie jaar later zichtbaar. Het aantal opgenomen patiënten verdubbelt tussen 1934 en 1935 van 
 

                                                             
241 Zie appendix: appendices hoofdstuk 4 en figuur 4. 
242 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Briefwisseling en oude boekhouding. Map “Strop correspondentie 1910-

1933; 1928-1930”. Brief van 18 november 1930. 

Figuur 3: Evolutie aantal opgenomen patiënten in België (Majerus) 



 

 71 

respectievelijk 16 naar 32. In 1936 zakt dit aantal terug naar 19. Een reden voor deze verdubbeling 

was niet terug te vinden in de bronnen. De mogelijkheid bestaat dat de afdeling Sint-Alfons opnieuw 

fungeerde als tijdelijke opvangplaats voor de andere instellingen op Het Strop.  

 

Een derde dip is te zien in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Het aantal opgenomen 

patiënten nam af tot vijf. Dergelijke sterke daling was geleden van 1916. De gebouwen van Het Strop 

werden tijdelijk in staat van verdediging gebracht waarop de heren werden overgebracht naar 

andere afdelingen van Het Strop.243 

 

Jaar Aantal 

1901 33 

1911 23 

1921 30 

1931 20 

1941 14 

 TOTAAL: 120 

Tabel 5 Overzicht van het aantal geregistreerde patiënten in de medische registers van de steekproef voor de 
jaren 1901, 1911, 1921, 1931 en 1941 

 

  

 

                                                             
243 APBLG. Sint-Alfons 1842-. Doos Gent Sint-Alfons 1842-. Map 1940. 
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3.2 Basisprofiel van “de heren” 

In dit onderdeel zullen de basisgegevens van de heren worden weergegeven en geanalyseerd. Op deze 

manier zal een antwoord worden gegeven op de vraag wie de patiënt van Sint-Alfons was. Onder 

basisgegevens verstaan we: de burgerlijke staat, het aantal kinderen, de geloofsovertuiging en het 

beroep van de patiënt. De waarden worden afwisselend in absolute en relatieve aantallen 

weergegeven. 

3.2.1 Burgerlijke staat 

 

Figuur 5: Verdeling burgerlijke staat in absolute aantallen 
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Voor de periode 1900-1940 is het opvallend dat twee burgerlijke staten domineren: enerzijds 

gehuwd en anderzijds vrijgezel of alleenstaand. Slechts een klein deel is gescheiden of is 

weduwnaar. In 1901 is het overgrote deel van de patiënt ongehuwd (70%, respectievelijk 23 

mannen). Nog geen vierde van de patiënten die in 1901 werden opgenomen was gehuwd (24%, 

respectievelijk 8 mannen). Slechts één man was gescheiden en één man was weduwnaar (3%). Tien 

jaar later lopen de waarden voor zowel gehuwd als vrijgezel gelijk. Tien van de in totaal 23 

opgenomen patiënten waren gehuwd (43%) en nog eens elf mannen waren vrijgezel (48%). In 1921 

lijkt het merendeel van de heren gehuwd te zijn. Achttien van de dertig patiënten was gehuwd 

(respectievelijk 60%) en elf van de dertig patiënten was vrijgezel (37%). Voor het jaar 1931 lopen het 

aantal gehuwden en vrijgezellen opnieuw gelijk op: 40% was gehuwd en 45% was vrijgezel. In 1941, 

ten slotte, zijn er opnieuw meer vrijgezellen dan gehuwden: 71% alleenstaanden ten opzichte van 

28% gehuwden. 

 

Vanaf het einde van de achttiende eeuw en geheel de negentiende eeuw is er sprake van een 

restrictief huwelijkspatroon. Het aantal huwelijkskansen was erg afgezwakt en migraties hadden 

aan belang gewonnen. Dat resulteerde in een overwicht van vrouwen in de actieve en oudere 

leeftijdsklassen. Een huwelijk werd alsmaar langer uitgesteld. Deze tendens bereikte haar climax 

medio negentiende eeuw toen zowat een kwart tot een derde van de Vlamingen ervoor kozen 

levenslangs vrijgezel te blijven, dit naar aanleiding van een dreigende overbevolking die Vlaanderen 

trof. Pas aan het einde van de negentiende eeuw zou dankzij de definitieve doorbraak van de 

industriële maatschappij geen rem meer staan op de huwelijkssluiting. Voor de twintigste eeuw zou 

zich een omgekeerde tendens voordoen: er zou namelijk steeds jonger worden gehuwd. Tijdens het 

interbellum en de jaren onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog werden de meeste huwelijken 

gesloten.244 Voor het jaar 1921 zou dit kunnen kloppen maar voor 1931 is een afname zichtbaar. 

Wanneer de volledige periode van de steekproef voor 40 jaar in rekening wordt genomen, valt op 

dat meer dan de helft van de opgenomen heren vrijgezel was. Daarna volgt de categorie gehuwd met 

40 procent. 

3.2.2 Aantal kinderen 

 

Het aantal kinderen is onlosmakelijk verbonden met de burgerlijke staat. Voor de onderzochte 

periode is duidelijk dat het merendeel van de patiënten ook geen kinderen heeft aangezien meer 

dan de helft van de patiënten vrijgezel is. De categorie vrijgezel is dus uitgesloten wat betreft het 

hebben van (wettelijk erkende) kinderen. Wanneer er vermeld werd dat de patiënt een dood 

geboren kind had gekregen, werd dit gerekend onder de noemer geen kinderen. 

  

 

                                                             
244 C. VANDENBROEKE. Vrijen en trouwen. Van de Middeleeuwen tot heden. Seks, liefde en huwelijk in historisch perspectief. Brussel, Elsevier 

Libreco, 1986, p. 39-40. 
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Voor het aantal kinderen werd gekeken naar de patiënten die gehuwd waren; 48 van de 120 patiënten 

(40%) was gehuwd. In totaal werden voor deze 48 mannen 43 kinderen vermeld. In het jaar 1921, 

waar er meer patiënten gehuwd zijn, valt op te merken dat de waarden voor het aantal “geen 

kinderen” net iets hoger ligt dan het aantal “wel kinderen”. In slechts twee van de 120 onderzochte 

patiënten werd melding gemaakt van kindersterfte, respectievelijk in de jaren 1901 en 1931. De 

kindersterfte werd rond 1900 gehalveerd voor de categorie 1 tot 4-jarigen. De belangrijkste 

uitzondering is de groep 0 tot 1-jarigen. Bij deze categorie zette de sterftedaling zich pas in na de 

eeuwwisseling. Rond 1900 zou gemiddeld 1 baby op 6 voor zijn eerste levensjaar overlijden. Tussen 

1900 en 1925 zou de daling echter snel verlopen, dat gebeurde door de bacteriologische revolutie.245 

Er wordt in de medische registers echter niet aangegeven hoe oud de kinderen waren bij hun 

overlijden. Een keer wordt melding gemaakt “dood geboren”.246 Bij het andere staat: “negen kinderen 

maar twee in leven”.247  

Wanneer er gekeken wordt naar de 43 patiënten die wel kinderen hebben, is het opvallend dat 

voor de periode 1900-1940 het merendeel van de mannen twee kinderen heeft, respectievelijk 38% 

van de steekproef. Daarna volgt de categorie “meer dan vier kinderen” met 22%. Het economische 

voordeel van het hebben van veel kinderen verdwijnt langzaamaan. Vanaf het einde van de 

negentiende eeuw werd een maatschappelijk model met keynesiaans-fordistisch overheidsbeleid 

gehanteerd wat resulteerde in een patriarchale gezinsverhouding.248 Dit kan echter het ander 

uiterste van meer dan vier kinderen niet verklaren. 

  

 

                                                             
245 I. DEVOS. Drie eeuwen sterfte in België, 18de-20ste eeuw. In: Histoire de la population de la Belgique et de ses territoires. Chaire Quetelet 2005. 

Louvain-la-Neuve, Centre de Recherche en Démographie et Sociétés, Université catholique de Louvain, 2010, p. 591-612. 
246 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1685-1885 (20/11/1929-07/05/1935). Patiënt nummer 1757. 
247 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905), patiënt nummer 967. 
248 E. VANHAUTE. Gezin, bevolking en arbeid. In: <http://www.ccc.ugent.be/file/186> geraadpleegd op 16/05/2015. 

Figuur 7: Aantal kinderen in absolute aantallen 

http://www.ccc.ugent.be/file/186
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Figuur 9: Aantal kinderen indien de patiënt er had 
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 Figuur 10: Verdeling beroepen in absolute aantallen 
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Figuur 10: Voorkomen beroepen opgedeeld per jaar (absolute aantallen) 

Figuur 11: Beroepen in relatieve waarden (1900-1940) 
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Bovenstaande grafieken tonen enerzijds het aantal beroepen in absolute aantallen en anderzijds een 

evolutie voor de periode 1900-1940 in relatieve aantallen. In de eerste grafiek werden de beroepen 

gegroepeerd in een achttal categorieën. Onder de categorie landbouwer werden alle beroepen 

opgenomen waarbij de natuur een rol speelt bijvoorbeeld landbouwer en boomplanter. Voor de 

ambachten werden alle beroepen opgenomen waarbij handenarbeid belangrijk is bijvoorbeeld 

loodgieter, schrijnwerker en klerenmaker. Onder diensten werden alle beroepen begrepen waarbij 

geen eindproduct wordt vervaardigd zoals bediende, bewaker en spoorwegenwachter. Het probleem 

met de indeling van de beroepen was de onduidelijkheid of deze patiënten zelfstandige waren of 

niet. Uit de aard van de instelling, Het Strop voor de sociaal gegoede klasse, zou afgeleid kunnen 

worden dat de heren hun sociale status hadden verworven via hun beroep als zelfstandige. Om geen 

fouten te maken, aangezien er hier geen duidelijkheid over bestaat, werden slechts diegene waar 

letterlijk vermeld stond dat zij zelfstandige waren, opgenomen onder de categorie zelfstandige. 

Onder de groep vrije beroepen vallen de heren die enige intellectuele activiteiten verrichtten zoals 

apothekers, doctors, ingenieurs, priesters en dergelijke meer. Ten slotte de laatste groep die enige 

verduidelijking vraagt, is de groep zonder. Onder deze vallen drie soorten: de gepensioneerde, de 

student en de werkloze. Het is niet duidelijk hoe “werkloos” precies moet worden geïnterpreteerd. 

Enerzijds kan dit beschouwd worden als het hebben van geen werk, anderzijds zou dit ook kunnen 

gezien worden als een vorm van rentenieren: de familie kon zo welgesteld zijn dat werken niet 

nodig was. In een geval werd dit expliciet vermeld. De 21-jarige vrijgezel Albert P. die werd 

opgenomen op 18 januari 1901 en gediagnostiseerd werd met démence précoce had geen werk omdat 

hij rijk was.249 

 

In 1901 is de groep van de vrije beroepen sterker vertegenwoordigd, gevolgd door de groep van de 

handelaars. Tien jaar later is de groep van de vrije beroepen niet meer dominant. De categorie zonder 

beroep heeft de hoogste absolute waarden, gevolgd door de groep ambachten. In 1921 is geen 

specifieke groep dominant. Een gedeelde plaats gaat naar de groepen landbouwer, vrije beroepen en 

zonder beroep. Voor 1931 is het merendeel van de patiënten onder te brengen in de categorie 

landbouwer, op een tweede plaats gevolgd door diensten en vrije beroepen. In 1941 ten slotte is 

opnieuw de groep zonder beroep dominant. Voor de weergave van de beroepen per jaar valt dus op te 

merken dat de categorieën vrije beroepen en zonder beroep het meeste voorkomen. Ook de groep 

landbouwer komt geregeld terug. Deze evolutie wordt bevestigd door het taartdiagram met de 

relatieve waarden. Over de periode 1900-1940 is een kwart van de patiënten zonder beroep, gevolgd 

door een aandeel van een vijfde voor de vrije beroepen. 

  

 

                                                             
249 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905), Patiënt nummer 949. 
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3.2.4 Geletterdheid 

Over volgend onderdeel heeft lang twijfel bestaan. Deze categorie werd in de medische registers 

aangeduid als instruction wat verschillende betekenissen kan hebben: instructie, opleiding en kennis. 

In eerste instantie werd er vermoed dat deze kolom bedoeld was ter instructie voor de 

(voorkeurs)behandeling van een welbepaalde patiënt. Deze conclusie werd genomen omdat in het 

geval van bijvoorbeeld een priester de vermelding supérieure stond en vervolgens uitgebreid werd 

gerapporteerd over de toestand en voortgang van de patiënt.250 Wanneer er echter verder werd 

gekeken naar de beroepen waarbij de vermelding supérieure werd gebruikt, werd duidelijk dat deze 

voorkwam bij patiënten waarbij het beroep enige intelligentie vereiste zoals bijvoorbeeld een doctor 

in de rechten, een effectenhandelaar, een regisseur, een procureur en dergelijke meer. In één geval 

werd de vermelding supérieure gebruikt voor een man waarbij het beroep niet gekend was 

(onduidelijk of hij geen beroep had, het niet werd genoteerd bij de opname of hij rentenier was). De 

38-jarige Ernest D. uit Rijsel werd gediagnosticeerd met folie neuras menyne. Deze aandoening werd 

vermoedelijk veroorzaakt naar aanleiding van meerdere trauma’s waaronder de moord op zijn broer 

en misbruik tijdens zijn jeugd. Tijdens de observatie uitte dit zich in onder meer een slechte 

nachtrust, onzekerheid, roepen en tieren, en hallucinaties. Voor deze waanideeën werd een medisch 

attest opgesteld. Na 99 dagen in Het Strop te hebben verbleven en onderzocht geweest te zijn in het 

instituut van dokter Voet te Bordeaux waar hij gediagnosticeerd werd met manie de responsabilité, 

werd hij overgeplaatst naar L’Oumelet te Frankrijk.251 

Over de hele periode is het aandeel van de patiënt met een gemiddelde achtergrond (moyenne) 

het grootst, afgewisseld met primaire en supérieure, wat opvallend is voor een instelling waar 

welgestelde patiënten werden opgevangen. Dit roept de vraag op aan welke criteria de patiënt 

diende te voldoen om welgesteld te zijn: het beroep, de sociale positie in de samenleving of iets 

anders? Zelfs patiënten met een geletterdheid van nulle, ordinaire en in één geval zelfs een 

ongeletterde toegelaten tot de instelling. Uit het vorige hoofdstuk werd reeds duidelijk dat het 

inkomen van de patiënt een belangrijke rol speelde. Indien een patiënt zijn verblijf in Het Strop niet 

meer kon betalen, was zijn plaats elders. In het volgende onderdeel behandeling zal een andere 

hypothese omtrent de invulling van het begrip instruction worden geformuleerd. 

  

 

                                                             
250 In Sint-Alfons werden drie priesters en een priester op rust behandeld. AMDGG Régistre médicale E. Nummers 865-1083 

(01/04/1898-28/11/1905) patiënt nummer 954; AMDGG Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924) patiënt 

nummer 1423; AMDGG Régistre médicale. Nummers 1685-1885 (20/11/1929-07/05/1935) patiënt nummer 1749 en 1758. 
251 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914), patient nummer 1194. 
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Figuur 13: Verdeling "geletterdheid" per graad (relatieve waarden) 
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3.2.5 Geloofsovertuiging 

 

Over de hele periode is het katholicisme dominant. Slechts in een paar gevallen is er sprake van een 

andere geloof en de vermelding geen. Vermoedelijk betekent dit dat de gecolloqueerde patiënt geen 

geloof had. Indien men de geloofsovertuiging was vergeten te noteren, zou er niets vermeld staan. 

In de gevallen dat de patiënt niet-katholiek was, komt het protestantisme voor en één maal de 

vermelding Israëlite. De protestanten waren respectievelijk geboren in Berlijn en Londen, waar zij 

tevens ook woonden voor hun opname in Sint-Alfons. De Israëliet die in 1901 werd geregistreerd, had 

de Poolse nationaliteit en woonde in Antwerpen om zijn beroep als handelaar uit te oefenen. De 

aanwezigheid van de Poolse nationaliteit is opmerkelijk. Na de Poolse opstanden van de jaren 1830 

en 1863 kwamen emigratiestromen op gang. In 1831 migreerden voornamelijk uitsluitend officieren 

en intellectuelen die het regime van de tsaar trachtten te ontvluchten. De migratiestroom die 

ontstond na 1863 telde voor de helft arbeiders, ambachtslieden, kleine burgerij en boeren. De 

bevolking van Krakau, de geboorteplaats van de Poolse handelaar, bestond aan het begin van de 

twintigste eeuw voornamelijk uit een stedelijke oligarchie, handelaars, joden, handarbeiders en een 

grote groep intelligentsia. De handel werd na de omkering van het pachtsysteem in 1830 de 

belangrijkste economische activiteit. Na het uitbreken van de Novemberopstand zou het tij echter 

keren en radicaliseren. De crisis van 1870-1895 zorgde voor een knik in de groei. Toch was deze 

recessie minder sterk voelbaar dankzij het protectionisme, de rationalisatie en de interactie met het 

snel evoluerende Duitsland.252 België daarentegen maakte gedurende de periode 1895-1905 een 

tweede industriële revolutie door wat het innovatieritme verhoogde en zorgde voor materiële 

vooruitgang. De interactie tussen arbeid en kapitaal werd als voorwaarde voor maatschappelijke 

vooruitgang en economische groei beschouwd.253  

 

                                                             
252 L. VOS en I. GODDEERIS. De strijd van de witte adelaar: geschiedenis van Polen (966-2004). Leuven, Acco, 2005, p. 173-208. 
253 G. DENECKERE, T. DE PAEPE en B. DE WEVER. Een geschiedenis van België. Gent, Academia Press, 2012, p. 93-95. 

Figuur 14: Geloofsovertuiging per jaar in absolute aantallen 
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Ook bij het werk van Van den Abeele komt de vermelding israelite voor. Zij maakt echter het 

onderscheid tussen joods en Israëliet maar vermeldt wel in de voetnoot te vermoeden dat Israëliet 

hetzelfde betekent als joods. Als verklaring voor het opnemen van niet-katholieke patiënten in een 

katholieke instelling geeft zij de betaling van een extra financiële bijdrage.254 Deze hypothese kon 

echter niet gestaafd worden wegens de afwezigheid van het persoonlijke dossier van Léon B. die te 

boek staat als israëlite. 

  

 

                                                             
254 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit., p. 70. 
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Figuur 15: Gemiddelde leeftijd bij opname per jaar (absolute aantallen) 

Figuur 16: Gemiddelde leeftijd bij opname (relatieve waarden) 
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In bovenstaande grafieken wordt de gemiddelde leeftijd bij opname grafisch weergegeven. In de 

eerste grafiek wordt de leeftijd van de patiënten per jaar in absolute aantallen weergegeven. De 

tweede grafiek toont de relatieve aantallen voor de periode 1900-1940. In de instelling waren geen 

mannen opgenomen ouder dan 79; daarom werd deze categorie niet opgenomen in de grafieken. 

In de eerste grafiek valt voor 1901 op dat de groep 20-29 jarigen dominant is. Deze dominantie zal 

echter niet terugkeren in de volgende jaren van de steekproef. Wat nog opvalt, is dat in datzelfde 

jaar een jongetje van tien jaar werd opgenomen. Dat was echter een unicum in de steekproef. 

Opvallend is wel dat deze jongen gehuwd was, het beroep van koopman uitoefende en opgenomen 

werd met de symptomen van burn-out en paralyse générale veroorzaakt door dementie.255 

Vermoedelijk was dit een schrijffout bij de registratie van de patiënt. Een gedeelde tweede plaats is 

weggelegd voor de leeftijdscategorieën 40-49 en 50-59. Deze leeftijdscategorieën komen als 

dominante groep later ook nog terug bijvoorbeeld in 1911 (categorie 40-49 dominant), 1921 

(overheersend groep 50-59), 1931 (meerderheid van de mannen tussen 40 en 49) en 1941 (een derde 

van de patiënten is een vijftigplusser). De groep van de dertigplussers neemt ook een groot aandeel 

in in de steekproef. Er werd slechts sporadisch een zeventigplusser opgenomen in Sint-Alfons. 

Wanneer er gekeken wordt naar de relatieve waarden valt op dat de waarden van vier 

leeftijdscategorieën dicht bij elkaar lopen. Meer dan een vijfde van de patiënten had de leeftijd 

tussen 30-39 of 40-49. Daarnaast was iets minder dan een vijfde van de patiënten tussen de 20 en 29 

jaar oud. De derde grootste groep was de 50 tot 59-jarigen. De uiterste groepen (10-19 en 70-79) zijn 

slechts in kleine mate vertegenwoordigd in de instelling. 

 
De levensverwachting voor een man tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw steeg voor de 

periode 1900-1940 van 49,33 jaar naar 59,48 jaar.256 Deze levensverwachting komt dus overeen met 

het grote aandeel 30 à 49-jarigen in Sint-Alfons. De patiëntenpopulatie lijkt echter niet ouder te 

worden doorheen de onderzochte veertig jaar. Alle leeftijdscategorieën, van twintigers tot 

vijftigplussers, zijn vertegenwoordigd. Dat moet ervoor gezorgd hebben dat problemen van allerlei 

aard zich voordeden binnen de muren van Sint-Alfons, wat verder in dit betoog duidelijk zal worden 

(cf. gestelde diagnose). Patiënten ouder dan zestig werden zelden in de instelling opgenomen. 

  

 

                                                             
255 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905), patiënt nummer 955. 
256 I. DEVOS. art. cit., p. 591-612. 
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3.3.2 Afkomst: nationaliteit en verblijfplaats voor de psychiatrische opname 

 
 
 
 
 
 
  

Figuur 17: Verhouding Belgen en niet-Belgen per jaar (absolute aantallen) 

Figuur 18: Verhouding Belgen en niet-Belgen (relatieve waarden) 
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De eerste van bovenstaande grafieken geeft de absolute waarden van het aantal opgenomen Belgen 

en niet-Belgen weer. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de opgenomen patiënten de Belgische 

nationaliteit had. Slechts in een paar gevallen was de nationaliteit onbekend of niet genoteerd in het 

medische register. Voor de periode 1900-1940 was de gecolloqueerde patiënt in 75% van de gevallen 

een Belg, 20% van de patiënten had een andere nationaliteit en in 5% van de gevallen was de 

nationaliteit van de patiënten onbekend of niet genoteerd. De meest voorkomende niet-Belgische 

nationaliteit in Sint-Alfons was de Duitse en de Franse. In slechts een paar unieke gevallen was de 

patiënt van Britse, Ierse, Nederlandse, Poolse en Spaanse afkomst. Het aandeel buitenlanders die 

hun verblijfplaats in België hadden, is echter miniem. Deze buitenlandse patiënten hebben diverse 

sociale achtergronden en beroepen. In de meeste gevallen had de buitenlandse patiënt geen beroep 

of werd het beroep niet vermeld. Het is niet duidelijk hoe dit moet worden geïnterpreteerd. 

Enerzijds kan dit beschouwd worden als werkloos, anderzijds zou dit ook kunnen gezien worden als 

een vorm van rentenieren: de familie kon zo welgesteld zijn of de heer in kwestie had een zodanige 

sociale positie weten te vergaren dat werken niet meer nodig was. Dat laatste zou eventueel kunnen 

verklaren waarom in slechts een paar gevallen de patiënt van buitenlandse afkomst was. Het is 

opvallend dat in de meeste gevallen de buitenlandse patiënt geen beroep had. In de andere gevallen 

had de buitenlander een beroep met sociaal aanzien zoals in het geval van Georges M. een 53-jarige 

ingenieur afkomstig uit Roubaix257 of de 22-jarige Guillaume K. die een katholieke priester was met 

Nederlandse roots.258 In mindere mate hadden buitenlandse patiënten een beroep als bijvoorbeeld 

koopman.  

Slechts in twee gevallen woonde de patiënten met niet-Belgische nationaliteit in België, 

respectievelijk een Spanjaard die in Gent woonde259 en een Pool die woonachtig was te Antwerpen260. 

In de andere gevallen van niet-Belgische patiënten was de verblijfplaats het land van herkomst. 

 

Aangezien de Belgische nationaliteit drie-vierde van de patiëntenpopulatie uitmaakt, kan het 

interessant zijn na te gaan van waar deze precies kwamen. In de volgende grafieken werden de 

gegevens gegroepeerd volgens de verschillende Belgische provincies. De Waalse provincies werden 

echter gegroepeerd onder één noemer namelijk “Wallonië” aangezien de grafiek anders te 

uitgebreid zou worden. Over de gehele periode valt op te merken dat de meerderheid van de 

patiënten afkomstig is uit de provincie Oost-Vlaanderen, 39 om precies te zijn. Als voor de provincie 

Oost-Vlaanderen wordt nagegaan hoeveel patiënten afkomstig waren uit Gent en deelgemeentes is 

dit in absolute aantallen 21, wat een percentage van 35 is. Voor 1901 en 1911 komen na de grote 

groep Oost-Vlamingen ook heel wat Antwerpenaren naar Sint-Alfons. De Antwerpse aanwezigheid 

zal echter afnemen na 1911 en vervangen worden door Brusselaars (1921), West-Vlamingen (1921 en 

1941) en Walen (1931). 

 

 

                                                             
257 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924). Patiënt nummer 1413. 
258 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1685-1885 (20/11/1929-07/05/1935). Patiënt nummer 1752. 
259 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-22/11/1905). Patiënt nummer 959. 
260 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-22/11/1905). Patiënt nummer 979. 
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 Figuur 20: Verhouding Oost-Vlaanderen en Gent 

  

Figuur 19: Verblijfplaats voor opname in absolute aantallen (België) 

Figuur 20: Verhouding Oost-Vlaanderen en Gent 
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3.3.3 Oorzaak opname 

Een opname in een psychiatrische inrichting bleek voor West-Europa veeleer uitzondering dan 

regel. Voornamelijk in België, Duitsland en Frankrijk werd aan het einde van de negentiende eeuw 

en het begin van de twintigste eeuw een krankzinnig familielid thuis verzorgd.261 Enkel indien de 

symptomen te erg werden en het familielid een te grote last werd voor zijn familie en zijn omgeving 

werd pas nagedacht over een eventuele opname. De krankzinnige moest dus ergens een 

tolerantiegrens overschrijden alvorens de aanvraag tot een opname werd gedaan.262 Voor Sint-

Alfons werd slechts sporadisch de duur van de symptomen genoteerd. In 16 van de 120 gevallen 

(13%) werd genoteerd hoe lang de symptomen zich voordeden voor er tot opname werd overgegaan. 

In die paar gevallen waarbij de duur van de symptomen is overgeleverd, blijkt dat de tolerantiegrens 

van de familie vrij hoog lag. De doorslaggevende reden tot opname wordt in deze medische dossiers 

niet vermeld. Deze redenen kunnen teruggevonden worden in de persoonlijke dossiers van de 

patiënt, indien bewaard gebleven. In het geval van Désiré DS tolereerde de familie zijn symptomen 

vijf jaar. De doorslag werd gegeven door préoccupations morbides. Het zou echter nog twee jaar duren 

alvorens Désiré werd gecolloqueerd.263 In deze zestien gevallen vertoonden negen patiënten sinds 

jaren symptomen voor hun opname in de instelling. Slechts bij twee patiënten waren de symptomen 

enkele dagen zichtbaar. Salomon S., bijvoorbeeld, werd op 13 maart 1921 aangemeld voor een 

opname. Op diezelfde dag in maart vertoonde Salomon de eerste tekenen van folie en besliste de 

familie hem te laten colloqueren.264 Deze informatie komt echter niet overeen met die uit het 

medische register: dat vertelt dat Salomon sinds zijn tiende verjaardag symptomen vertoonde.265 Het 

persoonlijke dossier van de tweede persoon was afwezig in de archieven. 

Dagen 2 

Maanden 5 

Jaren 9 

TOTAAL 16 

Tabel 6: Duur van de symptomen voor opname 

Wanneer de familie besliste om hun familielid te laten opnemen, diende de patiënt in spe eerst te 

worden onderzocht. Er vond een gesprek plaats tussen de prepatiënt, the next-of-relation (de persoon 

waarin de patiënt in spe het meeste vertrouwen stelt) en the professional (de arts). Na dit gesprek 

wordt de patiënt opgenomen, in de nabijheid van the next-of-relation,266en vijf dagen in observatie 

genomen. In deze eerste vijf dagen van zijn verblijf werd de patiënt strikt geobserveerd. Tijdens de 

eerste uren van de opname kwam de patiënt voornamelijk in contact met de verplegers (de 

 

                                                             
261 T. MUELLER. Re-opening a closed file of the history of psychiatry: open care and its historiography in Belgium, France and Germany. In: W. 

ERNST en T. MUELLER (eds). Transnational psychiatries. Social and cultural histories of psychiatry in comparative perspective c. 1800-2000. 

Newcastle, Cambridge Scholars published, 2010, p. 172-199. 
262 J. VIJSELAAR. Op. cit. p. 85. 
263 AMDGG. P.D. Sint-Alfons. Doos 1. Nummers 882-1190. Dossier nummer 952. 
264 AMDGG. P.D. Sint-Alfons. Doos 3. Dossier nummer 1418. 
265 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924). Patiënt nummer 1418. 
266 E. GOFFMAN. Op. cit. p. 136-138. 



 

 88 

broeders). Pas in tweede instantie kwam de gestichtsarts er aan te pas. Het eerste contact tussen 

patiënt en arts gebeurde één à twee dagen na opname tijdens een lichamelijk onderzoek. De dokter 

genoot een grote vrijheid in wat en hoeveel hij noteerde bij de observaties.267 Dat is duidelijk te 

merken in de medische registers van Sint-Alfons. Afhankelijk van de persoon noteerde de 

hoofdgeneesheer zeer summier of net zeer uitgebreid over wat hij zag tijdens deze eerste dagen. In 

bepaalde gevallen werden zelfs geen notities genomen. Vijselaar beschouwt de reden van deze 

hiaten in de observaties als een vorm van sleur, wat resulteerde in standaardformuleringen en de 

afwezigheid van informatie. Hierbij worden onder meer routine en vanzelfsprekendheid aangehaald 

als redenen voor de summiere notities. Deze aantekeningen waren bedoeld als werkinstrument van 

de arts, niet om begrepen te worden door het nageslacht.268 Berrios komt tot dezelfde conclusie en 

stelt dat “ongelukkig gekozen beschrijvingen” of zelfs de afwezigheid van beschrijvingen een vast 

gegeven was in de psychiatrische praktijk.269 Ook Majerus komt tot de vaststelling dat gedetailleerde 

dossiers veeleer  uniek zijn in de psychiatrische wereld en dat om verscheidene redenen: 

tijdsgebrek, psychiatrische ideologie en de wensen van de familie.270 Deze sleur valt in de 

onderzochte registers op te merken aan het frequente gebruik van het woord idem waardoor de 

indruk wordt gewekt dat de patiënt geen vorderingen maakte maar er ook niet op achteruit ging. 

Ook het begrip status quo wordt geregeld herhaald. 

Bij de observaties uit de bestudeerde casussen blijkt duidelijk dat de arts ervoor gekozen heeft de 

uiterlijke gedragingen van de patiënt, dat wat hij met zijn zintuigen kon waarnemen, neer te 

schrijven. Per dag werd bijgehouden hoe de patiënt zich gedroeg en in welke vormen de aandoening 

zich manifesteerde. Vanuit deze waarnemingen kon de dokter een diagnose stellen. Tijdens deze 

observatiedagen noteerde de hoofdgeneesheer zijn mening over de oorzaak van de opname en 

stelde een bepaalde prognose.271 Dat lijkt voor Sint-Alfons echter niet het geval te zijn. Het is 

onduidelijk of deze prognose gesteld werd kort na de observatie of in de loop van de behandeling.  

De oorzaak van de aandoening werd vaak afgeleid uit de voorgeschiedenis van de patiënt: indien 

hij in het verleden al te kampen kreeg met bijvoorbeeld alcoholisme, nam de arts sneller aan dat dit 

opnieuw het geval was. Zoals Majerus aanhaalt bestaat “de psychiatrische patiënt” niet en als hij al 

bestaat, bestaat hij slechts in een passieve rol. Elk woord dat de patiënt uitbrengt, is slechts het 

gevolg van zijn ziekte en kon niet serieus worden genomen. Enkel de neergeschreven woorden van 

de observator hadden belang, niet die van de geobserveerde.272  

Indien het na de observatie nodig werd geacht de patiënt te laten opnemen in de instelling, dienden 

drie documenten te worden voorzien: een officiële krankzinnigheidsverklaring, een formulier met 

de gegevens van de betrokkene en een staat van inlichtingen. Deze laatste was een voorgedrukt blad 

waarbij de fysieke en psychische toestand van de patiënt diende verduidelijkt te worden.273 Majerus 

stelt dat na de observatie de verpleegsters/verplegers konden beslissen in welke afdeling de patiënt 

 

                                                             
267 B. MAJERUS. Op. cit., p. 154-155. 
268 J. VIJSELAAR. Op. cit.,, p. 18. 
269 G. E. BERRIOS. The history of mental symptoms: descriptive psychopathology since the nineteenth century. Cambridge University Press, 

1996, p. 1. 
270 B. MAJERUS. Op. cit., 189. 
271 B. MAJERUS. Een fragmentarische geschiedenis […] p. 89-94. 
272 B. MAJERUS. Art. cit., p. 89-94. 
273 J. VIJSELAAR. Op. cit., p. 127. 
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tijdelijk opgenomen diende te worden afhankelijk van de graad van agitatie.274 Het is niet duidelijk 

of dit voor Het Strop ook het geval was. 

Voor de onderstaande grafieken dient te worden opgemerkt dat één patiënt vaak meerdere 

oorzaken kreeg toegeschreven. Daarom zijn er meer resultaten dan er patiënten waren en werd ook 

een grafiek met relatieve waarden gemaakt. Uit deze weergave blijkt dat meer dan een vierde van de 

patiënten geen oorzaak van opname kreeg, gevolgd door net geen vierde van de patiënten die als 

niet-genezen werden verklaard. 

De oorzaken werden gegroepeerd in negen categorieën naar het voorbeeld van het werk van Van 

den Abeele. Enkel de parameter gezin/familie werd achterwege gelaten.275 Onder deze categorie 

plaatste Van den Abeele onder meer het overlijden van of misbruik door een familielid. Wanneer dit 

in deze casus het geval was, werd deze onder de noemer trauma geplaatst. Eveneens werden onder 

deze noemer oorlogstrauma’s opgenomen omdat die geregeld voorkwamen in de medische 

registers. Onder niet-genezen werden de patiënten opgenomen die reeds eerder werden 

gecolloqueerd, zowel elders als in Het Strop. Deze categorie wordt het best bekeken samen met het 

aantal opnames en de problematiek omtrent het gebruik genezen en verbeterd, waarover verder 

meer. Onder ziekte werden onder meer melancholie, depressie en zelfmoord opgenomen aangezien 

deze als een ziekte werden beschouwd.276 Door het frequent voorkomen van de psychische 

aandoeningen veroorzaakt door overvloedig alcoholgebruik werd hiervoor een aparte groep 

aangemaakt. Voor de categorie werk werden de patiënten met een burn-out opgenomen. Onder de 

groep erfelijkheid verstaan we alle patiënten waarbij een naaste familielid enige vormen van 

psychische stoornissen vertoonde en/of hiervoor was gecolloqueerd. Een te verwaarlozen groep is 

die van andere. Onder deze werd een patiënt die werd geëlektrocuteerd ondergebracht. Onder de 

noemer karakter werden alle patiënten gerekend wiens psychische aandoening werd veroorzaakt 

door een moeilijke persoonlijkheid, zowel aangeboren als in termen van grootheidswaanzin. 

Sommige patiënten waanden zich bijvoorbeeld uitvinder277 en een van hen geloofde zelfs Napoleon 

te zijn.278 

Het is opmerkelijk dat in een vierde van de gevallen geen oorzaak van opname werd geformuleerd. 

Is dit te verklaren door de nonchalante houding van de dokter, was de oorzaak van opname niet 

duidelijk na de observatie of wist de familie zelf niet goed waar hun dierbaarste familielid aan leed? 

De exacte reden hiervoor is onduidelijk. Een mogelijke hypothese wordt aangereikt door Berrios. Hij 

wijst de nonchalance bij het neerschrijven van de waarnemingen tijdens de observatie als het 

probleem aan. Het is problematisch een diagnose en prognose te stellen indien onvoldoende 

aandacht werd besteed aan het noteren tijdens de observaties. Deze sleur of nonchalance kan dus 

resulteren in hiaten in het medische dossier.279  

Een andere mogelijkheid is dat overspannen mannen voor een bepaalde tijd hun toevlucht 

zochten in het rustige Strop en zich bezighielden met rustgevende activiteiten zoals wandelen in de 

 

                                                             
274 B. MAJERUS. Op. cit., p. 129. 
275 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit. p. 98. 
276 TANGHE (A.). en DE WINTER (E.). Biologische psychiatrie. Feiten, mythes en vooroordelen. Boek 2. Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 

2004, passim. 
277 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914). Patiënt nummer 1196. 
278 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914), patient nummer 1199. 
279 G. E. BERRIOS. Loc. Cit. 
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tuin, lezen, fietsen, uitstapjes en tijd vrijmaken voor hobby’s. Het merendeel van de patiënten had 

de leeftijd tussen de 30 en de 49 jaar, met andere woorden een actieve klasse. Een aantal patiënten 

werden opgenomen wegens “overwerkt” en burn out. Bij dergelijke diagnose kan worden aangenomen 

dat voldoende rust noodzakelijk was. 

 

In een ander vierde van de gevallen was de oorzaak van opname te wijten aan het niet-genezen zijn 

na een vorige collocatie. In het volgende onderdeel “Eerste opname of vaste bezoeker?” zal blijken dat 

in 15% van de gevallen (respectievelijk 21 op 120 patiënten) reeds elders was gecolloqueerd alvorens 

naar Het Strop te zijn overgebracht. In 19% van de gevallen (respectievelijk 27 op 120 patiënten) 

werd voor de tweede of meerdere keren opgenomen.  

De derde meest voorkomende oorzaak van opname was alcoholmisbruik. Medische onderzoeken 

naar alcoholmisbruik kenden hun oorsprong aan het eind van de achttiende eeuw. Vanaf dan zou 

een sterke vermoeden tussen alcoholmisbruik en krankzinnigheid te zien zijn eerst in Groot-

Brittannië en de Verenigde Staten. Alcoholgebruik werd gelinkt aan destructief gedrag zoals moord, 

geweld, wanhoop en zelfmoord. Vrouwen met een drankprobleem zouden veeleer gelinkt worden 

aan angstaanvallen, anorexia, boulimie, borderline, schizofrenie of post-traumatisch stress-

syndroom. Mannen met een drankprobleem, daarentegen, zouden een narcistische persoonlijkheid 

hebben, schizofreen of bipolair zijn of lijden aan ADHD. Cross-cultureel onderzoek zou aangetoond 

hebben dat mensen met een hoger inkomen meer kans zouden maken om vatbaar te zijn voor 

alcoholmisbruik. Deze hypothese werd echter nog niet aangetoond en lijkt eerder 

contradictorisch.280 In het geval van Sint-Alfons werd 14% (20 op 143) van de heren gediagnosticeerd 

met een alcoholprobleem of had er in het verleden al mee te kampen. 

  

 

                                                             
280 T.M. CASSIDY. Alcoholism. In: A. SCULL. Cultural sociology of mental illness: an a-to-z-guide. Volume 1. London, SAGE Productions, 

2014, p. 17-21. 
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Figuur 21: Oorzaak van opname per jaar (absolute aantallen) 

Figuur 22: Oorzaak van opname in relatieve aantallen 
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Voor de onderzochte periode van de steekproef is het opmerkelijk dat in 66% van de gevallen de 

patiënt voor de eerste maal werd opgenomen in de instelling, 19% van de patiënten werd reeds 

eerder opgenomen in Het Strop en de overige 15% werd reeds elders gecolloqueerd alvorens in Het 

Strop te zijn opgenomen. Voor deze groep overgeplaatste patiënten kunnen verschillende redenen 

hebben bestaan. Een eerste mogelijkheid is dat Sint-Alfons fungeerde als tijdelijke opvangplaats 

wegens overbevolking in de instelling waar de patiënt oorspronkelijk verbleef.281 Een tweede 

mogelijkheid is de goede reputatie van de instelling. 

Twee factoren speelden een belangrijke rol voor een eventuele heropname van een patiënt: een 

gezin of familie en het ziektebeeld van de patiënt. In het eerste geval, zouden patiënten met een 

gezins- en familieachtergrond sneller op proef worden ontslagen. De kans op heropname was groter 

indien de patiënt uit een gezin kwam dan dat hij alleenstaand was.282 Aangezien meer dan de helft 

van de patiënten alleenstaand was (53% van de totale patiëntenpopulatie) en “slechts” 19% reeds 

eerder in Het Strop was opgenomen, zou deze theorie ook gangbaar kunnen zijn voor Sint-Alfons 

maar deze bewering moet genuanceerd worden. Een voorbeeld hiervan is Emiel S. die op 17 januari 

1921 werd opgenomen in Sint-Alfons met manie. De man zou naar verluidt al heel zijn leven lang 

symptomen vertonen van mentale verwarring, hallucinaties, waanideeën en 

achtervolgingswaanzin. Hij werd echter op 12 mei 1921, nog geen vier maanden na zijn opname, op 

proef ontslagen. De 37-jarige Emiel was weduwnaar maar had vijf kinderen om voor te zorgen.283 Een 

ander voorbeeld dat deze theorie zou kunnen tegenspreken is de 24-jarige vrijgezel Alphonse S. uit 

Ninove. Deze hostiemaker werd voor de derde keer met symptomen van vroege dementie 

 

                                                             
281 J. VIJSELAAR. Op. cit., p. 146. 
282 J. VIJSELAAR. Op. cit., p. 144. 
283 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924). Patiënt nummer 1412. 

Figuur 23: Frequentie van het aantal opnames (relatieve waarden) 
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opgenomen in Sint-Alfons.284 Uitzonderingen bevestigen de regel maar uit de gemiddelde cijfers zou 

afgeleid kunnen worden dat de gehuwde mannen vaker voor een tweede keer of vaker werden 

opgenomen in een psychiatrische instelling in vergelijking met de alleenstaande patiënt. 

De tweede belangrijke factor voor heropname werd bepaald door het ziektebeeld van de patiënt. 

In het geval van alcoholmisbruik, depressie en manie zou de patiënt een grotere kans gehad hebben 

tot heropname.285 Ook deze theorie lijkt voor de afdeling Sint-Alfons gangbaar bijvoorbeeld in het 

geval van Désiré D.S. die op 5 februari 1901 voor een vierde keer werd opgenomen in een 

psychiatrische afdeling. Voor hij op Het Strop aankwam, had hij reeds in drie verschillende 

instellingen verbleven waaronder in Sleidinge. Dokter Maere stelde de diagnose van vroegtijdige 

dementie met depressie en fysieke en mentale gevolgen veroorzaakt door een jeugdtrauma waaronder 

angstaanvallen, onanie en zelfmoordneigingen.286 Vrijgezel Léon W. werd op 1 juli 1911 voor de negende 

keer gecolloqueerd in een psychiatrische instelling. Hij had reeds eerder in Sint-Alfons verbleven. 

Opnieuw werd hij gediagnosticeerd met maniaque périodique. Tijdens zijn observatie gedroeg Léon 

zich arrogant en eiste zijn overplaatsing.287 Romain G., ten slotte, kampte met een alcoholverslaving. 

Na vier maanden werd hij op vraag van de familie op proef ontslagen maar herviel in zijn oude 

gewoonten en diende opnieuw te worden behandeld.288 

 

Voor de bestudeerde periode werden 35 op 120 patiënten niet-genezen verklaard. Het aantal 

patiënten die reeds eerder gecolloqueerd werden bedraagt 27 waarvan 21 personen reeds elders dan 

Het Strop waren gecolloqueerd. 10% van de patiënten werd voor een tweede maal opgenomen in 

Sint-Alfons en 6% kwam voor een derde maal terug naar de instelling. Slechts in mindere mate 

keerde een patiënt voor een vierde maal of meer terug. 

  

 

                                                             
284 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914). Patiënt nummer 1213. 
285 J. VIJSELAAR. Op. cit., p. 144-145. 
286 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-22/11/1905). Patiënt nummer 952. 
287 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914). Patiënt nummer 1209. 
288 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1685-1885 (20/11/1929-07/05/1935). Patiënt nummer 1751. 
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3.3.5 Gemiddelde duur van de opname 

 

 
 
 

 

  

Figuur 24: Gemiddelde opnameduur per jaar (absolute aantallen) 

Figuur 25: Gemiddelde opnameduur in relatieve aantallen (1900-1940) 
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Over de gehele periode is het duidelijk dat de opnameduur tussen 1 à 6 maanden het meeste 

voorkwam. Zowel in de absolute als relatieve waarden is de groep 1-6 maand dominant. In 36% van 

de gevallen (respectievelijk 43 op 120 patiënten) verbleef de patiënt maximaal een half jaar in Sint-

Alfons. Dit zou de hypothese van Sint-Alfons als tijdelijk toevluchtsoord kracht kunnen bijzetten. 

Naast een kort verblijf komen ook de langere verblijven aan bod. Een vijfde van de heren verbleef 1 à 

4 jaar en minder dan een vijfde verbleef langer dan vier jaar in de instelling. Zij die langer dan vier 

jaar in Sint-Alfons verbleven, leden aan dementie. Uit de steekproef is een patiënt gekend die 40 jaar 

in de instelling verbleef, een aantal keren onderbroken wegens een kort verblijf in andere 

instellingen. In totaal zou hij drie keer worden opgenomen met démence précoce en 

zelfmoordneigingen. Ondanks zijn “zorgwekkende houding” mocht hij alleen de instelling verlaten en 

ging hij zonder begeleiding naar de stad.289 De zeer korte periodes van opname kwamen in minder 

sterke mate voor. In slechts 10% van de gevallen (respectievelijk 12 op 120 patiënten) verbleef de 

patiënt minder dan een maand in de instelling. In dat geval werd de patiënt gevorderd door zijn 

familie290, overgebracht naar een andere instelling291 of als non-aliéné beschouwd.292 

Volgens Vijselaar was de gemiddelde opnameduur afhankelijk van de aandoening. Korte 

opnames van minder dan een jaar waren voor alcoholisten, melancholici en manisch depressieven. 

Schizofrene lijders zouden gemiddeld 1 à 5 jaar in een psychiatrische instelling verblijven.293 Uit de 

steekproef is gebleken dat deze theorie van Vijselaar toepasbaar was op zes van de acht alcoholisten. 

De overige twee verbleven langer dan een jaar in Sint-Alfons, een van hen verbleef er zelfs langer 

dan dertig jaar.294 Tien op negentien lijders van melancholie verbleven minder dan een jaar in de 

instelling. Van de acht schizofrenen die tijdens de onderzochte periode op Het Strop verbleven, 

duurde de gemiddelde opnameduur in vier gevallen langer dan een jaar. 

  

 

                                                             
289 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905), Patiënt nummer 966. 
290 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905), Patiënt nummer 949. 
291 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905), Patiënt nummer 953. 
292 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924), Patiënt nummer 1411 en 1422. Régistre médicale. 

Nummers 1685-1885 (20/11/1929-07/05/1935 patiënt nummer 1752. 
293 J. VIJSELAAR. Op. cit., p. 276. 
294 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914). Patiënt nummer 1208. 
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3.4 Behandeling 

3.4.1 Diagnose 
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Figuur 26: Gestelde diagnose voor 1900-1940 (relatieve aantallen) 
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Wat betreft de gestelde diagnose van de patiënt mag het duidelijk zijn dat er een grote 

verscheidenheid aan aandoeningen voorkwam. Er werd geprobeerd het aantal categorieën zo laag 

mogelijk te houden wat veeleer een uitdaging bleek te zijn. Voor de benoeming werd gekozen voor 

de algemene naam van de aandoening waaronder al haar sub-vormen vallen: zo zijn er bijvoorbeeld 

onder démence verschillende graden van dementie, gaande van vroegtijdige tot zware en ver 

gevorderde dementie. Al deze vormen werden opgenomen onder de noemer démence. Onder 

paranoïa werden alle vormen van hallucinaties en (achtervolgings-)waanzin gerekend. Folie/manie 

kende zoals de groep démence verscheidene vormen en werden tevens geordend onder dezelfde 

noemer. Hetzelfde geldt voor de diagnose délire. Dépression/mélancholie werden in deze grafiek als 

hetzelfde beschouwd aangezien de hoofdgeneesheer geen onderscheid maakte tussenbeide terwijl 

dit in de hedendaagse psychiatrie wel het geval is. Alcool/stupéfiants bevatten naast alcoholmisbruik 

ook verslaving aan verdovende middelen zoals cocaïne en heroïne. Onder de groep andere werden 

allerlei verscheidene diagnoses opgenomen waaronder agitatie, angstpsychose, burn-out, dystrofie, 

epilepsie, maniakale neigingen, mentale verwarring, onanie en andere erotische impulsen, 

hersencirose en hersentumoren, ontaarding (geen verduidelijking van dit begrip) en de ziekte van 

Busedow. Het gebeurde vaker dat één patiënt meerdere diagnoses kreeg toegeschreven. Daarom is 

het aantal diagnoses groter dan het aantal patiënten en werd voor een taartdiagram geopteerd. 

 

De diagnose die het vaakst door de arts werd gesteld was démence. In 15% van d gevallen kreeg de 

patiënt dementie als verdict. Dementie wordt eerder verwacht bij mensen van middelbare leeftijd. 

In Sint-Alfons, echter, kregen ook twintigers de diagnose aan dementie te lijden. Uit de steekproef 

blijkt dat meerdere twintigers gediagnosticeerd werden met dementie. Zo bijvoorbeeld de 21-jarige 

Albert P.295, de 23-jarige Léon B.296, de 28-jarige Désiré DS die doctor in de rechten was297 en de 24-

jarige Auguste F.298 Het is opmerkelijk dat al deze twintigers gediagnosticeerd werden met dezelfde 

aandoening in het jaar 1901. In de daaropvolgende jaren zullen twintigers echter nog de diagnose 

dementie krijgen bijvoorbeeld de 24-jarige Alphonse S. uit Ninove die in 1911 werd opgenomen.299 

De categorie andere met de verschillende andere aandoeningen komt op de tweede plaats van 

meest gestelde diagnoses. Aandoeningen die onder deze noemer werden geplaatst, waren onder 

meer dystrofie, epilepsie, hersencirose en allerlei vormen van ontaarding. In de steekproef kwam 

een patiënt naar voren die leed aan de ziekte Graves-Basedow, een schildklieraandoening. De man 

met deze aandoening had last van delirium.300 Dit betekent dus dat patiënten met verscheidene 

aandoeningen in Sint-Alfons terecht konden. 

Op de derde plaats komt folie/manie. Manie wordt vandaag  beschouwd als een symptoom van een 

bipolaire stoornis, een soort storing in het humeur. Manie uit zich in afwisselend een toegenomen 

energielevel om later volledig om te slaan en zeer rusteloos te worden. Manische periodes uiten zich 

door een verstoorde redenering, afgenomen nood aan slaap en toegenomen risicogedrag. Bij 

mannen zou manisch gedrag zich voornamelijk uiten in hyperactiviteit, risicogedrag, ongezien veel 

zelfvertrouwen en verstrooidheid. In sommige gevallen wordt manie verward met schizofrenie. Dat 

 

                                                             
295 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905). Patiënt nummer 949. 
296 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905). Patiënt nummer 951. 
297 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905). Patiënt nummer 952. 
298 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905). Patiënt nummer 966. 
299 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914). Patiënt nummer 1213. 
300 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1685-1885 (20/11/1929-07/05/1935). Patiënt nummer 1742. 



 

 98 

Geen/onbekend 
31% 

Slecht 
24% 

Twijfel/onder 
voorbehoud 

28% 

Ongunstig 
3% 

Somber 
2% 

Gunstig 
7% 

Goed 
3% Andere 

2% 

Prognose 

is bijvoorbeeld duidelijk bij de 17-jarige Fernand T. Fernand werd gediagnosticeerd met schizofrenie 

maar in de bevindingen van de dokter komt expliciet naar voren dat hij leed aan een troebele geest, 

een verstoorde nachtrust en agitation maniaque301. Manie zou vaker voorkomen bij sociaal hogere 

klassen.302 De manie kon makkelijk overgaan in paranoia, veroorzaakt door de directe omgeving die 

hem zouden tegenwerken wat resulteerde in een frontale botsing.303 Paranoia tast, in tegenstelling 

tot schizofrenie en manie, slechts een bepaald deel van het denken aan.304 

3.4.2 Prognose 

 
 
 
 
 
 

  

 

                                                             
301 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905), Patiënt nummer 956. 
302 S. BIERMA, R. SHOREY, J.A. ELMQUIST en G.L. STUART. Mania. In: A. SCULL. Cultural sociology of mental illness. London, SAGE 

Productions, 2014, p. 480-482. 
303 A. TANGHE en E. DE WINTER. Biologische psychiatrie. Feiten, mythes en vooroordelen. Boek 2. Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2004, p. 

13. 
304 LAROUSSE ARCHIVE. Paranoia. In: <http://www.larousse.fr/archives/medical/page/735> geraadpleegd op 24/05/2015. 

Figuur 27: Relatieve waarden per prognose 

http://www.larousse.fr/archives/medical/page/735
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Na de observatie en het stellen van de diagnose deed de arts uitspraak over hoe hij dacht dat de 

situatie van de patiënt zou verlopen gedurende de behandeling. Hij deed eveneens een gok of de 

patiënt al dan niet een kans op genezing had. Voor Sint-Alfons blijkt dat voor de periode 1900-1940 

de hoofdgeneesheer vaker geen uitspraak deed over het verloop van de ziekte of er werd geen 

uitspraak neergeschreven.  

In het tweede geval was de arts eerder voorzichtig en twijfelde hij aan het verloop van de 

behandeling. Pas in derde instantie noteerde de arts dat het er niet goed uitzag voor de patiënt. Op 

zich vertelt dit weinig over de genezingskansen van de patiënt. In de volgende grafieken wordt voor 

de prognoses geen, twijfel en slecht weergegeven in hoeveel procent van de gevallen de patiënt 

verbeterde, niet verbeterde, genas, werd opgevorderd door een familielid (hierbij werd geen 

rekening gehouden of de patiënten al dan niet verbeterd of genezen was), werd overgeplaatst, 

overleed of de prognose onbekend was. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de bestudeerde periode kregen 37 van de 120 patiënten, bijna een derde van de steekproef, de 

prognose geen of was de prognose onbekend. In veertien van de 37 gevallen (38%) stierf de patiënt 

nadat de dokter geen prognose had gesteld. Hier werd echter geen rekening gehouden met de 

tijdslimiet waarbinnen de patiënt stierf. Dat komt aan bod in het volgende onderdeel “Ontslag”.  

In tweede en derde instantie is een positieve noot zichtbaar. In zeven van de 37 gevallen (19%) 

genas de patiënt. In zes gevallen (16%) verbeterde de patiënt na de voorspelling geen. 

  

Figuur 28: De gestelde prognose "geen" in correlatie met de verschillende 
ontslagmogelijkheden 



 

 100 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de prognose twijfel/onder voorbehoud werden er 34 gevallen geteld, dat is 28% van de totale 

patiëntenpopulatie. In tegenstelling tot de prognose geen werden er minder sterfgevallen genoteerd 

bij een twijfelachtige toestand van de patiënt: in slechts twee gevallen (6%) overleed de patiënt na 

de prognose twijfelachtig. Een vierde van de patiënten verbeterde (26%) en een vijfde van de heren 

(21%) werd overgeplaatst naar een andere instelling. Een ander vijfde van de patiënten (21%) werd 

genezen verklaard. 
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Figuur 29: "Twijfel" als gestelde prognose in correlatie met de verschillende 
ontslagmogelijkheden 

Figuur 30: "Slecht" als gestelde prognose in correlatie met de verschillende 
ontslagmogelijkheden 
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Wanneer de dokter de patiënt weinig verbeteringskansen gaf (respectievelijk 24% van het totale 

patiëntenbestand), blijkt uit deze steekproef dat hij in bijna drievierde van de gevallen (72%) het bij 

het rechte eind had. Voor 29 patiënten zag de toekomst er niet rooskleurig uit. In deze steekproef 

werden geen genezen patiënten teruggevonden die de prognose slecht hadden gekregen. Vijf van 

hen (17%) werden overgeplaatst naar een andere instelling. Slechts één patiënt verbeterde ondanks 

de slechte vooruitzichten en één patiënt werd door zijn familie gevorderd. Van een andere patiënt 

was niet geweten hoe zijn toestand evolueerde of wat er met hem is gebeurd. 

Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat de voorspelling van de dokter in de meeste gevallen 

correct was in alle drie de minder positieve prognoses. Verder kan uit deze steekproef besloten 

worden dat in Sint-Alfons mannen werden opgenomen waarbij de toestand twijfelachtig of slecht 

was. De meerderheid van hen stierf binnen de muren van de instelling 
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3.4.3 De vermelding “instruction” als parameter voor een voorkeursbehandeling? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De reden waarom het begrip instruction beschouwd kon worden als een indicator van 

voorkeursbehandeling gebeurde naar aanleiding van het bekijken van de notities bij de observatie 

en de bevindingen van de arts. In het geval iemand supérieure werd bevonden, werd deze vaker 

uitgebreid bestudeerd en beter genoteerd. Dat zou kunnen betekenen dat de arts, in tegenstelling 

tot wat Majerus beweerde305, niet onmiddellijk geïnteresseerd was in de aandoening van de patiënt, 

of dat deze althans niet op de eerste plaats kwam. Enkel in het geval van de Spaanse Pablo M. die 

gediagnosticeerd werd met débilité mentale en toch de instruction moyenne meekreeg, werden de 

bevindingen uitgebreid neergeschreven. Hij is echter een bijzondere casus. Pablo M. werd op 23-

jarige leeftijd binnengebracht in Het Strop nadat hij eerst in een instelling in Geel had verbleven. De 

reden van opname te Geel was dat hij sinds zijn 20e symptomen vertoonde en kampte met syfilis die 

hij volgens het medische register zou hebben opgelopen in Chili. Tijdens zijn observatie maakte 

Pablo een nerveuse indruk, had hij last van onvoorspelbare neigingen, riep dat zijn broer stervende 

was (zijn dood zou later worden bevestigd) en sprak met kinderlijke stem. Pablo werd debiel 

bevonden en na tien maanden gecolloqueerd. Eind 1901 zou hij worden overgeplaatst naar de 

afdeling Sint-Vincent voor oudere chronisch zieken en mensen met dementie, op het eerste gezicht 

geen geschikte afdeling voor jongeman die aan débilité mentale lijdt. Pablo zou nog enkele keren 

overgeplaatst worden naar onder meer Brugge en opnieuw naar Geel maar keerde steeds in een 

onevenwichtige staat terug naar Het Strop. Enkel bij hem merkte de dokter op dat Pablo de krant 

las; bij de andere patiënten wordt hier geen melding van gemaakt. Dat zal dus een opmerkelijke 

daad geweest zijn voor een persoon met débilité mentale. Uiteindelijk zal hij in 1924, na een verblijf 

 

                                                             
305 B. Majerus. Op. cit. p. 146-147. 

Figuur 31: "Instruction", aandeel per graad per jaar 
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van 23 jaar (mits enige onderbrekingen) worden overgeplaatst naar Brugge.306 Als de parameter 

instruction daadwerkelijk zou staan voor de geletterdheid en kennis van een persoon, zou het toch 

opmerkelijk zijn dat Pablo een gemiddelde intelligentie krijgt toegeschreven, of het lezen van de 

krant werd beschouwd als een intellectuele daad en dus als een verbetering geacht voor een 

persoon met débilité mentale. 

 Een aanwijzing dat instruction beschouwd kan worden als een vorm van (voorkeurs-)behandeling 

valt af te leiden uit de grote hoeveelheid notities die de arts heeft genomen. Indien het beroep van 

de patiënt een belangrijke voorwaarde was voor het bepalen van  instruction valt op te merken dat 

een patiënt zonder beroep zowel moyenne als primaire kreeg. Hoe werd bepaald of een bepaalde 

persoon eerder moyenne dan wel primaire was? Tijdens de eerste dag van de observatie werd de 

patiënt onderworpen aan een aantal vragen. Uit de notities van de dokter kan worden afgeleid dat 

de patiënt voornamelijk basisvragen kreeg: zijn eigen naam en voornaam, zijn afkomst, 

geboortejaar, naam van zijn vrouw en kinderen, waar hij zich bevond en in welk jaar. Indien de 

patiënt hier niet op kon antwoorden, werd dit door de arts genoteerd. Een voorbeeld hiervan is 

Polydore VW die naast zijn eigen voornaam en geboortejaar ook die van zijn kinderen niet kon 

herinneren. De dokter concludeert dat hij “geheugenvermindering” heeft.307 

 

Een ander voorbeeld dat zou kunnen wijzen op de parameter instruction als 

voorkeursbehandeling is een vergelijking van drie heren die brouwer van beroep waren. Deze heren 

werden evenwel niet in hetzelfde jaar opgenomen. Léon L. een 39-jarige vrijgezel afkomstig uit 

Villers Notre Dame kreeg na zijn observatie in 1911 de diagnose paralysie générale en als instruction 

primaire.308 In 1921 kreeg Georges D., 52-jarige gehuwde man en vader van twee kinderen uit Blangy 

Saint Bresle als instruction moyenne.309 Auguste V., ten slotte, 34 jaar oud, gehuwd en vader van vier 

kinderen, afkomstig uit Waregem kreeg de stempel supérieure.310 Uit deze voorbeelden kan 

geconcludeerd worden dat het beroep in zekere mate geen belangrijke rol speelde aangezien deze 

drie heren hetzelfde beroep uitoefenden. Leeftijd blijkt ook geen doorslaggevende factor te zijn 

aangezien beide dertigers een andere instruction krijgen. Aan welke voorwaarde de patiënt precies 

moest voldoen, is niet af te leiden uit de medische registers. Enerzijds kunnen de bevindingen van 

de gestichtsarts bij de observatie een rol gespeeld hebben, anderzijds kan de sociale positie van de 

patiënt van belang zijn geweest maar dit kan uit de medische registers niet worden afgeleid. 

 

                                                             
306 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11-1905). Patiënt nummer 959. 
307 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914). Patiënt nummer 1197. 
308 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914). Patiënt nummer 1201. 
309 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924), patiënt nummer 1420. 
310 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1886-1986 (07/05/1937-08/04/1943). Patiënt nummer 1964. 
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3.4.4 Medische behandeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figuur 32: Soorten medische behandelingen per jaar 

Figuur 33: Soorten medische behandelingen in relatieve aantallen 
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Door het brede gamma aan medische behandelingsmethodes werd gepoogd het aantal categorieën 

tot een minimum te herleiden. Wegens de andere aard van verpleging in tegenstelling tot de 

periode die Van den Abeele had onderzocht, werd geen rekening gehouden met haar gehanteerde 

parameters. De gegevens werden ondergebracht in de klassieke middelen zoals bad- en 

bedverpleging, de isoleercel, dwangbuis en sonde die werd gebruikt om een patiënt die voedsel 

weigerde toch te voeden. Onder invloed van de biologische revolutie in de jaren 1930 werden de 

medische behandelingen ondergebracht in de categorieën medicatie -waaronder de pillen worden 

begrepen311-, injecties en andere. Onder deze laatste categorie werden volgende elementen 

opgenomen: bewaking, elektroshocks, lamp, lavement, tractie en purgatie. 

De twintigste eeuw zou volgens Majerus symbool hebben gestaan voor de individualisering van 

de therapie wat zou resulteren in een heterogeniteit van de behandelingen tussen de jaren 1930 en 

1950. De behandeling had prioriteit op de genezing.312 Aan het einde van de negentiende eeuw werd 

een volledige classificatie van de psychiatrische ziektebeelden uitgewerkt door de Duitse psychiater 

Kraepelin. Geestesziekte werd als een hersenziekte beschouwd die behandeld kon worden. Elk 

individu dat niet meer kon functioneren binnen de samenleving werd opgenomen. Een opsluiting 

werd niet langer meer het doel op zich maar werd gebruikt om de patiënt te observeren en 

gerichter te behandelen maar niet te genezen.313 Voor Sint-Alfons is het opvallend dat voor de jaren 

1901 tot en met 1921 er geen aandacht wordt besteed aan het vermelden van de medische 

behandeling voor de patiënt. Voor de onderzochte periode wordt in bijna de helft van de gevallen 

geen behandelingsmethode vermeld, ondanks de prioriteit van de behandeling volgens dokter 

Kraepelin. In de grafiek met absolute aantallen lijken de klassieke middelen zoals de isoleercel, de 

bed- en badverpleging niet vaak te zijn toegepast of op zijn minst niet vermeld in het medische 

register. De isoleercel werd voornamelijk toegepast in geval van manie zoals bijvoorbeeld Maurice 

V., een 38-jarige landbouwer die leed aan psyche-maniaque met depressieve neigingen. Nadat 

Maurice sterk geagiteerd raakte en agressief werd tijdens de observatie werd hij in de isoleercel 

geplaatst.314 Een tweede voorbeeld van het gebruik van de isoleercel bij manie is de 34-jarige 

Auguste V. die gediagnosticeerd werd met een manisch depressieve psychose. Auguste was reeds 

verschillende jaren prikkelbaar, had al in Sint-Jan te Deo verbleven en werd met hoogdringendheid 

in Sint-Alfons binnengebracht. Naast een verblijf in de isoleercel werd hij ook behandeld met 

Cardiazol en Theribentine.315 

De bedverpleging werd als een eerste ingrijpende verandering beschouwd. Deze was namelijk 

gebaseerd op de behandeling van een somatische ziekte. Door het platliggen konden zowel het 

lichaam, de geest als de hersenen van de patiënt tot rust komen. Om voldoende succes te boeken, 

werd de bedverpleging gecombineerd met herhaaldelijk baden.316 Voor de bed- en badverpleging is 

het echter niet duidelijk of de patiënt in bed werd gedwongen of uit eigen beweging de rust en 

afzondering van het bed opzocht. De arts laat eerder uitschijnen dat hij er vrijwillig in ging liggen en 

 

                                                             
311 Door de moeilijke leesbaarheid van de namen van de medicatie zal hierover niet verder worden uitgeweid. 
312 B. MAJERUS. Op. cit., p. 213. 
313 R. STOCKMAN. De Kerk en het verstoorde leven. […] p. 80. 
314 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1685-1885 (20/11/1929-07/05/1935). Patiënt nummer 1741. 
315 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1886-1986 (07/05/1937-08/04-1943). Patiënt nummer 1964. 
316 R. STOCKMAN. Op. cit., p. 80-81. 
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dat hij bijvoorbeeld dagenlang in bed bleef liggen317 of dat hij zijn kleren verscheurde en naakt in bed ging 

liggen.318 Tot aan het begin van de jaren zestig van de twintigste eeuw werd de patiënt bij zijn 

opname onmiddellijk in bed gestopt en dit om verschillende redenen. Het bed is allereerst een 

symbool van de psychiatrie en ziekte. Een persoon die overdag bedlegerig is, werd al te vaak 

geassocieerd met een zieke. Het gebruik van het bed bij de waanzinnige moest aangezien worden 

voor een interpretatie op de ziekte en niet als sociaal deviant gedrag. Voor psychiaters had het bed 

een belangrijke therapeutische meerwaarde. Ten tweede vormde het bed een soort rustmoment om 

de patiënt te laten recupereren van de opwinding die het moderne leven met zich meebracht en te 

laten wennen aan de vreemde omgeving. Daarnaast hielp het de patiënt ook wennen aan het leven 

binnen de instelling en het feit dat hij ziek was en zich diende te onderwerpen aan de regels van de 

instelling en haar personeel. Voor het verplegende personeel was het een goed teken wanneer de 

patiënt in bed wou liggen. Dit werd gezien als een teken van onderwerping en aanvaarding.319 

Het bad speelde eveneens een aantal belangrijke rollen. Majerus brengt ze onder in drie functies: 

het bad als indicator van de graad van acceptatie bij de collocatie van de patiënt, een stille getuige 

van de voorgeschiedenis van de patiënt door letterlijk “het lichaam te lezen” en ten slotte het 

verzekeren van de basishygiëne. Het bad was vaak de eerste kennismaking met de instelling. Indien 

de eerste kennismaking niet goed verliep, liep de patiënt het risico verzeild te raken in een spiraal 

van geweld en opsluiting. Het was dus belangrijk de patiënt grondig te observeren. Vaak was het zo 

dat het lezen van het lichaam enkel geobserveerd werd en niet geïnterpreteerd.320 Vanaf de jaren 

dertig zou het bad in de eerste plaats gebruikt worden om de patiënt te kalmeren en in de tweede 

plaats te voldoen aan de basishygiëne.321 In de steekproef voor Sint-Alfons kwam de badverpleging 

niet frequent voor. In een paar gevallen werd het baden aanbevolen een uur na het avondeten322 of 

werd vermeld dat de patiënt vaak in bad ging.323 Een patiënt die last had van stuiptrekkingen werd 

in een bad gestopt waarvan het badwater een temperatuur had van 28 °C.324 Zelfs in een geval vroeg 

de patiënt zelf naar zijn bad en bed.325 

Na de passieve bad- en bedverpleging werd overgegaan op een meer actieve aanpak. Vanaf de jaren 

twintig werd verder onderzoek gedaan naar de biologische drager van psychische stoornissen. Er 

werd geëxperimenteerd: men hoopte door een rechtstreekse inwerking op de hersenen een reactie 

op te wekken. Dat resulteerde in achtereenvolgens de prikkeltherapie, de slaapkuur en de 

shocktherapie.326 Na het van start gaan van de biologische revolutie in de jaren 1930 blijken injecties 

zeer populair geweest te zijn in Sint-Alfons. De intrede van nieuwe medicatie ging gepaard met de 

hoop op genezing.327 De prioriteit van de behandeling op de genezing van de patiënt, zoals reeds 

eerder vermeld door Majerus, lijkt dus te zijn gekeerd vanaf de jaren dertig. In de meeste gevallen 

 

                                                             
317 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1685-1885 (20/11/1929-07/05/1935). Patiënt nummer 1746. 
318 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1685-1885 (20/11/1929-07/05/1935). Patiënt nummer 1759. 
319 B. MAJERUS. La baignoire, le lit et la porte. La via sociale des objets de la psychiatrie. In: Genèses, 1 (2011), 82, p. 95-119. 
320 B. MAJERUS. Op. cit., p. 143-146. 
321 B. MAJERUS. Op. cit., 154-155. 
322 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905). Patiënt nummer 950. 
323 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905). Patiënt nummer 952. 
324 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914). Patiënt nummer 1193. 
325 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924). Patiënt nummer 1414. 
326 R. STOCKMAN. De Kerk en het verstoorde leven [..]., p. 81. 
327 B. MAJERUS. Op. cit., p. 213. 
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wordt enkel injecties vermeld met het aantal cc dat de arts heeft toegediend bij de patiënt. Wanneer 

de gestichtsarts dan wel noteerde welke substantie hij de patiënt had toegediend, komen volgende 

soorten naar voor: Cardiazol, Kinine, Sulfazine, Strychine en dergelijke meer. De arts goochelde als 

het ware met medische substanties en lijkt de patiënt als een soort proefkonijn te gebruiken. Indien 

de ene substantie niet de gewenste reactie uitlokte, werd een andere substantie geprobeerd. Dat zou 

kunnen duiden wat Majerus bedoelde met de interesse van de gestichtsarts in de interne fysiologie 

van de psychiatrische patiënt.328 

Uit de steekproef bleek dat twee patiënten in de jaren dertig een malariabehandeling kregen. De 

malariatherapie veranderde de perceptie van het lichaam. Het was de eerste behandeling die syfilis 

cérébrale en paralysie générale kon genezen. Door het opwekken van koorts zou volgens de 

psychiaters de stof trefomene vrijkomen, een substantie die syfilis veroorzaakte. Voor België zou de 

therapie pas echt populair worden vanaf het begin van de jaren 1920. Om de koorts te laten dalen of 

te laten verdwijnen, kon kinine worden ingespoten. Na 1944 zou malaria vervangen worden door 

penicilline. Voor Sint-Alfons werd in 1931 een geval gemeld van het gebruik van penicilline. Wat 

niet werd vermeld in de publicaties omtrent malariatherapie was dat de patiënt nog zijn leven lang 

last kon ondervinden door het krijgen van plotse koortsaanvallen. Malariatherapie vroeg een goede 

interactie tussen de arts en de verpleger door de technische complexiteit. Het was de verpleger die 

diende rekening te houden met allerlei parameters waaronder de ademhaling en de hartslag.329 Van 

een van de patiënten is een grafiek met het temperatuurverloop tijdens de behandeling bewaard 

gebleven. De 45-jarige Jozef M. afkomstig uit het Nederlandse Grauw, werd op 18 mei 1931 

opgenomen in Sint-Alfons. De gestichtsarts stelde de diagnose paralysie générale. De behandeling van 

Jozef M. werd gestart op 3 juni 1931 en zou duren tot 7 juli van datzelfde jaar. Over deze periode van 

35 dagen werd precies bijgehouden welke substanties, hoeveel er werd toegediend en hoe de 

lichaamstemperatuur, ademhaling en polsslag verliepen (deze werd tijdens de therapie drie maal 

gecontroleerd en neergeschreven). Op 7 juli zou de malariatherapie echter fataal aflopen: de arts 

had sinds een drietal dagen de dosis kinine verhoogd naar “2g” in plaats van“1g”. Wanneer de 

lichaamstemperatuur tot 39 °C was gestegen werd een eerste doodskruisje getekend, een tweede 

werd getekend bij een lichaamstemperatuur van 40,5 °C.330 De 32-jarige Gustave DW had meer geluk: 

de malariatherapie was voor hem wel succesvol.331 

  

 

                                                             
328 B. MAJERUS. Op. cit., p. 146-147. 
329 B. MAJERUS. Op. cit.,  p. 221-222. 
330 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1685-1885 (20/11/1929-07/05/1935). Patiënt nummer 1750. 
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3.4.5 Effect van de behandeling 

Om na te gaan in hoeverre de behandeling al dan niet een positief effect had op de aandoening van 

de patiënt, moet worden nagegaan in hoeveel gevallen een verbetering zichtbaar was of hoeveel 

patiënten er genezen werden verklaard. In onderstaande tabel wordt per jaar de frequentie van de 

meest voorkomende behandelingsmethodes weergegeven. Onder de noemer geen behandeling wordt 

enerzijds de afwezigheid van een behandelingsmethode in het medische register begrepen. 

Anderzijds wordt in een aantal gevallen de patiënt als niet-krankzinnig beschouwd en moest de 

patiënt niet behandeld worden. 

 1901 

N=33 

1911 

N=23 

1921 

N=30 

1931 

N=20 

1941 

N=14 

Geen 

behandeling 

25 (75%) 15 (65%) 20 (66%) 5 (25%) 6 (42%) 

Bad 4 (12%) 3 (13%) 3 (10%) 1 (5%) 1 (7%) 

Bed 0 1 (4%) 3 (10%) 1 (5%) 1 (7%) 

Isoleercel 2 (6%) 1 (4%) 2 (7%) 2 (10%) 0 

Medicatie en 

injecties 

1 (3%) 2 (8%) 2 (7%) 10 (50%) 5 (36%) 

Andere 1 (3%) 1 (4%) 0 1 (5%) 1 (7%) 

Tabel 7: Aandeel van de behandelingsmethodes 

 

Het is opvallend dat in de meerderheid van de gevallen geen behandelingsmethode werd vermeld in 

het medische dossier. Uit het taartdiagram met de verdeling van de medische behandelingen was 

reeds duidelijk geworden dat in 45% van de gevallen geen behandelingsmethode werd genoteerd. 

Dat kan op meerderen manieren geïnterpreteerd worden. Ten eerste zou het mogelijk kunnen zijn 

dat de patiënt geen medische behandeling kreeg en zich diende bezig te houden met rustgevende 

activiteiten zoals wandelen in de tuin of lezen. Zo werkte Emiel DB bijvoorbeeld graag in de tuin van 

de instelling en staat er verder geen medische behandeling in het register vermeld.332 In de 

instellingen van de Broeders van Liefde werd rond de eeuwwisseling een indeling van de patiënten 

gebruikelijk. De krankzinnigen werden opgedeeld in geneesbaar en ongeneesbaar. Op basis van deze 

indeling werden ze geplaatst in de verschillende kwartieren voor rustigen, onrustigen, idioten en 

imbicielen, dementen, onzindelijken en bedlegerigen.333 Uit de steekproef is gebleken dat iets minder 

dan de helft van de heren geen behandeling kreeg. Deze kunnen echter niet altijd als ongeneesbaar 

worden gezien. Ten tweede kon een patiënt na de vijf observatiedagen beschouwd worden als non-

aliéné en diende de arts dus geen behandeling op te starten. In drie van de 120 gevallen werd een 
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patiënt na observatie als niet-krankzinnig beschouwd omdat hij geen symptomen van 

krankzinnigheid vertoonde. Ten derde zouden bepaalde toepassingen als vanzelfsprekend en 

routinewerk beschouwd kunnen zijn en achtte men het daarom het vermelden niet waard zoals 

bijvoorbeeld de isoleercel, bad- en bedverpleging. Een laatste mogelijkheid is, zoals reeds hierboven 

vermeld, dat de patiënt zich slechts diende bezig te houden met rustgevende activiteiten. 

Voor de jaren dertig is een combinatie van verschillende behandelingen zichtbaar; zo werd 

bijvoorbeeld bed- en badverpleging gecombineerd met injecties. Vermoedelijk zal de patiënt na het 

toedienen van de injecties of medicatie in bed of bad gestopt zijn om de werking te bespoedigen. Zo 

werd Richard DW na het toedienen van injecties of elektroshocks steeds te bed gelegd.334 

Vermoedelijk werden afzondering en bad- en bedverpleging nog frequent toegepast ondanks de 

populariteit van de medicatie en injecties, ook al blijkt dit niet onmiddellijk uit de cijfers. 

 1901 

N=33 

1911 

N=23 

1921 

N=30 

1931 

N=20 

1941 

N=14 

Genezen na 

behandeling 

1 1 2 1 0 

Verbeterd na 

behandeling 

2 2 4 3 0 

Overleden 

tijdens 

behandeling 

0 2 3 5 2 

Overgeplaatst 

tijdens 

behandeling 

0 0 0 2 1 

Onbekend 0 1 1 1 1 

TOTAAL 3 6 10 12 3 

Tabel 8: Effect van de behandeling in absolute aantallen 

Wanneer het aantal genezen en verbeterde patiënten wordt bekeken, blijkt hun aantal zeer beperkt 

te zijn. Voor 1901 wordt slechts in het geval van drie patiënten op een totaal van 33 opgenomen 

patiënten in dat jaar vermeld hoe het met hun toestand was gesteld na behandeling. In deze tabel 

werd onder de noemer behandeling ook de isoleercel, bad- en bedverpleging gerekend. Indien enkel 

de medische praktijken zoals medicatie en injecties worden gerekend, liggen de 

genezingspercentages nog lager: 
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 1901 

N=33 

1911 

N=23 

1921 

N=30 

1931 

N=20 

1941 

N=14 

Genezen 0 0 0 1 3 

Verbeterd 0 1 1 2 0 

Overleden 0 1 1 4 1 

Overgeplaatst 1 0 0 1 1 

Onbekend 0 0 1 1 0 

TOTAAL 1 2 3 9 5 

Tabel 9: Genezingskansen met medicatie en injecties 

Voor de eerste decennia lijken de genezingskansen lager te liggen. Vanaf de jaren dertig, mede 

dankzij de intrede van de biologische revolutie, lijken de genezingskansen hoger te liggen. 

Anderzijds is het aantal overlijdens tijdens de behandeling voor het jaar 1931 toegenomen. Dat kan 

te wijten zijn aan het experimentele karakter van de doses die de patiënt kreeg toegediend. 
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3.5 Ontslag 

3.5.1 De verschillende ontslagmogelijkheden 

Het ontslag van de psychiatrische patiënt was, in tegenstelling tot de opname, minder sterk 

gebonden aan regels en procedures. De wet voorzag drie mogelijkheden om het ontslag van de 

patiënt toe te staan. Ten eerste een genezen-verklaring. Wanneer de patiënt werd genezen 

verklaard, werd dat vastgelegd op papier door middel van een medisch certificaat waarna de heer vijf 

dagen na de opstelling ervan de instelling mocht verlaten. Ten tweede een opeising door diegene die 

de patiënt had laten opnemen. Ten slotte, een ontslag op basis van een juridische beslissing.335  

Voor de patiënten in Het Strop kunnen zeven verschillende manieren van ontslag worden 

onderscheiden: overlijden, genezen-verklaring, verbetering maar niet genezen, overplaatsing naar 

een andere instelling, gevorderd door diegene die de patiënt liet colloqueren, ontslag op proef en 

ten slotte ontslag per brief. Over deze laatste ontslagmogelijkheid bestaat echter onduidelijkheid. 

Enerzijds lijkt het begrip brief als ontslagreden te worden gebruikt voor vordering door een 

familielid, anderzijds laat het uitschijnen dat het om een medisch attest ging dat door de dokter 

werd afgeleverd. Om geen fouten te maken, werd ervoor gekozen de ontslagreden brief als een 

aparte categorie te vermelden. 

Voor de categorieën genezen, niet-genezen en overleden werd telkens rekening gehouden met de 

tijdlimiet in hetzelfde jaar van opname of later. Deze onderverdeling werd ook in het werk van Van den 

Abeele gemaakt.336 Indien in de registers werd vermeld dat de patiënt niet genezen was, werd deze 

ondergebracht bij de categorie verbeterd. In tegenstelling tot de stapeldiagrammen die Van den 

Abeele gebruikte, werd er voor deze casus gekozen om per categorie een andere grafiek te 

gebruiken om de overzichtelijkheid te behouden. De resultaten in de grafieken zijn zowel in 

absolute als relatieve waarden uitgedrukt. Voor verbetering/niet-genezen werd er eveneens rekening 

mee gehouden of de patiënt in hetzelfde jaar van opname verbeterd werd verklaard of dat dit later 

gebeurde. Er werd nog een derde onderverdeling gemaakt namelijk “niet-genezen maar gevorderd”. 
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De meest voorkomende ontslagreden was het overlijden van de patiënt. Voor deze casus lijkt dit de 

stelling van an asylum as the last place of resort te staven. Deze negentiende-eeuwse stigmatisering 

zorgde ervoor dat een opname zo lang mogelijk werd uitgesteld, wat zichtbaar is in de hogere 

gemiddelde leeftijd bij opname, enerzijds, en de ziektesymptomen al reeds tot een ver gevorderd 

stadium waren geëvolueerd en de kans op overlijden dus groter was, anderzijds.337 Gebrek aan 

vertrouwen tussen arts en familie zou een opname in de weg hebben gestaan. Thuisverpleging werd 

door de artsen als niet-wetenschappelijk en te zachtaardig beschouwd en de familie twijfelde aan de 

gehanteerde aanpak in de gestichten waardoor een opname alsmaar werd uitgesteld.338 Het slechte 

imago van de psychiatrische instelling werd ook door dokter Maere, gestichtsarts van Sint-Alfons, 

aangehaald in een artikel uit 1923. Het wantrouwen was te wijten aan een combinatie van dwang en 

de administratieve procedure bij opname. Maere raadde een nieuw systeem aan waardoor de druk 

op de patiënt werd verminderd en het vertrouwen in de psychiatrische inrichten zou verbeteren. De 

arts was voorstander van een vrije opname en ontslag in de instelling want een bezorgde familie 

verlengde de opnameduur van de patiënt. Verder raadde dokter Maere een vereenvoudiging van de 

opnameprocedure aan. Om de geloofwaardigheid te vergroten, deed hij de aanbeveling aan de 

psychiaters om zich te laten bijstaan door algemene inspecteurs. Deze kleine aanpassingen zouden, 

naar zijn mening, het imago van de psychiatrische inrichtingen opkrikken.339 

Wanneer er gekeken wordt naar de tijdspanne waarin het overlijden plaatsvond, is dat langer 

dan een jaar na de opname. Dit percentage schommelt steeds tussen 50 en 60%. Voor het jaar 1941 

bedraagt dit zelfs 80%. Enkel in 1931 overlijden er evenveel patiënten in hetzelfde jaar van opname 

als later. 

In tweede instantie werd de patiënt ontslagen omdat hij genezen was. Wanneer de patiënt werd 

ontslagen omdat hij als genezen werd beschouwd, verklaarde de gestichtsarts in hetzelfde jaar van 

opname hem genezen. Voor het ontslag omdat hij niet genezen was maar wel verbeterd liggen de 

waarden anders en zijn ze diverser. In 1901 werd 20% van de patiënten later dan het jaar van 

opname verbeterd verklaard. In de andere 80% van de gevallen werd de niet-genezen patiënt 

gevorderd door de familie. Tien jaar later is het percentage patiënten dat later beter werd verklaard 

hetzelfde gebleven (ook 20%) maar is het percentage gevorderde patiënten gedaald naar 20%. In 60% 

van de gevallen werd de patiënt nog in hetzelfde jaar van opname als niet-genezen maar verbeterd 

verklaard. Voor 1921 werden geen patiënten later beter verklaard. 85% van de patiënten die in 1921 

werden opgenomen werden in datzelfde jaar nog als niet-genezen verklaard. De overige 15% niet-

genezen patiënten werd gevorderd door de familie. 

In het volgende onderdeel zal nader worden ingegaan op de problematiek genezen en verbeterd. 

De derde meest voorkomende reden voor het ontslag uit Sint-Alfons was de overplaatsing naar een 

andere instelling. Bij een overplaatsing als reden voor ontslag zijn de waarden opnieuw divers. Voor 

1901 werden uitsluitend niet-genezen patiënten overgeplaatst (respectievelijk drie patiënten die 

binnen Het Strop naar een andere afdeling verhuisden en één naar Hospice Guislain.340 Bij één 

patiënt werd een duidelijke reden van overplaatsing genoteerd: de patiënt in kwestie werd 

 

                                                             
337 L. HIDE. Op. cit. p. 20. 
338 G. HERMANS. Art. cit. p . 193-206. 
339 J. MAERE. Art. cit. p. 14-18. 
340 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905). Patiënt nummer 957. 



 

 114 

overgeplaatst naar Sint-Vincent op Het Strop omdat hij de andere patiënten en personeel 

lastigviel.341 Voor de overige overplaatsingen ontbreekt een geldige reden. In 1911 waren 65% van de 

overgeplaatste patiënten niet genezen. Voor de overige 35% is de reden van overplaatsing 

onduidelijk. Tien jaar later werd een patiënt overgeplaatst omdat hij als non-aliéné werd 

beschouwd.342 Een vierde werd overgeplaatst naar een andere instelling omdat de patiënt in kwestie 

niet genezen was. Voor de overige helft is de reden van overplaatsing onduidelijk. Dat laatste geldt 

ook voor de jaren 1931 en 1941. Het is mogelijk dat een overplaatsing werd gehanteerd als 

pedagogische maatregel: patiënten die zich misdroegen, werden overgebracht naar een slechtere 

afdeling terwijl voorbeeldige patiënten bevorderd konden worden naar een betere afdeling.343 Zo 

werd Louis B. die gediagnosticeerd werd met melancholie van Sint-Alfons overgebracht naar Sint-

Jozef. De reden van overplaatsing was een status quo van zijn toestand. Uiteindelijk zal hij in 1904 

worden overgebracht naar Sint-Marie.344 Deze pedagogische maatregel zou dus kunnen verklaren 

waarom Louis B. van de afdeling voor onzindelijke patiënten werd overgeplaatst naar de afdeling 

voor de meest rustige patiënten. 

Naast de overplaatsing als pedagogische maatregel is het ook mogelijk dat de overplaatsing werd 

uitgevoerd op vraag van de familie of de patiënt zelf.345 Dat komt in de bronnen van de instelling 

echter zelden naar voren. Een geval waarbij de patiënt zelf om zijn overplaatsing vroeg en deze 

aanvraag werd goedgekeurd, was Maurice L.D.C. Maurice werd geboren in Ierland en had al in 

meerdere Nederlandse instellingen verbleven waar hij behandeld werd voor folie maniaque déprimé. 

Op zijn vraag werd hij overgeplaatst naar Sint-Alfons. Zijn toestand werd echter als slecht 

beschouwd en werd door het uitblijven van enige verbetering overgebracht naar Geel.346 Wegens de 

afwezigheid van het persoonlijke dossier van Maurice kan de persoonlijke reden tot overplaatsing 

naar Sint-Alfons niet worden achterhaald. In het geval van Léon D.C wensten de zussen een 

overplaatsing van de kliniek in Lovendegem naar Het Strop.347 Het persoonlijk dossier van Léon is 

ook verloren gegaan. 

Een andere mogelijkheid, ten slotte, is het financieel aspect. Door de hoge verpleegkosten die 

niet langer betaald konden worden, kon de familie ervoor kiezen om hun familielid te laten 

overbrengen naar een andere instelling.348 Voor Sint-Alfons is iets dergelijks zichtbaar: patiënten die 

hun verblijf niet meer konden betalen, werden overgebracht naar Hospice Guislain voor de 

behoeftige patiënt of een andere instelling naar keuze. De instelling kreeg wel vaker te maken met 

wanbetalers. Wanbetaling werd echter niet geduld en indien de patiënt zijn verblijf niet meer kon betalen 

om welke reden dan ook was zijn plaats niet in Het Strop.349 

  

 

                                                             
341 AMDGG. Régistre médicale E. Nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905). Patiënt nummer 963. 
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346 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914). Patiënt nummer 1211. 
347 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924). Patiënt nummer 1436. 
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De laatste onderzochte mogelijkheid tot ontslag uit de instelling is ontslag op proef. Bij deze tijdelijke 

vorm van ontslag (sortie non définitive) stelde de arts een sortie à l’essai op waardoor de patiënt voor 

een termijn van drie maanden op proef naar huis mocht alvorens de instelling definitief te 

verlaten.350 Uit de steekproef bleek dat slechts vijf patiënten op proef werden ontslagen. Deze 

ontslagen op proef werden uitgevoerd in 1911 en 1921. In een aantal gevallen was de reden van 

ontslag onduidelijk. Is dit te wijten aan een slordige omgang bij de administratie? In absolute 

aantallen werden in 2, 3, 4, 2 en 1 gevallen de reden van ontslag niet genoteerd in het medische 

register. De ex-patiënt keerde niet altijd naar zijn familie terug. In sommige gevallen werd hij elders 

geplaatst door sociale redenen. Deze vorm van ontslag wordt sortie vers genoemd.351 Sortie vers kwam 

in de registers van Sint-Alfons niet aan bod. 

 

De andere categorieën die lager dan 10% scoorden zijn: op proef, brief, onbekend en andere. Over de 

eerste twee bestond enige onduidelijkheid aangezien het gebruik van de term brief liet uitschijnen 

dat het om een voorwaardelijke in vrijheidstelling was en tegelijkertijd ook gebruikt werd als een 

vorderingsbewijs. Daarom werden deze van elkaar gescheiden en enkel bij expliciete vermelding in 

de registers opgenomen in deze categorie. Onder de noemer onbekend werden de patiënten 

opgenomen waarbij de reden van ontslag niet werd genoteerd. Vijf heren konden niet geplaatst 

worden in bovenstaande andere categorieën en werden om deze reden onder de categorie andere 

geplaatst. Dit zijn gevallen waarbij een in vrijheidstelling werd uitgesproken352, een patiënt die zich 

had teruggetrokken uit de instelling353 en een drietal patiënten die niet-genezen de instelling verlieten. 

  

 

                                                             
350 B. MAJERUS. Op. cit., 159-160. 
351 B. MAJERUS. Loc. cit. 
352 AMDGG Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914). Patiënt nummer 1198. 
353 AMDGG Régistre médicale. Nummers 1886-1986 (07/05/1937-08/04/1943). Patiënt nummer 1958. 
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3.6 Problematiek van de gehanteerde terminologie “genezen” en 

“verbeterd” 

« La guérison […] peut survenir la plusieurs façons différentes : 1) brusquement, 

instantanément, ce qui […] est une terminaison peu franche et plus spéciale aux folies 

intermittentes et aux maladies héréditaires et dégénérés ; 2) par une série d’oscillations 

graduelles aboutissant au retour complet à ‘état normal ; 3) par une diminution progressive 

des symptômes. Ces deux derniers mots de guérison sont assez fréquentes, et, le plus souvent 

de bon aloi. »354 

Bovenstaand citaat van Regis toont de flexibiliteit van het begrip genezen aan. Genezing kon zich op 

drie manieren voltrekken: het bruusk beëindigen van de symptomen van krankzinnigheid, het 

komen en gaan van de symptomen tot een volledige terugkeer naar een normale staat en, ten slotte, 

een drastische vermindering van de symptomen. Vijselaar geeft nog een aantal andere criteria voor 

genezing: ten eerste rustiger gedrag, ten tweede “correct en geordend gedrag” (schopt geen herrie, 

het niet vertonen van alarmerend gedrag), ten derde de aanvaarding van zijn plaats in de instelling 

en zich gewillig tonen, ten vierde het tonen van de nodige belangstelling in de omgeving en wat er 

om zich heen gebeurt, ten vijfde de nodige belangstelling tonen om terug naar huis te mogen gaan, 

ten zesde het hervatten van de communicatie met de omgeving. Deze criteria wezen op 

vermindering van de psychiatrische symptomatiek: rust en ordelijkheid betekende een afname van 

de manische opwinding, het hervatten van de communicatie kon wijzen op een vermindering van 

de ontoegankelijkheid die veroorzaakt werd door een aandoening, de hernieuwde interesse in de 

omgeving wees op het verdwijnen van de ergste apathie.355 

Voor Sint-Alfons blijkt uit de casussen dat de begrippen genezen en verbeterd zeer flexibel werden 

opgevat. Onderstaande tabel toont het aantal genezen en verbeterd verklaarde patiënten: 

 

 1901 

N= 33 

1911 

N=23 

1921 

N=30 

1931 

N=20 

1941 

N=14 

Genezen 6 6 4 3 5 

Verbeterd 5 3 6 3 0 

Tabel 10: Genezen en verbeterd beschouwde patiënten (in absolute aantallen) 

  

 

                                                             
354 E. REGIS. Précis de psychiatrie, 6e éd., Paris, Gaston Doin, 1923, p. 50. Aangehaald in : B. MAJERUS. Parmi les fous. […] p. 204. 
355 J. VIJSELAAR. Op. cit., p. 287-293. 
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Uit bovenstaande cijfers valt op te merken dat slechts een derde of iets meer dan een derde van de 

patiënten als genezen of verbeterd werd beschouwd. Voornamelijk patiënten die leden aan 

melancholie, depressie, mentale verwarring, misbruik van verdovende middelen zoals alcohol en 

andere drugs, delirium met maniakale intenties, ontspoorde moraal, angstpsychoses en alle vormen 

van folie werden genezen verklaard. Voor de instelling Sint-Alfons zijn hiervan een tweetal 

voorbeelden terug te vinden. Léon H. en Polydore VDW. werden in februari van het jaar 1911 

opgenomen in de instelling. De 42-jarige Léon uit Brussel kreeg de diagnose manisch depressief en 

de 65-jarige Polydore uit Gent kampte met delirium. Beiden zouden ze datzelfde jaar nog als 

genezen uit de instelling worden ontslagen: Léon in juli 1911 en Polydore in mei 1911, 

respectievelijk vijf en drie maanden na opname. Léon zou de instelling genezen verlaten maar zou 

nog last gehad hebben van wanen. Ook Polydore verliet de instelling genezen omdat het delirium 

was verminderd.356 

Het is opvallend dat twee gecolloqueerde patiënten na de observatie van de dokter en een kort 

verblijf in de instelling te horen kregen dat zij geen psychiatrisch patiënt waren. Polydore S., een 

gehuwde landbouwer van 37 jaar had echter wel een voorgeschiedenis: nadat hij getroffen werd 

door een oorlogstrauma kampte hij met zelfmoordneigingen. Tijdens de vijf dagen observatie 

vertoonde hij geen symptomen van krankzinnigheid, at en sliep hij goed. De dokter bestempelde 

hem als non-aliéné. Polydore werd opgenomen op 13 januari 1921 en werd opnieuw in vrijheid 

gesteld op 5 februari 1921.357 Uit dit korte verblijf van drie weken kan je stellen dat de dokter het 

zekere voor het onzekere nam en de patiënt liever iets langer in observatie hield. In het persoonlijke 

dossier van Polydore is een nota van zijn echtgenote terug te vinden. Daarin schrijft ze dat het 

onnodig is om Polydore terug te zenden naar de instelling.358 Noch in het medische dossier noch in 

het persoonlijke dossier staat vermeld dat Polydore een tijd op proef zou zijn ontslagen uit de 

instelling. 

De tweede patiënt die als non-aliéné werd beschouwd was de 21-jarige Joseph VDS. Joseph werd op 

11 april 1921 in observatie gebracht met de symptomen van ontaarding. Op 1 juli 1921 werd hij 

overgebracht naar Sint-Niklaas waar hij twee jaar zou verblijven. Uit de notities kan worden afgeleid 

dat hij in 1926 is teruggekeerd naar Sint-Alfons. Tijdens de eerste observatie in 1921 reageerde hij 

zeer verschillend. De eerste dagen klaagde hij over hoofdpijn. Joseph sliep goed en had een goed 

contact met zijn broeder. Hij maakte echter een depressieve indruk omdat hij naar eigen zeggen 

geen werk vond. Daardoor reageerde hij onverschillig en antwoordde hij niet op de vragen die hem 

werden gesteld. Bij zijn terugkeer in 1926 stopte hij voor twee jaar met praten. Verder gedroeg hij 

zich euforisch maar vertoonde geen alarmerend gedrag, had geen last van delirium of andere 

hallucinaties en wandelde rustig in de tuin. Toch kreeg hij koude baden en werd hij in isolement 

geplaatst. In 1931 werd hij door de dokter als non-aliéné beschouwd en werd hij als genezen uit de 

instelling ontslagen.359 Door de afwezigheid van het persoonlijke dossier van Joseph kan deze 

informatie niet gecontroleerd worden. Allicht is dit dossier met hem mee verhuisd naar Sint-

Niklaas. 

 

                                                             
356 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914), patiënten nummers 1196 en 1197. 
357 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924), patiënt nummer 1411. 
358 AMDGG. PD Sint-Alfons. Doos 3. Dossier nummer 1411. 
359 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924), patiënt nummer 1422. 
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Enigszins verbeterde patiënten mochten ook naar huis keren. Patiënten die leden aan onder meer 

epilepsie, paralyse générale, vroegtijdige dementie en waanideeën verlieten de instelling in een 

zekere verbeterde toestand. De patiënt diende dus niet volledig vrij van symptomen te zijn om hem 

uit de instelling te ontslaan. Dat blijkt voornamelijk uit de voorbeelden van patiënten die, ondanks 

hun wispelturigheid, op proef werden ontslagen. Zo mocht de alcoholverslaafde Romain G. ondanks 

er geen echte verbetering zichtbaar was de instelling toch op proef verlaten. Hij zou echter 

terugkeren naar de instelling door het hervatten van zijn exuberant drinkgedrag.360 Een ander 

voorbeeld van een patiënt die te vroeg uit de instelling mocht vertrekken is Albert G. die als arts 

verslaafd was geraakt aan heroïne en cocaïne. Albert G. had reeds op Het Strop verbleven en 

vertoonde bij zijn heropname opnieuw sterke symptomen van misbruik en vormde een gevaar voor 

zichzelf en zijn omgeving. Toch kon hij na een verblijf van drie maanden na een lichte verbetering 

de instelling op proef verlaten.361 Een derde voorbeeld is Pierre L., een 35-jarige apotheker uit 

Tourcoing. Pierre werd op 19 april 1911 in de instelling opgenomen. Er werd paralyse générale et 

syphilis cérébrale vastgesteld. Exact vijf maanden na opname verliet Pierre de instelling. Zijn toestand 

was verbeterd maar zijn symptomen waren gebleven. Zijn vrouw vond een lichte verbetering al 

voldoende om hem opnieuw naar huis te laten komen.362 Een laatste voorbeeld is dat van André R. 

die tijdens zijn verblijf leed aan ernstige vormen van hallucinatie en crises zonder enige vermelding 

van verbetering door zijn broer uit de instelling werd gehaald.363 

Uit bovenstaande voorbeelden blijken de definities van genezen en verbeterd aangehaald door 

zowel Vijselaar als Regis gangbaar. Deze heren waren nog niet symptomenvrij maar vertoonden 

verbeteringen in hun gedrag of redenering waardoor geconcludeerd werd dat zij klaar waren de 

instelling te verlaten.  

 

                                                             
360 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1685-1885 (20/11/1929-07/05/1935). Patiënt nummer 1751. 
361 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924). Patiënt nummer 1438. 
362 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914), Patiënt nummer 1200. 
363 AMDGG. Régistre médicale. Nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924), Patiënt nummer 1432. 
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Conclusie 

Er kan worden aangenomen dat de patiëntenpopulatie binnen de muren van Sint-Alfons zeer divers 

was en aan diverse aandoeningen leed. Algemeen kan worden geconcludeerd dat de mannen die 

werden opgenomen op Het Strop alleenstaand waren en kinderloos waren. Verder hadden ze geen 

beroep (werkloos, student of gepensioneerde). De grote dominantie van “werklozen” doet 

vermoeden dat het merendeel van de patiëntenpopulatie rentenierde dankzij een familie van goede 

komaf zoals het aangehaalde voorbeeld duidelijk maakte. In het andere geval oefende de patiënt een 

vrij beroep uit. De gemiddelde leeftijd schommelde tussen 30 à 49 jaar. Uit de steekproef is verder 

gebleken dat de patiënt de Belgische nationaliteit had en voornamelijk afkomstig was uit de 

provincie Oost-Vlaanderen, meer bepaald uit het Gentse. 

Omtrent de vermelding instruction bestaat enige onzekerheid. Enerzijds kan het worden bekeken als 

een graad van intelligentie en geletterdheid, anderzijds als een vorm van voorkeursbehandeling. In 

het eerste geval was de intelligentiegraad van de patiënt moyenne (“gemiddeld”), gevolgd door 

primaire (“de eerste”) en supérieure (“uitmuntend”). Dat betekent dus dat mannen met een 

gemiddeld IQ werden behandeld, op enkele uitzonderingen na. In het tweede geval werd instruction 

gekoppeld aan een vorm van voorkeursbehandeling, dit mede door de uitgebreidheid van de notities 

tijdens de observaties. Uit een aantal casussen is gebleken dat het beroep van de patiënt geen 

invloed had op het bepalen van de graad instruction. Dat betekent dat de mogelijkheid tot opname en 

behandeling in Sint-Alfons niet afhankelijk was van het beroep of de intelligentie van de patiënt. Uit 

het beroep kan echter de sociale positie van de heer in kwestie worden afgeleid. 

Wat betreft de oorzaak van de opname was in meer dan een vierde van de gevallen geen sprake van 

een bepaalde oorzaak. Dat samen met het feit dat de tweede grootste groep niet-genezen patiënten 

waren die reeds elders waren gecolloqueerd alvorens in Het Strop te zijn opgenomen, doet 

vermoeden dat Het Strop en de afdeling Sint-Alfons aan de ene kant als een plaats van rust werd 

beschouwd en aan de andere kant als een tijdelijk tussenverblijf. Beiden kunnen worden gestaafd 

met de gemiddelde duur van een opname. Een patiënt verbleef gemiddeld een à zes maanden in 

Sint-Alfons. Ten tweede werd meer dan de helft van de patiënten (66%) voor het eerst ingeschreven 

in de registers van Sint-Alfons. 

Van den Abeele had reeds de hypothese geformuleerd dat Sint-Alfons dienst deed als een 

tijdelijke oase van rust maar ging hier verder niet op in. Haar hypothese kan dankzij deze steekproef 

kracht worden bijgezet. De eerste aanwijzing is de sociale achtergrond van de patiëntenpopulatie. 

Mannen zonder beroep, vermoedelijk renteniers, en beoefenaars van vrije beroepen gingen in de 

drukte van de moderne maatschappij op zoek naar rust. Dat kan worden gelinkt aan de gemiddelde 

opnameduur: een heer verbleef maximaal een half jaar in de instelling. Daarnaast ontbreekt in meer 

dan de helft van de onderzochte gevallen een diagnose, een prognose en een medische behandeling. 

De heren hielden zich voornamelijk bezig met intellectuele zaken zoals het lezen van boeken, 

tijdschriften en kranten. Daarnaast maakten ze ook tijd voor rustgevende bezigheden zoals het 

beoefenen van hun hobby, fietsen en wandelen in de tuinen. Deze activiteiten moesten de geest tot 

rust brengen. Indien dan toch een behandeling werd opgestart, werd deze als secundair beschouwd. 

Daarbij sorteerde de medische behandeling weinig effect. 

  



 

 123 

De diagnose die het vaakst werd gesteld was dementie, gevolgd door een grote groep diverse 

aandoeningen waaronder agitatie, angstpsychose, folie, manie en mentale verwarring. In iets 

minder dan een derde van de patiënten wist de dokter niet hoe de toestand van de patiënt zou 

evolueren of voorspelde de arts weinig goeds, in iets minder dan een vierde van de gevallen 

twijfelde de arts aan de uitkomst. Wanneer de dokter geen prognose stelde, stierf 38% na langer dan 

een jaar opgenomen te zijn geweest; iets minder dan een vijfde werd beter of genas. Indien de arts 

twijfelde aan de evolutie van de patiënt werd een vierde toch nog beter, werd een vijfde 

overgeplaatst en nog een vijfde genas. Uit de steekproef blijkt dat de arts de beste voorspelling deed 

als de toestand van de patiënt er slecht uitzag. In dat geval overleed 72%. Slechts 4% van hen 

verbeterde. 

Dat doet vermoeden dat de heren enerzijds de rust van de instelling kwamen opzoeken en 

anderzijds mannen met allerlei aandoeningen werden ondergebracht in Sint-Alfons. 

 

De heren op Het Strop werden in 45% van de gevallen niet onderworpen aan een medische 

behandeling. De mogelijkheid bestaat dat de voor de hand liggende toepassingen zoals bad- en 

bedverpleging niet werden genoteerd. Zodra injecties en andere medicatie voor handen waren, 

werden zij gebruikt op de psychiatrische afdeling. Een derde van de onderzochte casussen werd 

genezen of verbeterd verklaard. 
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Hoofdstuk 4  

Een eeuw Sint-Alfons. Een kwalitatieve en kwantitatieve 

analyse (1840-1940) 

In het volgende hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten uit het vorige hoofdstuk gekoppeld 

worden aan en vergeleken worden met de onderzoeksresultaten van Van den Abeele die voor de 

periode 1857-1900 de medische registers van de afdeling Sint-Alfons onderzocht.364 Op deze manier 

kan het profiel van de patiënt over een periode van net geen honderd jaar worden overschouwd. Zo 

kan worden nagegaan in hoeverre het type patiënt dat er werd opgenomen hetzelfde bleef of net 

veranderde naarmate de tijd vorderde. Van den Abeele onderzocht zo’n 256 dossiers, ongeveer een 

derde van alle geregistreerde patiënten. Haar onderzoek startte vanaf 1857 in plaats van 1840 

aangezien de afwezigheid van bronnenmateriaal voor de eerste jaren.  

Voor de jaren 1900-1940 is het aantal onderzochte medische registers beperkt tot 120 patiënten. 

In tegenstelling tot Van den Abeele werd hier gekozen om elke tien jaar één jaar volledig te 

onderzoeken. Om deze gegevens op een zo nauwkeurig mogelijke manier met elkaar te vergelijken, 

zullen de relatieve waarden worden bekeken. De tijdspanne van beide onderzoeken is zowat 

dezelfde: 43 jaar bij Van den Abeele, 40 jaar bij dit onderzoek. Er werd ervoor gekozen geen 

omrekening te maken vermits dit de zaak te complex zou maken en een meer vertekend beeld zou 

opleveren dan de oorspronkelijk bedoelde resultaten van Van den Abeele. Het is niet de bedoeling 

Van den Abeeles onderzoek over te doen. De resultaten worden bekeken in een 

langetermijnperspectief. In vorig hoofdstuk werd al uitgebreid ingegaan op de kwalitatieve analyse 

van de resultaten voor de eerste helft van de twintigste eeuw; deze zullen dan ook slechts kort 

worden aangehaald. 

Achtereenvolgens worden, deels gebaseerd op de structuur van hoofdstuk drie, de kwantitatieve 

benadering van de patiëntenpopulatie, de basisgegevens (leeftijd, burgerlijke staat, aantal kinderen, 

beroep, scholingsgraad, nationaliteit, woonplaats en geloofsovertuiging), de opname (frequentie, 

oorzaak en gemiddelde duur), de diagnose en de medische behandeling en, ten slotte, het ontslag 

besproken. 

  

 

                                                             
364 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit. 162 p. 
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4.1 De patiëntenpopulatie 

 

Figuur 42: Evolutie van het patiëntenbestand (1857-1941) 

 

Bovenstaande grafiek geeft een visuele weergave van de patiëntenpopulatie weer.365 In 84 jaar tijd 

werden 1723 patiënten ingeschreven en behandeld in de zelfstandige instelling Sint-Alfons. Over de 

hele lijn zijn fluctuaties merkbaar. Sterke schommelingen komen meer voor vanaf het einde van de 

negentiende eeuw, rond de Eerste Wereldoorlog en aan het begin van de jaren dertig van de 

twintigste eeuw. Tussen 1857 en 1900 werden 753 patiënten geteld, tussen 1901 en 1941 waren dat er 

970. Het aantal heren is voor de twintigste eeuw opmerkelijk hoger dan voor de tweede helft van de 

negentiende eeuw. Een verschil van zo’n 217 patiënten is vrij opmerkelijk voor dergelijke kleine 

instellingen zoals Sint-Alfons. 

 

Aan het einde van de negentiende eeuw werd een volledige classificatie van de psychiatrische 

ziektebeelden uitgewerkt door de Duitse psychiater Kraepelin. Volgens Kraepelin diende een 

geestesziekte als een hersenziekte te worden behandeld. Deze mentaliteitsverandering uitte zich in 

een toenemende patiëntenpopulatie; elkeen die niet mee kon functioneren in de maatschappij werd 

opgenomen. Een opsluiting werd nuttig besteed door een strengere observatie en een gerichtere 

behandeling.366 Vanaf het einde van de negentiende eeuw is voor Sint-Alfons eveneens een 

verhoging van het aantal ingeschreven heren merkbaar. Het toegenomen aantal patiënten was het 

resultaat van de uitbreidingswerken die al van start gingen vanaf de jaren 1850-1860. Het vergroten 

van een aantal afdelingen op de campus zorgde voor een verhoging van de capaciteit; waar er in de 

jaren 1840 slechts plaats was voor een tiental patiënten, breidde deze uit naar vijftig –mede door de 

aanbouw van het paviljoen Sint-Vincent- en ten slotte zeventig patiënten dankzij de aanbouw van 

 

                                                             
365 Eigen grafiek op basis van V. VAN DEN ABEELE. Op. cit. p. 56 (voor de periode 1857-1900) en AMDGG Régistre médicale (voor de 

periode 1901-1941). 
366 R. STOCKMAN. De Kerk en het verstoorde leven […]  p. 80. 
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het Sint-Dymphnapaviljoen.367 De classificatie van de Duitse psychiater zal deze toename van het 

aantal patiënten het nodige duwtje in de rug hebben gegeven; alle lijders van een bepaald 

symptoom werden bij elkaar geplaatst. 

In vergelijking met de nationale cijfers blijkt opnieuw de exclusiviteit van Sint-Alfons’ 

patiëntenbestand. Vanaf medio negentiende eeuw stegen de nationale cijfers van iets meer dan 5000 

opgenomen patiënten in een psychiatrische instelling naar meer dan 15 000.368 Dat is een 

verdrievoudiging op een halve eeuw tijd. Voor diezelfde periode is in Sint-Alfons zelfs nog geen 

sprake van een verdubbeling van de patiëntenpopulatie. De evolutie is onderhevig aan sterke 

schommelingen. Ondanks de uitbreidingswerken die vanaf 1850 van start gingen, is van 1861 naar 

1862 een halvering van het aantal opgenomen heren zichtbaar. Vanaf de jaren 1860 bood Het Strop 

plaats aan een zeventigtal patiënten. Tussen 1875 en 1876 is een halvering van de 

patiëntenpopulatie merkbaar.369 Een verklaring voor deze halvering kon in de bronnen niet worden 

teruggevonden. In de jaren 1880 zal het aantal ingeschreven patiënten nog tweemaal onder de tien 

zakken. Voor de negentiende eeuw zakte het aantal bewoners voor een laatste keer onder de tien in 

het jaar 1893. Het zou tot 1916 en later 1940 duren alvorens de aantallen opnieuw onder het cijfer 

tien zakten.370 
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4.2 Sociale identiteit van de patient: de basisgegevens 

4.2.1 Leeftijd, burgerlijke staat en kinderen 

Voor de tweede helft van de negentiende eeuw zag Van den Abeele een groep die sterker 

vertegenwoordigd was in Sint-Alfons: de groep 40 tot 49-jarigen. De gemiddelde leeftijd verschoof 

echter van dertigers (1871-1885) naar vijftigers (1886-1900). Om deze gemiddelde leeftijd te staven, 

refereerde zij aan Guislain die beweerde dat veertigers, net zoals pubers, meer vatbaar waren voor 

krankzinnigheid. Daarnaast stelde ze dat welgestelde heren langer werden thuisgehouden dan de 

lagere sociale klasse.371 Vanaf de eeuwwisseling daalde de gemiddelde leeftijd bij opname. Voor de 

eerste helft van de twintigste eeuw is uit de steekproef gebleken dat twee leeftijdsgroepen dominant 

waren namelijk de dertigers en de veertigers. Sinds het bijhouden van de Belgische statistieken 

vanaf 1841 kende het verloop van de levensverwachting een stijging. Voor de negentiende eeuw 

dient nog rekening te worden gehouden met enkele sterftepieken door onder meer cholera- en 

pokkenepidemieën. De jaren 1866 en 1871 zijn hier een voorbeeld van. Met uitzondering van de 

wereldoorlogen was er voor de twintigste eeuw geen sprake meer van dergelijke sterftepieken. Dat 

had een gunstige invloed op de levensverwachting. Voor de periode 1857-1940 steeg de gemiddelde 

levensverwachting van 40 jaar naar 59 jaar.372 De gemiddelde leeftijd bij opname liep parallel met 

deze gemiddelde levensverwachting.  

Vanhaute stelde dat tijdens de twintigste eeuw twee derde van de bevolking zich situeerde in de 

leeftijdsgroep tussen 14 en 65 jaar. Verder zag hij een sterke afname van het aandeel kinderen en 

een toename van 65-plussers, wat resulteerde in een aangroei van de gehuwde bevolking en een 

verdubbeling van de groep weduwes/weduwnaars en echtscheidingen.373 De patiëntenpopulatie van 

Sint-Alfons paste zodoende in de eigentijdse gemiddelde leeftijd en leeftijdsverwachting. Wat niet 

overeenkomt, is het toegenomen aandeel gehuwden en weduwes/weduwnaars. 

Net zoals tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw was het leeuwendeel van de patiënten 

ongehuwd. De gemiddelde huwelijksleeftijd van 30 jaar zou pas aan het eind van de negentiende 

eeuw dalen mede door de toegenomen welvaart en levensstandaard.374 Dat zou dus moeten 

betekenen dat het merendeel van de patiënten gehuwd zou moeten zijn, wat niet het geval bleek te 

zijn; zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw was de meerderheid vrijgezel. In 

tegenstelling tot de twintigste eeuw, waren er in de negentiende eeuw meer weduwnaars in de 

instelling aanwezig: zes ten opzichte van geen. Dat spreekt de these van Vanhaute, een toename van 

het aantal weduwnaars, tegen.  

Wat het hebben van kinderen betreft, meldde Van den Abeele dat deze informatie niet vaak werd 

vermeld in de registers. Toch kon worden afgeleid dat iets minder dan een derde van de patiënten 

kinderen had.375 Wat de patiënten uit de eerste helft van de twintigste eeuw betreft, is uit de 

 

                                                             
371 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit. p. 58-60. 
372 I. DEVOS. Drie eeuwen sterfte in België, 18de-20ste eeuw. In: Histoire de la population de la Belgique et de ses territoires. Chaire Quetelet 2005. 

Louvain-la-Neuve, Centre de Recherche en Démographie et Sociétés, Université catholique de Louvain, 2010, p. 591-612. 
373 E. VANHAUTE. Gezin, bevolking en arbeid. In: <http://www.ccc.ugent.be/file/186> geraadpleegd op 30/06/2015. 
374 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit. p. 60-62. 
375 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit. p.63. 
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steekproef gebleken dat meer dan de helft (64%) kinderloos was. Voor de overige 36% die wel 

kinderen hadden, was het gemiddeld aantal kinderen twee. Dit percentage kwam dus in zekere mate 

overeen met de voorgaande eeuw. Een vruchtbaarheidstransitie startte in Europa en Noord-Amerika 

aan het einde van de negentiende eeuw. Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zou het 

gemiddeld aantal kinderen zich bevinden tussen 2 en 2,5.376 Het beter bijhouden van het aantal 

kinderen in de medische registers vanaf de eeuwwisseling –ten opzichte van de negentiende eeuw- 

zou verklaard kunnen worden door een toenemende interesse in de evolutietheorie, sociaal 

darwinisme, eugenetica en rassenleer. Darwins evolutietheorie werd ook toegepast op sociale 

fenomenen zoals de psychiatrie.377 Door het opstellen van een denkbeeldige stamboom kon de 

psychiater nagaan in hoeverre krankzinnigheid erfelijk was en in hoeverre de kinderen kans hadden 

de krankzinnigheid van hun vader of moeder te erven. Deze interesse was sinds het eind van de 

negentiende eeuw al aanwezig. Erfelijke krankzinnigheid kon zich op elke leeftijd manifesteren en 

dan voornamelijk gedurende crisismomenten in het leven. Het aandeel erfelijke aandoeningen zou 

hoger gelegen hebben bij ongehuwden dan bij andere krankzinnigen. Zij zouden echter een grotere 

genezingskans gehad hebben.378 Dit vertaalde zich nochtans niet in de onderzoeksresultaten. Voor 

de twintigste eeuw komt erfelijkheid als reden van opname pas op de vierde plaats. In de 

negentiende eeuw komt erfelijkheid als tweede oorzaak van opname naar voren.379 

4.2.2 Nationaliteit en verblijfplaats voor opname 

Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw had gemiddeld 60% van de totale 

patiëntenpopulatie de Belgische nationaliteit. De aanwezigheid van Gentenaars op Het Strop daalde 

nooit onder 20% en piekte slechts in de periodes 1866-1875 en 1891-1895 hoger dan 30%. Het 

stapeldiagram van Van den Abeele geeft, mijns inziens, echter een vertekend beeld aangezien de 

cijfers voor België en Gent geen rekening houden met de verhouding tot de provincie Oost-

Vlaanderen. Het aandeel buitenlanders werd vastgelegd op minder dan 10%. De meest voorkomende 

niet-Belgische nationaliteit was de Franse. In kleinere mate waren Ieren en Nederlanders 

aanwezig.380 

Voor de eerste helft van de twintigste eeuw had twee-derde (respectievelijk 90 heren) van de 

patiënten de Belgische nationaliteit. Van deze 90 heren verbleven 39 van hen (43% procent) voor hun 

opname in Oost-Vlaanderen. Wanneer gekeken werd naar het percentage mannen die uit het Gentse 

afkomstig waren, bedroeg hun aandeel 35% (respectievelijk 21 Gentenaars op 39 Oost-Vlamingen). 

Het aandeel patiënten uit Gent en omstreken kwam zodoende overeen met de door Van den Abeele 

onderzochte jaren. De meest terugkerende niet-Belgische nationaliteit in de steekproef was de 

Duitse en de Franse. In slechts een paar gevallen kwam de Britse, Ierse, Nederlandse, Poolse en 

 

                                                             
376 I. DEVOS. Allemaal beestjes. Moraliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw. Gent, Academia Press, 2006, p. 14. 
377 G. VAN DEN BERGHE. Van droom tot nachtmerrie. In: Rede en waanzin. Het Museum Dr. Guislain in beeld en tekst. Gent, Museum Dr. 

Guislain,2001,  p. 209-224. 
378 L.S. MEIJER. Erfelijkheid bij krankzinnigheid. In: <https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1898204950001a.pdf> 
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Spaanse nationaliteit naar voren. Buitenlanders die verhuisd waren naar België komen evenzo 

weinig aan bod. In vergelijking met de jaren na 1850 waren de buitenlandse nationaliteiten diverser. 

4.2.3 Scholingsgraad/instruction en beroep 

Het vastleggen van de scholingsgraad voor de negentiende eeuw werd bemoeilijkt door de 

verschillende interpretaties van de categorieën die hierbij mogelijk zijn. De meerderheid van de 

heren had hogere studies genoten en was unaniem, op een paar uitzonderingen na, geletterd. Uit de 

grafiek van Van den Abeele kan worden afgeleid dat de groep die een degelijke opleiding had 

genoten (bonne, moyenne, à bien appris à ‘école, éducation soignée) dominant was. Deze uitkomst zou 

parallel lopen met de alfabetiseringsgraad van toen. Door de dubieuze interpretatie van deze termen 

in de medische registers is het niet precies duidelijk welke opleiding dit exact inhield.381 

Deze dubbelzinnigheid keerde tevens terug in de casussen voor de periode 1900-1940 aangaande 

de noemer instruction. Deze werd op twee manieren geïnterpreteerd: zowel als 

intelligentiegraad/geletterdheid als parameter van voorkeursbehandeling. Voor de eerste 

interpretatie werd dezelfde conclusie getrokken als Van den Abeele: de heren hadden een instruction 

moyenne. Dat riep echter de vraag op aan welke criteria een man diende te voldoen om te worden 

opgenomen in Sint-Alfons. Zelfs patiënten met een intellect van nulle en ordinaire  werden behandeld 

op Het Strop. De tweede interpretatie kwam er naar aanleiding van een patiënt die de vermelding 

supérieure achter zijn naam had staan maar geen beroep uitoefende. Beroep speelde dus geen rol in 

het bepalen van de graad van instruction. Vanaf het einde van de negentiende eeuw zou het beroep 

nochtans een grotere betekenis krijgen  binnen de sociale klassen, dit onder invloed van de 

industriële en commerciële revolutie.382 Van patiënten met supérieure achter hun naam werden vaak 

uitgebreide observatienotities genomen. 

Wat het beroep van de patiënten betreft, is er een verschil op te merken. Voor de jaren 1800 zijn 

meer uiteenlopende beroepen merkbaar maar er waren geen grote uitschieters. Zelden of nooit was 

een opgenomen heer landbouwer, fabrieksarbeider of een arbeider in loondienst. Verder waren ook 

weinig mannen zelfstandig landbouwer of industrieel. De meest voorkomende beroepen waren 

zelfstandige ambachtslui, handelaars, dienstverlening, vrije beroepen (advocaat, chirurg, tandarts, 

dierenarts, notaris en apotheker)en ambtenaar.383 Tijdens de jaren 1900 zijn twee grote groepen te 

onderscheiden: zonder beroep en vrije beroepen. Een vierde van het patiëntenbestand had geen beroep. 

Tot deze groep behoorden de studenten, de gepensioneerden en de werklozen. Een vijfde van de 

totale patiëntenpopulatie behoorde tot de groep van de vrije beroepen. Het aandeel van de vrije 

beroepen is zodoende dominanter geworden ten opzichte van de vorige eeuw. 
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4.2.4 Geloofsovertuiging 

Voor zowel de negentiende als de twintigste eeuw was het katholicisme dominant. Ondanks het feit 

dat de instelling in handen was van de Broeders van Liefde werden ook niet-katholieke gelovigen 

opgenomen. Dat was zowel het geval in de jaren 1800 als de jaren 1900. Van den Abeele stelde de 

hypothese dat de niet-katholieke patiënten misschien een toeslag dienden te betalen.384 In de 

persoonlijke dossiers van desbetreffende gevallen, indien deze bewaard waren gebleven, kon echter 

geen verwijzingen worden teruggevonden van dergelijke toeslag waardoor de Van den Abeeles 

these niet verworpen, noch gestaafd kon worden. 
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4.3 De opname 

4.3.1 Aantal opnames, oorzaak van opname en opnameduur 

Van den Abeele concludeerde uit haar steekproef dat bij 65% van de heren het hun eerste opname 

betrof. Hierbij werd echter geen rekening gehouden of de patiënt al dan niet eerst elders had 

verbleven alvorens naar Het Strop te zijn overgebracht.385 Er wordt dus vermoed dat Van den Abeele 

bedoelde dat de patiënt voor het eerst in Sint-Alfons werd opgenomen in plaats van de eerste 

opname in een psychiatrische instelling ooit. Voor deze categorie werd voor de jaren 1900-1940 van 

dezelfde gedachte uitgegaan. Voor deze periode is gebleken dat 66% van de heren voor het eerst 

werden opgenomen in Sint-Alfons. Het opnamepercentage is doorheen de negentiende en 

twintigste eeuw stabiel gebleven. 

De oorzaken van opname zijn ook verschillend voor de negentiende en twintigste eeuw. Van den 

Abeele interpreteerde causes, de oorzaak van opname, als een flexibel begrip want niet alle patiënten 

werden om dezelfde reden opgenomen: de ene heer kwam voor rust, verzorging en verpleging, de 

andere heer om zich spiritueel te verrijken.386 Voor de twintigste eeuw werd de categorie niet-

genezen als reden van opname bijgevoegd, wat niet het geval was bij Van den Abeele. Daardoor is de 

belangrijkste oorzaak van opname voor de negentiende eeuw erfelijkheid en alcoholisme.387 

Ondanks de dominantie van de groep waarbij de oorzaak van opname onbekend is, lijkt Van den 

Abeele deze groep in haar analyse achterwege te laten. Deze afwezigheid van reden van opname kan 

echter een betekenis hebben aangezien deze ook dominant is voor de jaren 1900-1940. Dat lijkt de 

hypothese van Sint-Alfons als tijdelijke oase van rust en het ontlopen van de drukke maatschappij te 

kunnen staven. De oorzaak erfelijkheid die overheersend was in de jaren 1850-1900, nam in de daarop 

volgende jaren een minder groot aandeel in (respectievelijk 13% voor de jaren 1900-1940) en komt 

pas op de derde plaats na geen en niet-genezen. 

Het begrip opnameduur heeft een verschillende betekenis bij Van den Abeele en dit werk. Van den 

Abeele bedoelde met de duur van de opname de periode waarin de ziektesymptomen reeds 

aanwezig waren alvorens in een inrichting te worden opgenomen. In principe kan deze categorie 

beter aangeduid worden met de situatie van de patiënt voor opname. Van den Abeele legde verder wel 

uit dat een patiënt van Sint-Alfons langer dan een jaar kampte met symptomen alvorens te worden 

opgenomen.388 In dit onderzoek werd met de opnameduur de tijd bedoeld die de patiënt effectief 

tussen de muren van de instelling heeft doorgebracht. Met de duur van de symptomen voor opname 

kon immers in mindere mate rekening worden gehouden omdat deze slechts in een paar gevallen 

(16 op 120 om precies te zijn) werd vermeld in de registers. Door dit verschil zijn de lengtes van de 

opnameduur verschillend voor de negentiende en twintigste eeuw.  

Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw verbleef een heer gemiddeld 1 à 4 jaar in de 

instelling terwijl dit voor de eerste helft van de twintigste eeuw verkort werd tot 1 à 6 maand. Een 
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opnameduur van langer dan een jaar kwam in de jaren 1900 in een vijfde van de gevallen voor. 

Wanneer de duur van de symptomen mee in rekening zou worden genomen, zou de duur hoger 

komen te liggen. Mijns inziens zou dit echter een vertekend beeld geven van de bedoelde invulling 

aan het begrip duur van de opname. 

In 9 van de 16 overgeleverde casussen van de twintigste eeuw had de patiënt al jaren last van de 

symptomen. Van den Abeele linkte het tolereren van de symptomen aan hun sociale status: heren 

uit de gegoede klasse zouden langer thuis worden verpleegd alvorens een opname in een inrichting 

te overwegen. Dat leek niet alleen voor de meer welgestelden het geval te zijn geweest. Nederlands 

historicus Joost Vijselaar kwam na een vergelijking van drie Nederlandse instelling vanaf het einde 

van de negentiende eeuw tot medio twintigste eeuw tot de conclusie dat voor de minder welgestelde 

klasse ook werd gepoogd een familielid zo lang mogelijk thuis te houden.389 De negentiende-eeuwse 

stigmatisering van psychiatrische instellingen als a place of last resort zorgde er mee voor dat een 

opname zo lang mogelijk werd uitgesteld met het gevolg dat de aandoening al een vergevorderd 

stadium had bereikt.390 
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4.4 De diagnose en medische behandeling 

Van den Abeele koos er in haar licentiaatsverhandeling voor minder rekening te houden met het 

medische aspect van de krankzinnigenzorg. Ze hield slechts rekening met een aantal categorieën: de 

situatie waarin de patiënt werd opgenomen, de duur van de opname in het gesticht, de oorzaken 

van de opname, erfelijkheid, de vorm van krankzinnigheid, de behandeling en het gebruik van 

dwangmiddelen. Er werd gekozen om meer aandacht te besteden aan de oorzaken van opname 

omwille van de informatie wat betreft de sociale achtergrond.391 

Verschillend in beide onderzoeken is de benoeming van de categorie en haar uitkomst. Van den 

Abeele koos ervoor de categorie te benoemen als vorm van krankzinnigheid terwijl in deze 

licentiaatsverhandeling ervoor gekozen werd om te spreken van diagnose. Tevens kampte Van den 

Abeele met het probleem van de grote diversiteit aan symptomen. De complexheid van menselijke 

gedragingen maakt het moeilijk om deze aan bepaalde theorieën te koppelen en dan te benoemen 

als abnormaal.392 In de jaren na 1850 werd een patiënt voornamelijk gediagnosticeerd met délire, manie 

en démence. Het percentage heren met manie bleef stabieler in tegenstelling tot de twee andere 

vormen van krankzinnigheid. Manie bleef schommelen tussen 20% en 25%. Délire schommelde tussen 

12% en 27%. Démence daalde van net geen 20% in de periode 1857-1870 naar 11% om vervolgens in 

1886-1900 te zakken naar 8%. Van den Abeele staafde de kleine aanwezigheid van demente heren 

met het werk Leçons orales sur les phrénopahties van Guislain. Deze studie beweerde dat 

dementerenden in mindere mate in private instellingen werden opgenomen. De gegoede klasse kon 

hun dementerende familielid langer thuis houden door hun financiële middelen en de minder 

gevaarlijke uitspattingen van hun familielid.393  

Na 1900 werd overwegend de diagnose démence gesteld. De waarden liggen vrij dicht bij elkaar: 

démence (15%), andere (13%) -deze categorie bevat allerlei aandoeningen zoals onder meer 

angstpsychosen, epilepsie en mentale verwarring- folie/manie (12%), paralyse générale (11%) en 

paranoïa/wanen (11%). De vormen van krankzinnigheid zijn dus enigszins veranderd: délire heeft 

plaats geruimd voor démence en allerlei aandoeningen. Dat betekent dat de aandoeningen meer 

gevarieerd waren in de twintigste eeuw dan in de negentiende eeuw. Daarnaast is het ook 

merkwaardig dat voor de jaren na 1850 geen non-aliénés werden geregistreerd terwijl dit voor de 

jaren na 1900 wel het geval was. 

Van den Abeele kon uit de vermelde oorzaken tevens opmaken dat het gebruik van het begrip 

krankzinnig als eufemisme werd gehanteerd in de door haar onderzochte instellingen. Wegens de 

afwezigheid van details in de bronnen kon deze hypothese niet nader worden onderzocht.394 In de 

onderzochte jaren werd het begrip krankzinnig of verwijzingen hiernaar niet teruggevonden. De 

observaties van de gestichtsarts zijn misschien in zekere zin een verbloeming van de werkelijkheid: 

hij noteerde de uiterlijke evoluties die hij met zijn zintuigen kon waarnemen. Zo merkte hij op dat 
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een patiënt aanzienlijk geagiteerd was395 of dat er geen logica in zijn zinnen zat.396 Een andere patiënt 

gedroeg zich agressief, spuwde om zich heen, tierde en gesticuleerde wild.397 Nog een andere patiënt 

kon plotsklaps zonder enige aanleiding kwaad worden.398 In zekere zin zijn dit allemaal neutrale en 

objectieve bewoordingen van het gebeuren. Volgens Vijselaar kon een zekere graad van opwinding 

worden waargenomen in de observaties van de gestichtsarts.399 Een term die pas in de jaren 1950 en 

1960 zijn intrede zou doen was autocritique: de zelferkenning bij de patiënt van zijn eigen psychische 

problemen. Om te kunnen spreken van “autokritiek” ging de arts na of de patiënt goed antwoorde 

op gestelde vragen. Accenten van de werkwijze tot autocritique zijn reeds zichtbaar in de observaties 

aan het begin van de twintigste eeuw. De taalbarrière zorgde hierbij vaak voor problemen. Noch de 

arts of patiënt konden zich voldoende uitdrukken. Soms begreep de gestichtsarts bepaalde 

handelingen niet en schreef ze af als illusies, achtervolgingswaanzin, delirium etc.400 

De behandeling na de diagnose was verschillend voor de twee eeuwen. Voor beide onderzochte 

periodes is gebleken dat in de meerderheid van de casussen geen behandelingsmethode werd 

vermeld. Daarnaast werd vastgesteld dat er geen voorkeur was in de keuze voor een bepaalde 

medische behandeling. Over het gebruik van dwangmiddelen was men echter schaars in de 

bronnen. De meest voorkomende dwangmiddelen voor Sint-Alfons waren de gedeeltelijke 

dwangbuis, een verblijf in de isoleercel en een gedwongen verblijf in de kamer. Deze konden 

eventueel gecombineerd worden met het toedienen van medicatie. De fysieke fixatie van een 

persoon werd, in het verlengde van de morele therapie, voornamelijk uitgevoerd als straf of om te 

vermijden dat de patiënt zichzelf of anderen zou verwonden. Dwangmiddelen werden echter als 

gevaarlijk beschouwd en mochten slechts op aanraden van de dokter worden uitgevoerd.401 

Niettegenstaande de toepassing van dwangmiddelen op doktersadvies werden deze niet frequent 

teruggevonden in de medische registers vanaf 1900.  

Voor Sint-Alfons in de twintigste eeuw is gebleken dat “de basisbehandeling” (bad-, 

bedverpleging en isolatie) gecombineerd werd met medicatie. Vanaf de introductie van de 

biologische revolutie in de jaren dertig werd het gebruik van allerlei injecties, de malaria- en 

insulinekuur geregeld toegepast. De bedverpleging kwam iets frequenter naar voren dan de 

badverpleging. Dat betekende niet dat de badverpleging minder werd gebruikt als manier om de 

patiënt te bedaren. Gedurende de volledige twintigste eeuw werden vele experimenten 

uitgeprobeerd om chronische psychosen zoals schizofrenie en manisch-depressieve stoornis te 

behandelen en genezen. Bedverpleging had een meer algemeen karakter, bedoeld voor alle 

patiënten in de eerste fase van opname. Er waren echter twee groepen waarbij het te bed leggen 

vaker werd toegepast: enerzijds zorgbehoeftige patiënten zoals dementen en paralytici en 

anderzijds de onrustige, storende patiënten zoals epileptici en idioten.402 Alfred DM bijvoorbeeld 

kreeg de diagnose imbeciliteit. Door zijn zwakke psychologische toestand en zijn beperkte motoriek 

 

                                                             
395 AMDGG, Régistre médicale E, nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905), patiënt nummer 946. 
396 AMDGG. Régistre médicale E, nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905), patiënt nummer 968. 
397 AMDGG. Régistre médicale E, nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905), patiënt nummer 979. 
398 AMDGG. Régistre médicale nummers 1385-1484 (08/05/1920-23/04/1924). Patiënt nummer 1437. 
399 J. VIJSELAAR. Op. cit. p. 92-93. 
400 B. MAJERUS. Parmi les fous.[…] p. 149. 
401 V. VAN DEN ABEELE. Op. cit. p. 108-109. 
402 J. VIJSELAAR. Op. cit. p. 160-162. 
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werd hij te bed gelegd.403 Geagiteerde, opgewonden patiënten werden in een badkuip met lauwwarm 

water gestopt. De warmte en het gewicht van het water diende de patiënt loom en kalm te maken 

terwijl “de zwaarte” van het water de bewegingen van de onrustige patiënt diende af te remmen of 

te bemoeilijken en hem daardoor zou vermoeien. Men redeneerde dat de badverpleging een 

aanvulling was op de bedverpleging en het de patiënt zou herstellen. 

Badverpleging diende onrust en opwinding tegen te gaan bij onder meer onanie en suïcide.404 Dat 

het bad veelvuldig werd gebruikt tegen onanie is duidelijk bij onder meer Désiré DS. Gekweld door 

zowel fysieke als psychologische trauma’s door een jeugdtrauma vond hij zijn uitlaatklep in onanie. 

Uit zijn medisch register blijkt dat hij geregeld in bad werd gestopt om de opwinding te 

beteugelen.405 

Het is opmerkelijk hoe snel de medische theorieën in de psychiatrische praktijk werden omgezet. In 

1910 werd door de Berlijnse arts Paul Ehrlich bekendgemaakt dat Salvarsan, ook wel gekend als 

“606”, (vernoemd naar de 606de substantie waarmee Ehrlich zijn experimenten had uitgevoerd) het 

beste middel tegen de verergering van syfilis was. Dit bestanddeel diende echter reeds in een vroeg 

stadium van syfilis te worden toegediend om enig succes te kunnen boeken.406 Al in 1911 komt in de 

medische registers van Sint-Alfons een patiënt met syfilis cérébrale et paralyse générale naar voren die 

behandeld werd met Salvarsan.407 Deze patiënt werd als enige in dat jaar behandeld met 606 (of 

andere gevallen werden niet genoteerd). 

De gehanteerde behandelingen hadden niet altijd het gewenste effect. Slechts in een derde van 

de gevallen genas de patiënt of werd hij beter. Vanaf de jaren dertig viel op te merken dat er meer 

heren overleden nadat een verkeerde hoeveelheid van een bepaalde substantie werd ingespoten. Met 

de negentiende eeuw kan geen vergelijking worden gemaakt aangezien Van den Abeele de medische 

behandeling buiten beschouwing hield. 

  

 

                                                             
403 AMDGG. Régistres médicale, nummers 1886-1986 (07/05/1937-08/04/1943). Patiënt nummer 1963. 
404 J. VIJSELAAR. Op. cit. p. 164 en 169. 
405 AMDGG. Régistre médicale E, nummers 868-1083 (01/04/1898-28/11/1905), Patiënt nummer 952. 
406 E. SHORTER. Een geschiedenis van de psychiatrie. […] p. 209-212. 
407 AMDGG. Régistre médicale, nummers 1185-1284 (02/09/1910-10/08/1914). Patiënt nummer 1201. 
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4.5 Naar buiten: de instelling verlaten 

Van den Abeele koos ervoor het verlaten van de instelling op te delen in vier categorieën: 

overleden, genezen verklaard, niet-genezen verklaard en overgebracht naar een andere instelling. 

Deze werden nogmaals opgedeeld in subgroepen waarbij rekening werd gehouden of deze redenen 

van ontslag in hetzelfde jaar van opname gebeurde of later. Deze keuze werd gemaakt mede omdat 

de geconsulteerde dossiers de exacte verblijfsduur per patiënt niet weergaven. Er werd meer 

aandacht besteed aan de manier waarop de krankzinnige het instituut binnen kwam dan de 

verblijfsduur. Wanneer een patiënt als niet-genezen werd verklaard, betekende dit dat hij de 

instelling had verlaten zonder de toestemming van de gestichtsarts en de directeur. Van den Abeele 

concludeerde dat de meerderheid van de heren overleed binnen de muren van de instelling. Het 

overlijden was niet altijd natuurlijk: uit de briefwisseling bleek dat veel patiënten zelfmoord 

pleegden of pogingen ondernamen om zichzelf van het leven te beroven.  

Patiënten die werden overgebracht naar een andere instelling kwamen minder voor. Volgens 

Guislain werd op volgende manier bepaald of een patiënt al dan niet genezen was: « Au point de vue de 

la forme morbide, est relatif à la marche de la maladie, peut être déduit de la durée de la maladie, varie à raison des 

complications morbides, varie au point de vue des crises, varie selon la cause du mal, est relatif à l’âge du patient, varie 

quand [sic] au sexe, diffère suivant les saisons. »408  

In de tweede plaats werd de patiënt in hetzelfde jaar van opname genezen verklaard. In de derde 

plaats werd de patiënt ongeneesbaar verklaard.409 

In de eerste helft van de twintigste eeuw overleed 60% à 80% van de heren een jaar nadat hij in Sint-

Alfons was opgenomen. In tegenstelling tot de jaren 1800 werden patiënten wel overgeplaatst naar 

andere afdelingen en instellingen. Het aantal patiënten dat de instelling niet-genezen of slechts 

verbeterd verliet, was groot. Uit de steekproef voor de twintigste eeuw bleek dat slechts een derde 

van de totale patiëntenpopulatie als verbeterd of genezen de instelling verliet. 
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Conclusie 

In dit hoofdstuk werden de onderzoeksresultaten van de negentiende en de twintigste eeuw naast 

elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. Deze vergelijking werd uitgevoerd met het oog op het 

onderzoeken van de sociale achtergrond en karakteristieken van de patiënt die in Sint-Alfons werd 

opgenomen over een langere termijn. Voor de negentiende eeuw werd door Van den Abeele 

geconcludeerd dat het profiel van de patiënt strookte met het eigentijdse profiel van de 

verschillende sociale klassen en het interne beleid van de instelling. 

Sinds het einde van de negentiende eeuw steeg het aantal opgenomen patiënten gestaag mede door 

enerzijds een uitgebreide categorisering van geestesziekten, anderzijds door uitbreidingswerkingen 

op Het Strop. Het type patiënt dat in Sint-Alfons werd opgenomen, is doorheen de tijd slechts op een 

paar vlakken veranderd. De gemiddelde leeftijd bij opname zakte van 50 jaar naar 30 à 40 jaar. 

Ondanks deze verlaging kampten de mannen al jaren met symptomen alvorens te worden 

opgenomen in een instelling. Meer dan de helft van de mannen was ongehuwd en zij die gehuwd 

waren, hadden gemiddeld twee kinderen. De meest dominante nationaliteit in Sint-Alfons was zowel 

in de jaren 1800 als 1900 de Belgische. Buitenlanders waren slechts in kleinere mate 

vertegenwoordigd. De meest voorkomende niet-Belgische nationaliteit voor de negentiende eeuw 

was de Franse. De twintigste eeuw was diverser: zowel de Ierse, Nederlandse, Poolse als Spaanse 

nationaliteit kwamen er voor. Het merendeel van de buitenlandse patiënten was afkomstig uit 

buurlanden Duitsland en Frankrijk. Onder de Belgische patiënten waren Oost-Vlamingen het sterkt 

vertegenwoordigd, meer bepaald de Gentenaars. Voor beide eeuwen zakte het percentage 

Gentenaars nooit onder 20%. 

De heren van Het Strop hadden een gemiddelde opleiding genoten. Een goede opleiding was geen 

voorwaarde om te worden toegelaten. Een groot aandeel mannen had hogere studies genoten en 

werden supérieure geacht. De hantering van het begrip instruction kon tevens worden opgevat als een 

graad van voorkeursbehandeling. Zij die supérieure achter hun naam hadden staan, werden 

uitgebreider geobserveerd; dat kan alleszins uit de notities van de observaties worden afgeleid. Het 

beroep van de gemiddelde patiënt was meer verscheiden in de negentiende eeuw. Voor de jaren 

1900 waren twee beroepsgroepen overheersend: zonder en vrije beroepen. 

Voor beide eeuwen werd het merendeel van de mannen voor de eerste maal opgenomen in Sint-

Alfons. De oorzaak van opname was verschillend. Een krankzinnige werd in de negentiende eeuw 

vaker binnengebracht in Sint-Alfons door alcoholisme, delirium en overgeërfde psychose, althans 

volgens de opinie van de gestichtsarts. De ziektebeelden verschoven in de daaropvolgende eeuw 

naar dementie en allerlei andere aandoeningen. Eens de diagnose gesteld, verbleef men maximaal 

een half jaar binnen de muren van de instelling. Dat is opmerkelijk als men weet dat de patiënt 

intussen al jaren symptomen vertoonde. Op het vlak van de gebruikte behandeling paste de 

instelling zich snel aan de evoluties aan. Passieve therapieën zoals de bad- en bedverpleging werden 

vanaf de jaren dertig gecombineerd met medicatie en injecties. 
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De patiënt kon op verschillende manieren uit de instelling worden ontslaan. In de meeste gevallen 

overleed de patiënt tijdens zijn verblijf. Voor beide onderzochte periodes overleed de patiënt later 

dan het jaar van opname of werd hij in hetzelfde jaar van opname genezen verklaard. Patiënten van 

de twintigste eeuw werden in derde instantie overgeplaatst naar een andere afdeling of instelling. 

Dat was in de negentiende eeuw niet het geval. De derde meest voorkomende reden van ontslag 

voor de jaren 1800 was de ongeneeslijkheidsverklaring. 
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Conclusie 

In deze licentiaatsverhandeling werd onderzoek verricht naar de Gentse psychiatrische instelling 

Sint-Alfons en haar bewoners tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. De handelingen binnen 

de psychiatrische kringen en de omgang met psychiatrische patiënten moeten worden gezien in een 

wetgevend en sociaal-maatschappelijk kader. Rond de eeuwwisseling bleef het getouwtrek tussen 

voor- en tegenstanders van een monopolisering van de psychiatrie lange tijd aanhouden. 

Uiteindelijk werd beslist om de wetgevende macht geen inspraak meer te geven in de beslissing tot 

een eventuele collocatie. De belangrijkste spelers bij een collocatie werden: de Minister van Justitie, 

de burgemeester, het schepencollege en de gestichtsarts. De collocatie van een patiënt werd 

gebonden aan een strikte administratieve procedure. Het actuele voorbeeld van de Mad Pride toonde 

het belang van sociaal-maatschappelijke factoren in het krankzinnigenvraagstuk aan. Andrew Scull 

haalde aan dat, gebaseerd op de theorie van Emile Durkheim, krankzinnigheid geen medische 

afkomst heeft maar een sociale constructie is. Dat betekent dat zowel vroeger als nu door de 

maatschappij werd bepaald wie wanneer als krankzinnig werd bestempeld. Foucault had dat reeds 

in de jaren zestig kunnen aantonen met het verdwijnen van de gelukkige tijden; onder invloed van de 

secularisering raakte het religieuze paradigma in verval en verloor het eigentijdse individu zijn 

houvast. De condition humaine werd bemoeilijkt door de afwezigheid van de religieuze invloeden. Er 

konden geen antwoorden worden gevonden op het plotse verdwijnen van de grote 

maatschappelijke structuren en men gaf zichzelf hiervan de schuld. Dat zelfverwijten resulteerde in 

een leeg milieu, het in zichzelf keren en men verviel in een vorm van depressiviteit. Op deze manier 

werd een actief individu dat voordien bijdroeg aan de maatschappij een passief element dat de 

samenleving “tot last was” in plaats van er toe bij te dragen. De maatschappij werd het middelpunt 

van de aandacht, mede onder invloed van de commerciële en industriële revoluties. Hierin was geen 

plaats voor de in zichzelf mompelende man die de maatschappij niet meer begreep en in zichzelf op 

zoek ging naar antwoorden. Krankzinnigheid werd aangepast aan de moderne maatschappij maar 

deze laatste was tegelijkertijd ook de oorzaak van krankzinnigheid. Vanaf medio negentiende eeuw 

werden de belangrijkste kernwoorden: heropvoeding, bescherming van de maatschappij en de patiënt. Dat 

was het begin van wat Foucault een nieuw tijdperk van humanisering noemde met de start van de grote 

opsluiting die in het teken stond van de morele behandeling waarbij de rede en de maatschappij de 

belangrijkste inzet waren. 

De familie poogde hun “krankzinnige” familielid zo lang mogelijk thuis te houden en zijn 

abnormaal gedrag zo lang mogelijk te tolereren. Het individu had meestal al jaren last van wat door 

de maatschappij bestempeld werd als “onredelijk gedrag”. Een collocatie was veeleer uitzondering 

dan regel. Het is in deze context dat de werking van een psychiatrie moet worden begrepen: het 

diende ervoor te zorgen, met enige sociale controle à la Goffman, dat het individu in kwestie 
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opnieuw tot de rede werd gebracht zodat hij opnieuw voldeed aan de normen van de maatschappij. 

Vanaf de negentiende eeuw diende de psychiater en de geneeskunde deze taak op zich te nemen. 

 

Dat paradigma toont zich tevens in de historiografie: tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw 

staat deze in het teken van de psychiatrie als autonome vorm van kennisverwerving en de taak van 

de psychiater het deviante gedrag van de patiënt om te buigen naar redelijk gedrag. Vanaf de jaren 

zeventig zou echter onder invloed van Roy Porter dit eenzijdige verhaal worden doorbroken. Via 

history from below moest een meer compleet beeld worden geschetst van wat psychiatrie precies 

inhield. Ondanks het keren van het perspectief bleven twee problemen gangbaar wat betreft de 

Belgische historiografie met betrekking tot de geschiedenis van de psychiatrie: ten eerste is deze 

historiografie voor de twintigste eeuw vrij leeg mede door de beperkte toegang tot archiefmateriaal 

en het onderzoek naar lokale instellingen bemoeilijkt; ten tweede is de interesse in de 

psychiatrische patiënt afwezig, wat resulteert in een gebrekkige kennis. Deze 

licentiaatsverhandeling wou beide problemen aanpakken: enerzijds door een weinig onderzochte 

lokale instelling te onderzoeken, anderzijds door de psychiatrische patiënt van een minder gekende 

afdeling centraal te stellen. Er werd aandacht besteed aan de sociale achtergrond van deze 

individuen: wie waren ze, welk type patiënt werd er opgenomen en aan welke voorwaarden diende 

men te voldoen om te worden opgenomen? Van Sint-Alfons was reeds geweten dat het een afdeling 

was voor de bemiddelde man maar het was niet geweten in welke mate dit zich uitte in het profiel 

van de opgenomen patiënt. De sociale identiteit werd gekoppeld aan de interne werking van campus 

Het Strop en Sint-Alfons om op deze manier, naar de theorie van Majerus, een beter beeld te krijgen 

van de positie van de patiënt binnen de inrichting en ten opzichte van het personeel. 

Ten eerste moest op zoek worden gegaan naar de identiteit van de opgenomen patiënt. Uit de cijfers 

van de patiëntenpopulatie bleek dat de afdeling gereserveerd was voor een exclusief publiek. In de 

onderzochte jaren werden jaarlijks gemiddeld 24 mannen opgenomen in de inrichting en het aantal 

heren die op de afdeling verbleven steeg nooit boven vijftig. Dat aantal is, in tegenstelling tot de 

negentiende eeuw, een stijging; toen werden er jaarlijks gemiddeld zeventien individuen 

gecolloqueerd. Sterke schommelingen zijn echter merkbaar in crisisperiodes zoals de Eerste 

Wereldoorlog en de jaren dertig. Een eventuele verklaring voor deze toename is enerzijds de 

wijziging van het wettelijke kader -het werd makkelijker om een persoon te laten colloqueren- 

anderzijds door de uitbreidingswerken die Het Strop onderging. Deze eerste reden is echter niet 

geheel van toepassing op de onderzochte instelling: de symptomen van een familielid werden, in de 

overgeleverde gevallen, jaren getolereerd alvorens over te gaan tot een collocatie. In het geval van 

Sint-Alfons werd in slechts een paar dossiers melding gemaakt van de duur van de symptomen voor 

opname. De informatie van het persoonlijke dossier en het medische register verschilde hierin 

echter van mening waardoor geen eenduidig beeld kon gevormd worden. De vraag naar het soort 

man dat werd opgenomen, kon worden beantwoord via een aantal basisparameters. Uit de 

steekproef is gebleken dat vrijgezelle mannen tussen 30 à 49 jaar uit Oost-Vlaanderen en 

voornamelijk Gent hun weg vonden naar de instelling. Een kleine minderheid was afkomstig uit het 

buitenland. Hieruit moet worden geconcludeerd dat de afdeling voornamelijk bedoeld was voor 

welgestelde heren uit de directe omgeving van Het Strop. Uit het beroep van de heren kan de 

exclusiviteit van de instelling worden afgeleid. Een vierde van het patiëntenbestand had geen 

beroep, wat doet vermoeden dat zij –naast studenten en gepensioneerden- renteniers waren. Een 
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ander vijfde van de patiëntenpopulatie oefende voor zijn opname een vrij beroep uit, wat opnieuw 

de exclusiviteit benadrukt: een verblijf in Sint-Alfons was niet voor iedereen weggelegd. 

Op de tweede vraag naar het type patiënt en zijn symptomen is een dubbel antwoord mogelijk. In 

meer dan een vierde van de gevallen werd geen oorzaak van opname vermeld. Dat gekoppeld aan de 

grote dominantie van de afwezigheid van een medische behandeling doet vermoeden dat Sint-

Alfons dienst deed als een tijdelijk rustoord voor renteniers. Dat werd bevestigd door de korte 

opnameperiode: een heer verbleef maximaal een half jaar in de inrichting. Van den Abeele had deze 

hypothese reeds geformuleerd in haar onderzoek maar deze werd niet gekoppeld aan een bepaalde 

oorzaak. In het tweede geval werd een vijfde van de individuen opgenomen omdat zij in een andere 

instelling niet-genezen werden verklaard. Deze groep werd onderworpen aan diverse medische 

experimenten; indien de ene behandeling geen verbetering bracht, werd er overgeschakeld naar 

een andere. De deelvraag naar de gestelde diagnose bracht een verscheidenheid aan aandoeningen 

aan het licht. De dominantie van deze twee groepen doet vermoeden dat er een zekere 

architecturale scheiding moet geweest zijn op de afdeling aangezien de rust van de renteniers die 

zich tijdelijk terugtrokken niet verstoord mocht worden. Hiervan kon echter geen sluitend bewijs 

worden gevonden in het bronnenmateriaal. Het is wel duidelijk dat de onrustige patiënten die op de 

afdeling verbleven werden overgeplaatst zodra zij een te grote last werden voor de andere 

bewoners. Omgekeerd werden de rustige patiënten ook overgeplaatst naar Sint-Marie, de afdeling 

voor de rustige en meest welstellenden, als een soort van beloning voor goed gedrag.  

Het onderzoek maakte duidelijk dat de behandeling van de heren niet op de eerste plaats kwam. Dat 

uitte zich in de afwezigheid van het vermelden van een behandelingsmethode en de summiere 

notities die werden gemaakt bij de observatie. Enkel indien de patiënt supérieure achter zijn naam 

had staan, werd hij uitgebreider geobserveerd en becommentarieerd. Deze bevinding staat dus 

haaks op Majerus’ bewering dat de gestichtsarts in de eerste plaats geïnteresseerd was in de 

psychische aandoening van de patiënt en dat de behandeling primeerde op de genezing van het 

individu. Toch werd net geen vijfde van de patiënten genezen verklaard. De parameter instruction 

werd opgevat als een teken van voorkeursbehandeling, dit naar aanleiding van een aantal 

bevindingen omtrent sociale status. Het beroep noch de intelligentie van de patiënt bepaalde de 

graad van instruction. Dat bemoeilijkte de vraag naar de voorwaarden waaraan een heer diende te 

voldoen. Na de steekproef kunnen hier twee antwoorden op worden gegeven: aan de ene kant 

sociale status indirect verworven door beroep of verkregen dankzij de familie, aan de andere kant 

geld en rijkdom. Dat laatste kan worden gestaafd met het beleid dat werd gevoerd tegen 

wanbetalers. Indien de persoon in kwestie of diens familie de rekeningen niet meer kon betalen, was 

zijn plaats niet op Het Strop en werd hij naar een andere instelling naar keuze overgebracht. 

Alle bovenstaande resultaten stroken met de ideologie van de Broeders. Een centrale rol was 

weggelegd voor de geneesheer als raadgever. Het toedienen van medicatie was slechts bijkomstig 

ondanks de hoop op genezing die was vastgelegd in het Koninklijk Besluit. Dat loopt parallel met de 

idee van de morele behandeling: straffen en heropvoeding zijn belangrijker dan een genezing. 

In het laatste hoofdstuk werd de vraag gesteld naar de evolutie van het profiel in vergelijking met de 

negentiende eeuw. Een eerste verschil was het aantal opgenomen patiënten: vanaf het einde van de 

negentiende eeuw steeg het aantal inschrijvingen. Een tweede verschil was de gemiddelde leeftijd 

bij opname. Deze verschoof van dertigers in de jaren 1870-1880 naar vijftigers aan het einde van de 

eeuw. Aan het begin van de twintigste eeuw zou de groep van de twintigers domineren. Deze 

dominantie was echter niet meer zichtbaar in de rest van de onderzochte jaren. Het uitgeoefende 
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beroep was voor beide eeuwen verschillend. In de tweede helft van de negentiende eeuw waren de 

beroepen diverser ten opzichte van de twintigste eeuw. Toch lag de nadruk op zelfstandigen, vrije 

beroepen en geen beroep. Nog een verschil was de oorzaak van opname en de gestelde diagnose. In 

de jaren 1800 werd een krankzinnige vaker binnengebracht door alcoholisme, delirium en 

overgeërfde psychosen. Dat veranderde in de twintigste eeuw waarbij voornamelijk dementie, folie, 

manie en andere meer diverse aandoeningen werden vastgesteld. Het laatste verschil was de 

gehanteerde medische behandelingen. Deze waren verscheiden in de jaren 1900 in tegenstelling tot 

de tweede helft van de negentiende eeuw; dat mede onder invloed van de biologische revolutie en 

andere medische theorieën. De enige constanten voor beide eeuwen waren de afkomst van de heren 

(Oost-Vlaanderen en het Gentse) en de reden van ontslag (overlijden later dan het jaar van opname 

en genezen verklaard oftewel “uitgerust”). 

 
De vraag waarmee dit onderzoek begon, was de vraag naar de interne werking van Het Strop en 

haar afdelingen. Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van Majerus’ theorie waarbij hij stelde dat 

het beleid van de psychiatrische instelling de positie van de patiënt hierin beter kon duiden. Uit het 

bronnenmateriaal is een dubbele tendens zichtbaar: enerzijds wordt het belang van de patiënt sterk 

centraal gesteld terwijl anderzijds dat niet onmiddellijk blijkt uit de geraadpleegde medische 

registers. De theorie lijkt daardoor niet in praktijk te zijn omgezet. De sterke focus op de 

psychiatrische inrichting als plaats van handhaving van de maatschappelijke waarden schijnt sterk 

door in het bronnenmateriaal. De morele behandeling die in de negentiende eeuw onder Jozef 

Guislain werd geïntroduceerd in de Belgische instellingen, die een meer humane behandeling van de 

krankzinnigen voor stond, zou zich vertalen in een snelle opeenvolging van nieuwe behandelingen 

tot het verkrijgen van een voor rede vatbaar individu. De psychiatrische patiënt zelf is de grote 

onbekende in zowel het historisch onderzoek als in de onderzochte bronnen. In de medische 

registers speelde de individuele patiënt slechts een stille hoofdrol, vertolkt en vertegenwoordigd 

door de observaties van de gestichtsarts. Hij gaf de patiënt een gedempte stem en maakte notities 

van de verbale en lichamelijke uitdrukkingen van de krankzinnige; enkel op deze manier kon hij 

zichzelf uiten in deze wereld waarin hij niet werd begrepen. Hij probeerde zichzelf hiertegen te 

verzetten door te schreeuwen, zichzelf te ontkleden, naakt rond te lopen, ramen in te gooien en het 

meubilair stuk te maken. Misschien was het eveneens een verzet tegen het verraad dat hij voelde 

ten opzichte van zijn familie die hem hierheen had gebracht. Zijn kant van het verhaal wordt niet 

gehoord. In de persoonlijke dossiers van de individuele patiënten werden slechts sporadisch brieven 

van de patiënt zelf of zijn familie opgenomen. Misschien zijn die er ooit geweest maar zijn ze 

verloren gegaan of mee verhuisd wanneer de patiënt naar een andere instelling werd overgebracht. 

Vijselaar concludeerde dat het gesticht geen aangename plek was om te vertoeven: 

“Het gesticht was een verzamelplaats van leed, pijn, tumult, ziekte, onttakeling en 

eenzaamheid, een ellendig oord, een onaangename plek, waar veel problemen samengebracht 

werden waar men elders geen raad mee wist en waar men geen geschikt antwoord op had. Die 

problemen plaatsten het gesticht en haar personeel voor een vrijwel onmogelijke opgave.”410 

  

 

                                                             
410 J. VIJSELAAR. Op. cit., p. 323. 
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Bovenstaand citaat is echter een te enge benadering van het concept psychiatrie en te sterk 

geformuleerd vanuit het perspectief van de patiënt die niets liever wou dan terug te keren naar zijn 

vertrouwde omgeving. Dat perspectief stemt volledig overeen met het gehanteerde narratief van 

Vijselaar, namelijk het centraal stellen van de patiënt. Zoals Roy Porter opteerde voor een history 

from below en een verhaal te vertellen van beide kanten, moet ook het perspectief van de instelling 

en haar personeel mee in rekening worden gebracht. Vanuit de gedachte dat de psychiater de taak 

tot rehabilitatie van de gehele mens op zich moest nemen opdat hij opnieuw zou kunnen 

functioneren in de samenleving, is het deels begrijpelijk dat hij daarbij de wensen van de patiënt 

niet mee in rekening nam. De psychiater diende zichzelf te bewijzen ten opzichte van zowel zichzelf, 

de maatschappij, de overheid als de familie van de patiënt. Hij moest bewijzen dat hij het 

vertrouwen waard was. Verder onderzoek zal ervoor moeten zorgen dat beide stemmen van zowel 

de psychiater als de patiënt beter op elkaar afgestemd en ingepast worden in de psychiatrische en 

maatschappelijke context. Enkel op deze manier zal een volledig en realistisch beeld van de 

psychiatrie geschetst kunnen worden. 
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Appendix 

Tabellen bij de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van 

de bronnen 

Appendices hoofdstuk 3 

 

 1901 1911 1921 1931 1941 

Vrijgezel 23 11 11 9 10 

Gehuwd 8 10 18 8 4 

Weduwnaar 1 2 1 2 0 

Gescheiden 1 0 0 1 0 

Burgerlijke staat 

 

 1901 1911 1921 1931 1941 

Wel kinderen 8 8 14 10 3 

Geen 

kinderen 

25 15 16 10 11 

Kinderen 

 

1 kind 6 

2 kinderen 16 

3 kinderen 5 

4 kinderen 6 

>4 kinderen 9 

Verdeling aantal kinderen 
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 1901 1911 1921 1931 1941 

Landbouwer 1 1 6 6 1 

Ambachten 2 4 3 2 2 

Handelaar 6 3 5 1 2 

Diensten 4 0 1 4 1 

Zelfstandige 4 0 0 0 0 

Vrije 

beroepen 

12 3 6 4 1 

Zonder 4 11 6 3 7 

Onbekend 0 1 3 0 0 

Beroepen 

 

 1901 1911 1921 1931 1941 

Nulle 0 0 3 0 1 

Ordinaire 0 0 0 1 0 

Moyenne 18 10 9 6 4 

Bonne 2 1 0 0 0 

Primaire 3 4 10 9 6 

Supérieure 9 7 7 4 2 

Andere 1 1 1 0 1 

“Instruction” 

 

 1901 1911 1921 1931 1941 

Katholiek 30 22 29 20 14 

Niet-

katholiek 

2 1 0 0 0 

Geen 1 0 1 0 0 

Geloofsovertuiging 

 

 1901 1911 1921 1931 1941 

0-10 1 0 0 0 0 

10-19 2 1 1 1 1 

20-29 11 4 4 2 2 

30-39 4 8 6 5 4 

40-49 5 8 6 6 2 

50-59 5 1 8 3 4 

60-69 3 1 3 3 0 

70-79 1 0 1 0 0 

Onbekend 1 0 1 0 1 

Gemiddelde leeftijd bij opname 
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 1901 1911 1921 1931 1941 

Belg 24 16 22 15 13 

Niet-Belg 8 7 5 3 1 

Nationaliteit 

 

 1901 1911 1921 1931 1941 

West-Vla. 2 2 4 3 4 

Oost-Vla. 9 6 10 7 7 

Antwerpen 6 4 1 1 1 

Limburg 0 1 2 0 0 

Vlaams-Bra. 3 0 2 0 0 

Brussel 1 1 4 1 1 

Wallonië 5 1 2 5 1 

Buitenland 6 8 4 3 0 

Onbekend 1 0 1 0 0 

Woonplaats voor opname: België (per provincie) en het buitenland 

 

 

Oost-Vlaanderen 39 

Gent 21 

Oost-Vlaanderen en Gent als verblijfplaats voor opname 

 

 

 1901 1911 1921 1931 1941 

Erfelijkheid 7 3 3 3 2 

Werk 3 0 0 0 0 

Alcohol 6 4 4 5 1 

Karakter 3 4 2 0 1 

Ziekte 0 0 8 4 0 

Trauma 0 0 5 1 0 

Niet-genezen 8 12 9 5 1 

Geen 11 5 5 8 8 

Andere 0 1 0 0 0 

Oorzaak van opname 
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 1901 1911 1921 1931 1941 

Eerste 

opname 

25 15 24 16 13 

Tweede 

opname 

4 4 6 1 1 

Derde 

opname 

3 3 0 3 0 

Vierde 

opname 

1 0 0 0 0 

> 4 opnames 0 1 0 0 0 

Reeds elders 

gecolloqueerd 

7 3 6 1 4 

Frequentie opnames 

 

 

 1901 1911 1921 1931 1941 

< 1 maand 1 3 6 2 0 

1-6 maand 12 9 11 8 3 

7-12 maand 3 3 3 2 1 

1-4 jaar 6 5 4 5 5 

> 4 jaar 9 2 5 2 4 

Onbekend 2 1 1 1 1 

Gemiddelde opnameduur 

 

Paralyse générale 16 

Démence 23 

Paranoia/wanen 17 

Schizophrénie 8 

Folie/manie 18 

Délire 9 

Imbicilité/idiotie/débilité 6 

Dépression/mélancholie 13 

Alcool/supéfiants 7 

Phobie/psychose 5 

Syfilis cérébrale 5 

Andere 19 

Geen of onbekend 5 

Gestelde diagnosen (1900-1940) 
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Slecht 29 

Twijfel/onder voorbehoud 34 

Ongunstig 4 

Somber 2 

Gunstig 8 

Goed 4 

Andere 2 

Geen of onbekend 37 

Prognose (1900-1940) 

 

Overleden 19 

Verbetering 6 

Geen verbetering 1 

Genezen 7 

Overplaatsing 4 

Vordering 0 

Onbekend 3 

Uitkomsten na “geen” gestelde prognose 

 

Overleden 2 

Verbetering 9 

Geen verbetering 2 

Genezen 7 

Overplaatsing 7 

Vordering 4 

Onbekend 3 

Uitkomsten na de gestelde prognose “twijfel” 

 

Overleden 21 

Verbetering 1 

Geen verbetering 0 

Genezen 0 

Overplaatsing 5 

Vordering 1 

Onbekend 1 

Uitkomsten na de gestelde prognose “slecht” 
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 1901 1911 1921 1931 1941 

Geen 23 13 20 5 7 

Bedverpleging 0 3 4 5 3 

Badverpleging 4 2 2 1 1 

Dwangbuis 0 1 0 0 1 

Isoleercel 2 1 2 3 1 

Injecties 0 1 1 10 7 

Medicatie 3 2 2 3 1 

Sonde 0 1 0 4 1 

Andere 3 3 0 4 2 

Medische behandeling 

 

 

 1901 1911 1921 1931 1941 

Overleden      

Hetzelfde jaar 6 2 3 3 1 

Later 10 3 5 3 4 

      

Genezen      

Hetzelfde jaar 5 5 4 2 1 

Later 1 1 1 1 4 

Genezen en 

gevorderd 

0 0 0 0 0 

      

Verbetering      

Hetzelfde jaar 0 3 7 1 0 

Later 1 1 0 2 0 

      

Niet-genezen 

en gevorderd 

4 1 1 2 0 

      

Overgeplaatst      

Niet-genezen 3 2 1 0 0 

Genezen 0 0 1 0 0 

Onduidelijk 0 1 2 4 3 

      

Ontslag op 

proef 

0 1 2 0 0 

Onbekend 2 3 4 2 1 

Ontslag 
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Appendices hoofdstuk 4 

Evolutie patiëntenpopulatie (1857-1941) 

Jaar Aantal 

1857 19 

1858 17 

1859 15 

1860 21 

1861 27 

1862 13 

1863 20 

1864 31 

1865 25 

1866 21 

1867 19 

1868 17 

1869 26 

1870 18 

1871 12 

1872 15 

1873 25 

1874 13 

1875 20 

1876 8 

1877 18 

1878 13 

1879 14 

1880 13 

1881 11 
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1882 15 

1883 14 

1884 14 

1885 15 

1886 8 

1887 14 

1888 12 

1889 8 

1890 14 

1891 10 

1892 16 

1893 7 

1894 13 

1895 19 

1896 15 

1897 15 

1898 37 

1899 24 

1900 32 

1901 33 

1902 21 

1903 21 

1904 34 

1905 23 

1906 17 

1907 26 

1908 17 

1909 15 
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1910 27 

1911 23 

1912 24 

1913 21 

1914 24 

1915 15 

1916 6 

1917 11 

1918 17 

1919 36 

1920 33 

1921 30 

1922 36 

1923 15 

1924 39 

1925 28 

1926 22 

1927 42 

1928 26 

1929 26 

1930 47 

1931 20 

1932 23 

1933 17 

1934 16 

1935 32 

1936 19 

1937 28 
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1938 24 

1939 17 

1940 5 

1941 14 
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