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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

1.1   Verantwoording keuze 

 

In het 2de bachelorjaar van mijn opleiding als historicus kwam ik voor het eerst in contact met 

de disability-studies. Ik heb toen namelijk de oefening Historische praktijk 2:  Vroegmoderne 

tijd gevolgd, gegeven door dra. Sofie De Veirman. Zij gebruikte hierbij haar doctoraatstudie 

over doven1 als illustratie om de studenten methodes aan te leren die gebruikt konden worden 

voor een historisch onderzoek.   

Ik raakte erg geboeid door dit type studies en werd vooreerst getroffen door het sprekende 

citaat van de Amerikaanse historicus D. Baynton dat niet toevallig zowel gebruikt werd door 

Sofie De Veirman in haar hoger genoemd doctoraat als door Tom De Paepe in zijn 

masterscriptie: “Disability is everywhere in history, once you begin looking for it, but 

conspiciously absent in the histories we write.”2  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 

kampt ongeveer 10% van de wereldbevolking met een fysieke of mentale beperking en dit 

percentage vertoont weinig schommelingen doorheen de eeuwen.3 Het is niet zozeer de 

beperking zelf maar vooral de manier waarop in de maatschappij omgegaan wordt met 

mensen met een beperking, die belangrijke sociale gevolgen heeft en de Amerikaanse 

professor en specialist in disability studies Lennard Davis omschrijft het concept disability dan 

ook als “not so much the lack of a sense or the presence of a physical or mental impairment 

as it is the reception and construction of that difference […] An impairment is a physical fact, 

but a disability is a social construction”.4 

Alhoewel we in de huidige tijden de mond vol hebben over inclusie, blijkt in de praktijk dat deze 

groepen ver van gelijkwaardig behandeld worden. Typerend is dat ook het aantal historische 

studies over mensen met een medische beperking  lange tijd erg beperkt bleef, zoals Tom De 

                                                
1 S. De Veirman,  Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-1950: a 
life course approach. Ghent, Ghent University: Faculty of Arts and Philosophy,  2015, XVIII, 592 p. 
2 D.C.Baynton, “Disability and the justification of inequality in American history”, in: P.K. Longmore and 
L. Umansky (eds), The new disability history. American perspectives, New York-London, New York 
University Press, 2001, p. 52, geciteerd in T. De Paepe, Oost-Vlaamse mannen met een handicap in 
de negentiende eeuw. Een sociaal-demografisch onderzoek op basis van de conscriptieregisters. Gent, 
Universiteit Gent  (onuitgegeven masterscriptie),  2003.  
3 S. De Veirman,  Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-1950: a 
life course approach. Ghent, Ghent University: Faculty of Arts and Philosophy,  2015, p. 2. 
4 L. Davis, “Dr. Johnson, Amelia, and the Discourse of Disability in the Eighteenth Century” In: 
Deutsch, H. & Nussbaum, F. (eds.) ‘Defects’: Engendering the Modern Body, Ann Arbor, University of 
Michigan Press, 2000, p. 56. 
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Paepe in 2003 nog overtuigend aantoonde.5 De laatste twee decennia is er wel meer 

onderzoek gedaan en zaten de disability studies zelfs in de lift6, maar toch blijft het overwicht 

vooral liggen bij studies die vertrekken vanuit sociologische hoek en/of geschreven zijn door 

betrokkenen die ijveren voor de belangen van de doelgroep in kwestie. Het gaat daarbij ook  

vooral om publicaties uit de Angelsaksische wereld.7 Bovendien ligt het accent  vaak op de rol 

van opvoedkundige en verzorgingsinstituten en blijft de beleving van het individu zelf eerder 

onderbelicht.  Daarom vond ik het zinvol op het terrein van de disability-studies een onderzoek 

te voeren, dat een breder en gevarieerder beeld schetst van een groep mensen met een 

medische beperking, uiteraard bekeken in interactie met de sociale, culturele en politieke 

context van hun tijd.  

De reden waarom ik epileptici als onderwerp koos, heeft vooreerst te maken met het feit dat 

de geschiedschrijving over epilepsie in Vlaanderen/België een nog weinig  ontgonnen terrein 

is. Ook al is er al heel wat verschenen over de geschiedenis van de psychiatrie8, een discipline 

waarin epilepsie lange tijd ondergebracht werd omdat het pas in de late 19de eeuw doordrong 

dat het niet om een geestelijke, maar om een neurologische aandoening ging, de epileptici 

komen in die publicaties meestal eerder beperkt of fragmentair aan bod. Het valt ook op dat 

scripties rond deze thematiek (de geschiedenis van psychische ziekten en aanverwante 

stoornissen) meestal vanuit het perspectief van een instelling geschreven zijn.9 De levensloop 

van mensen die niet werden opgenomen in een instelling blijft hierdoor buiten beeld. De meest 

uitgebreide bibliografie over epilepsie is samengesteld door de ILAE (International League 

Against Epilepsy)10 maar leverde nauwelijks publicaties uit of over ons land op. In tweede 

instantie speelde ook mijn persoonlijke situatie een rol bij de keuze voor dit onderwerp. Op 

mijn 13de werd bij mij namelijk een (lichte) vorm van epilepsie gediagnostiseerd. Ik ben 

ondertussen 4 jaar aanvalsvrij maar werd in mijn adolescentiejaren als epilepticus zelf 

geconfronteerd met een aantal taboes en vooroordelen rond epilepsie en de vraag hoe een 

                                                
5 T. De Paepe, Oost-Vlaamse mannen met een handicap in de negentiende eeuw. Een sociaal-
demografisch onderzoek op basis van de conscriptieregisters. Gent, Universiteit Gent, 2003, hoofdstuk 
1, p. 1.  
6 S. De Veirman,  Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-1950: a 
life course approach. Ghent, Ghent University: Faculty of Arts and Philosophy,  2015, p.3. 
7 Ibidem, p. 3. 
8 Hiervoor verwijs ik naar een aantal werken in mijn bibliografie. 
9 Enkele voorbeelden: K. Boone, De Zusters van Liefde van Jezus en Maria en het eerste Belgische 
asiel voor zwakzinnige meisjes Sint-Benedictus te Lokeren(1887-1921), Gent, Ugent, 2002; V. 
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), Gent: UGent, 2008, 142 p.; Vandenabeele (V.). Het sociaal-geografisch profiel van de 
opgenomen krankzinnigen en het dagelijks leven in twee Gentse mannengestichten, 1857-1900. Gent, 
Universiteit Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1999, 162 p. 
10 http://www.ilae.org/visitors/centre/bibliography/results.cfm, laatst geraadpleegd op 9 juli 2016. 

http://www.ilae.org/visitors/centre/bibliography/results.cfm
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“patiënt” kan functioneren in de maatschappij. Als historicus in spé vond ik het daarom 

interessant om na te gaan in welke mate de situatie van epileptici vroeger anders was dan nu,  

wanneer er wijzigingen kwamen in de visie op epilepsie en in welke mate dit impact had op de 

levensloop van mensen met deze aandoening. 

 

1.2  Onderzoeksvraag 

 

Met dit onderzoek wil ik nagaan of en in welke mate epilepsie als aandoening een impact 

had op de levensloop van mannen in het 19de eeuwse Gent en ook of er een verschil was 

tussen epileptici die voor 1850 of na 1850 geboren werden.  

Vooreerst wil ik nagaan hoe vaak de diagnose epilepsie voorkwam, al dan niet in combinatie 

met andere aandoeningen of beperkingen. Verder bekijk ik de mogelijke invloed van epilepsie 

op het huwelijks- en familieleven. Waren zij minder gewild als huwelijkspartner?  Wat was de 

gemiddelde leeftijd op het moment van het eerste huwelijk? Wijkt dat al dan niet af van het 

gebruikelijke huwelijkspatroon? Wat was het profiel van hun huwelijkspartners? Hertrouwden 

ze bij vroegtijdig overlijden van de partner? Ook behelst mijn onderzoek de nataliteit: hoeveel 

van hen kregen kinderen en zo ja, hoeveel en op welke leeftijd? Kunnen we achterhalen of 

hun aandoening hier effect op had?  

Daarnaast wil ik onderzoeken of zij al dan niet minder kansen hadden op de arbeidsmarkt. In 

welke mate kwamen epileptici terecht in het beroepsleven en welke (categorieën van) 

beroepen kwamen eventueel frequenter voor dan andere? Hoeveel van hen konden zelf de 

kost verdienen, bleven ze ten laste van de familie of kwamen ze in een instelling terecht? 

Tenslotte onderzoek ik in mijn levensloopanalyse ook de mortaliteit van deze populatie: wat 

was de gemiddelde leeftijd bij overlijden? Leefden zij bijvoorbeeld gemiddeld minder lang dan 

mensen zonder deze aandoening? Valt er iets te deduceren uit de plaats van overlijden? 

Kunnen we nagaan of de doodsoorzaak in verband stond met hun epilepsie? 

 

Ik koos de negentiende eeuw omdat de behandeling van en de kijk op epilepsiepatiënten in 

die periode grondig wijzigde. Tot het begin van de negentiende eeuw bleef er net als in vorige 

eeuwen11  veel bijgeloof bestaan omtrent epilepsie en werd de ziekte vaak bestreden met 

huismiddeltjes en rituelen. In de vroege negentiende eeuw werden epileptici ook dikwijls 

gewoon opgesloten: ze werden niet beschouwd als mensen die ziek waren en een 

behandeling konden krijgen, maar als personen die afgezonderd moesten worden van de 
                                                
11 Ik verwijs hiervoor naar hoofdstuk 3 ‘De geschiedenis van epilepsie en epileptici tot ca. 1900’. 
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maatschappij. In de loop van de 19de eeuw verbeterde deze situatie.12 Epileptici werden meer 

en meer gezien als patiënt en ook op die manier benaderd en behandeld. Zo schreven artsen 

traktaten over de ziekte, werden er nieuwe behandelingswijzen uitgeprobeerd, patiënten 

kregen nieuwe medicatie toegediend, waarvan sommige bestandsdelen tot op de dag van 

vandaag nog steeds gebruikt worden. In mijn onderzoek wou ik daarom ook nagaan of er 

verschillen waarneembaar zijn in de levensloop van epileptici die geboren werden in de eerste 

helft van de negentiende eeuw en degenen die geboren werden in de tweede helft. 

In dit onderzoek beperk ik me tot de levenslopen van mannelijke epilepsiepatiënten. Die 

seksegebonden beperking is gebaseerd op de aan-/afwezigheid van voldoende betrouwbare 

bronnen. Vrouwelijke epileptici vallen veel moeilijker op te sporen behalve wanneer ze in een 

instelling werden opgenomen. Over het mannelijke deel van de bevolking zijn we 

verhoudingsgewijs beter ingelicht, aangezien de diagnose ‘epilepsie’ voorkomt in de 

conscriptie/militieregisters als reden van ongeschiktheid voor militaire dienst. De cohortegroep 

die op basis hiervan tot stand kwam, kan op een aantal punten ook vergeleken worden met de 

exclusief mannelijke populatie van het in 1857 opgerichte baanbrekende gesticht Guislain13, 

waarover zeer veel statistisch materiaal beschikbaar is. 

In deze thesis heb ik me noodgedwongen ook moeten beperken tot Gent en de Gentse regio. 

Het zou interessant geweest zijn om dit onderzoek uit te breiden naar andere steden of 

plattelandsomgevingen en een vergelijkende analyse uit te voeren. Binnen het kader van een 

masterthesis was de gekozen geografische beperking echter onvermijdelijk, gezien het 

arbeidsintensieve karakter van een levensloopanalyse.  

 

1.3  Methodologie 

 

Voor de benadering van mijn onderzoek heb ik ervoor gekozen een levensloopanalyse te 

maken. Vooreerst ga ik beknopt in op de theoretische aspecten van deze methodologie, die 

een aantal mogelijkheden, maar ook beperkingen kent. In 1.4 komen de praktische 

toepasbaarheid, mijn bronnen en de ondervonden problemen aan bod en de manier waarop 

ik de verzamelde gegevens heb verwerkt. 

 

 

                                                
12 Voor een gedetailleerder uitwerking hiervan en de weergave van mijn bronnen: zie hoofdstukken 3 
en 4. 
13 Zie hoofdstuk 4  (4.2.1) voor het belang en de betekenis van Guislain en het Guislaininstituut. 
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1.3.1   Levensloopanalyse: theoretische aspecten  

 

De methode van levensloopanalyse kadert binnen het studiegebied van de historische 

demografie  en kende sinds het einde van de jaren 1980 een toenemend  gebruik binnen deze 

discipline.14 

Bij een levensloopanalyse worden individuele levenslopen onder de loep genomen en gelinkt 

aan sociale veranderingen op een bredere schaal. De levensloop kan gedefinieerd worden als 

“een opeenvolging van posities die een persoon in de loop van de tijd bekleedt”.15  Die posities 

die iemand in zijn leven kan innemen zijn bijvoorbeeld de geboorte, het huwelijk of 

samenwonen, het krijgen van kinderen, het beroep, het sterven, … De veranderingen in die 

posities worden transities of “events” genoemd.16 In elk leven is er een opeenvolging van 

verschillende events. Op basis van deze events kunnen we gaan inschatten hoe het leven van 

een individu er ongeveer uit zag. Die levensloop kan de onderzoeker dan weer afzetten tegen 

de grotere maatschappelijke contexten. In tegenstelling tot bv. de gezinssociologie die de 

structuur en typologie van gezinnen bestudeert, staat het individu hier centraal als 

onderzoeksobject. Dit kan verfijndere resultaten opleveren en heeft het voordeel dat personen 

die anders uit de boot vallen hier ook bestudeerd kunnen worden. Zo krijgen we namelijk ook 

een kijk op het dagelijkse persoonlijke leven van bv. alleenstaanden en van degenen die zelf 

maar zelden bronnen hebben nagelaten. Bovendien beperkt de levensloopanalyse zich niet 

tot een statische beschrijving van de belangrijke levensmomenten van het individu, maar legt 

ze een dynamische link tussen het individu, zijn sociale omgeving en de grotere 

maatschappelijke evoluties. Het zeer uitgebreide onderzoek naar de levens van één individu 

of van een (al dan niet beperkte) groep wordt afgetoetst aan resultaten uit onderzoek op 

macroschaal over economische, demografische of sociale contexten, waarbij de wisselwerking 

tussen het individu en zijn omgeving  centraal staat.  

 

Er zijn vijf principes die de levensloop beïnvloeden:  

- "de historische context waarin het individu zich bevindt (time and place)" 

                                                
14 M. Mechant, S. De Langhe, S. De Veirman, I. Devos en C. Matthys, "Mogelijkheden en beperkingen 
van de levensloopanalyse voor het vroegmoderne demografisch onderzoek in Vlaanderen", in : K. 
Matthijs, J. Kok en H. Bras, Leren van historische levenslopen: historisch-demografisch onderzoek in 
Vlaanderen en Nederland, Jaarboek historische demografie, Leuven, Acco, 2012, p.76. 
15 A.C. Liefbroer en P.A.Dykstra, Levenslopen in verandering. Een studie naar ontwikkelingen in de 
levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970, Den Haag, Sdu uitgevers, 2000, p. 20. 
16 J. Kok, “Transities en trajecten. De levensloopbenadering in de sociale geschiedenis.”, in:Tijdschrift 
voor Sociale Geschiedenis, 2000, nr. 3, p. 310. 
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- "de verwevenheid van verschillende individuele levens, groepen en instituties die een 

invloed op elkaar uitoefenen (linked lives)" 

- "de eigen doelen van het individu (human agency)" 

- "de voorgaande gebeurtenissen in het leven van dat individu (lifespan development)" 

- "de tijd (individuele, familiale en historische tijd) waarop deze veranderingen 

plaatsgrijpen (timing)." 17 

Vooral belangrijk zijn de timing waarop de events plaats vinden, de frequentie ervan en de 

duur tussen de verschillende events. Omdat de statistische verwerking van al deze gegevens 

behoorlijk complex is, wordt meestal een beroep gedaan op EHA of de Event History Analysis. 

Dit is “een statistische benadering waarbij de afhankelijke variabele de tijd is die verstrijkt tot 

zich een bepaalde transitie voltrekt.”18 

Als historische onderzoeksmethode heeft de levensloopanalyse als nadeel dat zij zeer 

arbeidsintensief is. Vooreerst ben je afhankelijk van de aan- of afwezigheid van geschikte 

bronnen en de kwaliteit van die bronnen. Het opzoeken en proberen vervolledigen van de 

levensloop van personen doorheen verschillende bronnen (bv. bevolkingsregisters) is 

behoorlijk tijdrovend, zeker als die niet gedigitaliseerd zijn. Bovendien wordt de onderzoeker 

dikwijls geconfronteerd met het feit dat bepaalde onderzoekspersonen vrij makkelijk konden 

"verdwijnen" (althans administratief) uit de bronnen. Dit kan verschillende redenen hebben: 

soms zijn de bronnen zelf verloren gegaan, ofwel is de onderzoekspersoon verhuisd en werd 

de verandering van verblijfplaats niet aangegeven waardoor hij nergens meer opduikt in de 

archieven, soms gingen administratieve diensten ook nonchalant te werk (verkeerde spelling 

of uiteenlopende schrijfwijzen van namen, onvolledigheid bij het invullen van de gegevens, 

enz.). Als je op die manier veel personen “verliest”, kan dit ertoe leiden dat de resterende 

onderzoekspopulatie erg beperkt wordt in omvang. In dat geval moeten we ons afvragen in 

hoeverre de resterende gegevens nog representatief zijn en in welke mate we hierop 

statistische analyses kunnen toepassen, vooral wanneer we de populatie nog verder 

opsplitsen.Toch kunnen de resultaten uit levenslooponderzoek op bescheiden schaal een 

meerwaarde bieden, zeker als de gegevens gecombineerd worden met resultaten uit ander 

onderzoek en gelinkt aan gegevens uit eventuele kwalitatieve bronnen (patiëntendossiers, 

                                                
17 M. Mechant, S. De Langhe, S. De Veirman, I. Devos en C. Matthys, "Mogelijkheden en beperkingen 
van de levensloopanalyse voor het vroegmoderne demografisch onderzoek in Vlaanderen", in : K. 
Matthijs, J. Kok en H. Bras, Leren van historische levenslopen: historisch-demografisch onderzoek in 
Vlaanderen en Nederland, Jaarboek historische demografie, Leuven, Acco, 2012, p.77. 
18 J. Kok, “Transities en trajecten. De levensloopbenadering in de sociale geschiedenis.”, in:Tijdschrift 
voor Sociale Geschiedenis, 2000, nr. 3, p. 316. 
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verkoopakten, juridische documenten, …).19 Ook egodocumenten (dagboeken, brieven, …) 

zouden ons iets kunnen leren over de persoonlijke motivatie voor bepaalde levenskeuzes, 

maar jammer genoeg beschikken we bij dit soort van doelgroepen slechts zelden over 

dergelijke ‘subjectieve’ bronnen. 

In haar studie over het ‘Londense National Hospital for the Paralysed and Epileptic’, het eerste 

neurologische ziekenhuis ooit, bevestigt de historica Vasia Lekka – actief aan de Universiteit 

van Athene, aan het ‘Department of Philosophy and History of Science’ – de moeilijkheid om 

op basis van de eigentijdse bronnen inzicht te krijgen in het persoonlijke gevoels- en 

gedachtenleven van de patiënten. “… the representation of the status of the National Hospital’s 

epileptics ‘from below’, that is through the patient’s own voice has been rendered an extremely 

difficult task”. 20  

De patiëntenregisters van het hospitaal bevatten weliswaar ook de categorieën ‘history’ en 

‘social history’, waarin belangrijke informatie staat over de levensgewoonten van een aantal 

patiënten voor hun opname: arbeidssituatie, algemene gezondheidstoestand, alcoholmisbruik, 

seksueel gedrag, …). De gegevens werden aangeleverd door familie en vrienden van de 

patiënt. Op zich maken deze notities ons helaas weinig wijzer over de manier waarop de zieke 

zelf zijn/haar epilepsie beleefde. Ze tonen volgens Lekka wel duidelijk aan dat er vanuit de 

omgeving van de epileptici een enorme interesse en een direct engagement was voor hun 

ernstige gezondheidsproblemen. Lekka stipt nog aan dat de situatie totaal anders was voor de 

23 epilepsiepatiënten die gehospitaliseerd waren in het privé-gesticht ‘The Manor House 

Asylum’. Hun individuele dossiers bevatten extreem gedetailleerde informatie over hun 

dagelijkse leven, hun gewoonten en hun intiemere gedachten. Toch mogen we hier evenmin 

vergeten dat het om een indirecte weergave gaat, gefilterd en geregistreerd door de artsen en 

het verplegend  personeel van de instelling. 

In mijn eigen onderzoeksgroep trof ik verscheidene epileptici aan die al dan niet definitief 

opgenomen werden in een van de Gentse krankzinnigengestichten. Sporen van een verblijf in 

het ‘Maison de Santé pour hommes’ aan de Stropkaai, de privé instelling voor beter 

bemiddelde geesteszieken, vond ik voor niemand terug. De patiëntenregisters en –dossiers 

van het Guislain-gesticht hadden belangrijke aanvullende informatie kunnen opleveren over 

                                                
19 M. Mechant, S. De Langhe, S. De Veirman, I. Devos en C. Matthys, "Mogelijkheden en beperkingen 
van de levensloopanalyse voor het vroegmoderne demografisch onderzoek in Vlaanderen", in : K. 
Matthijs, J. Kok en H. Bras, Leren van historische levenslopen: historisch-demografisch onderzoek in 
Vlaanderen en Nederland, Jaarboek historische demografie, Leuven, Acco, 2012, pp. 85 - 91. 
20 V. Lekka, The neurological emergance of epilepsy: The National Hospital for the Paralysed and 
Epileptic (1870-1895), Springer, 2014, p. 103 (Boston Studies in the Philosophy and History of Science).  
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het persoonlijke leven van deze instellingsepileptici, maar zijn momenteel jammer genoeg niet 

toegankelijk.21  

 

1.3.2   Levensloopanalyse: toepassing van de methode in deze scriptie  

 

In deze thesis werd een onderzoekspopulatie onderzocht van 40 mannen met epilepsie die in 

Gent woonden tussen 1830 en 1900. Ik bespreek de manier waarop deze onderzoeksgroep 

werd samengesteld en mijn bronnen in volgend onderdeel. Aangezien het de bedoeling is na 

te gaan of mannelijke epileptici geboren na 1850 een significant andere levensloop hadden 

dan de mannen die geboren waren voor 1850, heb ik deze  40 mannen dan nog eens in 2 

ongeveer even grote cohorten opgedeeld: 1 cohorte met mannen geboren voor 1850, de 

andere cohorte met mannen geboren na 1850.  De samenstelling van beide cohorten wordt 

eveneens toegelicht in 1.4. 

 

1.4  Bronnen   

 

In een eerste fase stelde ik een onderzoekspopulatie samen op basis van de militieregisters. 

Conscriptielijsten ontstonden al in de Franse tijd. Toen werd namelijk voor het eerst een 

verplichte militaire dienst ingevoerd, die ook in voege kwam in de Belgische provincies in 

1798.22 Alle mannen tussen 20 en 25 jaar konden hiervoor opgeroepen worden en daarom 

werden er elk jaar vijf lijsten opgesteld, één voor elk geboortejaar van deze mannen (één voor 

de 20-jarigen, één voor de 21-jarigen, enz.).23 Aanvankelijk selecteerde men uit deze 

“conscrits” een groep mannen die effectief opgeroepen werden op basis van hun 

geboortedatum en de grootte van de lichting die dat jaar volgens het leger nodig was, waarbij 

men eerst de jongste categorie opriep, en daarna naargelang de vereiste quota, ook de tweede 

klasse, de derde, enz. Vanaf 25 jaar was men definitief vrijgesteld.24 Vanaf 1804 gebeurde de 

aanduiding via loting. Van bij het begin konden sommige mannen onder bepaalde 

voorwaarden voorlopig of definitief vrijgesteld worden, o.a. omwille van bepaalde ziektes en 

fysieke of mentale gebreken, die opgelijst stonden in officiële tabellen. Wel moesten deze 

personen hoe dan ook in de conscriptielijsten opgenomen worden, met de reden van hun 

                                                
21 Zie bij punt 1.4 Bronnen. 
22 S. De Veirman,  Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-1950: 
a life course approach. Ghent, Ghent University: Faculty of Arts and Philosophy,  2015, p.71. 
23 Ibidem, p. 71. 
24 O. Van Rode, De conscriptie in het ‘Département de l’Escaut’. Organische groei van een 
recruteringssysteem, zijn conceptueel kader en zijn praktische uitvoering. Casus: de 19 gemeenten van 
het ‘canton d’Oosterzele’, Gent, Universiteit Gent, 1996, p. 44 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling). 
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uitstel of vrijstelling. Aangezien epilepsie opgenomen was in de tabel van erkende 

aandoeningen25 en dan ook expliciet vermeld werd in de conscriptielijsten, waren deze lijsten 

een waardevolle vertrekbasis om een onderzoek als dit te doen.  

 

Figuur 1.1  Voorbeeld van manieren waarop epilepsie opgenomen werd in de militieregisters 

  

  
Bron: Rijksarchief Beveren, Militieregisters, Prov. Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent-Eeklo, Gent, kanton 1, 
boek 703, lichtingsjaar 1882. 

                                                
25 In de “Instruction du Ministre de la guerre, rédigée par ordre du Directoire exécutif, en exécution de 
l’article XXVII de la loi du 28 Nivôse dernier, (RAG, Archief Scheldedepartement, 2069/39) wordt 
epilepsie in deel 2 als laatste reden genoemd voor mogelijke vrijstelling of uitstel: “L’epilepsie: les 
convulsions, les mouvements convulsifs généraux ou partiels; le tremblement habituel de tout le corps 
ou d’un membre; la paralysie génerale ou partielle; la démence, la manie, l’imbicillité. L’existence réelle 
et l’incurabilité de l’une de ces affections, suffit pour autoriser la dispense absolue de tout service 
militaire. Mais souvent ces cas sont équivoques; l’affection peut être simulée; on ne doit donc prononcer 
qu’avec les précautions indiquées à la note B.”  
Ook in de tabellen opgesteld in de Hollandse tijd – die bleven gelden na de Belgische onafhankelijkheid 
- vinden we gelijkaardige omschrijvingen: “L’epilepsie (epilepsia) bien constatée, les convulsions 
(convulsiones), le tremblement involontaire du corps ou d”une partie d’icelui, paralysie ou complète, 
aliénation mentale, furie ou imbécilité” (Règlement relatif à la visite des hommes destinés au service 
militaire, in: Pasinomie, 2e série, Monarchie Constitutionelle, III, pp. 69-72).  
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Bovendien maakt het feit dat de militieregisters goed bewaard zijn en over een heel lange 

periode bleven doorlopen, een diachroon onderzoek mogelijk. De basisprincipes van de 

Franse conscriptie werden namelijk onder Willem I tijdens het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden behouden (1815-1830) en ook in het 19de eeuwse België grotendeels 

onveranderd verder gezet, waardoor ze gebruikt kunnen worden voor onderzoek doorheen de 

hele 19de eeuw. Een derde reden waarom de militieregisters erg bruikbaar zijn, is dat ze 

representatief zijn voor de hele mannelijke bevolking, ongeacht social-economische klasse of 

rang of geografische herkomst.  

Toch moeten we ook bij deze bronnen de nodige kritische kanttekeningen maken. Tom De 

Paepe lijstte in zijn masterscriptie de belangrijkste bedenkingen op26. Vooreerst moeten we 

ons vragen stellen over de kwaliteit van de medische diagnose. De medische keuring werd 

verricht door dokters die verplicht werden hun expertise ter beschikking te stellen (in de Franse 

tijd zelfs onbetaald, in de Hollandse en Belgische periode tegen een kleine vergoeding). Ze 

moesten ook heel veel mannen op korte tijd doorlichten, wat niet bevorderlijk was voor de 

grondigheid van het onderzoek. Bovendien werd sterk gefocust op uiterlijk zichtbare fysieke 

gebreken. Zeker in het geval van epilepsie kunnen bepaalde personen onder de radar 

gebleven zijn, omdat men bepaalde types van epilepsie nog niet onderkende als een vorm van 

de aandoening27. Anderzijds is het ook mogelijk dat bepaalde verschijnselen die lijken op een 

epileptische aanval (bv. stuiptrekkingen, bepaalde bewegingsstoornissen, hysterische 

aanvallen, …) misschien gediagnosticeerd werden als epilepsie. Verder lag de ultieme 

beslissing voor afkeuring niet bij de artsen, maar bij de (niet-medisch geschoolde) 

recruteringsraad. Naargelang er meer of minder militairen nodig waren, kunnen we ook 

veronderstellen dat zo’n recruteringsraad meer of minder geneigd geweest zal zijn om mensen 

af te keuren. Verder hanteerden ook niet alle recruteringsraden dezelfde strengheid, waardoor 

er regionale verschillen mogelijk zijn. 

Een ander probleem is de mogelijke onvolledigheid van de vermeldingen. Als er meerdere 

motieven waren om vrijgesteld te worden, werden niet altijd alle redenen genoteerd. Ook 

werden mannen die kleiner waren dan 1,544 m meteen afgekeurd, zonder verdere medische 

keuring, waardoor er een ondervertegenwoordiging kan zijn van deze doelgroep.28 

Ten slotte is er het probleem van mogelijke fraude: het simuleren van bepaalde aandoeningen, 

het aanbrengen van opzettelijke verminkingen of het omkopen van ambtenaren om aan de 

                                                
26 T. De Paepe, Oost-Vlaamse mannen met een handicap in de negentiende eeuw. Een sociaal-
demografisch onderzoek op basis van de conscriptieregisters. Gent, Universiteit Gent, 2003.  
27 Zie hiervoor hoofdstuk 2 : Kijk op epilepsie in de huidige medische wetenschap. 
28 S. De Veirman,  Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-1950: 
a life course approach. Ghent, Ghent University: Faculty of Arts and Philosophy,  2015, p.72. 
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dienstplicht te ontsnappen. Toch blijkt uit onderzoek29 dat er weinig indicaties zijn dat dit 

fenomeen op grote schaal voorkwam. De Paepe wijst er trouwens ook op dat omkopen alleen 

mogelijk was voor wie genoeg financiële middelen had en welgestelden deze middelen beter 

op een legale manier konden gebruiken om aan de dienstplicht te ontsnappen door anderen 

te betalen om hen te vervangen.30 Verder verliep de keuring ook openbaar, waardoor er een 

systeem van sociale controle ontstond waarbij simulanten makkelijk door anderen ontmaskerd 

konden worden. 

In ieder geval wegen de hoger genoemde voordelen van de militieregisters als bron zwaarder 

door dan de nadelen. Bovendien kunnen we de gegevens uit de militieregisters linken aan 

data die we in andere bronnen terugvinden. Normaal gezien bevatten de militieregisters  

volgende gegevens : naam van de “conscrit”, naam van zijn ouders en hun beroep, zijn 

geboorteplaats en geboortedatum, beroep, lengte en eventueel de reden voor vrijstelling of 

uitstel. Deze informatie geeft aanknopingspunten om verder te speuren in bevolkingsregisters 

en akten van de burgerlijke stand naar bv. een eventuele huwelijksakte en overlijdensakte. 

 

Figuur 1.2      Voorbeeld van een militieregister (1882) 

 
 

 
Figuur  1.2   Voorbeeld van een militieregister (1882) 

 

Bron: Rijksarchief Beveren, Militieregisters Prov. Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent-Eeklo, Gent, kanton 1, 
boek 703, lichtingsjaar 1882. 

 

De samenstelling van mijn onderzoeksgroep kwam tot stand in verschillende fasen. Ik startte 

mijn opzoekingen met een volledige en systematische doorlichting van de militieregisters van 

de provincie Oost-Vlaanderen en dit voor de periode 1830-1900 en de kantons 1 t.e.m. 14 van 

het toenmalige arrondissement Gent (geraadpleegd in het Rijksarchief Beveren, intussen 

                                                
29 Ibidem, p. 72. 
30 T. De Paepe, Oost-Vlaamse mannen met een handicap in de negentiende eeuw. Een sociaal-
demografisch onderzoek op basis van de conscriptieregisters. Gent, Universiteit Gent (onuitgegeven 
masterscriptie), 2003, hoofdstuk 3, pp. 21-22 (on-line bron). 
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overgebracht naar het Rijksarchief in Gent)31. Ik koos 1830 als vertrekpunt enerzijds in de 

veronderstelling dat we meer eenvormigheid in de aanpak van de militieregisters zouden 

mogen verwachten aangezien het dan om een tijdsbestek gaat dat volledig onder de Belgische 

wetgeving valt, anderzijds ook om pragmatische redenen: de tijdsduur om 70 jaar dossiers 

door te lichten mag niet onderschat worden en leek me het meest haalbare binnen het bestek 

van een masterscriptie. Ik onderzocht de relatieve frequentie: concreet ging ik voor elk van de 

jaarlijkse lichtingen na hoe vaak epilepsie voorkwam als reden voor afkeuring, al dan niet in 

combinatie met een andere aandoening.  

Na verloop van tijd werd duidelijk dat de totale oogst van deze zoektocht een veel te groot 

aantal potentiële onderzoekspersonen omvatte. Om een haalbare levensloopanalyse te 

kunnen uitvoeren binnen het tijdsbestek van één jaar besloot ik -   in overleg met mijn promotor 

- om het onderzoeksterrein te reduceren tot 1 kanton. Het aspect diachronische vergelijking 

wilde ik liever behouden: de keuze viel dus op een ruimtelijke inkrimping. Van de 14 

militiekantons in het arrondissement Gent selecteerde ik uiteindelijk enkel kanton 1. De 

indeling van de militiekantons is vrij ingewikkeld en onderging in de loop van de 19de eeuw 

meerdere wijzigingen.32 We kunnen kanton 1 grosso modo wel omschrijven als het 

grondgebied van de stad Gent zelf. De militiekantons 2 tot en met 14 omvatten naast een 

aantal naburige dorpen en gemeenten (bv. Melle, Zomergem) ook de meeste deelgemeenten 

van de huidige stad Gent.  

De keuze voor kanton 1 bood verscheidene praktische voordelen. De militieregisters zijn – in 

tegenstelling tot sommige andere kantons – volledig en goed bewaard. De kandidaat-

dienstplichtigen woonden binnen een relatief kleine oppervlakte: die stedelijke concentratie 

maakt het onder meer gemakkelijker om de levensloopsanalyse aan te vullen met gegevens 

uit de Gentse bevolkings- en andere registers. Bij de kantons 2 – 14 hebben we te maken met 

een hoofdzakelijk landelijk gebied en een veel grotere ruimtelijke spreiding van de 

teruggevonden epileptici. In de meeste van die gemeenten ligt het absolute aantal conscrits 

met de kwalificatie ‘epilepsie’ hoe dan ook erg laag, zelfs gemeten over een periode van 70 

lichtingsjaren. Een moeilijker te bewijzen hypothese is dat het levenspatroon van 

onderzoekspersonen uit een stedelijke of verstedelijkte omgeving (bv. op het vlak van 

beroepsloopbaan, gezinssituatie, …) complexer en diverser was dan in een niet-stedelijke 

context. Die op zich interessante vergelijking tussen de levensloop van epileptici afkomstig uit 

de stad enerzijds, het platteland anderzijds was binnen de tijds- en andere beperkingen van 

dit onderzoek helaas niet mogelijk. 

                                                
31 Voor de exacte nummers van de geraadpleegde boeken: zie Bibliografie, Archiefbronnen. 
32 Zie hiervoor S. Vrielinck, De territoriale indeling van België 1795-1963 : bestuursgeografisch en 
statistisch repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en 
gerechtelijk) : met de officiële uitslagen van de volkstellingen, Leuven, Universitaire Pers, 2000,3 dl. 
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De analyse van de registers van kanton 1 leverde in totaal 76 unieke personen op die op basis 

van epilepsie uitstel of vrijstelling van militaire dienst kregen. Het aantal gevallen per lichting 

valt hoger uit omdat sommige conscrits meerdere malen werden opgeroepen vooraleer ze 

definitief werden afgekeurd. In de lichtingsjaren met een geboortejaar voor 1850 telde ik 29 

personen, bij de conscrits geboren na 1850 waren er 45 mannen met de vermelding ‘epilepsie’. 

Aangezien het de bedoeling was om twee evenwichtige en tegelijk voldoende representatieve 

cohorten samen te stellen elimineerde ik verhoudingsgewijs meer potentiële onderzoeks-

personen uit groep 2 (geboren na 1850). Bij die ultieme selectie probeerde ik in de eerste 

plaats rekening te houding met de spreiding in tijd, al was het niet mogelijk (noch wenselijk!) 

om te vermijden dat bepaalde geboortejaren (1817 bv. met 5 onderzoekspersonen) sterker 

vertegenwoordigd waren. Een bijkomend selectiecriterium was de inschatting van de 

relevantie van een bepaalde kandidaat-onderzoekspersoon. Op basis van de indices van de 

Gentse registers van burgerlijke stand moest ik vaststellen dat van sommige conscrits - 

afgezien van de vermelding in het militieregister van kanton 1 – daarna elk spoor ontbrak in 

de Gentse bronnen. Personen waarvan ik na intensief opzoekwerk geen enkel gegeven 

(woonadres, huwelijk, kinderen, verhuizing, overlijden …) kon terugvinden waren 

vanzelfsprekend minder ‘veelbelovend’ voor het onderzoek en kwamen bij twijfel sneller in 

aanmerking voor eliminatie.  

Het selectieproces resulteerde uiteindelijk in een groep van 40 mannen, verdeeld over 2 bijna 

even grote cohorten:  

- cohorte 1: geboortejaren voor 1850: 21 personen 

- cohorte 2: geboortejaren na 1850: 19 personen 

Voor de precieze spreiding van de geboortejaren van de onderzoekspersonen verwijs ik naar 

grafiek  5.1. Spreiding van de onderzoekspopulatie per geboortejaaar (p. 104).  

 

In een volgende fase probeerde ik zo goed als mogelijk de volledige levensloop van deze 40 

onderzoekspersonen te reconstrueren. Ik deed dit op basis van de akten van de burgerlijke 

stand en de bevolkingsregisters van de Stad Gent (geraadpleegd in het Archief van de 

Dienst Bevolking van de Stad Gent).  

De verplichting aan de gemeenten om akten van burgerlijke stand bij te houden werd bij ons 

vanaf 1796 wettelijk verplicht door het Franse bewind. Tot dan toe werden de 

bevolkingsgegevens geregistreerd door de plaatselijke parochiepriesters. Het was de 

uitdrukkelijke bedoeling van de Franse overheid om de registratie te onttrekken aan de clerus. 

Die omschakeling gebeurde niet zonder slag of stoot. Hier en daar was  de weerstand tegen 

de opgelegde hervorming hardnekkig en deed men al het mogelijke om de parochieregisters, 
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desnoods clandestien, in stand te houden. Een groot deel van de bevolking stond  wantrouwig 

tegenover de controle door de nieuwe seculiere overheid en de Franse wetgeving werd dan 

ook niet overal of niet voldoende correct toegepast. De verplichting aan de gemeenten om 

akten bij te houden bleef overigens wel bestaan in de Hollandse periode en werd ook na de 

Belgische onafhankelijkheid behouden. 

Aan de gegevens die inhoudelijk in de akten werden opgenomen is sinds de Franse tijd tot op 

vandaag weinig veranderd. Vooreerst zijn er de geboorteakten, waarin we naast de datum 

en het uur van registratie ook de naam van de declarant, zijn beroep, leeftijd en woonplaats 

terugvinden. Daarna komen de datum en het uur van de geboorte, de naam van het kind en 

verder de naam, het beroep, de leeftijd en de woonplaats van de ouders. Als laatste element 

volgt de naam van de getuigen. 

In tweede instantie zijn er de overlijdensakten, die ongeveer dezelfde informatie bevatten, 

maar wel met meer gegevens over de overledene: naast zijn/haar naam ook het beroep, de 

leeftijd (en/of geboortedatum), de geboorteplaats en de burgerlijke staat. Als de overledene 

gehuwd of weduwnaar/weduwe was, werd ook de naam van de echtgeno(o)te vermeld. 

Meestal werden geen gegevens opgenomen over de ouders, tenzij het om minderjarige of 

ongehuwde kinderen ging. 

Daarnaast werden ook huwelijksakten opgesteld waarin naast de datum van het huwelijk en 

de naam van bruid en bruidegom, ook hun leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum, beroep, 

naam van de ouders en hun getuigen werden opgenomen. Als er een huwelijkscontract was, 

werd dit ook vermeld samen met de naam van de notaris en de datum en plaats van registratie. 

Naast de akten van burgelijke stand, bevatten de bevolkingsregisters heel wat nuttige 

gegevens voor het aanvullen van de levensloop. In de meeste gemeenten werden die pas 

bijgehouden toen dit verplicht werd vanaf 1846/184733, maar Gent deed dat al veel eerder34, 

wat voor mij ook een argument was om op Gent te focussen. De bevolkingsregisters zijn het 

resultaat van de tienjaarlijkse volkstelling. In deze registers worden over een periode van tien 

jaar alle wijzigingen binnen een gezin opgetekend. Het gezin of het huishouden waartoe men 

behoort, is de vertrekbasis. De registers vermelden vooreerst de naam van de wijk, het 

gehucht of de straat, het huisnummer en dan een reeks kolommen met de gegevens van alle 

personen die op dat nummer zijn ingeschreven: familienaam, voornaam, geboorteplaats- en 

datum, verwantschap tussen de personen, burgerlijke staat, of men er effectief woont of tijdelijk 

verblijft, de vorige woonst met adres en datum van uittreding en eventueel datum van intreding 

                                                
33 C.Matthys, Historische demografie: vademecum, Gent, UGent, 2014-2015 (cursus academiejaar 
2014-2015), p.27. 
34 Voor Gent zijn al telboeken en registers beschikbaar vanaf 1796 (vanaf 1846 tienjaarlijks). 
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in de nieuwe woonst en eventueel informatie over overlijdensdata, de doodsoorzaak, vervulde 

dienstplicht, etc. Het belangrijkste voordeel van deze bron is dat je hiermee heel wat meer te 

weten kan komen over de evolutie in een levensloop, het beroep, de eventuele 

migratiebewegingen, enz. Nadeel is evenwel dat in de praktijk de registers dikwijls niet 

voldoende accuraat werden bijgehouden. Vooral het feit dat de volgende en/of vorige 

verblijfplaats van de bewoners vaak niet werd ingevuld, maakt dat je het spoor van de persoon 

in kwestie soms helemaal kwijtraakt. 

Het ontbreken van gegevens kan meerdere verklaringen hebben. Sommige personen raakten 

gewoon ‘vermist’ door een slordigheid van de bevoegde ambtenaar. Anderzijds ‘vergaten’ 

burgers ook wel eens om bepaalde gebeurtenissen (bv. een verandering van woonplaats) 

correct en tijdig te melden bij de overheid. 

Bij mijn onderzoek ging ik concreet als volgt te werk. Eerst zocht ik naar de geboorteakte van 

de onderzoekspersoon, daarna naar de overlijdensakte, dit maximaal tot 100 jaar na de 

geboorteakte. Het was erg onwaarschijnlijk dat een van  onderzoekspersonen de kaap van de 

100 bereikt zou hebben. Tussen de datum van de geboorteakte (GA) en de overlijdensakte 

(OA) ging ik daarna op zoek naar een eventuele huwelijksakte (HA). Vervolgens zocht ik 

tussen de datum van de HA en de datum wanneer de echtgenote de leeftijd van 45 jaar bereikt 

had naar een GA van eventuele kinderen. In deze scriptie heb ik me beperkt tot het wettelijke 

nageslacht van de onderzoekspersonen (enkel kinderen die officieel geregistreerd stonden 

onder de naam van de vader).  

Om de levensloop verder aan te vullen was ik aangewezen op de bevolkingsregisters van de 

stad Gent.  Die informatiebron was essentieel om de eventuele beroepsloopbaan beter in kaart 

te brengen, om na te gaan of de onderzoekspersonen al dan niet inwonend waren bij hun 

ouders, wat de samenstelling was van het gezin, of er dienstpersoneel of inwonende kinderen 

verbleven op hetzelfde adres en of er sprake was van een migratie. Ook was het mogelijk 

hierin te achterhalen of bepaalde onderzoekspersonen eventueel in een instelling terecht 

kwamen, aangezien instellingen in de bevolkingsregisters behandeld worden als een 

“huishouden”. 

Aangezien de bevolkingsregisters vertrekken vanuit een geografisch ordeningsprincipe 

(indeling per wijk/ straat/ huisnummer), bleken de militielijsten echter absoluut geen ideale 

vertrekbasis voor een zoekactie: het precieze adres van de potentiële dienstplichtigen wordt 

hierin namelijk niet opgenomen. Een omweg was dus onvermijdelijk: de geboorteakte van de 

onderzoekspersoon die me op het spoor bracht van het ouderlijke adres. Vanuit dit gegeven 
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kon ik dan in de bevolkingsregisters op zoek gaan naar de ontwikkelingen tussen de geboorte 

en het moment van de oproeping.  

Een frequent opduikend probleem was dat een cohortelid uit beeld verdween, omdat bij een 

verhuizing de nieuwe woonplaats niet genoteerd was in het bevolkingsregister. Soms kon ik 

zo’n persoon toch nog terugvinden doordat zijn naam later opdook in een akte van burgerlijke 

stand van een latere datum. Dit was echter alleen het geval als ze in Gent bleven wonen of 

als er een kopie van een akte van een latere datum vanuit een andere gemeente naar  de stad 

Gent werd gestuurd.  

Het napluizen van die pistes bleek een bijzonder arbeidsintensief werk, vooral omdat er nog 

maar bijzonder weinig gegevens gedigitaliseerd zijn. Een bijkomende moeilijkheid waarmee ik 

geconfronteerd werd, was het feit dat straatnamen soms veranderden. Dit kon meestal 

opgelost worden door op de dienst bevolking zelf de digitale omzettingstabel van Gentse 

straatnamen te raadplegen. 

 

Een bron die ik verder ook graag had willen gebruiken om de levensloop aan te vullen, waren 

de patiëntenregisters en -dossiers van instellingen waarin epileptici eventueel werden 

opgenomen. Voor de door Guislain gestichte nieuwe Gentse manneninrichting aan de Brugse 

Poort, zijn de patiëntendossiers uit die periode bewaard gebleven in de archieven van het 

Guislainmuseum. De moeilijkheid was evenwel dat die documenten zich in zeer slechte fysieke 

staat bevonden en daardoor niet raadpleegbaar waren voor de gewone onderzoeker. Dat had 

enkel gekund onder begeleiding van de verantwoordelijke van het archief, die over de nodige 

expertise beschikte om met deze documenten om te gaan. Door personeelstekorten bleek dit 

in de praktijk jammer genoeg niet haalbaar. Het museum zou deze documenten graag willen 

restaureren, maar voorlopig is dit door geldgebrek nog niet aan de orde. Heel af en toe lukt 

het om selectief een bepaald volume te restaureren, maar door de beperkte vooruitgang in dit 

proces was er weinig hoop op resultaten en  had het geen zin om mijn onderzoek in die richting 

te sturen. 

 

Waar ik wel dankbaar gebruik kon van maken, waren de eigentijdse statistieken die 

voorhanden zijn voor de Gentse instellingen voor geesteszieken. Vooral voor de periode 

van 1850 (aan de vooravond van het nieuwe mannengesticht - het latere Guislain Instituut -) 

tot ongeveer 1885 (net voor het overlijden van Guislains opvolger Benjamin Ingels) beschikken 

we over vrij uitgebreide en gedetailleerde statistische informatie. 
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Op het vlak van de toepassing van statistische methoden in de sociale wetenschappen speelt 

België in de 19de eeuw namelijk een vooraanstaande rol. Dat is in hoge mate te danken aan 

de voortrekkersrol van Adolphe Quetelet (1796 – 1874), net als Guislain een Gentenaar en 

een bijna tijdgenoot van hem. Quetelet vertrok van de stelling dat sociale fenomenen (zoals 

huwelijksgedrag, frequentie van zelfdoding, criminaliteit ) weliswaar zeer complex zijn, maar 

dat het via een wiskundig-statische meting van de talrijke variabelen toch mogelijk is om die 

fenomenen op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart te brengen, te analyseren 

en correct te interpreteren. In de prille Belgische psychiatrische wetenschap sloegen de ideeën 

van Quetelet al snel aan. Joseph Guislain gaf hier eens te meer het voorbeeld voor België. 

Nog voor de totstandkoming van de eerste echte wetgeving rond krankzinnigenzorg (1850) en 

de wettelijke verplichting om de werking van de zorginstellingen aan de hand van objectieve 

cijfers te verantwoorden, zien we bij hem de wens om discussies te openen en voorstellen te 

formuleren op basis van uitgebreid en betrouwbaar cijfermateriaal.  

Guislain en zijn opvolger Ingels bouwden die visie 

steeds sterker uit. Dankzij hun gedetailleerde tabellen 

en de toelichtingen daarbij krijgen we vanaf 1850 een 

beter zicht op de werking van het Gentse 

mannengesticht, de aard en de frequentie van de 

psychische aandoeningen, de levensverwachting van 

de opgenomen patiënten, hun prognoses op genezing 

en/of ontslag, de duur van de opname, de 

vertegenwoordiging van de diverse 

beroepscategorieën in de instelling enz. Hoewel de 

parameter ‘epilepsie’ af en toe ontbreekt in de 

analyse, leveren de gepubliceerde ‘Recherches 

statistiques’ van Guislain en Ingels op verschillende 

punten interessante informatie over de specifieke 

situatie van epileptici in de geestelijke 

gezondheidszorg van die tijd.35  

Figuur 1.3  Kaft van Guislains Recherches statistiques faites dans les établissements d'aliénés à Gand (1853) 

                                                
35 J. Guislain, Recherches statistiques faites dans les établissements d'aliénés à Gand: ou Rapport sur 
les exercices de ces institutions, Gent, Gyselynck, 1853, 123 p.; .B. Ingels , Recherches statistiques 
faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) pendant la période décennale de 1853 à 1862. 
Gent, Hebbelynck, 1867, 162 p.; B. Ingels, “Recherches statistiques  faites à l'hospice des aliénés de 
Gand (Hospice-Guislain) pendant les années 1863 – 1872.“ In Bulletin de la société médicinale de 
Belgique no. 5 , 6 en 7, 1875. 
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Nadat ik mijn onderzoekspopulatie had samengesteld, verwerkte ik de gegevens van de 

levensloopanalyse in een Access database en een SPSS database.  Aan de hand van die 2 

programma’s toetste ik de 2 cohorten aan elkaar  en zocht naar tendensen en afwijkingen.  

Voor elk van de geselecteerde demografische componenten (nataliteit, nuptialiteit, mortaliteit, 

beroepsleven, …) vergeleek ik de bekomen resultaten in tweede instantie met de algemene 

demografische onderzoeksgegevens die beschikbaar zijn voor de Oost-Vlaamse bevolking in 

dezelfde tijdsperiode. Ik kon daarvoor een beroep doen op de gegevens van de controlegroep 

(met name de tweede cohorte) die Sofie De Veirman gebruikte in haar doctoraatstudie.. 36   

Voorts maakte ik – opnieuw voor elk van de vermelde demografische parameters - een 

vergelijking met de data die terug te vinden zijn in de eerder genoemde eigentijdse statistieken 

van Guislain en Ingels.  

Tenslotte toetste ik de conclusies aan de  bestaande literatuur over dit onderwerp. 

 

 

1.5  Opbouw van deze scriptie 

 

Geen historisch onderzoek zonder een theoretisch kader, vandaar dat ik – om de grote 

omwentelingen in de 19de eeuw ten volle te kunnen begrijpen en de verschillen te kunnen 

inschatten -  het onontbeerlijk vind om in hoofdstuk 2  te starten met de definiëring van epilepsie 

in de medische wereld van vandaag en de verschillende soorten en behandelingen die men 

nu onderscheidt. Daarna schets ik in hoofdstuk 3 de evolutie van de visies op epilepsie tot ca. 

1900. Aangezien mijn onderzoeksterrein de negentiende eeuw is, ga ik daarbij vooral dieper 

in op de manier waarop epilepsie in die eeuw gedefinieerd en behandeld werd door de 

toenmalige artsen. Wat waren de beschreven symptomen? Werd er een onderscheid gemaakt 

tussen verschillende types van epilepsie en wat was de consequentie daarvan? Welke visie 

hadden ze op de oorzaken van epilepsie en in welke mate evolueerde dat beeld in de loop van 

de negentiende eeuw? Dit lijkt me erg nuttig om relaties te kunnen leggen tussen mijn 

levensloopanalyse en de algemene tendensen en visies op epilepsie in deze eeuw. 

Ik focus daarna in hoofdstuk 4 vooral op Gent en op de prominente rol die dokter Joseph 

Guislain speelde in het ontstaan en de ontwikkeling van de theorie en de praktijk van de 

psychiatrie. De aandacht is uiteraard toegespitst op de specifieke plaats die epilepsie innam 

binnen die prille wetenschap. Voor een definitieve positiebepaling van het fenomeen epilepsie 

is het overigens wachten tot een stuk in de 20ste eeuw. Anders dan nu werd epilepsie doorheen 

de hele 19de eeuw namelijk beschouwd als een geestesziekte en niet als een neurologische 

                                                
36 S. De Veirman,  Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-1950: 
a life course approach. Ghent, Ghent University: Faculty of Arts and Philosophy,  2015, XVIII,  592 p. 
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aandoening. Ondanks het feit dat er al heel wat gepubliceerd is over Guislain en hij zelf ook 

veel publicaties heeft nagelaten37, acht ik het toch erg relevant in deze scriptie wat dieper op 

deze figuur in te gaan. Zijn belang situeert zich namelijk niet alleen op theoretisch gebied - als 

wetenschappelijk publicist en als docent aan de universiteit van Gent - maar anderzijds ook 

op het praktijkterrein - als behandelend arts in diverse Gentse instellingen en als oprichter van 

het baanbrekende mannengesticht dat nog steeds zijn naam draagt. Diverse personen van 

van mijn onderzoeksgroep zijn  op een bepaald ogenblik in hun leven terecht gekomen in één 

van deze instellingen en hadden dus rechtstreeks te maken met zijn opvattingen. Bovendien 

droeg Guislain als gemeenteraadslid in Gent en lid/rapporteur van diverse overheids-

commissies ook actief bij aan de realisering van belangrijke wetgevende initiatieven onder 

meer m.b.t. de bescherming van de rechten van psychiatrische patiënten, iets wat ook invloed 

op mijn onderzoekspersonen kan hebben gehad. 

Deelvragen die in  hoofdstuk 4 aan bod zullen komen zijn onder meer: wat was Guislains 

bijdrage i.v.m. de diagnose en de behandeling van psychische aandoeningen en van epilepsie 

in het bijzonder? Hoorden epileptici volgens hem thuis in de thuisomgeving of in de inrichtingen 

voor geesteszieken? Was er binnen het gesticht nood aan een eigen epilepsieafdeling of lag 

de oplossing eerder in een aparte instelling/kolonie?  Welke specifieke en algemene 

behandelingsmethoden waren aangewezen bij epileptici? Hoe frequent kwam de aandoening 

voor? Wat waren de prognoses op genezing?  

Ook al blijft de valkuil aanwezig om opnieuw te veel te focussen op de visie van artsen en 

instellingen op de onderzoeksgroep, we kunnen niet om de invloed heen die Guislain en zijn 

opvolgers zowel praktisch als theoretisch hebben uitgeoefend op het onderzoek naar en de 

behandeling van epileptici. Het leek me dan ook interessant en relevant om hun gegevens in 

verband met epileptici te vergelijken met de resultaten van mijn eigen levensloopanalyse.  

In hoofdstuk 5 van deze scriptie (Corpus) stel ik dan de resultaten voor van de 

levensloopanalyse zelf. Ik ga eerst in op de relatieve frequentie van epilepsie en onderzoek 

achtereenvolgens wat we voor de levensloop kunnen afleiden uit een analyse van de 

geboorteplaats, en –datum, sterfteplaats, verblijfplaats en eventuele opname in een gesticht, 

huwelijk en fertiliteit, beroepsleven en mortaliteit. 

  

                                                
37 Zie hiervoor mijn bibliografie. Toch moet hier opgemerkt worden dat de meeste van deze werken 
eerder focussen op andere aspecten en het thema epilepsie meestal slechts sporadisch aan bod komt. 
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Hoofdstuk 2     Kijk op epilepsie in de huidige medische wetenschap  

Om ten volle inzicht te krijgen in het fenomeen epilepsie en de evolutie in visies op deze 

aandoening te kunnen begrijpen, is het essentieel eerst even in te gaan op de huidige kijk op 

epilepsie bij de medici. Alleen dan is het mogelijk de impact van de eerdere visies in deze 

historische studie volledig te kunnen inschatten. 

 

2.1   Wat is epilepsie ? 

 

Volgens professor Paul Boon, hoofd van de afdeling Neurologie in het UZ Gent, komt 

epilepsie “van het Griekse woord epilambanein, dat ‘plots aangrijpen’ betekent”38, een term 

die volgens hem het meest opvallende verschijnsel van de aandoening beklemtoont. 

Belangrijk is namelijk dat deze ziekte slechts op het ogenblik van een plotse aanval 

zichtbaar aanwezig is en de patiënten er daarbuiten volledig normaal uit zien en normaal 

functioneren. Tijdens een aanval verliezen ze evenwel de controle over het eigen lichaam 

en soms ook over het bewustzijn : “De term epilepsie is niet synoniem met een enkele 

ziekte, maar weerspiegelt slechts het optreden van een verschijnsel, namelijk de 

epileptische aanval. Deze aanval is een episode van gedragsverandering of subjectieve 

beleving die het directe gevolg is van een abnormale elektrische ontlading in de 

hersenschors. De ontlading ontstaat doordat groepen zenuwcellen in die hersenschors 

overdreven prikkelbaar zijn.”39 

  

Zowel medici, grote internationale organisaties als patiëntenverenigingen hanteren 

gelijkaardige definities. De Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld definieert epilepsie 

als volgt : “Epilepsy is a chronic disorder of the brain that affects people in every country of 

the world. It is characterized by recurrent seizures. Seizures are brief episodes of 

involuntary shaking which may involve a part of the body (partial) or the entire body 

(generalized) and sometimes accompanied by loss of consciousness and control of bowel 

or bladder function. The episodes are a result of excessive electrical discharges in a group 

of brain cells. Different parts of the brain can be the site of such discharges. Seizures can 

vary from the briefest lapses of attention or muscle jerks, to severe and prolonged 

convulsions. Seizures can also vary in frequency, from less than one per year to several 

                                                
38 P. Boon, “ Epilepsie : over vallen en opstaan”, in : Natuur en techniek, 62 (1994), 4, p. 322. 
39 Ibidem, p. 322. 



22 
 

per day. One seizure does not signal epilepsy (up to 10% of people worldwide have one 

seizure during their lifetimes). Epilepsy is defined by two or more unprovoked seizures. 

Epilepsy is one of the world's oldest recognized conditions. Fear, misunderstanding, 

discrimination and social stigma have surrounded epilepsy for centuries. Some of the 

stigma continues today in many countries and can impact the quality of life for people with 

the disorder and their families.” 40 

Ook the International League Against Epilepsy (ILAE) en the International Bureau for Epilepsy 

(IBE) kwamen tot volgende consensus definities over de termen “epileptic seizure” en 

“epilepsy”:  “An epileptic seizure is a transient occurrence of signs and/or symptoms due to 

abnormal excessive or synchronous neuronal activity in the brain. Epilepsy is a disorder of the 

brain characterized by an enduring predisposition to generate epileptic seizures and by the 

neurobiologic, cognitive, psychological, and social consequences of this condition. The 

definition of epilepsy requires the occurrence of at least one epileptic seizure.” 41 

 

Een persoon die vandaag gediagnosticeerd wordt met epilepsie ondervindt dus epileptische 

aanvallen. Deze aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch 

evenwicht in de hersenen, waarbij “grote groepen hersencellen zich gelijktijdig gaan opladen 

en weer ontladen. Dit verschijnsel, dat alleen maar bij epilepsie optreedt, heet hyper-

synchronisatie.”42 Bij een epileptische aanval is er dus sprake van een overactiviteit in de 

hersenen die een soort kortsluiting in de hersenen veroorzaakt. Deze abnormale elektrische 

ontlading zorgt ervoor dat de persoon in kwestie de controle over (een deel van) zijn lichaam 

en/of zijn bewustzijn verliest.43  

Opvallend is dat volgens de meeste medische handboeken iemand die slechts eenmaal een 

aanval kreeg niet beschouwd wordt als een epilepticus. Volgens cijfers van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)44 krijgt wereldwijd 1 op de 10 mensen tijdens zijn/haar 

leven een epileptische aanval. Als stelregel wordt iemand pas als epilepticus gediagnostiseerd  

als hij of zij minstens 2 maal een aanval doet. Nog steeds volgens de factsheet (update februari 

2016) van de WHO varieert het proportionele aandeel van ‘actieve epileptici’ (i.e. ‘continuing 

seizures or with the need for treatment’) tussen 0,4 en 1,0 % van de algemene bevolking. 

Sommige studies in landen met een laag of gemiddeld inkomen suggereren zelfs een veel 

                                                
40 Fact sheet N°999 October 2012 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/ 
41 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0013-9580.2005.66104.x/full, geraadpleegd op 25 april 
2015. 
42 M. Engelsman, Epilepsie: een tijdelijke storing in het functioneren van de hersenen, Wormer, Inmerc, 
2003,  p. 7. 
43 H. Vinke (eindred.) en S. Kollaard, Epilepsie : zelfzorgboek, [Amsterdam], Stichting September, 2009, 
4de [herz.] dr., p. 9. 
44 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/, laatst geraadpleegd op 2 juli 2016. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0013-9580.2005.66104.x/full
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/
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hogere proportie, tussen 0,7 en 1,4 %. In België wordt er geschat dat  ongeveer 1 op de 150 

mensen aan epilepsie lijden. 

Volgens professor Paul Boon hebben we vooral dankzij de ontwikkeling van de elektro-

encefalografie (EEG) - een techniek waarmee de elektrische activiteit in de hersenen gemeten 

kan worden - een beter begrip gekregen van de onderliggende oorzaken en werkings-

mechanismen van deze ziekte, waardoor onze kennis van epilepsie de laatste decennia enorm 

is toegenomen.45 

 

Figuur 2.1 Resultaten van een EEG-scan 

 

 
Bron: http://www.helios-kliniken.de/klinik/schwerin/fachabteilungen/neurologie/patienteninformationen/epilepsie, 

geraadpleegd op 25.04.2015. 
 

Op figuur 1 zijn twee resultaten van een EEG-scan te zien. Een EEG of elektro-encefalogram 

brengt de hersenactiviteit in beeld door elektroden op het hoofd te plaatsen. Tijdens een 

epileptische aanval treden in de hersenen ontladingen op, die meestal als pieken of piekgolven 

op het EEG te zien zijn. Rechts is op figuur 1 de hersenactiviteit afgebeeld van iemand die 

afwijkingen vertoont in de hersenactiviteit die zouden kunnen wijzen op epilepsie. 

Epilepsie wordt over het algemeen beschouwd als een ongeneeslijke ziekte. In het beste geval 

stoppen de aanvallen en dan spreken artsen van een patiënt die zoveel jaren aanvalsvrij is. 

Dit lukt in de meeste gevallen. Volgens professor Paul Boon ondervinden “zeven op de tien 

patiënten – mits ze dagelijks medicijnen innemen – niet of nauwelijks last van de aanvallen. 

De overige patiënten hebben ofwel middelmatige of zelfs niet-gecontroleerde epilepsie. In het 

laatste geval spreekt men van moeilijk behandelbare of refractaire epilepsie.”46 In sommige 

                                                
45 P. Boon, “ Epilepsie : over vallen en opstaan”, in : Natuur en techniek, 62 (1994), 4, p. 322. 
46 Ibidem, p. 323. 

http://www.helios-kliniken.de/klinik/schwerin/fachabteilungen/neurologie/patienteninformationen/epilepsie
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gevallen kan een operatie de aanvallen doen verminderen of zelfs stoppen (zie 2.4 

Behandelingen). 

 

2.2   Soorten epilepsie  

 

Er zijn heel wat verschillende soorten epileptische aanvallen die vandaag normaal in  2 grote 

groepen worden onderverdeeld: 

- partiële of focale aanvallen : hierbij vindt de abnormale elektrische ontlading slechts op 

één plaats of in een deel van de hersenen plaats of vertrekt vanuit één plaats  

(= lokatiegebonden) ; 

- gegeneraliseerde of veralgemeende aanvallen : hierbij treedt de abnormale elektrische 

ontlading over de hele hersenen op (gelijktijdig in beide hersenhelften). 

Beide vormen van epilepsie kunnen primair zijn (d.w.z. zonder duidelijke oorzaak) of  

symptomatisch (bv. als symptoom van een hersenbeschadiging).47 Bovendien is het zo dat 

een partiële aanval kan overgaan in een gegeneraliseerde aanval. 

Deze 2 grote groepen (partiële en veralgemeende aanvallen) worden dan nog eens 

onderverdeeld in verschillende subgroepen. Onderstaand schema geeft een zeer duidelijk 

overzicht. 

 

Figuur 2.2 Partiële of focale aanvallen 
 

Partiële aanvallen (beperkt tot een deel van de hersenen) 

Enkelvoudige partiële aanval / enkelvoudige 
symptomatologie 

Complex partiële aanval / psychomotore 
aanval 

Geen bewustzijnsverandering Wel bewustzijnsverandering 

Plaatselijke stoornis in  hersenwerking (bloeding 
tumor) = Jackson-aanval 

Persoon voelt aanval aankomen, kan zichzelf in 
veilige positie brengen 

Aanval begint eenzijdig, later doet andere zijde 
mee 

Begint in gedeelte hersenen, verspreidt over 
gehele hersenhelft 

Bv. aanval begint bij vingers gaat zo naar hand, 
arm, romp …  

vanaf andere lichaamshelft getroffen wordt → 
bewustzijnsverlies 

Aanval begonnen → onhandige motorische 
activiteiten = automatismen (niet/gedeeltelijk 

doelgericht) 

Verschijnselen kunnen op gebied van beweging 
of gevoel 

Bv. verplaatsen van dingen en rondlopen → 
bewustzijn daalt, maar keert op einde aanval 

terug 

 
Bron: http://plazilla.com/page/4295025121/wat-is-epilepsie  Geraadpleegd op 29-03-2015 

 
 
 

                                                
47 J.C. van Hemert-van der Poel en M. Vermeire, “Epilepsie”, in Zakboek ziektebeelden : neurologie, 
Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2009, p. 68. 

http://plazilla.com/page/4295025121/wat-is-epilepsie
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Figuur 2.3 : Gegeneraliseerde of veralgemeende aanvallen 
 

Gegeneraliseerde aanvallen (gehele hersenen zijn betrokken) 

Primaire vorm  

(geen hersenbeschadiging) 

Secundaire vorm  

(hersenbeschadiging) 

 

Tonisch-clonische aanval 

(* = grote aanvallen) 

 

Absences 

(* = korte 
afwezigheden) 

 

Tonisch 
clonische 

aanval 

 

Apoplectforme 
epilepsie 

 

Myoclonische 
aanvallen 

 

Syndroom 
van West 

= Grand mal 

Tonisch = spierspanning 

Clonisch = ritmisch 
samentrekkend 

1) Voorboden :  
variatie van 
onrust tot 
bewegingsdrang, 
ruiken niet 
aanwezig geuren, 
lichtflitsen zien, 
geluiden horen, 
angst, roodheid, 
zweten… 

2) Toeval zelf: 
bewusteloosheid 

3) Tonische fase: 
mogelijke 
schreeuw & door 
zuurstoftekort 
verkleuring huid. 
Frequent 
tongbeet en 
urineverlies. 
Kramptoestand 
van spieren. 

4) Clonische fase: 
sterke spanning 
van spieren in 
gelaat, rug, 
ledematen 
gevolgd door 
trekkingen 

5) Na de toeval: 
niet langer dan 
enkele minuten. 
Terugkeer diepe 
zucht, persoon = 
moe, verward. 
Heeft pijn in 
ledematen en 
hoofdpijn 

= Petit-mal 

Daling van het 
bewustzijn, 
zonder 
tonusverlies en 
zonder 
convulsie 

 

De persoon 
houdt plotseling 
op met zijn 
bezigheden en 
staart voor zich 
uit. 

 

Na enkele 
seconden gaat 
hij gewoon 
verder en weet 
hij niets meer 
van de aanval. 

 

Soms meer dan 
10x/dag 

Geen 
onder-
scheid 
met die 
van de 
primaire 
vorm! 

De persoon 
valt als een 
blok neer.  

 

Hij verliest zijn 
houdingen en 
bewustzijn 
voor een korte 
tijd. 

 

Er zijn geen 
schokken of 
krampen. 

 

Kort na de 
aanval staat de 
persoon 
gewoon op. 

Zeer 
kortstondige 
spierschokken 
ter hoogte van 
de ledematen. 

 

De persoon is 
nog bij 
bewustzijn. 

 

Myoclonieën 
kunnen vaak 
voorkomen 
buiten kader 
van epilepsie. 

=salaam-
krampen 

 

Begint 
meestal het 
1ste 
levensjaar 

 

Het hoofdje 
en romp 
worden 
langzaam 
of snel naar 
voor 
gebogen. 

 

OF 

 

De romp en 
het hoofdje 
gaan juist 
naar 
achteren & 
armen 
worden 
gespreid  

 

Vaak series 
aanvallen 

 

Bron: http://plazilla.com/page/4295025121/wat-is-epilepsie  Geraadpleegd op 29-03-2015 

 

http://plazilla.com/page/4295025121/wat-is-epilepsie
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Belangrijk om weten is dat dit onderscheid tussen verschillende soorten epilepsie in vroegere 

eeuwen niet gemaakt werd en verschillende types aanvallen (bv. absences of korte 

afwezigheden) dan allicht ook niet als epilepsie onderkend werden. 

Normaal gezien duren epileptische aanvallen niet lang : ze houden vanzelf op na enkele 

seconden of enkele minuten. In zeldzame gevallen kan een “status epilepticus” voorkomen : 

dit is een aanval of reeks aanvallen, die langer dan 10 minuten duurt. Dit kan levensbedreigend 

zijn en noodzaakt ziekenhuisopname. Soms treden ook verschijnselen op die sterk lijken op 

een epileptische aanval, maar die niets met epilepsie te maken hebben (bv. bij stuipen, 

hyperventilatie, bepaalde bewegingsstoornissen, ruggemergaandoeningen, hartritme-

stoornissen, enz.). Een EEG geeft hierover snel uitsluitsel. 

 

2.3   Oorzaken  

 

Bij sommige vormen van epilepsie is er een duidelijke oorzaak te vinden. Dikwijls is dit een 

hersenletsel of afwijking in de hersenen ontstaan door : 

- een tekort aan zuurstof in de hersenen voor of tijdens de geboorte 

- een goed- of kwaadaardige hersentumor 

- een ongeval 

- littekenweefsel 

- infecties zoals hersenvliesontsteking of een hersenabsces  

- een herseninfarct of hersenbloeding 

- langdurig overmatig alcohol- of drugsmisbruik 

- giftige stoffen of het gebruik van bepaalde medicijnen die bv. in de psychiatrie gebruikt 

worden. 

- een onduidelijke oorzaak. 

Ook erfelijkheid of een verhoogde aanleg kunnen een rol spelen bij het ontstaan van epilepsie. 

In ongeveer 70% van de gevallen kan echter ook bij grondiger onderzoek geen oorzaak 

worden gevonden48. Vaak zijn er wel prikkels die niet de eigenlijke oorzaak zijn, maar wel de 

kans op  aanvallen kunnen verhogen. Enkele van de bekendste uitlokkende factoren zijn : 

- slaaptekort 

- overmatig alcoholgebruik  

- inname van bepaalde vormen van drugs 

- een teveel aan stress of spanningen  
                                                
48 https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/10/oorzaken, geraadpleegd op 30.05.2015.  

https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/10/oorzaken
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- angst 

- lichtflitsen (bij 3-5% van de mensen met epilepsie)49 

- langdurig gamen 

- bepaalde geluiden 

- de periode voor en tijdens de menstruatie (hormonale veranderingen) 

- temperatuurswisseling zoals bij koorts 

- het niet innemen van de medicatie. 

In dit geval kunnen epileptici die weten waarvoor ze gevoelig zijn, proberen deze triggers 

zoveel mogelijk te vermijden. 

 

 

2.4   Behandelingen 

 

2.4.1  Behandelingen met medicatie 

 

In de meeste gevallen proberen artsen de epilepsie onder controle te krijgen door het 

toedienen van anti-epileptica. De keuze van de medicatie hangt af van het soort aanvallen, de 

soort epilepsie en is individueel. In de meeste gevallen wordt monotherapie toegepast, in 

andere blijkt  een combinatie van meerdere epileptica betere resultaten te geven. Via medicatie 

slagen artsen er in ca. 70% van de patiënten aanvalsvrij te krijgen.50  

 

2.4.2  Alternatieve behandelingen 

 

Bij personen waarbij het niet lukt om ze via medicatie aanvalsvrij te krijgen, kan voor een 

andere behandeling gekozen worden. De populairste zijn : 

- een hersenoperatie 

- nervus-vagusstimulatie 

- gedragstherapie 

- een ketogeen dieet. 

Hersenchirurgie is slechts bij een klein aantal patiënten mogelijk, meestal als er een 

hersenletsel is en bewezen kan worden dat de epileptische aanvallen vanuit dat letsel 

ontstaan. Een heelkundige ingreep wordt volgens professor Boon vooral overwogen bij  

                                                
49 Ibidem 
50 P. Boon, “ Epilepsie : over vallen en opstaan”, in : Natuur en techniek, 62 (1994), 4, pp. 330-331. 
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refractaire partiële aanvallen: “Voor deze behandeling is het noodzakelijk om de precieze 

plaats van de epileptische haard te weten. Als de haard buiten de zogenaamde functionele 

zones (het spraakcentrum, motorisch centrum) ligt, kan men hem via een operatie verwijderen. 

Als er geen unieke haard vindbaar is, kan een arts nog overwegen om zenuwbanen waarlangs 

epileptische ontladingen zich verspreiden, te onderbreken. Soms wordt dan de hersenbalk, de 

centrale verbinding tussen de twee hersenhelften doorgesneden.”51 Zo’n hersenoperatie is ook 

niet zonder risico’s, maar in de gevallen waarbij een multidisciplinair team beslist hiertoe over 

te gaan, zijn de resultaten positief : 50 tot 80 % van de geopereerden zou volgens professor 

Boon aanvalsvrij worden52.  

Bij de nervus-vagus-stimulatie 

wordt als het ware een 

pacemaker voor epilepsie 

ingeplant onder de huid in de 

borstkas aan de linkerkant. Die 

wordt verbonden met een 

zenuw in de hals, de nervus 

vagus zenuw (zie figuur 4). 53   

Het apparaatje dient 

elektrische stoomstootjes toe, 

met de bedoeling de 

epilepsieaanvallen te 

verminderen of te stoppen. 

Volgens Prof. Boon zou ongeveer 1 op 3 patiënten die een dergelijke pacemaker krijgt een 

flinke verbetering kennen van de epilepsieaanvallen, maar meestal niet aanvalsvrij worden.54  

Bij de gedragstherapie gaat de patiënt in therapie om zijn levensstijl aan te passen en zo 

uitlokkende factoren voor een aanval te vermijden.  

Een ketogeen dieet is een vetrijk dieet dat invloed heeft op de stofwisseling: de zuurtegraad 

van het bloed verandert (ketose) waardoor aanvalsvermindering kan optreden. Deze 

behandeling wordt meestal bij jonge kinderen gebruikt  om zo lang mogelijk het voorschrijven 

van medicatie uit te stellen. Hierbij is begeleiding door een diëtist noodzakelijk.  

                                                
51 P. Boon, “ Epilepsie : over vallen en opstaan”, in : Natuur en techniek, 62 (1994), 4, pp. 332-333. 
52 Ibidem, p. 333. 
53 https://12cranialnerves.wordpress.com/cranial-nerve-10-vagus-nerve, geraadpleegd op 30.05.2015 
54 Interview in de Informatieve film over epilepsie, gerealiseerd door Epilepsiecontactgroep IKAROS 
vzw, i.s.m.de Vlaamse Liga tegen Epilepsie, Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen, september 2006. 

Figuur 2.4 : Nervus vagus stimulatie 

https://12cranialnerves.wordpress.com/cranial-nerve-10-vagus-nerve
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Hoofdstuk 3 Geschiedenis van epilepsie en epileptici tot ca.1900 

 

Alhoewel mijn onderzoek de 19de eeuw behelst en ik voor de historische en maatschappelijke 

achtergrond dus vooral wil focussen op deze periode, vind ik het toch zinvol eerst ook wat 

dieper in te gaan op de voorgeschiedenis, niet alleen omdat er in onze contreien erg weinig 

gepubliceerd werd over dit thema, maar vooral omdat de wortels van veel denkbeelden die 

nog leefden in de 19de eeuw terug te voeren zijn tot opvattingen die al veel eerder ontstonden. 

In 1945 publiceerde Owsei Temkin (1902 – 2002), professor medische geschiedenis aan de 

Johns Hopkins University in Baltimore (Maryland), The Falling Sickness: a History of Epilepsy 

from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology. Het gaat om een omvangrijke, zeer 

goed gedocumenteerde en wetenschappelijk stevig onderbouwde studie, waarin de meest 

diverse aspecten van de geschiedenis van epilepsie behandeld worden. Temkin beperkte zich 

namelijk niet tot de strikt medische geschiedschrijving (ziektebeelden, verklaringen, 

behandelingswijzen …), maar besteedde daarnaast ruim aandacht aan de culturele, 

religieuze/filosofische en maatschappelijke context van het evoluerende denken over 

epilepsie.  

In de academische wereld werd en wordt The Falling Sickness vrij algemeen beschouwd als 

het standaardwerk rond dit thema. Het was uiteraard ook een belangrijk referentiepunt bij het 

schrijven van dit hoofdstuk: ik heb daarbij gebruik gemaakt van de tweede, grondig 

gereviseerde, editie uit 1971. 

De periode die Temkin behandelt loopt van ca. 450 v.o.t. tot ca. 1880-1890 n.o.t.  Aan een 

analyse van de belangrijke ontwikkelingen in de 20ste eeuw - vooral op het vlak van de 

neurochirurgie, de neuropsychologie, de toepassing van de elektro-encefalografie (EEG) en   

nieuwe en effectievere geneesmiddelen - heeft Temkin zich niet gewaagd, al legt hij regelmatig 

de link met latere inzichten. In zijn inleiding bij de tweede editie stelt hij: “ … our knowledge of 

the disease is still very much in flux and far from offering a point of view secure enough to 

measure recent events with historical objectivity”.55   

Temkin beperkt zich voorts nadrukkelijk tot de westerse medische geschiedenis vanaf de tijd 

van Hippocrates. De prehistorische tijd, de geestelijke gezondheidszorg in primitieve 

samenlevingen, de rol van de volksgeneeskunde of de geneeskunde in oude Aziatische 

culturen komen nauwelijks aan bod in zijn verhaal vanwege onvoldoende gedocumenteerd of 

historisch minder relevant voor de visie van de moderne westerse geneeskunde. Temkin gaat 

                                                
55 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, p. VII. 



30 
 

echter niet voorbij aan de belangrijke functie die magie en folklore doorheen de tijden gespeeld 

hebben in het begrijpen van en het omgaan met het fenomeen epilepsie. In het onderdeel 3.4 

(Radicaal nieuwe visies op epilepsie in de 19de eeuw) en hoofdstuk 4 (Naar een humanere 

behandeling: de toepassing van de nieuwe ideeën in België en meer bepaald in Gent) moet 

duidelijker worden dat de wetenschappelijke tendens tot medicalisering van geestelijke 

aandoeningen op het praktijkterrein lange tijd gepaard ging met het geloof in allerlei andere 

behandelingen. 

        

3.1   Epilepsie in de oudheid 

 
3.1.1 ‘Boze geesten’: magisch-mythologische interpretaties van epilepsie 
 

Hoe mensen denken over en omgaan met fysische en psychische afwijkingen is tijdsgebonden 

en grotendeels cultureel bepaald. Dat geldt ook voor de beeldvorming rond epilepsie.  

Het verklaringsmodel voor deviant gedrag lag eeuwenlang in de irrationele, magische, 

goddelijke/demonische sfeer. Verschijnselen als krankzinnigheid, bezetenheid, of hysterie 

werden toegeschreven aan de invloed van bovennatuurlijke krachten, duivels of boze geesten. 

Waanzin (beroofd raken van je zinnen) werd vaak geïnterpreteerd als een straf van de goden 

of andere machten voor ongeoorloofd gedrag (bv. het doorbreken van sociale en/of religieuze 

taboes zoals incest, machtsmisbruik, gebrek aan respect voor de goden, …).  

Van dergelijke koppelingen tussen misdaad/zonde en bestraffing met psychisch lijden zijn 

talloze voorbeelden te vinden in mythen, sagen, legenden en andere al dan niet verhalende 

bronnen. Meestal gaat het daarbij om de straf van een individu – in de Griekse mythologie bv. 

Ajax (door de godin Athene waanzinnig gemaakt vanwege zijn woede en jaloezie bij de 

verdeling van de Trojaanse oorlogsbuit) en Orestes (de Furiën of wraakgodinnen straffen hem 

zo voor de moord op zijn moeder Klytaemnestra). In de Bijbel (Oude Testament) treft 

melancholie/waanzin respectievelijk koning Saul (jaloersheid op David) en koning 

Nebukadnezar (grootheidswaanzin). Ook collectieve verstandsverbijstering komt soms voor, 

zij het veel minder frequent. De bekendste mythe in dit verband is die van de Bacchanten of  

de Maenaden, een groep ‘razende vrouwen’ die verbonden zijn aan de woeste cultus van de 

god Dyonisos/Bacchus. Net zoals de zeegod Poseidon wordt Dyonisos in sommige teksten 

geassocieerd met vormen van epilepsie. “According to the Hippocratic texts, for example, if 

the symptoms included teeth gnashing or convulsions on the right side, then epilepsy was 
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attributed to Cybele, whereas if the patient screamed like a horse, then god Poseidon was to 

blame.”56  

 

Na een erg lang evolutieproces heeft deze visie op afwijkend gedrag in de Westerse wereld  

pas eeuwen later  de plaats geruimd voor biologische en psychosociale verklaringen. Elders 

is die verandering veel minder uitgesproken.  Volgens Jeffrey Nevid, professor psychologie 

aan de St. Johns University in New York gebeurde die omslag niet overal: “In veel 

samenlevingen bestaat een dergelijk geloof nog steeds, en de gedachte dat ziekte een straf is 

van God, is zeker nog wijd verbreid in de wereld aanwezig.” 57  

De uitvinding van de moderne geneeskunde wordt doorgaans gesitueerd in het oude 

Griekenland - met Hippokrates van Kos (ca. 460 – ca. 370 v.o.t.) als spilfiguur. De Britse 

medische historicus Roy Porter58 wijst er evenwel op dat de geneeskundige traditie minstens 

gedeeltelijk ook teruggevoerd kan worden op oudere beschavingen in het oostelijke 

Middellandse Zeegebied (Egypte, het oude Mesopotamië). Verhoudingsgewijs is er tot dusver  

weinig onderzoek verricht op dit terrein van de antieke geneeskunde. De verklaring voor die 

relatieve verwaarlozing moeten we vooral zoeken in de schaarste, de onvolledigheid en de 

soms lastige interpretatie van de bewaard gebleven bronnen. Dankzij nieuwe archeologische 

vondsten en een herinterpretatie van al bekende teksten is de kennis echter toegenomen. 

 

De oudste en meest uitgebreide beschrijvingen van epilepsie vinden we bij de Babyloniërs. 

Porter citeert een Babylonische medische tekst uit ca. 650 waarin enkele symptomen van een 

epileptische aanval (bv. convulsies) duidelijk beschreven worden.59. In Epilepsy in Babylonia 

geeft Marten Stol, hoogleraar Assyriologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, een 

boeiend overzicht van de wijze waarop de Babyloniërs epilepsie omschreven en 

behandelden.60. Vast staat volgens Stol dat de Babyloniërs epilepsie toeschreven aan de 

demon Lugal-urra die op de zieke valt en bezit van hem/haar neemt.61 De term ‘vallende ziekte’ 

die later populair wordt om de aandoening te benoemen heeft volgens Stol oorspronkelijk niets 

te maken met het letterlijke vallen van de zieke tijdens een gegeneraliseerde aanval. De naam 

Lugal-urra is Sumerisch van oorsprong en kunnen we vertalen als ‘Heer van het Dak’. 

                                                
56 Hippocrate, 1849c, geciteerd in E. Magiorkinis, K. Sidiropoulou  en A. Diamantis, “Hallmarks in the 
History of Epilepsy: From Antiquity Till the Twentieth Century.”, in: Novel Aspects on Epilepsy, edited 
by Humberto Foyaca-Sibat, 2011, p.132. 
57 J.S. Nevid,  S.A. Rathus, B. Greene, Psychiatrie een inleiding. Pearson Education Benelux, 2011, 
p.11. 
58 R. Porter, Geschiedenis van de geneeskunde. Gent, Academia Press, 2010, p. 38. 
59 Ibidem, p. 
60 M. Stol, Epilepsy in Babylonia, Assen, Van Gorcum and Comp BV, 1993, 156 p. 
61 Ibidem, pp. 16-19. 
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Soortgelijke demonen, die onder meer verantwoordelijk  worden gesteld voor bezetenheid, 

verlies van controle over zichzelf, zijn overigens ook in andere culturen uit de regio terug te 

vinden. Zo legt Stol bv. een parallel met de demon Bar ‘ Eggara (‘Son of the Roof’) die voorkomt 

in de Syrische versie van het evangelieverhaal over de genezing van een epileptische jongen  

(Mattheus 17: 15). 

Reynolds en Wilson vatten de kracht en de zwakte van de Babylonische geneeskunde zo 

samen: “The Babylonians were remarkably good observers of human disease and behavior 

but had little or no understanding of pathology or brain function. Although they recognized 

many natural causes of disease, epilepsy and behavior disorders were attributed to 

supernatural, usually evil forces, the forerunner of the Greek concept of the Sacred Disease.”62 

Dit onderscheid tussen ziekten met een natuurlijke oorzaak en aandoeningen zoals epilepsie, 

verlammingen, gedragsstoornissen, waarvan de oorzaak in het bovennatuurlijke en het 

religieuze werd gezocht, weerspiegelde zich in een verschillende therapeutische aanpak en 

twee types van genezers: “The former were treated by an asû or medical practitioner, who 

used a wide range of plant and mineral products or surgical techniques, whereas the latter was 

the concern of the ashipu, or medical exorcist, who may be regarded at least in part as history’s 

first psychiatrist.”63  

 

3.1.2 De Hippocratische periode (5de en 4de eeuw v.o.t.):  

medische oorzaken aan de basis van geestesziekten 

 

Hippocrates krijgt in de medische geschiedschrijving de verdienste dat hij als eerste een 

rationele, medische verklaring gaf aan geestesziekten. We moeten in dit geval eerder 

gewagen van een gedeelde verdienste. Op basis van formele (o.a. taalkundige) verschillen en 

inhoudelijke contradicties zijn medische historici het er over eens dat het Corpus 

Hippocraticum, een verzameling van ongeveer 70 medische verhandelingen, niet het werk zijn 

geweest van één man, maar eerder de denkbeelden weerspiegelen van de invloedrijke 

Hippocratische School. De meeste teksten dateren uit de klassieke Griekse periode, d.w.z. de 

laatste decennia van de 5de eeuw v.o.t. en de eerste helft van de 4de eeuw v.o.t. 

Los van de discussie over de precieze datering en het auteurschap is er toch een grote 

inhoudelijke coherentie tussen de verschillende traktaten van het Corpus. Centraal in het 

denken van de Hippocratische school stond de overtuiging dat ziekten (inclusief mentale 

                                                
62 E.H. Reynolds en J.K.Wilson, “Psychoses of epilepsy in Babylon: the oldest account of the disorder.” 
In: Epilepsia,  2008, 49 (9), pp.1488-1490. 
63 Ibidem, p. 1488.  
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stoornissen) geen goddelijke of religieuze oorzaak hadden, maar verklaard en behandeld 

konden worden door middel van natuurlijke mechanismen. 

Die breuk met de bestaande medische theorie en praktijk is vooral duidelijk in de verhandeling 

over epilepsie, die de titel ‘Over de Heilige Ziekte’ meekreeg. De uitdrukking ‘heilige ziekte’ 

komt voor het eerst voor in fragmenten van de filosoof Heraclitus en bij de historicus Herodotos 

(n.a.v. het vreemde gedrag van de Perzische koning Cambyses).64 Hoewel de oude Grieken 

behalve epilepsie af en toe ook andere ziekten (hysterie, waanzin, …) als ‘sacraal’ 

omschreven65, handelt ‘Over de Heilige Ziekte’ uitsluitend over epilepsie. De anonieme auteur 

maakt zijn punt al van bij het begin duidelijk: “I am about to discuss the disease called “sacred”. 

It is not, in my opinion, any more divine or more sacred than other diseases, but has a natural 

cause, and its supposed divine origin is due to men’s inexperience, and to their wonder at its 

peculiar character.” 66 Hij haalt meteen hard uit naar de aanhangers van een bovennatuurlijke 

verklaring en hun irrationele behandelings-methoden (zoals het uitspreken van toverformules, 

het verbod om zwart te dragen, enz. …):  “My own view is that those who first attributed a sacred 

character to this malady were like the magicians, purifiers, charlatans and quacks of our own 

day, men who claim great piety and superior knowledge. Being at a loss, and having no treatment 

which would help, they concealed and sheltered themselves behind superstition, and called this 

illness sacred, in order that their utter ignorance might not be manifest.”67   

Net zoals voor alle andere ziekten speelde erfelijkheid in het Hippocratische denkkader een 

essentiële rol in de zoektocht naar verklaringen voor het optreden van epilepsie. De specifieke 

oorzaak werd in dit geval gezocht in een verstoring van het evenwicht van de vier 

lichaamssappen (humores) in het hersengebied. Meer bepaald zou epilepsie te wijten zijn aan 

de accumulatie van phlegma (slijm) in de aders van de hersenen, een proces dat al kon starten 

in de baarmoeder. Jonge kinderen waren vatbaarder vanwege hun dunnere aderen: het 

koudere phlegma stroomde onvoldoende door, hoopte zich op en veroorzaakte een fatale 

afkoeling van het bloed. Voor volwassenen waren de prognoses veel gunstiger: “When a 

person has passed the twentieth year of his life, this disease is not apt to seize him, unless it 

has become habitual from childhood, or at least this is very rare. For the veins are filled with 

blood, and the brain consistent and firm, so that it does not run down into the veins, or if it do, 

it does not overpower the blood, which is copious and hot. But when the disease has gained 

strength from one's childhood, and become habitual, such a person usually suffers attacks, 

                                                
64 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, p. 15. 
65 Ibidem, p. 16  
66 Loeb Classical Library 148, p. 139. 
67 Ibidem, p.141. 
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and is seized with them during changes in the winds, especially in south winds, and it is difficult 

of removal. Then the brain becomes more humid than natural, and is inundated with phlegm, 

so that the defluxions become more frequent, and the phlegm can no longer be excreted, nor 

the brain be dried up, but it becomes wet and humid.” 68 

De Hippocratische theorie van de vier lichaamsvochten (bloed, slijm, gele en zwarte gal) werd 

verder verfijnd door Galenus en bleef doorheen de klassieke oudheid, de middeleeuwen en 

de vroegmoderne tijd bijzonder invloedrijk. In de behandeling van geesteszieken zijn praktijken 

als aderlatingen, braaktherapieën, regulering van de lichaamstemperaturen d.m.v. baden nog 

eeuwenlang toonaangevend.  

Omstreeks 300 v.o.t. hebben de stadsstaten op het Griekse vasteland (Athene, Sparta, Thebe, 

Corinthe, …) behalve hun politieke macht ook hun leidende status op cultureel en 

wetenschappelijk vlak verloren. Alexandrië kan vanaf dan beschouwd worden als het centrum 

van de Griekse geneeskunde69.  

Voor deze periode zijn informatiebronnen met betrekking tot verklaringsmodellen en 

therapieën voor epilepsie volgens Temkin eerder schaars en fragmentair. Tot de 2de eeuw 

n.o.t. overheerste eclectisme in theorie en praktijk. 

 
 

3.1.3 Galenus en zijn typologie volgens de theorie van de lichaamsvochten 

Galenus van Pergamon (130 – 200 n.o.j.) formuleerde een coherente medische theorie. Zijn 

vertrekpunt lag net zoals bij Hippocrates bij het belang van een goede balans tussen de vier 

levenssappen (slijm, bloed, gele gal en zwarte gal). Ziekten en stoornissen wezen op een 

gebrek aan evenwicht tussen de hoeveelheden van de diverse humores: de aanhangers van 

de humores-theorie schreven vooral specifieke diëten en leefregels voor om de juiste balans 

te herstellen. 

Galenus ging een stap verder dan zijn voorgangers en verbond de lichaamssappen en de 

daarbij horende karaktertypes  aan  de combinatie van eigenschappen of kwaliteiten: warm, 

koud, vochtig en droog. Schematisch kunnen we dit zo voorstellen: 

 

 

                                                
68 Hippocrates CCL. p.151. 
69 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, p. 56. 
 



35 
 

Lichaamsvocht Eigenschappen Element Karakter 

Slijm Koud en vochtig Water Flegmatisch/kalm 

Bloed Warm en vochtig Lucht Sanguïstisch/energiek 

Gele gal Warm en droog Vuur Prikkelbaar/opvliegend 

Zwarte gal Koud en droog Aarde  Zwartgallig/depressief 

 

Galenus stelde uitdrukkelijk dat alle epilepsieaanvallen het gevolg waren van aandoeningen 

van het brein. Hij beschouwde epilepsie dus als een psychische ziekte. Deze aandoening van 

de hersenen kon primair en direct zijn (idiopathische epilepsie): de ziekteoorzaak lag dan 

binnen het brein zelf. Epilepsie kon echter ook indirect zijn, dit wil zeggen veroorzaakt door het 

dysfunctioneren van een ander deel van het organisme (= symphatische epilepsie). In dat 

geval was het brein op zich gezond, maar was het betrokken geraakt in een ziekteproces dat 

buiten de hersenen op gang kwam. De karaktertypologie van Galenus bleef invloedrijk tot in 

de 19de eeuw en is zelfs nog zeer herkenbaar in de toenmalige classificaties van de 

beginnende psychiatrie. 

Anders dan voor mentale stoornissen als ouderdomsdementie of melancholiestoornissen 

schreef Galenus epileptische aanvallen niet toe aan een geleidelijke verslechtering van de 

hersensubstantie door een teveel aan een bepaald vocht. Epileptische convulsies deden zich 

immers voor met (soms grote) tijdsintervallen en duurden te kort om de hersenen op die manier 

aan te tasten. Galenus gaf de voorkeur aan een mechanische verklaring voor de convulsies. 

Binnen de hersenholtes kon een te dik lichaamssap leiden tot een tijdelijke obstructie, 

waardoor de pneuma (Grieks voor adem of geest) die zich daar bevond niet vrij kon circuleren. 

Als biologische reactie op die belemmering zouden de wortels van de (hersen)zenuwen 

zichzelf gaan schudden om de irritatie en de pijn van de beknelling te verwijderen. Temkin 

stelde dat “Galen thought it probable that in epilepsy a thick humor, gathering in the cerebral 

ventricles, blocked the passage of psychic pneuma. Thereupon the beginning of the nerves 

shakes itself to push away what distresses it”.70   

Epilepsie kon zowel veroorzaakt worden door de dikke varianten van slijm als zwarte gal. 

Aangezien beide sappen de eigenschap ‘koud’ deelden, werd epilepsie wel eens omschreven 

als een ‘koude ziekte’. 

                                                
70 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, p. 62. 
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Op basis van de ziekteoorzaak onderscheidde Galenus als eerste 3 vormen van epilepsie: 

- idiopathische epilepsie als gevolg van een aandoening binnen de hersenen zelf.  Grand 

mal aanvallen zijn typerend voor dit type van epilepsie 

- sympathische epilepsie die te wijten was aan een verstoring van de maagmond (de 

cardia) 

- sympatische epilepsie veroorzaakt door stoornissen elders in het lichaam, 

hoofdzakelijk in de ledematen. Volgens Magiorkinis, Sidiropoulou en Diamantis71 stemt 

Galenus’ omschrijving waarschijnlijk overeen met de zogeheten Jackson-epilepsie, die 

gekenmerkt wordt door (elementaire) partiële aanvallen.   

    

  
 

3.2   Epilepsie in de middeleeuwen 

 

3.2.1 De hardnekkigheid van magische rituelen en bijgeloof / demonisering van 

geestesziekten 

 

Na Galenus en zijn directe tijdgenoten brak een lange periode aan van relatieve intellectuele 

stilstand op het vlak van theorievorming en praktisch onderzoek rond epilepsie. Zeker in de 

vroege middeleeuwen bleef het traditionele door Galenus verfijnde model van de humores het 

referentiekader voor de medische visie op de psychisch zieke mens.  

De toenemende invloed van mysticisme en religieus dogmatisme was volgens Stockman 

zichtbaar op alle terreinen van de wetenschap – ook de geneeskunde: ““Door de magie 

probeert de middeleeuwer greep te krijgen op het onzichtbare, op datgene wat hem vrees 

aanjaagt en zijn leven bedreigt. Via kruiden, amuletten, toverformules en onzinnige opdrachten 

probeert men de geesteszieke te benaderen.”72  

De iconografie uit deze periode (mozaïeken, fresco’s, miniaturen en schilderijen) illustreert nog 

duidelijker dan de relatief schaarse geschreven bronnen hoezeer (bij)geloof en magie de 

houding ten opzichte van de psychisch zieke bepaalden. 

Net zoals bij lichamelijke kwalen werd de genezing van een specifieke geestesziekte 

doorgaans gekoppeld aan de bemiddeling of voorspraak van een bepaalde heilige. Voor 

                                                
71 Magiorkinis  (E.), Sidiropoulou (K.) en Diamantis (A.). “Hallmarks in the History of Epilepsy: From 
Antiquity Till the Twentieth Century.” In: Novel Aspects on Epilepsy, edited by Humberto Foyaca-Sibat, 
2011, p. 134. 
72 R. Stockman, “Van sjamaan tot psychiater: een overzicht van de evolutie van de krankzinnigenzorg 
tot 1800”, in : Museum Dr. Guislain, Geen rede mee te rijmen. Geschiedenis van de psychiatrie, Sint-
Martens-Latem, Aurelia, 1989,  p. 29. 
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epilepsielijders waren dit in onze gewesten onder meer Sint-Jan de Doper en Sint-Vitus (ook 

patroonheilige voor andere aandoeningen met plotselinge oncontroleerbare spier- en 

zenuwsamentrekkingen). 

Een typerende vorm van volksdevotie was de jaarlijkse processie (op 24 juni, Sint-Jansdag) 

naar de Sint-Jan- Baptistkerk in Molenbeek. Wie leed aan de vallende ziekte kon volgens dit 

bijgeloof één jaar aanvalsvrij blijven door al dansend naar de bedevaartsplaats te komen en 

zonder met de voeten de grond te raken het brugje over de Molenbeek over te steken. Een 

beroemde illustratie van dit ritueel is  het schilderij Sint-Jansdansers in Molenbeek (1592) van 

Pieter Brueghel de Jongere. Het schilderij gaat terug op de tekeningen (1564) van zijn vader 

Pieter Brueghel de Oudere.  

 

 
Figuur 3.1    Schilderij Sint-Jansdansers in Molenbeek, Pieter Brueghel de Jongere (1564) 

Vergelijkbare processies vonden onder meer plaats in Echternach en Prüm. Overigens was 

epilepsie zeker niet de enige reden van de bedevaarders om naar Molenbeek te gaan. 

Hedendaagse wetenschappers zijn van mening dat de weergegeven figuren en bewegingen 

eerder wijzen op het fenomeen van de Sint-Vitusdans of de chorea van Sydenham. 

Verscheidene middeleeuwse auteurs stelden zelfs dat geestesziekten zoals hysterie, epilepsie 

en psychosen verklaard moesten worden vanuit het demonische concept: de geesteszieke 

was door de duivel bezeten en kon enkel door een magisch uitdrijvingsritueel genezen worden.  

De hevige, plotse en oncontroleerbare aanvallen die kenmerkend zijn voor (bepaalde vormen 

van) epilepsie waren voor heel wat tijdgenoten het bewijs dat de duivel de geest en het lichaam 

van de man/vrouw in kwestie in bezit genomen had.  

Meteen dreigde ook het gevaar dat de betrokkene beschuldigd werd van hekserij of tovenarij. 

De Canadese psycholoog Barry Beyerstein73 heeft er op gewezen dat het vreemde gedrag 

van bezetenen dat beschreven wordt in Heinrich Kramers beruchte handboek voor de 

                                                
73 B. Beyerstein, “Neuropathology and the Legacy of Spiritual Possession", in: Skeptical Inquirer, 1988, 
12, pp. 248-262. 
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heksenjacht, de Malleus Maleficarum (1485 – 1486) waarschijnlijk de symptomen weergeeft 

van epilepsie of van het syndroom van Gilles de la Tourette.  

Bewaarde procesverhoren geven aan dat de link tussen hekserij en epileptische gedragingen 

ook in de vroegmoderne tijd nog wel gelegd werd, bv. bij het proces van Jeanne Panne.74   

 
 

3.2.2 Thuis- of ‘familiezorg’  

 

Volgens Ben Wuyts hadden geesteszieken tot ca. 1100 hun eigen plaats binnen de 

beslotenheid van de agrarische dorpsgemeenschap. 75 De sociale en geografische mobiliteit 

bleef erg beperkt en doordat het overgrote deel van de bevolking ongeletterd was, werden 

volgens hem “vele uitingen van zwakzinnigheid in een eenvoudig gestructureerde samenleving 

zelfs niet eens herkend.“  De overheid liet de zorg voor de krankzinnige volledig over aan de 

familie en trad enkel op indien de persoon in kwestie zich schuldig maakte aan ongewenst of 

crimineel gedrag. Mensen met zware psychische stoornissen werden meestal thuis opgesloten 

en verdwenen zo de facto uit de dorpssamenleving. Bij lichtere vormen van krankzinnigheid 

was die afzondering/opsluiting niet noodzakelijk, al stond die relatieve bewegingsvrijheid niet 

gelijk met een echte sociale integratie. Sommigen werden getolereerd als bizarre, maar 

ongevaarlijke dorpsgekken: vaak werden ze echter door de rest van de maatschappij 

gemeden. Geestelijke (en lichamelijke) afwijkingen werden vrijwel algemeen beschouwd als 

een goddelijke straf en velen vonden het niet raadzaam of zelfs gevaarlijk om al te direct om 

te gaan met de betrokkene. Bij de familie van een geesteszieke was die schrik eveneens 

aanwezig, vaak gecombineerd met een schaamte- of zelfs een schuldgevoel.76  

De maatschappelijke stigmatisering van epileptici hoefde niet louter negatief te zijn: in het 

middeleeeuwse denken konden behalve duivelse ook goddelijke krachten aan de basis liggen 

van epilepsieaanvallen. Sommige artsen en theologen verdedigden de idee dat door God 

geïnspireerde epileptici over profetische gaven beschikten en op grond daarvan begrip en 

respect verdienden.77   

                                                
74 F. Vanhemelryck, Marginalen in de geschiedenis : over beulen, joden, hoeren, zigeuners en andere 
zondebokken, Leuven, Davidsfonds, 2005, p.241. 
75 B. Wuyts, “Historische schets van de maatschappelijke positie van mensen met een handicap in de 

West-Europese samenleving”, in: E. Broekaert, F. De Fever, P. Schoorl, G. Van Hove en B. Wuyts 

(eds.), Orthopedagogiek en maatschappij. Vragen en visies. Leuven, Garant, 1997, pp. 46-47. 
76 R. Porter, Geschiedenis van de geneeskunde. Gent, Academia Press, 2010, p. 90.  
77 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, pp. 153-161. 
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Ondanks die occasionele omschrijvingen van de epilepticus als ziener en bemiddelaar met het 

bovennatuurlijke overheerste doorheen de middeleeuwen en nog lang daarna een ronduit 

negatieve perceptie van de aandoening. De uiterlijke epilepsiesymptomen wekten angst en 

weerzin op en hoewel de artsen allerlei middelen gebruikten om de ziekte te diagnosticeren 

en te behandelen schatten zij de genezingskansen van de meeste epilepsielijders laag in.  

“The epileptic was therefore considered a poor wretch, deserving pity, compassion and special 

consideration.”78  Het opwekken van het medelijden van de omgeving kon ook een al dan niet 

bewuste overlevingsstrategie worden. Vooral epileptici die niet (langer) op familiale steun 

konden rekenen, kozen noodgewongen  voor een onzeker zwervend bestaan als bedelaar of 

vagebond. Het was bijna onvermijdelijk dat er al snel ook bedriegers opdoken die door het 

nabootsen van een epileptische aanval probeerden te profiteren van de liefdadigheid van de 

omstaanders.79  Simulanten konden ook andere motieven hebben zoals het ontwijken van 

straf/ foltering of het bekomen van een vrijstelling voor militaire dienst. De praktijk was blijkbaar 

zo verspreid dat artsen criteria opstelden om ‘valse’ epileptici te ontmaskeren …80.  

 

 

3.2.3 Opvang van geesteszieken in gasthuizen en dolhuizen 
 

De opkomst en de groei van de steden in de late Middeleeuwen leidde tot een geleidelijke 

verandering in de houding ten opzichte van geesteszieken en gehandicapten. Binnen de 

hechter gestructureerde en dichtbevolkte stedelijke samenleving was de tolerantie ten 

opzichte van het ongewone en het ‘abnormale’ een stuk lager dan op het platteland, waar 

afwijkend gedrag als minder storend werd ervaren. Dat gold onder meer voor de categorie van 

de rumoerige en baldadige geesteszieken. In navolging van de aanpak van leprozen en 

pestlijders ging men op zoek naar middelen om hen uit het stadsbeeld te verwijderen. Lastige 

krankzinnigen die geen poorters van de stad waren, werden meer en meer uit de stad geweerd 

of zelfs actief gedeporteerd. Het fenomeen van het zogeheten narrenschip, dat van haven tot 

haven rondzwierf zonder de geesteszieke passagiers van boord te laten, was volgens Michel 

Foucault de realiteit in sommige delen van West-Europa..81   

                                                
78 Ibidem, p.165. 
79 B. Wuyts, “Historische schets van de maatschappelijke positie van mensen met een handicap in de 
West-Europese samenleving”, in: E. Broekaert, F. De Fever, P. Schoorl, G. Van Hove en B. Wuyts (eds.), 
Orthopedagogiek en maatschappij. Vragen en visies. Leuven, Garant, 1997, p. 51. 
80 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, pp. 166-169. 
81 M. Foucault, Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw, Meppel, Boom, 
1989, pp. 20-21. 
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De maatschappij hanteerde ook een andere strategie om zich te beschermen/ af te schermen: 

de isolatie of de opsluiting. Welstellenden waren in staat om voor hun geestesziek familielid 

een kamer te betalen in een van de bestaande kloostergasthuizen. Voor de minder 

gefortuneerde onrustige en agressieve geesteszieken waren de vooruitzichten veel 

somberder. Als het om een stadspoorter ging, was het gebruikelijk om een ‘hinderlijke’ 

waanzinnige tijdelijk – d.w.z. tot hij/zij tot zinnen gekomen was – onder te brengen in dolhuisjes 

(hokken, kelders, torens, …). Vanaf het einde van de twaalfde eeuw kwamen in verscheidene 

West-Europese steden initiatieven op gang om hen af te zonderen/ op te sluiten in grotere 

entiteiten. Het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal, dat vermoedelijk in 1191 opgericht werd door de 

Gentse schepenbank, zou het eerste geweest zijn in deze nieuwe soort van dolhuizen.82 Deze 

vroege voorloper van de latere gestichten bood toentertijd plaats aan ongeveer 30 

krankzinnige mannen en vrouwen. Van medische, laat staan psychiatrische, behandeling was 

absoluut geen sprake: de al dan niet tijdelijke opsluiting was bedoeld om de samenleving te 

beschermen tegen inwoners die voor overlast zorgden. Epileptici werden in de Middeleeuwen 

doorgaans beschouwd als een aparte, lastig te plaatsen categorie van geesteszieken. In zijn 

masterscriptie concludeert Van De Putte dat zij alvast in Gent niet onder de groep van de 

lastigste krankzinnigen vielen. “Naast de dullen waren er de zotten, de kranken, de innocenten, 

de epileptici en waarschijnlijk nog vele anderen. Deze andere vormen van geestes-

gestoordheid werden niet opgenomen in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal”.83 De 

stadsrekeningen maken ook duidelijk dat epileptici – in tegenstelling tot de vier ‘erkende’ 

vormen van waanzin (zotten, dullen, innocenten en kranken) geen aanspraak konden maken 

op aalmoezen vanwege het stadbestuur.84  

 

 

3.3  Epilepsie in de vroegmoderne tijd 

 

3.3.1 Renaissance en humanisme: op zoek naar nieuwe verklaringen en 

behandelingsmethoden voor de vallende ziekte 
 
 
Epilepsie en epileptici komen al bij al maar zeer sporadisch aan bod in West-Europese 

middeleeuwse medisch-wetenschappelijke en/of literaire teksten. De schaarse auteurs die het 

thema wel aanraakten, kozen voor een afstandelijke theoretische benadering, waarin weinig 

ruimte was voor de eigen observaties of voor vernieuwende kritische inzichten. Volgens 

                                                
82 F. Van De Putte, Het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal in het laatmiddeleeuwse Gent : het vergeten 
Gentse dulhuis, Gent, (masterscriptie Universiteit Gent), 2007, pp. 6-7. 
83 Ibidem, p. 236. 
84 Ibidem, p. 258. 
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Temkin lijkt het er op dat de middeleeuwse artsen liever geen positie kozen in het 

spanningsveld tussen de Hippocratische visie op epilepsie als een natuurlijke ziekte en het 

concept dat de stoornis sterk verbonden was met bovennatuurlijke kwade (duivelse) of goede 

krachten.85   

Tegen het einde van de 15de eeuw begon dit consensusmodel een aantal barsten te vertonen 

en werd epilepsie gaandeweg een veelbesproken thema. “Physicians begin to discuss the 

possibilities of possession, magic, and witchcraft more freely”.86 . De auteurs van ‘Hallmarks 

in the history of epilepsy’ hebben het zelfs over “an exceptional production of literature 

regarding epilepsy”.87 Die openheid en het toenemende scepticisme ten opzichte van 

bovennatuurlijke of theologische verklaringen betekende nog lang niet dat iedereen op 

dezelfde manier dacht over epilepsie. Volgens Temkin verdedigden sommige medische 

auteurs uit de 16de en 17de eeuw de kracht van magie en hekserij met meer vuur dan de 

doorsnee middeleeuwse arts. Ook na de bredere verspreiding van de renaissancistische en 

humanistische denkbeelden bleef de overgrote meerderheid van de bevolking geloven in de 

realiteit van duivels en demonen  en in de macht van het kwade dat het individu in bezit kon 

nemen en tot waanzin kon drijven. Het lag voor de hand dat veel tijdgenoten het afwijkende, 

onvoorspelbare en onverklare gedrag van epilepsielijders probeerden te verklaren vanuit dit 

denkkader. 

Het debat, dat zowel vanuit medisch als vanuit religieus oogpunt als essentieel werd 

beschouwd, draaide in de eerste plaats om de vraag of - en zo ja hoe – je demonische 

bezetenheid kon onderscheiden van het kenmerkende gedrag van de epilepticus. Waren 

duivels werkelijk in staat om ook fysiek de controle over te nemen van het individu (het 

fenomeen van de convulsies) of bleef hun invloed beperkt tot de geest? Maakten de boze 

krachten daarbij gebruik van mediums als heksen en tovenaars en in welke mate konden 

duivelsuitdrijvingen, toverformules of de kracht van het pure geloof helpen om de epilepticus/ 

bezetene te genezen. Het waren vragen waar de toenmalige stand van de medische kennis 

geen eenduidig antwoord op gaf. De meeste artsen probeerden epilepsie op een rationele 

manier te verklaren en te behandelen. Wanneer de symptomen van de aanval echter te ver 

afweken van de traditionele ziektebeschrijvingen (bv. bij epileptici die plots vreemde talen 

gingen spreken of begrijpen) of wanneer men niet of ongunstig reageerde op de gebruikelijke 

behandelingsstrategieën, greep men snel terug op irrationele verklaringen.88 

                                                
85 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, p. 137. 
86 Ibidem, p. 137. 
87 E. Magiorkinis, K. Sidiropoulou  en A. Diamantis, “Hallmarks in the History of Epilepsy: From Antiquity 
Till the Twentieth Century.”, in: Novel Aspects on Epilepsy, edited by Humberto Foyaca-Sibat, 2011, 
p.137. 
88 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, p. 144. 
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3.3.2   De Verlichting: de rationalisering van epilepsie 
 
Het duurde tot ongeveer 1650 alvorens men afstand begon te nemen van de bovennatuurlijke 

en religieuze connotaties van epilepsie. Een eerste stap was het loslaten van de hardnekkige 

visie dat epileptische aanvallen symptomen zijn van hetzij goddelijke inspiratie (de epilepticus 

als visionair/ profeet), hetzij bezetenheid en hekserij. De geneeskunde van de Verlichting ging 

voor het eerst sinds lang epilepsie opnieuw beschouwen als een natuurlijke ziekte die op een  

rationele manier bestudeerd en behandeld moest worden. Dankzij de toegenomen 

anatomische kennis en een aantal ontdekkingen op het terrein van de chemie en de fysica 

ontwikkelden zich  vanaf de tweede helft van de 17de eeuw enkele nieuwe theorieën rond 

epilepsie. Volgens de zogeheten iatrochemische school waren de processen die in het 

menselijke lichaam plaatsvonden volledig te verklaren zijn door de werking van bepaalde 

chemische stoffen (zuren en basen). Ook epilepsieaanvallen waren volgens deze school het 

noodzakelijke resultaat van scheikundige krachten. 89 Tegen het begin van de 18de eeuw was 

de iatrochemische richting overvleugeld door de aanhangers van de iatrofysica. Zij wezen de 

rol van de achterliggende chemische processen niet volledig van de hand, maar opteerden 

toch eerder voor een fysische verklaring van de functies van levende organismen. Toegepast 

op epilepsie interpreteerden ze de kenmerkende convulsies vooral als ‘mechanische’ reacties 

van het lichaam op prikkels en spanningen (ideeën/ emoties).  

 

 

3.3.3   ‘De grote opsluiting’: geesteszieken en epileptici uit de maatschappij 

verwijderd.  

 

Het rationeel-optimistische wereldbeeld van de Verlichting had minder aangename gevolgen 

voor mensen die vanwege handicap, ziekte, armoede of om andere redenen niet ‘normaal’ 

functioneerden binnen de nieuwe maatschappij in wording.90  De focus op rede en redelijk 

gedrag bracht met zich mee dat de heersende klasse het tegendeel daarvan – 

onverantwoordelijk en krankzinnig gedrag - op het laagste niveau van de morele 

waardenhiërarchie plaatste. De maatschappij nam ook maatregelen om een fysieke scheiding 

uit te voeren tussen de weldenkende, rationele mens en allerlei zeer diverse groepen van 

                                                
89 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, p. 205-213. 
90 B. Wuyts, “Historische schets van de maatschappelijke positie van mensen met een handicap in de 
West-Europese samenleving”, in: E. Broekaert, F. De Fever, P. Schoorl, G. Van Hove en B. Wuyts 
(eds.), Orthopedagogiek en maatschappij. Vragen en visies. Leuven, Garant, 1997, p. 54 en P. 
Vandermeersch (ed.), Psychiatrie, godsdienst en gezag : de ontstaansgeschiedenis van de psychiatrie 
in België als paradigma, Leuven, Acco, 1984,  p. 25.  
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sociaal onaangepasten, ‘abnormalen’ en geestelijk gestoorden. Er kwamen op verschillende 

plaatsen gesloten instellingen (‘gestichten’) waarin o.a. bedelaars, zwervers, deserteurs, 

prostituées, geestelijk gehandicapten en krankzinnigen (waartoe men doorgaans ook epileptici 

rekende) werden opgesloten. Reïntegratie in de maatschappij was theoretisch mogelijk als 

men een heropvoedingstraject van verplichte arbeid en godsdienstoefeningen met goed 

gevolg kon doorlopen.91 In de praktijk fungeerden deze instellingen als een ongedifferentieerde 

vergeetput, waaruit ontsnappen nauwelijks mogelijk was. De Franse filosoof Michel Foucault 

markeert het jaar 1656 met de oprichting van het ‘Hôpital Général des Pauvres’ in Parijs als 

het begin van de ‘grote opsluiting’ (‘le grand renfermement’).  Het oorspronkelijke opzet van 

het Hôpital (een arbeidshuis voor bedelaars) werd al snel uitgebreid tot een 

verbeteringsgesticht en een gevangenis. In de Zuidelijke Nederlanden waren er zelfs al eerder 

voorbeelden van dergelijke dwang- en correctiehuizen.92  Hoewel Foucault epileptici niet 

expliciet vermeldt in zijn Histoire de la folie is de praktijk van de internering niet onbelangrijk 

voor de geschiedenis van epilepsie. Via het werk van gestichtsartsen als Pinel en Esquirol 

weten we dat het ‘Hôpital Général’ (later vooral bekend geraakt als het ‘Salpêtrière ziekenhuis’) 

in de loop van de 18de eeuw ook een aantal epileptici opnam. Ook wanneer de repressieve 

aanpak van de verbeteringsgestichten en de dwanginstellingen na de Franse revolutie 

langzamerhand plaatsmaakte voor de humanere aanpak van speciale inrichtingen voor 

krankzinnigen, bleven epileptici gewoon deel uitmaken van deze nieuwe vorm van 

sekwestratie. 

 

 

3.4  Radicaal nieuwe visies op epilepsie in de 19de eeuw 

 
In de geschiedenis van de epilepsie wordt de 19de eeuw doorgaans beschouwd als een 

scharniertijd. Bedoeling van dit onderdeel is te schetsen wat de grote veranderingen waren in 

de 19de eeuwse kijk op epileptici om te kunnen nagaan  in hoeverre de invloed van de nieuwe 

ideeën van de grote theoretici van toen ook terug te vinden is in de levensloopanalyse van 

mijn onderzoekspopulatie. 

Hoewel er in de loop van de 18de eeuw al enkele privé gekkenhuizen en liefdadigheids-

gestichten waren ontstaan, lag de zorg voor de grote meerderheid van de minder 

gefortuneerde geesteszieken omstreeks 1800 nog altijd bij hun families of bij de plaatselijke 

                                                
91 B. Wuyts, “Historische schets van de maatschappelijke positie van mensen met een handicap in de 
West-Europese samenleving”, in: E. Broekaert, F. De Fever, P. Schoorl, G. Van Hove en B. Wuyts 
(eds.), Orthopedagogiek en maatschappij. Vragen en visies. Leuven, Garant, 1997, p. 54. 
92 Ibidem, pp. 54-55. 
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parochiegemeenschap. Daarnaast zorgde de overheid voor een ‘institutionele opvang’ in de 

vorm van opsluiting binnen werkhuizen en verbeteringsgestichten. Van differentiatie of 

segregatie binnen deze zeer heterogene groep van geïnterneerden was zelden sprake: 

geesteszieken deelden er het weinig benijdenswaardige lot van mensen die om allerlei 

redenen (armoede, fysieke ziekten en handicaps, criminaliteit, …) in de marginaliteit 

terechtgekomen waren. Onder invloed van diverse ingrijpende demografische en 

economische veranderingen (de privatisering van het gezinsleven, de industrialisering en de 

afname van thuisarbeid, de verburgerlijking van de samenleving) maakte ook de zorg voor 

mentaal zieke mensen tussen 1800 en 1850 een geweldige evolutie door.  

De vermenselijking van de behandeling van krankzinnigen, die in het laatste kwart van de 18de 

eeuw al hier en daar op gang was gekomen, zette zich vanaf 1800 volop door in West-Europa. 

De  tucht- en correctiehuizen waarin ze tot dan toe in erbarmelijke omstandigheden opgesloten 

waren, kregen in de loop van de eeuw stilaan het karakter van echte (psychiatrische) 

ziekenhuizen. De erkenning van waanzin als een psychische en potentieel geneesbare ziekte 

ging gepaard met een intensief onderzoek naar de specifieke aard van de stoornissen en de 

meest aangewezen vormen van therapie.  

Binnen het omvangrijke 19de- eeuwse luik van zijn epilepsiegeschiedenis onderscheidt Temkin 

drie verschillende periodes: 1800-1833, 1833-1861 en 1861-1900. 

Het markeren van dergelijke scharniermomenten of cesuren is uiteraard een subjectieve en 

discutabele zaak, maar Temkins periodisering is een bruikbaar hulpmiddel om de belangrijkste 

ontwikkelingen en tendensen voor te stellen.  

 

3.4.1 De periode 1800–1833: de opvang van geesteszieken in speciale gestichten  

           en de geboorte van de psychiatrie  

 

3.4.1.1     De hospitalisatie van epileptici en de rol van gestichtsartsen 

 

De veranderende visie op psychische ziekten had ook belangrijke gevolgen voor de aanpak 

van epilepsie. Tot het begin van de 19de eeuw konden lijders aan een ernstige vorm van 

epilepsie maar zelden rekenen op echte geneeskundige zorgen. De meesten kwamen zelfs 

niet terecht in ziekenhuizen, maar werden uit het zicht van de maatschappij al dan niet 

langdurig opgesloten in verbeteringshuizen of andere bewarende instellingen. De weten-

schappelijke kennis van toen liet nog niet toe om een onderscheid te maken tussen 

epilepsielijders en de ‘echte’ geesteszieken: de ‘behandeling’ was navenant.  
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In het eerste kwart van de 19de eeuw kregen de artsen echter meer en meer belangstelling 

voor de eigenheid van de aandoening en groeide het besef dat er nood was aan een specifieke 

visie en een gerichte behandeling. 

Systematische medische aandacht voor (instellings)epileptici ontstond - wellicht niet toevallig 

– aan het slot van de 18de eeuw bij de pioniers van de morele of psychische behandeling: 

de Italiaan Vincenzo Chiarugi, de gebroeders Tuke  in Engeland en Philippe Pinel in Frankrijk. 

Zij kwamen onafhankelijk van elkaar tot de overtuiging dat een weloverwogen psychologische 

aanpak (aanmoedigingen, intimidatie, het bevorderen van rust, het tonen van respect, …) een 

gunstiger effect had op de toestand van de geestesgestoorden dan de strenge dwang-

maatregelen of de weinig effectieve fysieke remedies (zoals aderlaten of purgeren) die 

doorgaans voorgeschreven werden voor krankzinnigen.  

De relatie tussen arts en patiënt was overigens sterk autoriteitsgebonden. Genezing kon enkel 

slagen indien de krankzinnige patiënt zich volledig onderwierp aan het onaantastbare morele 

gezag van de arts, die probeerde om via positieve psychologische beïnvloeding93  het denken 

en de emoties van de patiënt in de gewenste richting te sturen. Om negatieve omgevings-

invloeden (familie/ maatschappij) zo veel mogelijk te weren vonden de morele therapeuten dat 

zo een genezingsproces best plaatsvond binnen een strikt georganiseerde, gespecialieerde 

instelling: het gesticht of het asiel. 

De aanhangers van de morele therapie stelden verder dat de juiste behandeling afhankelijk 

was van het type van de psychische aandoening. In hun denkmodel kreeg de gestichtsarts 

een dominante en onafhankelijke positie binnen het geheel van de zorg voor geesteszieken. 

Op grond van zijn medische kennis en expertise moest hij volgens hen niet enkel de leiding 

krijgen over de therapeutische behandeling van de patiënten, maar ook over de praktische 

organisatie van de instelling. De eerste Belgische wet op de krankzinnigheid (1850)94 erkende 

en omschreef de centrale functie van de gestichtsarts. Uit de scripties van o.m. Lies De 

Hertogh en Katrien  Boone95 blijkt overigens dat dit wetgevend kader niet kon verhinderen dat 

de discussie over de concrete rolverdeling op meerdere plaatsen leidde tot langdurige 

spanningen tussen de medische staf, de inrichtende macht en de toezichthoudende 

overheden (gemeente/ staat). 

                                                
93 P. Vandermeersch (ed.), Psychiatrie, godsdienst en gezag : de ontstaansgeschiedenis van de 
psychiatrie in België als paradigma, Leuven, Acco, 1984,  pp. 41-46. 
94 “Loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés.” In : Belgisch Staatsblad, 21 juni 1850, p. 1503. 
95 L. De Hertogh, De medicalisatie van de krankzinnigenzorg in de 19de eeuw. Gent, Universiteit Gent 

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1989, 221 p. en K. Boone, De Zusters van Liefde van Jezus en 
Maria en het eerste Belgische asiel voor zwakzinnige meisjes Sint-Benedictus te Lokeren(1887-1921), 
Gent, (online masterscriptie Universiteit Gent), 2002, 347, XXV p. 
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3.4.1.2 De eerste stappen naar een wetenschappelijke benadering van epilepsie 

 

De groeiende aandacht voor psychisch afwijkend gedrag zorgde in de eerste drie decennia 

van de 19de eeuw vooralsnog niet voor baanbrekende nieuwe theorieën m.b.t. epilepsie. Wel 

ontstond voor het eerst een gunstig klimaat om epilepsie op een wetenschappelijke manier te 

bestuderen. Dat was vooral te danken aan de vermenselijking van de behandeling van 

krankzinnigheid en daarmee geassocieerde aandoeningen zoals epilepsie. Binnen de muren 

van de krankzinnigengestichten, die in de plaats kwamen van de vroegere dolhuizen, 

ontwikkelde zich een nieuwe tak van de geneeskunde, die specifiek gericht was op het 

onderzoek, de behandeling en de genezing van geesteszieken. De (gestichts)artsen die zich 

specialiseerden in deze discipline werden in de vakliteratuur van die tijd omschreven als 

‘médecins aliënistes’, de opgenomen patiënten als ‘aliénés’: personen die vanwege hun 

geestelijke stoornis al dan niet tijdelijk hun vrijheid kwijtgeraakt waren.   

In 1808 bedacht de Duitse arts Johann Christian Reil (1759 – 1813) voor dit aparte vakgebied 

de term ‘psychiatrie’: het zal overigens nog tot de 20ste eeuw duren alvorens dit de gebruikelijke 

benaming wordt. De samenstelling ‘psychiatrie’ verwijst naar de Griekse woorden psyche (ziel) 

en iatros (geneesheer). De component ‘genezing’ weerspiegelt de mentaliteitswijziging die 

onder invloed van de verlichtingsfilosofie tot stand kwam: iedere mens - ook de psychisch 

zieke – kan tot rede gebracht worden.96 

Eenmaal geestesziek(t)en een aparte plaats hadden verworven in de algemene nosologie of 

ziektenleer had de prille psychiatrie ook behoefte aan een coherent classificatiesysteem. Het 

complexe karakter van epileptische of eleptiforme stoornissen (veelheid aan symptomen en 

mogelijke oorzaken, onvoorspelbaarheid van de aanvallen, onzekere prognoses, …) maakte 

het moeilijk om ze een precieze plaats toe te kennen binnen de nieuwe indelingsschema’s. 

Gedurende het grootste deel van de 19de eeuw bleven de aliënisten worstelen met de vraag 

of en zo ja waar precies epileptische stoornissen geplaatst moesten worden binnen zo een 

psychiatrisch indelingsschema. 

 
  

                                                
96 Museum Dr. Guislain, Geen rede mee te rijmen. Geschiedenis van de psychiatrie, Sint-Martens-

Latem, Aurelia, 1989,  pp. 187-188. 
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3.4.1.3    Terminologie/ statistieken/ psychiatrische studies:  

               de zoektocht naar anatomische verklaringen voor epilepsie 

  

Hoewel epilepsie voor 1800 occasioneel aan bod kwam in de medische literatuur kunnen we 

pas na 1810 spreken over een werkelijk systematische en wetenschappelijk gefundeerde 

aandacht. Dit was vooral de verdienste van de Franse school rond Philippe Pinel. Van 1795 

tot 1820 was Pinel hoofdgeneesheer van het Parijse ‘Hôpital de la Salpêtrière’, het 

opvangcentrum voor vrouwelijke geesteszieken en prostituees. Hij was van mening dat de 

behandeling van een geesteszieke niet zozeer gebaseerd moest zijn op de algemene 

diagnose van een bepaalde aandoening, maar beter toegespitst werd op de individueel 

verschillende karakteristieken van de patiënt. Persoonlijke therapeutische gesprekken boden 

volgens Pinel en zijn volgelingen betere perspectieven op genezing dan een onge-

differentieerde aanpak. Het was in dat opzicht belangrijk om een zo goed mogelijk inzicht te 

krijgen in het levensverhaal en het perspectief van de zieke. Pinel hechtte voorts veel belang 

aan het nauwkeurig observerseren van het gedrag van zijn patiënten. Gezien de immense 

omvang van de Salpêtrière (toen naar schatting 7000 bewoners) was het opsplitsen van 

onderzoeksgebieden en het delegeren van bevoegdheden onvermijdelijk. Pinel stimuleerde 

zijn leerling Maisonneuve om binnen het hospitaal de groep van de epileptici te bestuderen. In 

de inleiding tot zijn Recherches et observations sur l’épilepsie (1804),97 één van de eerste 

specifieke studies rond epilepsie, stelde Maisonneuve nadrukkelijk dat epilepsie, zoals alle 

chronische ziekten, enkel goed bestudeerd kon worden in een ziekenhuisomgeving: “c’est là 

seulement qu’on peut en trouver toutes les variétés réunies, la voir dans toutes ses nuances, 

et acquérir, en peu de temps, sur cette maladie, plus d’expérience que dans tout le cours d’une 

pratique ordinaire.” 98 Doorheen de hele 19de eeuw zal zowat de volledige theorievorming rond 

epilepsie haar voedingsbodem vinden binnen de muren van de krankzinnigengestichten.  

De belangrijkste geestelijke erfgenaam van Pinel, Dominique Esquirol, legde een duidelijk 

verband tussen epilepsie en krankzinnigheid en hield al in 1815 een sterk pleidooi voor het 

oprichten van speciale afdelingen voor epileptici. Dat gebeurde echter niet zozeer vanuit de 

bezorgheid dat het voortdurende contact met geesteszieken nadelig zou zijn voor de epileptici, 

maar vanuit de vrees dat niet-epileptische krankzinnigen door het meemaken van een aanval 

zelf ‘besmet’ zouden kunnen raken. De hypothese dat langdurig imitatiegedrag effectief tot de 

                                                
97 J.G.F. Maisonneuve, Recherches et observations sur l’épilepsie , suivies dun tableau des genres et 
des espèces de cette maladie, avec lindication d'un traitement qui leur convient, Paris, F. Louis, 1804, 
308 p. 
98 Ibidem, p. 8. 
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ziekte zou kunnen leiden, bleef volgens Temkin99  nog tot het midden van de eeuw overeind. 

Esquirols onderzoek werd voortgezet door zijn leerlingen Bouchet en Cazauvielh. Zij kwamen 

tot de conclusie dat er een hoge frequentie was van echte epileptische aanvallen bij patiënten 

die als krankzinnig beschouwd werden: de aanvallen, die voorheen nog omschreven werden 

als eleptiforme stuiptrekkingen, kwamen vooral voor bij vergevorderde dementie in combinatie 

met algemene verlamming. 

De oproep tot afzondering van gestichtsepileptici van Esquirol en anderen viel niet in 

dovemansoren. Omstreeks 1850 was het in de meeste West-Europese landen gebruikelijk dat 

epileptici geïsoleerd werden in  aparte afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen. Het is dus 

interessant na te gaan in mijn levensloopanalyse of dit ook het geval was bij de 

instellingspatiënten van mijn onderzoeksgroep. 

De vroege Franse aliënisten introduceerden een aantal termen die gemeengoed werden en 

tot de dag van vandaag wereldwijd in gebruik zijn: ‘grand mal’ en ‘petit mal’, ‘absences’, état 

de mal’ (‘status elipticus’ of een reeks ononderbroken aanvallen).  

Eind 1813 telde Esquirol 389 epileptische vrouwen in de Salpêtrière en 162 mannelijke 

epileptici in het Bicêtre. De concentratie van dergelijke aantallen epileptische patiënten maakte 

het voor het eerst mogelijk om statistische methodes toe te passen: dit soort grootschalige 

onderzoeken werd ook sterk aangemoedigd. De interesse van deze vroege statistici ging 

onder meer uit naar de mogelijke rol van de erfelijkheid, de leeftijd bij de eerste aanval, 

seizoensinvloeden of de determinerende oorzaken voor het ontstaan van epilepsie. Wat dit 

laatste betreft, lag het gezien de tijdsgeest in de lijn van de verwachtingen dat psychologische  

oorzaken – met ‘angst’ op kop – het vaakst vernoemd werden. De overvloed aan geïsoleerde 

statistische gegevens leverde jammer genoeg weinig eenduidige of betrouwbare resultaten 

op. De onderzoekers hanteerden hun eigen terminologie en begrippenkader, ze hadden te 

weinig oog voor het grotere geheel en bij sommigen stonden de meetmethoden zelfs in functie 

van de beoogde uitkomst. In het licht van die incoherentie en interne tegenspraken liet 

Delasiauve zich in zijn grote epilepsiemonografie Traité de l’ épilepsie (1854)100 erg sceptisch 

uit over de waarde van de  statistische methode: “ On a cru devoir récemment demander à la 

statistique la solution. Ce moyen, rigoureux en apparence, a malheureusement, par ses 

aperçus contradictoires, accru les doutes qu’ il devait servir à dissiper.”101  

                                                
99 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, p. 256. 
100 L.J.F. Delasiauve, Traité de l'épilepsie: histoire, traitement, médecine légale. Masson, Paris, 1854, 

559 p. 
101 Ibidem, p. 187. 
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In de tweede helft van de eeuw zijn de kinderziekten van de statistiek gelukkig overwonnen en 

neemt de objectiviteit en de kwalitatieve betrouwbaarheid van de grote studies toe.102   

 

3.4.2 De periode 1833 – 1861  

 

3.4.2.1  Van therapeutisch optimisme naar pessimisme 

 
De beweging van de morele of psychologische therapie werd gaandeweg toonaangevend in  

West-Europa en won ook terrein in de Verenigde Staten. Dat had belangrijke consequenties 

op het vlak van de bouw, de ruimtelijke inrichting en de praktische organisatie van de 

gestichten. In heel wat landen kwam wetgeving tot stand waarin de krankzinnigenzorg niet 

langer volledig aan het privé-initiatief werd overgelaten, maar de lokale overheden bepaalde 

verantwoordelijkheden kregen op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. De eerste 

Belgische wet op de krankzinnigenzorg dateert van 1850 en legde de centrale rol van het 

gesticht wettelijk vast. De gestichtsarts kreeg de bevoegdheid om krankzinnigen te laten 

opsluiten, al was voor zo een collocatie wel een gunstig advies van de burgemeester nodig. 

De overheid verzekerde via een Nationale Commissie het toezicht op het correcte beheer van 

de inrichtingen. De samenleving beschouwde waanzin dan wel als een behandelbare ziekte, 

maar hanteerde dit systeem van de internering ook uitdrukkelijk als een middel om zichzelf te 

beschermen tegen de hinder of het gevaar die de geesteszieke kon veroorzaken. Doorgaans 

werd daarbij weinig rekening gehouden met de specifieke aard van de mentale stoornis en 

werden de werkelijke risico’s bij heel wat patiënten waarschijnlijk overschat. 

Een aantal gestichten bleven nog tot diep in de 19de eeuw vasthouden aan dwangregimes 

en/of traditionele behandelingswijzen (aderlatingen, purgaties, schedelboringen, …) die 

steunden op de humores theorie van Hippocrates. De meeste nieuwe instellingen werden 

echter opgezet en beheerd volgens de principes van de morele therapie, die tot 1850 meer en 

meer aanhangers kreeg. Bowrey en Sharp103 zien drie hoofdverklaringen voor de opgang van 

de morele behandeling. In de eerste plaats konden de hervormers hun menselijke benadering 

gunstig afzetten tegen de deprimerende lelijkheid van de vroegere gestichten. Ten tweede 

stond de tijdsgeest open voor innovatie en verwachtte men heel wat van de toepassing van 

nieuwe wetenschappelijke en medische inzichten op het zo goed als onontgonnen terrein van 

de psychiatrie. Last not least was er ook een filosofisch-moreel argument. Rede(lijkheid) en 

                                                
102 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, p. 261. 
103 G.D. Bowrey, C.J. Smark, “Measurement and the decline of moral therapy.” In: H. Yeatman (H.) eds., 
The SInet 2010 eBook. Wollongong, Australia, SInet University of Wollongong, 2010, p. 173.  
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zelfdiscipline waren van kapitaal belang voor het welslagen van de morele therapie: twee 

waarden die in de 19de-eeuwse samenleving erg hoog aangeschreven stonden.  

Het geloof in de geneesbaarheid van de meeste psychische stoornissen was erg sterk, zij het 

in veel mindere mate voor epilepsie. De aandoening werd door vrijwel alle artsen omschreven 

als onvoorspelbaar, onverklaarbaar en onbehandelbaar en liet zich ondanks alle ambitieuze 

pogingen allerminst inpassen in de nagestreefde logica van rede en zelfdiscipline. Globaal 

gezien bleef het medische optimisme echter groot en leek het aanvankelijk ook bevestiging te 

krijgen in de statistieken. Bowrey en Smark104 citeren het voorbeeld van het ‘Bloomingdale 

Asylum’ (New York). Van de 1.841 patiënten die daar tussen 1821 en 1842 werden 

opgenomen werden er maar liefst 1.762 ontslagen: 672 volledig genezen, 104 sterk verbeterd 

en 318 verbeterd. Ook in West-Europa pakten de gestichtsartsen in die periode graag uit met 

spectaculaire geneescijfers: zie hiervoor ook de cijfers die Guislain gaf voor de jaren 1829-

1833 (cf. hoofdstuk 4) . Naar de overheid toe was het in elk geval een belangrijk instrument 

om de werking van de instelling te verantwoorden.  

De wetenschappelijke correctheid van de succesclaims van de school van de morele therapie 

is later ernstig in vraag gesteld: sommige historici (Johnson in Out of Bedlam: the Truth about 

deinstitutionalization,1990)105 suggereren zelfs dat de cijfers af en toe bewust opgesmukt 

werden. Het genezingspercentage werd namelijk berekend door een (premature) deling te 

maken tussen het totale aantal patiënten en het aantal ontslagen bewoners. Het aandeel van 

de chronische, vaak langdurige patiënten, die het gesticht niet verlieten, werd hierin 

onvoldoende mee verrekend. Na verloop van tijd werden de vrijkomende bedden immers deels 

opnieuw ingenomen door ongeneeslijke patiënten en ging het werkelijke genezings-

percentage steeds verder achteruit.  

In Engeland getuigden ex-patiënten vanaf de jaren 1840 over hun negatieve ervaringen met 

de morele therapie. Tussen 1845 en 1863 kregen zij een stem via de drukkingsgroep ‘The 

Alleged Lunatics’ Friend Society’ (ALFS). De ALFS kwam op voor de rechten van de (al dan 

niet vermeende) krankzinnigen en kloeg aan dat de maatschappij via de morele behandeling 

haar waardensysteem opdrong aan het individu. Elke patiënt zou  op zijn minst beschermd 

moeten zijn tegen willekeurige opsluiting en inspraak moeten hebben over zijn/haar opsluiting 

en de aard van de behandeling.106 Uit de eerste hand ervaringen en getuigenissen van 

gestichtsbewoners waren overigens zeldzaam voor deze periode. Voor zover ik kon nagaan 

zijn er geen aanwijzigingen dat er vanuit de Belgische krankzinnigengestichten een 

vergelijkbare kritische beweging tot stand kwam.     

                                                
104 Ibidem, p. 173. 
105 A.B.Johnson, Out of Bedlam: the Truth about Deinstitutionalization, New York, Basic Books, 1990, 
336 p. 
106 N. Hervey, “Advocacy or folly: The Alleged Lunatics' Friend Society, 1845–63”, in : Medical History, 
volume 30, Issue 03, July 1986, pp 245-275. 



51 
 

Na 1850 begon het geloof in de psychologische therapie hoe dan ook langzamerhand af te 

brokkelen. Dit proces valt voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het fenomeen van de 

overbevolking van de gestichten. Het succes van de morele therapie hing voor een groot deel 

af van de vertrouwensrelatie die opgebouwd moest worden tussen arts en patiënt. Het tot 

stand brengen van zo een bijna magnetische persoonlijke band was enkel mogelijk indien het 

aantal patiënten per arts tot een redelijk aantal beperkt bleef (het streefcijfer was aanvankelijk 

1 op 250). Kleinschaligheid was ook bevorderlijk voor het gemeenschapsgevoel binnen de 

instelling, waar de arts dan als het ware de rol van pater familias op zich kon nemen.107 Na 

1850 kwam die kleinschaligheid onder steeds zwaardere druk te staan en kreeg de 

krankzinnigenzorg een andere invulling.  

 

3.4.2.3  Nieuwe therapievormen 
 
Ook in de hoogdagen van de morele therapie beperkten artsen zich niet tot een louter 

psychologische aanpak van de geestesziekten. Naarmate de eeuw vorderde en de biologische 

en anatomische kennis van het brein toenam, namen medicinale behandelingen echter een 

steeds prominentere plaats in. Operatieve ingrepen werden opnieuw vaker in overweging 

genomen, maar doorgaans als te riskant beschouwd voor epilepsie. De geschiedenis van de 

behandeling van epilepsie weerspiegelt in dit opzicht de evolutie van het denken over de 

oorzaken en het verloop van de aandoening. Tot ca. 1850 overheerste de empirische aanpak: 

vanaf dan baseerden de medici hun behandeling steeds meer op rationele argumenten.  het 

lijkt wel alsof gestichtsartsen zowat elk denkbaar geneesmiddel hebben uitgeprobeerd in de 

strijd tegen epilepsie. In hoofdstuk 4 volgt een uitgebreidere weergave van de inzichten die 

Joseph Guislain daarover had. De resultaten van de verschillende medicinale experimenten 

werden overigens op ruime schaal gecommuniceerd en becommentarieerd in de medische 

wereld.  

Ondanks die intensieve aandacht overheerste omstreeks 1860 de deprimerende idee dat er 

op het vlak van de behandelbaarheid van epilepsie geen enkele echte vooruitgang geboekt 

was ten opzichte van het begin van de eeuw. De Britse arts John Russell Reynolds omschreef 

de impasse als volgt: “Perhaps no disease has been treated with more perfect empiricism on 

the one hand, or more rigid rationalism on the other, than epilepsy. Unfortunately, both 

methods have often and completely failed.”108  In On epilepsy and eliptiform seizures : their 

                                                
107 A.B. Johnson, Out of Bedlam: the Truth about Deinstitutionalization, New York, Basic Books, 1990,  
p. 7. 
108 J.R.Reynolds, Epilepsy : its symptoms, treatment, and relation to other chronic convulsive diseases, 
London, University College, 1861, p. 318.  
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causes, pathology and treatment (1858)109, een mijlpaal in de epilepsietherapie,  was de 

Engelse medicus Edward Sieveking tot dezelfde conclusie gekomen. Na een bijzonder 

uitvoerige en kritische bespreking van tientallen middelen merkt hij laconiek op: “there is 

scarcely a substance in the world, capacle of passing through the gullet of man, that has not 

at one time or another enjoyed a reputation of being an anti-epileptic”.110  

  

 

3.4.3 De periode 1861 – 1900: de start van de moderne epilepsiewetenschap  

 

3.4.3.1 De ontdekking van de broom-therapie 

 

Een lezing op de bijeenkomst van de’ London Royal Medical and Chirurgical Society’ op 11 

mei 1857 zorgde als het ware bij toeval voor een belangrijke doorbraak op het vlak van de 

epilepsietherapie. Edward Sieveking hield er een lezing waarin hij argumenteerde dat een 

globale, meervoudige benadering van de epilepsie de voorkeur had op om het even welke van 

de vele specifieke therapieën die de voorbije decennia uitgeprobeerd waren. Ironisch genoeg 

zou Sievekings baanbrekende pleidooi voor een moderne integrale aanpak in de epilepsie-

geschiedenis overschaduwd worden door de ‘lancering’ van het eerste echt effectieve en 

specifieke anti-epilepticum. Sir Charles Locock, de verloskundige van koningin Victoria, 

vermeldde in de nadiscussie van Sievekings lezing de erg gunstige resultaten die hij had 

geboekt met de toepassing van potassium bromide in gevallen van ‘hysterische’ catameniale 

(= aan de menstruatiecyclus gerelateerde of baarmoederlijke) epilepsie. Dankzij de toediening 

van bromide was Locock erin geslaagd om, op een enkele uitzondering na,  zijn 15 patiëntes 

met catameniale epilepsie meer dan een jaar aanvalsvrij te houden. De terloopse suggestie 

van Locock werd door anderen uitgetest voor andere vormen van epilepsie. Aanvankelijk met 

wisselend succes, maar door het onderzoek van Samuel Wilks uit 1861, waarin aangetoond 

werd dat bromides, in combinatie met iodium, ook werkzaam waren bij ‘gewone’ epilepsie, 

raakten velen overtuigd en tegen 1864 werden broomzouten al op grote schaal toegepast. De 

bromides waren het eerste anticonvulsiemiddel dat ‘the test of time’ min of meer kon doorstaan 

en openden voor heel wat epileptici de weg naar een langer en kwaliteitsvoller leven. Hoewel 

het therapeutische effect dus beperkt bleef tot het langdurig onderdrukken van de 

epilepsieaanvallen (zonder iets aan het verloop van de aandoening zelf te veranderen) en er 

                                                
109 H. Sieveking, On Epilepsy and Epileptiform Seizures, their Causes, Pathology, and Treatment, 
London, J. Churchill, 1858, xv, 267 p. 
110 Ibidem, p. 226. 
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vrij ernstige nevenwerkingen (vergiftiging, verhoogde kans op impotentie, …) waren, bleven 

de bromides wereldwijd tot 1920 zonder meer het belangrijkste anti-epileptische 

geneesmiddel. Tegen de eeuwwisseling was het aanvankelijke enthousiasme voor de 

medicinale therapieën echter al sterk bekoeld en was het tijd voor een minder bevlogen, 

realistische visie. Van de beschikbare geneesmiddelen waren de bromides vooralsnog de 

meest adequate, maar men moest erkennen dat hun werkzaamheid beperkt (niet effectief bij 

zowat 50 % van de patiënten) en van voorbijgaande aard was. Zelfs bij voortgezette 

behandeling keerden bij de meerderheid van de patiënten de aanvallen na verloop van tijd 

terug. Het zou tot na de eerste wereldoorlog duren alvorens de bromiden langzamerhand 

plaats maakten voor een nieuwe categorie van anti-epileptica, de barbituraten (phenobarbital).   

 

3.4.3.2. John Hughlings Jackson: epilepsie wordt definitief een neurologische aandoening 

 

Volgens de meeste medische historici start de moderne epileptologie met het werk van de 

Engelse neuroloog John Hughlings Jackson (1835 – 1911). Zijn betekenis ligt er vooral in dat 

hij als eerste een coherente theorie rond de functionele structuur van het zenuwstelsel 

ontwikkelde, die een sluitende verklaring gaf van de relatie tussen de elektrische oorsprong 

van epilepsieaanvallen (al rond 1849 gesuggereerd door de arts-anatoom Robert Bentley 

Todd) en de zeer verschillende symptomen van de aanvallen.  

Anders dan Todd, die zijn elektrische epilepsie-hypothese onder meer staafde via de 

elektromagnetische experimenten van de natuurkundige Michael Faraday en onderzoek op 

levende proefdieren, kwam Jackson eerder op basis van theoretische afwegingen en 

minutieuze observatie van zijn patiënten tot dezelfde overtuiging: epilepsieaanvallen zijn het 

gevolg van krachtige ontladingen in het brein, een plotse en ongecontroleerde uitbreidng van 

elektrische activiteit . Bij partiële epilepsie blijft die storing beperkt tot een bepaald gebied van 

het brein: de uiterlijke verschijnselen (bv. tijdelijke afasie, het schokken van een arm of een 

been) zijn gelinkt aan de functie van dat specifieke hersengebied. Bij een gegeneraliseerde 

aanval (‘grand mal’) krijgen plots alle hersencellen prikkels door de elektrische ontladingen. 

Jacksons fysiologische epilepsie-definitie uit 1873 is klassiek geworden: “Epilepsy is the name 

for occasional, sudden, excessive, rapid and local discharges of grey matter”. 111 

Epilepsieaanvallen zijn met andere woorden geen symptomen van een of andere psychische 

ziekte, maar horen thuis in de categorie van ‘negatieve’ neurofysiologische verschijnselen.  

                                                
111 J. H. Jackson, On the anatomical, physiological and pathological investigation of epilepsies, London, 
West Riding Lunatic Asylum Medical Reports, 1873, 3, pp. 315-339. 
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Voor Jackson was epilepsie een zeer geschikt studieterrein om de functionele structuur van 

het zenuwstelsel te verklaren. Hij ging uit van een drieledige, hiërarchische structuur met een 

lager, een midden en een hoger niveau. In dit model ‘controleren’ de hiërarchisch hogere delen  

de lagere niveaus. Het hiërarchisch hoogst gelegen deel van het zenuwstelsel is gesitueerd in 

de prefrontale cortex. Het regelt niet alleen de willekeurige, complexe bewegingen, maar is 

ook betrokken bij cognitieve en emotionele functies zoals het nemen van beslissingen of het 

beheersen van impulsen. Als de verstoring te localiseren was in dit hersengebied zou de 

epilepsieaanval zich onder meer manifesteren in de vorm van bewustzijnsverlies. 

Spierkrampen zouden daarentegen veroorzaakt worden door ontladingen op het 

middenniveau van het zenuwstelsel.  

Dankzij de theoretische inzichten van Jackson, die in 1870 ook door de Duitse fysiologen Hitzig 

en Fritsch via elektrische experimenten met honden bevestigd waren, werd epilepsie 

wetenschappelijk niet langer als een psychiatrisch, maar als een neurologisch probleem 

beschouwd. Dat proces verliep evenwel erg langzaam en had vooralsnog weinig gunstige 

consequenties voor de patiënten, hun opvang en behandeling. Als praktiserend arts van het 

‘National Hospital for the Paralysed and Epileptic’ (later ook van het ‘London Hospital’) toonde 

Jackson zich een lauwe aanhanger van epilepsiebehandeling door middel van 

geneesmiddelen (‘drug treatment’). Hij maakte net zoals zijn Londense collega’s wel gebruik 

van de broom-therapie, maar zelf verwachtte hij op termijn meer heil van de mogelijkheden 

van de moderne neurochirurgie.  

 

 

3.4.3.3. Overbevolking van de gestichten/ aparte instellingen voor epileptici 

 

De populatiestijging van de krankzinnigengestichten die onder punt 3.4.2.1. al werd 

aangekondigd zette zich vanaf ca. 1860 in versneld tempo door en kreeg een problematisch 

karakter. In de laatste decennia van de 19de eeuw moesten zowat alle West-Europese en 

Amerikaanse publieke instellingen het hoofd bieden aan ernstige capaciteitsproblemen. Voor 

die continue en soms spectaculaire toename van de gestichtspopulatie waren diverse 

oorzaken aan te geven: de bevolkingsgroei - vooral in de steden, de betere diagnostiek van 

psychiatrische stoornissen en de laagdrempeligheid van de nieuwe gestichten. Gezinnen die 

de zorg voor een geestesziek, gehandicapt familielid niet langer konden/wilden dragen, deden 

in steeds grotere mate een beroep op deze collectieve voorzieningen. Er was verder een 

onmiskenbare toename van de chronische zieken: de steeds schaarsere plaatsen die door 

overlijden of ontslag vrijkwamen raakten snel weer ingenomen. Tenslotte herbergden de 
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gestichten ook een aantal ‘oneigenlijke’, want niet-krankzinnige bewoners: ouderen zonder 

middelen van bestaan, maatschappelijk onaangepasten, mensen met een mentale beperking 

en uiteraard niet-geestesgestoorde epileptici.  

De overbevolking zorgde onvermijdelijk voor een overbelasting van het medische en 

verplegende personeel en voor een daling van de kwaliteit van de verstrekte zorg. Bij gebrek 

aan tijd, personele en financiële middelen namen heel wat gestichten noodgedwongen afstand  

van de arbeidsintensieve morele behandeling en evolueerde men naar een sober 

verzorgingsmodel. De vroegere idealen werden opgegeven samen met de therapeutische 

inspanningen. “Moral therapy declined with large wards of (mostly) chronic patients 

unresponsive to treatment, and a new regime set in. Costs were rising, numbers of patients 

were rising, and cure statistics had dwindled.” 112.   

Vanaf 1860 viel de nadruk steeds meer op aspecten als veiligheid, onderdrukking van onrust, 

bewaking. De gestichten sloten zich letterlijk en figuurlijk in toenemende mate af van de 

buitenwereld. De maatschappij verloor grotendeels haar belangstelling voor en haar kennis 

van de ervaringswereld van de geesteszieke. Het lijdt weinig twijfel dat  instellingsepileptici 

door die mentaliteitsverschuiving en door de blijvend ongunstige prognoses nog meer dan 

vroeger een afgezonderd en vrij perspectiefloos bestaan kenden. 

Zoals hierboven al aangegeven (3.1.4.3.) beschikten heel wat krankzinnigengestichten rond 

1850 al over aparte vleugels voor epilepsiepatiënten: die trend zette zich nog verder in de 

tweede eeuwhelft. Met de oprichting van afzonderlijke instellingen voor epileptici ontstond in 

dezelfde periode een nieuwe vorm van segregratie die nog een eind verder ging. Begin 1860 

ging aan het Londense Queen Square het ‘National Hospital for the Paralysed and Epileptic’ 

open: het was het eerste openbare ziekenhuis waar specifiek zorg verstrekt werd aan mensen 

met neurologische stoornissen. Het ‘National Hospital’ was voorts van kapitaal belang voor de 

ontwikkeling van de moderne epileptologie. Heel wat tenoren van de destijds toonaangevende 

Britse school van neurologen waren lange tijd als arts verbonden aan het ziekenhuis. Als 

medeoprichters van de ‘National Society for the Employment of Epileptics’ (NSEE) lagen ze in 

de jaren 1890 ook aan de basis van de eerste Britse epilepsiekolonie in Chalfont Common. De 

NSEE wilde met deze landbouwkolonie arbeids- en huisvestingskansen scheppen voor 

mensen met epilepsie die wel bekwaam waren om te werken, maar die om medische en 

maatschappelijke redenen niet in het gewone arbeidscircuit aan de slag raakten. 

Arbeidskolonies  voor epileptici waren overigens niet nieuw.  De koploperinstelling, het Duitse 

‘Bethel/ Bielefeld’ werd opgericht in 1867 en zou in de daarop volgende 20 jaar bijna 2500 

epileptici opvangen. Bethel was slechts de eerste van een hele reeks epilepsiekolonies: 

behalve in Duitsland zelf volgden o.m. ook initiatieven in Denemarken, Zweden, Noorwegen, 

                                                
112 G.D. Bowrey, C.J. Smark, “Measurement and the decline of moral therapy,” in: H. Yeatman (H.) 
eds., The SInet 2010 eBook. Wollongong, Australia, SInet University of Wollongong, 2010, p. 174.  
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Zwitserland en Nederland (Heemstede). Vanaf 1891 ( Gallipolis,Ohio) sloeg het idee ook sterk 

aan in de Verenigde Staten: de aanzet en de morele en materiële steun kwamen vaak uit 

religieuze, meer bepaald protestantse hoek.113 .  

Wat België betreft wordt het begrip ‘kolonie’ in de eerste plaats geassocieerd met het vrij 

unieke  model van Geel. De Belgische krankzinnigenwet van 1850 gaf de eeuwenoude Geelse 

gezinsverpleging een juridische erkenning onder de naam “Staatskolonie van Geel voor de 

Vrije Gezinsverpleging van Gemoeds- en Geesteskranken”, in de volksmond ‘De Kolonie’ 

genoemd. Met grootschalige institutionele kolonies in de zin van Bielefeld of Chalfont heeft de 

Geelse vorm van krankzinnigenzorg echter weinig gemeen. Ook elders in België lijkt de piste 

van afzonderlijke werk- en verblijfsinstellingen voor epileptici nooit concreet te zijn geworden. 

Een kritische visie op de idee en de praktische realisatie van de epilepsiekolonies vinden we 

bij Thomas Szasz.114   

 

3.4.3.4   Degeneratietheorieën / Lombroso / de criminalisering van epileptici  

Tegen 1860 hadden bovennatuurlijke verklaringen voor epilepsie (‘de heilige ziekte’) 

plaatsgemaakt voor concepten als ‘degeneratie’ en ‘erfelijke voorbestemming’. De verburge-

rlijkte samenleving stond in het algemeen minder tolerant ten opzichte van afwijkend en/of 

vreemd gedrag en zocht de oorzaken van neuropsychiatrische stoornissen meer en meer in 

de sociale en erfelijke achtergrond van het individu. “The concept of degeneration in 

neuropsychiatric diseases was part of a wider public concern about social desintegration, the 

collapsing state of European cultural identity, and fears that rapid population growth and 

urbanisation among the lower classes would sap national intelligence and morality.”115  Het 

idee dat de maatschappij van binnenuit bedreigd werd door morele achteruitgang 

(degeneratie) werd nu ook gelinkt aan de theorie van de neuropsychopatische voor-

bestemming. Volgens deze opvatting was de aanleg voor bepaalde mentale stoornissen 

(waaronder epilepsie) erfelijk bepaald en leverde een analyse van de psychiatrische 

familiegeschiedenis vaak bewijzen op van een degeneratiepatroon. Volgens de invloedrijke 

Franse alienist Bénédict Morel (1809 – 1873) manifesteerde een latente overgeërfde aanleg 

voor een aandoening zich  in een toenemende fysieke, mentale en morele verslechtering van 

het individu. Per generatie verliep dit degeneratieproces bovendien steeds sneller en heftiger 

en kon ze zelfs uitmonden in een uitsterving van de familielijn. Aanleg voor epilepsie zou zich 

                                                
113 P. Wolf, “Sociocultural History of Epilepsy”, in: C. P. Panayiotopoulos, Atlas of Epilepsies, London, 
Springer, 2010, p. 36.  
114 T. Szasz, Coercion as cure: a critical history of psychiatry, Piscataway, Transaction Publishers, 2009,  
pp. 119-124. 
115 S. D. Shorvon, F. Andermann, and R. Guerrini (eds.), The Causes of Epilepsy: Common and 
Uncommon Causes in Adults and Children, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 1036. 
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in de eerste generatie bv. kunnen manifesteren als een relatief milde uiting van een 

neuropathische afwijking zoals hysterie, in de tweede generatie de vorm aannemen van 

epilepsie, die in de volgende generatie verder afglijdt naar een eindstadium van totale 

dementie of idiotie.116  Morel en zijn volgelingen beschouwden epilepsie als een van de 

symptomen van degeneratie in de neerwaartse spiraal van achteruitgang. Tegen het einde 

van de 19de eeuw werd het concept dat epilepsie in hoge mate erfelijk overdraagbaar was 

slechts door weinig auteurs in vraag gesteld. Shorvon citeert de cijfers van enkele 

epilepsiedeskundigen die dit thema uitgebreid onderzochten:  “Echeverria (1873) reported an 

inheritability rate of epilepsy in 25%, Dejerine (1886) of 66.8%, Binswanger (1899) of 36.3%, 

and Spratling (1904) of 56.0%.”117   

In de degeneratie-theorie werden ‘eigentijdse beschavingsziekten’ als alcoholisme, 

tuberculose en syfilis niet enkel voorgesteld als symptomen van de geestelijke en lichamelijke 

ontaarding, maar ook nog eens uitdrukkelijk naar voor gebracht als veroorzakers van 

krankzinnigheid en criminaliteit.118  Vanuit die redenering was de stap naar de criminalisering 

van epilepsie snel gezet.  In zijn interpretatie van de degeneratietheorie werkte de Italiaanse 

arts en criminoloog Cesare Lombroso (1836 – 1909) dit het verst uit. Volgens Lombroso was 

crimineel gedrag in de eerste plaats terug te voeren op biologische factoren: de rol van de 

omgeving was eerder secundair. Hij stelde dat ongeveer twee derden van de zware criminelen 

‘geboren misdadigers’ waren. Via statistieken, foto’s en metingen van lichamelijke en 

geestelijke kenmerken ontwikkelde Lombroso een typologie van verschillende soorten 

misdadigers.. In hoofdstuk XIV (“Criminels épileptiques”)119 van zijn hoofdwerk L’ uomo 

delinquente besteedt Lombroso een volledig hoofdstuk  aan de bewijsvoering dat criminelen 

en epileptici in hoge mate dezelfde afwijkende karakteristieken vertonen op het vlak van 

fysionomie (dezelfde gelaatstrekken/ schedelvorm), lichamelijke en geestelijke eigenschappen 

en morele gebreken. Lombroso formuleert dit kernachtig: bij epilepsie zijn de morele gekken 

(‘les fous moraux’)  en de geboren criminelen verbonden en versmolten in dezelfde natuurlijke 

familie.120   

Hoewel de meeste denkbeelden van Lombroso nu als achterhaald gelden, heeft zijn 

biogenetische verklaring van criminaliteit wel degelijk een aantal praktische gevolgen gehad: 

zijn invloed was vanaf de jaren 1890 ook merkbaar in België. De figuur van Jules Morel is in 

                                                
116 O. Temkin, The Falling Sickness: a History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern 
Neurology, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1971, p. 366. 
117 S. D. Shorvon, F. Andermann, and R. Guerrini (eds.), The Causes of Epilepsy: Common and 
Uncommon Causes in Adults and Children, Cambridge, Cambridge University Press, 2011,  p. 1036. 
118 J. Tollebeek,  Degeneratie in België, 1860-1940: een geschiedenis van ideeën en praktijken. Leuven, 
2003, pp. 299-320. 
119 C. Lombroso, L’ homme criminel, Paris, Alcan, 1887, pp. 409-446. 
120 Ibidem, p. 409. 
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dit opzicht representatief en interessant . Morel, die van 1886 tot 1896 hoofdgeneesheer was 

in het Gentse Guislain-gesticht en binnen het vakgebied van de gestichts- en gevangenis-

psychiatrie in binnen- en buitenland faam genoot, legde op een bepaald moment zelfs expliciet 

verbanden  tussen epilepsie, erfelijkheid en degeneratie. “It is necessary to consider that 

epileptics, for the most part, are born of parents who transmit an hereditary taint to their 

offspring, and that later on they tend to degeneracy under the influence of other causes, 

especially alcoholism.” 121  

Volgens Morel waren de ouders van deze epileptische kinderen niet in staat om voor hun 

opvoeding en vorming te zorgen en was het de plicht van de overheid om die taak op zich te 

nemen. “The epileptic uncared for is exposed to all kinds of excesses. As he grows older he is 

likely to give way to  habits of intemperance, to immorality, to violent acts; or, as is not 

infrequently the case, to all of these at once. The State must protect its citizens  by removing 

the sickly and the injurious elements from society and providing for them in the interest of the 

public and of those requiring protection.”122  Elders geeft Morel aan dat de zorg voor epileptici 

idealiter best gebeurt in de beslotenheid van een epilepsiekolonie.123   

Lombroso’s ideeën over de erfelijkheid van criminaliteit speelden in België  ook een belangrijke 

rol bij de discussie over de schuldvraag en de gepaste bestraffing van criminele feiten die 

werden gepleegd door geestelijk gestoorden. Minister van justitie Lejeune, die had vastgesteld 

dat het aantal gedetineerden met echte of geveinsde geestelijke aftakeling relatief hoog lag, 

richtte in 1891 een aparte dienst voor mentale gezondheid op. Drie psychiaters, onder wie   

Jules Morel, kregen de opdracht om elk in een tiental gevangenissen de geestestoestand van 

de gedetineerden te onderzoeken. Het luik ‘detectie van geesteszieken in de gevangenissen’ 

(waartoe deze commissie ook de epileptische misdadigers rekende) werd ondanks het gebrek 

aan mankracht zo goed als mogelijk afgerond. De suggestie om aparte faciliteiten voor 

geestonbekwame of ontoerekeningsvatbare delinquenten te creëren zou vanwege het gebrek 

aan een goede institutionele structuur echter pas veel later vorm krijgen.   

                                                
121 W. Letchworth, Care and treatment for epileptics, New York/London, Putman’s Sons, 1899, p. 24. 
122 Ibidem, p. 24. 
123 J. Morel, “The care of epileptics in Belgium”, in: Transactions of the National Association for the study 
of epilepsy and the care and treatment of epileptics, London, Forgotten Books, 2013. (origineel 
gepubliceerd in 1901), pp. 156-158. 
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Hoofdstuk 4 Naar een humanere behandeling: de toepassing van 

                           de nieuwe ideeën in België en meer bepaald in Gent 

Aangezien mijn onderzoek zich afspeelt binnen de Gentse context en heel wat van mijn 

onderzoekspersonen in een Gentse instelling zijn terecht gekomen (zie hoofdstuk 5, punt 

5.2.1), lijkt het me nuttig wat dieper in te gaan op de Gentse situatie en de medici en 

gezaghebbende figuren die in het 19de eeuwse Gent een toonaangevende rol speelden in de 

behandeling en zorg voor epileptici. 

 

4.1   Toestanden en wantoestanden aan het begin van de 19de eeuw 

 

4.1.1    Krankzinnigenzorg  in Gent voor de Franse Revolutie en in de Franse tijd 

 

Tot aan de Franse revolutie kende Gent verschillende instellingen voor geesteszieken, 

meestal gerund door religieuzen. Vooreerst was er het eerder genoemde Sint-Jans hospitaal 

of Sint-Jan Ten Dulle Godshuis aan de Vlasmarkt, dat beschouwd  wordt als het oudste 

dolhuis van West-Europa. Deze instelling werd gesticht rond 1190 en stond tot het einde van 

de 18de eeuw (1797) in voor de opname van zwaar geesteszieke mannen en vrouwen.124   

Daarnaast werd het Geraard de Duivelsteen tussen 1578 en 1623, naast zijn gebruik als 

gevangenis, ook als dolhuis aangewend. Hier werden zowel vrouwelijke als mannelijke 

geesteszieken opgesloten in de kelders van het Steen. Vanaf 1756 en tot in 1828 deed het 

dienst als “mansweesenhuys”, voor de mannelijke patiënten.125 De bewoners werden dan 

overgebracht naar het gewezen Alexianenklooster in het nu verdwenen Schokkebroe(de)rs-

vest.  

In het Alexianenhospitaal waren reeds vanaf 1480 geesteszieken opgevangen door de 

Cellebroeders, en dit tot aan het einde van de 18de eeuw (1798), wanneer de orde werd 

afgeschaft door de Franse overheerser.126 

Voor vrouwelijke geesteszieken was er verder het ‘Weesenhuys’, dat zich sedert het einde 

van de 13de eeuw bezig hield met de opvang van krankzinnige vrouwen. Deze instelling was 

sinds 1605 gevestigd aan de Korte Violettenlei, dichtbij de Zandpoort (in de volksmond 

                                                
124 8 eeuwen Gentse ziekenhuizen, Gent, Universitair Ziekenhuis, 1993, pp.29-31 en F. Van De Putte, 
Het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal in het laatmiddeleeuwse Gent : het vergeten Gentse dulhuis, Gent, 
Universiteit Gent (onuitgegeven masterscriptie), 2007, 2 vol.  
125 Ibidem, pp. 97-98 en P. Vandermeersch (ed.), Psychiatrie, godsdienst en gezag: de 
ontstaansgeschiedenis van de psychiatrie in België als paradigma, Leuven, Acco, 1984,  p. 177. 
126 Ibidem, pp. 177-178 en 8 eeuwen Gentse ziekenhuizen, Gent, Universitair Ziekenhuis, 1993, p. 93. 
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“Zottepoort” genoemd). Tijdens  het Franse bewind veranderde de naam in ‘Hospice des 

femmes aliénées’ of ‘Hospice n°8’. 127  

Tijdens de Franse overheersing werden alle caritatieve instellingen in Gent opgeheven en 

werd het weldadigheidswerk toebedeeld aan twee nieuwe stedelijke instellingen, nl. de 

Commissies van Burgerlijke Godshuizen en de Weldadigheidsbureaus. Om diverse redenen 

en niet in het minst door het wegvallen van de religieuzen, hadden deze instellingen te kampen 

met grote moeilijkheden. Het beheer was slecht en er was gebrek aan personeel en middelen. 

Stilaan kwamen er – net als in de rest van Europa - reacties en tegenstand tegen de 

mensonwaardige toestanden waarin de geesteszieken werden opgesloten en behandeld en 

die veelvuldig in de literatuur werden beschreven (opgesloten in kooien en in  kelders en 

geketend met boeien en dwangijzers, verzorgd door leken zonder medische kennis). 

 Vanaf 1807 werd kanunnik Triest aangesteld voor de armenzorg en de zorg voor 

geesteszieken in Gent, waar hij de aanzet gaf voor tal van veranderingen.  

 

4.1.2     Petrus Jozef Triest en de Broeders en Zusters van Liefde 

 

Petrus Jozef Triest werd  te Brussel geboren op 31 augustus 1760. Hij kwam uit een begoede 

familie. Op 22-jarige leeftijd begon hij zijn priesteropleiding in het grootseminarie te Mechelen 

en in 1786 werd hij tot priester gewijd. In 1797 werd hij tot pastoor benoemd van de Sint-

Pieterskerk te Ronse, maar aangezien Triest weigerde de eed aan de republiek af te leggen, 

moest hij onderduiken. Na het ondertekenen van het concordaat tussen paus Pius VII en   

Napoleon Bonaparte in 1801, werd hij in 1803 overgeplaatst naar Lovendegem, waar hij de 

congregatie van de Zusters van Liefde oprichtte. In 1806 werd Triest door de bisschop van 

Gent voor het leven benoemd tot algemene overste van de Zusters van Liefde.128 

Kanunnik Triest werd een centrale figuur in de Gentse ziekenzorg: hij was niet alleen algemeen 

overste van de Zusters van Liefde, maar hij werd in 1807 ook tot directeur van het 

Bijlokehospitaal (tot 1817) en tot lid van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen te Gent 

benoemd. In datzelfde jaar kreeg hij ook de 12 kleine Gentse godshuizen onder zijn hoede. 

Behalve de Zusters van Liefde stichtte hij drie andere congregaties: de Broeders van Liefde, 

de Broeders van Sint-Jan de Deo en de Zusters Kindsheid Jesu.129   

                                                
127 8 eeuwen Gentse ziekenhuizen, Gent, Universitair Ziekenhuis,1993, pp. 185-188. 
128 Museum Dr. Guislain, Geen rede mee te rijmen. Geschiedenis van de psychiatrie, Sint-Martens-
Latem, Aurelia, 1989,  pp. 73-75. 
129P. Allegaert (ed.), Rede en waanzin: het Museum Dr. Guislain in beeld en tekst. Gent, Museum Dr. 
Guislain, 2001, pp. 47-48. 
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Triests invloed heeft een uiterst belangrijke rol gespeeld  in de vernieuwde opvattingen over 

geestesziekte en de 19de-eeuwse organisatie van de psychiatrie. Hij pleitte ervoor dat de zorg 

voor krankzinnigen aan religieuzen toevertrouwd werd.  Door zijn toedoen werd ‘Hospice n° 8’ 

overgenomen door de Zusters van Liefde en werd het van dan af het “St. Jozefshuis” 

genoemd. Triest werd in 1815 ook verantwoordelijk voor het beheer van de mannelijke 

geesteszieken in het Geeraard de Duivelsteen.130 In datzelfde jaar werden de geesteszieken 

door de Broeders van Liefde  van hun boeien bevrijd en werd een einde gemaakt aan de 

mensonwaardige levensomstandigheden. 

Naast sterke naastenliefde en religieuze motivatie was Triest vooral ook bekommerd om de 

nodige kennis en deskundigheid  bij de behandeling en verzorging van de geesteszieken. 

Daarvoor nam hij contact op met Dr.Joseph Guislain, die met zijn progressieve 

wetenschappelijk-therapeutische inzichten een nieuwe wind kon laten waaien in de 

instellingen.  Guislain werd op zijn voorstel benoemd tot hoofdgeneesheer van de twee 

krankzinnigengestichten van Gent.  Eén van de eerste realisaties van de vruchtbare 

samenwerking van Triest en Guislain was het opstellen van een intern reglement voor de 

krankzinnigengestichten dat in 1829 goedgekeurd werd. Dit reglement vormde de basis voor 

de verdere samenwerking tussen Guislain en de Zusters en Broeders van Liefde (zie voor 

meer info over de inhoud van dit reglement ook 4.2.1 en 4.3.2). 

Kanunnik Triest stierf op 24 juni 1836. 131 

 

 

4.2  Joseph Guislain:  

 van de morele behandeling naar een organisch-neurologische aanpak 
 

4.2.1    Situering en  betekenis van de figuur van Joseph Guislain  

 

Het belang van de figuur van Joseph Guislain in de ontwikkeling van de psychiatrie kan niet 

onderschat worden en situeert zich zowel op  theoretisch-wetenschappelijk gebied, op het 

praktijkdomein als op politiek-wetgevend vlak. 

Joseph Guislain werd geboren te Gent op 2 februari 1797.  Hoewel hij afstamde van een 

welgestelde familie van architecten, besloot hij – tegen de familietraditie in - om geneeskunde 

                                                
130 P. Vandermeersch (ed.), Psychiatrie, godsdienst en gezag : de ontstaansgeschiedenis van de 
psychiatrie in België als paradigma, Leuven, Acco, 1984,  pp. 177-180. 
131 P. Allegaert (ed.), Rede en waanzin: het Museum Dr. Guislain in beeld en tekst. Gent, Museum Dr. 
Guislain, 2001, p. 48. 
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te studeren en schreef hij zich in aan de “Ecole de 

médecine du département de l’Escaut”. Tijdens zijn 

opleiding was hij ook actief als medisch helper in de 

militaire hospitalen van Gent. 132 

Na de oprichting van de Gentse universiteit in 1817 

onder Willem I,  schreef  Guislain zich als één van de 

eersten in aan deze universiteit en volgde hij er de 

medische richting. Hij promoveerde op  22-jarige 

leeftijd (1819)  als doctor in de geneeskunde na de 

verdediging van zijn eindwerk “Les exhalations 

sanguines en général”.133 

Joseph Guislain toonde al heel vroeg veel 

belangstelling voor de verpleging van de 

geesteszieken. Na een stage in een huis voor 

geesteszieken, was hij diep geschokt over de 

mensonwaardige toestand waarin de zieken werden 

behandeld en besloot hij om zich in de psychiatrie te 

gaan specialiseren. 

In 1824 nam hij deel aan een prijsvraag voor het ontwerpen van een instelling voor 

geesteszieken en het jaar daarop werd hij laureaat van een medische prijsvraag uitgeschreven 

door de Provinciale Commisisie voor Geneeskunde van Noord-Holland.134 Zijn ingediende 

verhandeling werd in 1826 in boekvorm uitgegeven met als titel Traité sur  l’aliénation mentale 

et sur les hospices des aliénés135 en kreeg veel internationale belangstelling. 

In 1828 werd Guislain op voorstel van kanunnik Petrus Jozef Triest benoemd tot 

hoofdgeneesheer van de Gentse krankzinnigengestichten. Daarmee werd de start gegeven 

van een intense samenwerking tussen deze 2 pioniers van de moderne psychiatrische 

verzorging in België. Samen stelden ze in 1829 een reglement op voor de verpleging van 

psychiatrische zieken. Dit was het eerste in zijn soort en gaf aan hoe op een humane en 

therapeutisch verantwoorde wijze en met zo weinig mogelijk geweld met ‘de krankzinnigen’ 

moest worden omgegaan. Zij werden beschouwd als zieken. Met diezelfde uitgangspunten 

                                                
132 Ibidem, p. 53. 
133 Ibidem, p. 53. 
134 Ibidem, pp. 54-55. 
135 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 

Hey, 1826, 2 vol. 

Figuur 4.1  Foto Dr. Joseph Guislain ca. 1855 
(Stadsarchief Gent) 
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werd Guislain vanaf 1831 nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving 

rond de inrichting van de psychiatrische instellingen in het nog jonge België.  

In 1835 werd Joseph Guislain hoogleraar aan de Gentse universiteit, tot hij wegens ziekte in 

1858 moest stoppen met lesgeven. Tijdens de daaropvolgende jaren publiceerde hij 

verschillende werken  en rapporten over de toestand van de psychiatrische geneeskunde in 

België.  

Guislain was eveneens actief op politiek vlak en via dit draagvlak probeerde hij om zijn 

voorstellen rond de verpleging van geesteszieken wettelijk ingang te laten vinden. Zo lag hij  

aan de basis van de wet van 1850 op de behandeling van de krankzinnigen in België die hij 

met Edouard Ducpétiaux had opgesteld en die tot 1991 het wettelijk kader zou blijven 

uitmaken.136 In 1848 al was hij tot Gents gemeenteraadslid gekozen en in 1851 herkozen. 

Guislain zetelde ook in de Provincieraad van Oost-Vlaanderen. Onder impuls van Guislain 

keurde de Gentse gemeenteraad de bouw goed van een nieuw psychiatrisch ziekenhuis aan 

de rand van Gent. Het ontwerp van dit nieuwe instituut was van zijn eigen hand en van die van 

de Gentse stadsarchitect Pauli. Het werd in 1857 geopend en “Guislaininstituut” genoemd. Dr. 

Guislain werd er als hoofdgeneesheer verantwoordelijk voor de verzorging van de zieken, 

terwijl de dagelijkse leiding in handen lag van de Broeders van Liefde. 137 
 

Figuur  4.2    Grondplan psychiatrisch centrum Dr. Guislain, litho F. Giele (Collectie Museum Dr. Guislain) 

 

                                                
136 P. Allegaert (ed.), Rede en waanzin: het Museum Dr. Guislain in beeld en tekst. Gent, Museum Dr. 
Guislain, 2001, pp. 67-69. 
137 Museum Dr. Guislain, Geen rede mee te rijmen. Geschiedenis van de psychiatrie, Sint-Martens-
Latem, Aurelia, 1989,  pp. 88-89. 
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Joseph Guislain overleed te Gent op 1 april 1860 en werd begraven op Campo Santo in Sint-

Amandsberg. In 1887 werd voor hem als eerbetoon aan de Begijnhoflaan een monument 

opgericht en in 1986 werd in één van de vleugels van het door hemzelf ontworpen 

Guislaininstituut “het museum Dr. Guislain” geopend dat gewijd is aan de geschiedenis van de 

psychiatrie. 

 

4.2.2    Guislains classificatie van geestesziekten 

 

In zijn Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés (1826) wijst Guislain op 

de moeilijkheid om tot een sluitende en breed aanvaarde classificatie van mentale 

aandoeningen te komen: “on veut les contenir dans le cercle d’ un système nosologique; on 

les groupe; on les classe vainement: toujours la nature franchit nos limites”. 138 

Toch vindt hij zo een poging tot ordening niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk met het 

oog op de meest aangewezen behandeling en eventuele genezing van de geesteszieken. De 

basis voor zo een classificatie ligt volgens hem in het vaststellen van gelijkenissen tussen 

psychische ziekten of van fysisch waarneembare verschillen. Zijn hele carrière lang zal 

                                                
138 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 
Hey, 1826, Tome 1, p. 9. 

Figuur  4.3    Een hospitaalzaal van het Guislaininstituut uit de 19de eeuw (Museum Dr. Guislain) 
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Guislain zowel theoretisch als praktisch bijzonder veel belang hechten aan een nauwkeurige 

observatie en een uitgebreide beschrijving van mentale stoornissen.  

Guislain is allerminst blind voor de valkuilen bij het opstellen en hanteren van classificaties: hij 

waarschuwt bij herhaling voor de gevaren van simplificatie en gebrek aan nuancering. 

Bovendien moet er rekening gehouden worden met de evolutie (verbetering/ 

verslechtering/genezing) van de psychisch zieke of kan de ene aandoening na verloop van tijd 

overgaan in een andere. 

 

4.2.2.1   Vroege inzichten 

 

In zijn vroege werk (zoals de Traité sur l’ aliénation’) toont Guislain zich op het terrein van de 

nosologie (de indeling van de ziekten) duidelijk een aanhanger van de Franse School. Hij 

maakt in navolging van Philippe Pinel, die op zijn beurt steunde op de ideeën van William 

Cullen, een onderscheid tussen vier hoofdklassen van psychische ziekten139: 

1) la mélancholie (bij Esquirol ‘monomanie’) 

2) la manie 

3) la démence (bij Sauvages ‘amentia’) 

4) l’ idiotisme (bij Cullen ‘aangeboren dementie’; bij Esquirol ‘idiotie’)  

 

Melancholie valt te onderscheiden van de andere psychische ziekteklassen doordat de 

waanzin (le délire) gecontreerd is op één exclusief object of aspect: Guislain geeft daarom de 

voorkeur aan Esquirols benaming ‘monomanie’. 

Die fixatie kan bijvoorbeeld gericht zijn op een abnormaal lage waardering voor de eigen 

persoon (zwaarmoedigheid/ spleen/ zelfmoordgedachten) of voor de menselijke soort in het 

algemeen (misantropie) , een obsessie voor het bovennatuurlijke (religieuze monomanie), enz.   

Bij de manieën onderscheidt Guislain net zoals Pinel twee grote subklassen: de ‘manie avec 

délire’, waarbij de cognitieve functies zwaar verstoord raken en de ‘manie sans délire’, waarbij 

het redeneervermogen van de patiënt niet aangetast wordt. Guislain gebruikt vaak de termen 

‘(non) agités’ of ‘(non) excités’ om die gedragsverschillen aan te geven. 

In het geval van dementie is de geheugenfunctie ernstig aangetast (behalve voor sommige 

gebeurtenissen uit een ver verleden) en is de patiënt niet meer in staat om gevoelssensaties 

te duiden of coherent te redeneren en te handelen. Guislain vermeldt expliciet de 

ouderdomsdementie als verschillend van accidentele dementie. 

                                                
139 Ibidem, Tome1, pp. 10-21. 
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Het gedrag van idioten vertoont een sterke verwantschap met dat van dementen, maar terwijl 

dementie zich pas manifesteert in een latere levensfase is idiotie een aangeboren afwijking. 

De idioot brengt zijn hele leven door in een soort toestand van permanente kindsheid, waarbij 

de zintuigen slechts een rudimentaire ontwikkeling kennen en nauwelijks impulsen doorsturen 

naar de hersenen. Guislain onderscheidt twee varianten: waar bij imbeciliteit nog sprake is van 

-  weliswaar beperkte - intellectuele vermogens, ontbreken die volledig bij de zogeheten ‘idiotie 

proprement dite’. 

Guislain maakt in de Traité niet expliciet duidelijk of epilepsie een specifieke plaats inneemt 

binnen dit vierdelige classificatiemodel.  

Uit zijn later werk – onder andere de Recherches statistiques140 - valt echter af te leiden dat hij 

epilepsie beschouwt als een aandoening die zelden voorkomt in haar ‘zuivere vorm’, dit wil 

zeggen los van psychische ziekten (‘épilepsie sans aliénation’). Bij het overgrote deel van de 

epilepsielijders gaat de aandoening echter gepaard met een benoemde psychische ziekte. De 

hoofd- en subklassen van de hierboven geschetste nosologie zijn herkenbaar. Guislain en 

Ingels vermelden in hun statistieken bv. ‘épilepsie et délire hallucinatoire’, ‘épilepsie et 

démence’, ‘épilepsie et simplicité, imbécilité, idiotie’ en ‘épilepsie et manie’.  

 

4.2.2.2   Van een zuiver theoretische naar een pragmatische classificatie 

 

De beschrijving en de classificatie van psychische aandoeningen blijft Guislain ook zijn hele 

verdere leven intensief bezighouden: hij stelt zijn visie bij en ontwikkelt een aantal nieuwe 

inzichten. Het gaat overigens niet om een puur wetenschappelijke interesse – Guislain was 

ook internationaal een zeer gerespecteerde academicus – maar evenzeer om de praktische 

consequenties die hij vanuit het theoretische model trekt op het vlak van behandeling, 

accommodatie, geneesbaarheid enz. 

Het zou te ver leiden om die evolutie in zijn denken uitgebreid te analyseren. Het is echter wel 

zinvol om wat langer stil te staan bij de classificatie die Guislain voorstelt in zijn Leçons orales 

uit 1852.141  Anders dan in de Traité betreft het hier geen indeling van de geestesziekten, maar 

van de geesteszieken. De classificatie in de Leçons orales is een weergave van Guislains 

plannen met betrekking tot de nieuwe Gentse inrichting voor mannelijke aliénés.  

                                                
140 J. Guislain, Recherches statistiques faites dans les établissements d'aliénés à Gand: ou Rapport sur 
les exercices de ces institutions,Gent, Gyselynck, 1853, 123 p.. 
141 J. Guislain,  Leçons orales sur les Phrénopathies ou Traité théorique et pratique des maladies 
mentales, Gent, Hebbelynck, 1852, Volume 3, Trente-cinquième leçon, pp. 382-384. 
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De voorgestelde indeling telt ditmaal zes klassen: in vier ervan is sprake van epileptische 

patiënten. Op basis van hun ziektebeeld (onvoorspelbare en oncontroleerbare aanvallen) en 

de ongunstige genezingskansen kwamen epileptici in de visie van Guislain en zijn tijdgenoten 

slechts bij uitzondering terecht in de klassen I (de herstellenden) en II (de ‘rustige’ 

geesteszieken). De classificatie op zich en de aanvullende toelichting van Guislain maken wel 

duidelijk dat de positie van epileptici binnen de instelling niet de meest benijdenswaardige was. 

Guislain onderscheidt de volgende klassen van patiënten: voor elk van die klassen waren 

afzonderlijke afdelingen voorzien. 

 

I. Herstellende geesteszieken (aliénes convalescents) of patiënten op weg naar herstel; 

patiënten met een periodiek terugkerende geestesstoornis, maar afgezien van de ziekte-

intervallen lucide, wel gebrekkig, bedlegerig 

II. Rustige geesteszieken (aliénés paisibles): rustige patiënten zijn te vinden onder   

- de melancholici 

- de extatische geesteszieken 

- de maniakken 

- de krankzinnigen 

- de hallucinanten 

- de dementen 

- de imbecielen 

Guislain somt enkele voorwaarden op om op de ‘rustige afdeling’ te mogen verblijven: 

- zich niet overgeven aan fysieke gevechten en/of verbale ruzies 

- zijn (instellings)kledij niet verscheuren 

- zich ’s nachts behoorlijk gedragen in de slaapzalen 

- voldoende intelligentie hebben om zich te onderwerpen aan een ‘verstandige 

discipline’. 

III. Onrustige/ gekwelde geesteszieken (aliénés agités) zoals 

- angstige, wanhopige melancholici  

- geesteszieken met zelfmoordneigingen, rusteloze ‘wandelaars’, grimassenmakers 

etc. 

- veel pratende, beschuldigende, zingende maniakken 

- hyperkinetische en opvliegende hallucinanten  

- incoherente, gejaagde of angstige dementen 

-  kwaadwillige, ongezeglijke imbecielen 
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-  degenen die met lange intervallen getroffen worden door epilipepsie (“ceux qui 

sont frappés d'épilepsie à de longs intervalles”). 

IV. Onstuimige/ baldadige geesteszieken (aliénés turbulents, destructeurs)  

Het gaat om geesteszieken die aangetast zijn door ‘melancholische razernij’, patiënten 

die erg voortvarend reageren, twisten/vechten, meubilair vernielen, hun kledij 

verscheuren, verraderlijk of wraakzuchtig zijn, aan woedeaanvallen lijden. Guislain 

vermeldt in deze klasse ook moorddadige patiënten en de stompzinnige, bezetene, 

onstuimige en razende epileptici (“les épileptiques stupides, maniaques, turbulents, 

furieux”). 

V. De dementen (les déments)  

Deze klasse omvat de geesteszieken die een grote verzwakking van hun intellectuele 

capaciteiten hebben ondergaan, voor een groot deel hun energie verloren hebben, 

maar toch nog een zekere werkgeschikheid behouden hebben. Hierbij rekent Guislain 

de imbecielen, de idioten en de epileptici die noch maniakaal noch onzindelijk zijn 

(“ les épileptiques non maniaques et non gâteux”). 

VI. De onzindelijken (“les gâteux”) 

Het betreft hier in de eerste plaats geesteszieken die de lichamelijke zindelijkheid 

verwaarlozen en aan incontinentie lijden. Guislain vermeldt ook expliciet de verlamde 

patiënten en de onzindelijke imbecielen, idioten en epileptici (“les épileptiques 

gâteux”). 

 

Als je de vergelijking maakt met zijn visie in de Traité sur l’ aliénation mentale (1826)  - dus 

nog voor zijn aanstelling tot bijzonder geneesheer van de twee Gentse instellingen voor 

krankzinnigen -  baseert Guislain zijn indeling niet langer op de theoretische (nosografische) 

aard van de psychische ziekte. Zijn nieuwe classificatie omschrijft hij zelf als praktisch en 

empirisch. Zij is gebaseerd op de schadelijke/gunstige invloed die de gealiëneerden 

wederzijds op elkaar kunnen uitoefenen. ”Partout on sent la nécessité de suivre une division 

basée sur les influences favorables ou défavorables que les aliénés peuvent se transmettre 

l'un à l'autre” 142  

De consequenties op het vlak van de plaatsing van de epileptici komen aan bod onder punt 

4.5.     

 

                                                
142 J. Guislain,  Leçons orales sur les Phrénopathies ou Traité théorique et pratique des maladies 
mentales, Gent, Hebbelynck, 1852, Vol. 3, Trente-cinquième leçon, p. 381. 
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4.2.3     Guislains visie op epilepsie en de behandeling van epileptici 

 

4.2.3.1 De plaats van epilepsie binnen Guislains classificatiesysteem 

 

Hoewel Guislain geen aparte publicatie gewijd heeft aan het thema epilepsie, komt het 

onderwerp wel regelmatig – zij het fragmentair - aan bod in zijn publicaties. Daar was ook alle 

aanleiding toe, want volgens de statistieken van de gestichtsbewoners (zie punt 4.4.2 ) kwam 

de diagnose epilepsie vrij vaak voor als ‘medefenomeen’ of complicerende factor van (andere) 

geestelijke aandoeningen. In zijn publicaties heeft Guislain er herhaaldelijk op gewezen dat 

waanzin (‘aliénation mentale’)  opvallend vaak gepaard gaat met zenuwziekten (‘les maladies 

nerveuses’). Tot deze ziektengroep rekent hij behalve epilepsie bv. ook hysterie en hyper-

seksualiteit (nymfomanie of satyriasis). Epilepsie neemt in dit opzicht een prominente plaats 

in: “L’ epilepsie doit se trouver  à la tète des affections nerveuses qui accompagnent le 

désordre de l’esprit”.143  Hij ziet ook een parallelisme in de oorzaken: zo kan ‘frayeur’ (angst/ 

afgrijzen) zowel aan de basis liggen van krankzinnigheid als van epilepsie en kunnen manie 

en epilepsie allebei leiden tot imbeciliteit.144  

Guislain beschrijft epilepsie dus niet als een aparte psychische stoornis of als een sub-vorm 

van een van de vier hoofdklassen van zijn classificatie. Epileptische aanvallen komen in 

mindere mate voor bij melancholici, maar zijn daarentegen zowel bij de geagiteerde manische 

patiënten als bij de idioten vrij frequent aanwezig. 

 

In zijn plannen voor het nieuwe hospitaal145  heeft Guislain zijn indeling in zes klassen van 

psychische ziekten geconcretiseerd m.b.t. de bezettingsgraad van de respectieve afdelingen. 

Hij gaat er van uit dat de instelling zal starten met ongeveer 300 zieken, als volgt te verdelen: 

 

 

 

 

 

                                                
143 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 
Hey, 1826, vol. 2, p. 331. 
144 Ibidem, p. 38. 
145 J. Guislain,  Leçons orales sur les Phrénopathies ou Traité théorique et pratique des maladies 
mentales, Gent, Hebbelynck, 1852, Volume 3, Trente-cinquième leçon, p. 386. 
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A. Aliénés convalescents, cas douteux; infirmes                                                     25 

B. Aliénés tranquilles , mélancoliques , maniaques tranquilles, délirants, suicideurs, etc      60 

C. Aliénés agités, maniaques                                                                                                 55 

D. Maniaques turbulents, furieux, épileptiques                                                                      10 

E. Imbéciles, déments, idiots, épileptiques non gâteux                                                       115 

F. Aliénés épileptiques, paralysés gâteux                                                                              35 

Totaal                                                                                                                                   300 

 

 

Het door hem voorspelde grote aandeel van patiënten met een bepaalde vorm van epilepsie -  

vooral in de groepen E (imbecielen, dementen en idioten) en F (senielen) – springt in het oog. 

Aan de hand van de statistische patiëntengegevens voor de periode 1850 - 1880 (Guislain – 

Ingels) kunnen we nagaan of en in welke mate deze prognose klopt met de effectieve 

diagnoses (zie bijlage 1). 

  

4.2.3.2    Een ernstige aandoening / degeneratietheorieën / epilepsie en criminaliteit 

 

Op verschillende plaatsen in zijn werk maakt Guislain duidelijk dat hij epilepsie beschouwt als 

een complexe en lastig te behandelen ziekte. Op zichzelf beschouwd is epilepsie volgens hem 

al een ernstige aandoening, omdat ze de intellectuele vermogens aantast: “elle abolit la 

mémoire, éteint l’ imagination, prive l’ homme de ses passions’, le rend lent dans toutes ses 

décisions, et porte de funestes coups aux muscles de la vie de relation; la paralysie, comme 

on sait, en est souvent le résultat.” 146 Vanuit het oogpunt van de genezing van de geesteszieke 

noemt Guislain epilepsie de meest funeste complicatie: “elle résiste, non seulement à tous les 

moyens imaginables, mais, ce qui est plus facheux, détermine encore l’incurabilité de la folie 

à laquelle elle se trouve jointe, et rend l’existence de l’aliéné, on ne peut plus misérable” 147. 

Met Pinel, Esquirol en anderen is Guislain het eens dat geesteszieken die ook aan epilepsie 

lijden meestal onbehandelbaar zijn.  

 We kunnen hierbij de kanttekening maken dat Guislain als arts ongetwijfeld vooral 

geconfronteerd werd met de zwaardere verschijningsvormen van epilepsie (frequente en 

veralgemeende aanvallen). Het fenomeen van de partiële aanvallen (zoals de Jackson-

epilepsie) kreeg pas na Guislains dood een betere wetenschappelijke verklaring. Voorts 

                                                
146 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 
Hey, 1826, vol 2, p. 332. 
147 Ibidem, p. 332. 
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moesten Guislain en zijn tijdgenoten erkennen dat de beproefde of experimentele 

behandelingsmethoden weinig succesrijk waren bij epileptici (zie punt 4.3 Behandelings-

methoden). Het zou nog tot diep in de 20ste eeuw duren alvorens efficiëntere geneesmiddelen 

en verantwoorde medische ingrepen een positieve kentering brachten. 

Al bij al laat Guislain zich - vooral in zijn latere levensjaren - vrij pessimistisch uit over de kans 

op verbetering in de geestelijke toestand van epileptici, laat staan op een volledige genezing 

en re-integratie in de maatschappij. 

Opvallend zijn ook zijn opmerkingen over het potentiële gevaar van (agressieve) epileptici voor 

zichzelf, voor de medebewoners en voor het personeel van de inrichting. 

Guislain probeerde in dit verband ook een antwoord te vinden op de vraag of epileptici op basis 

van die potentiële of reële risico’s een speciale patiënten-status moesten krijgen en of het 

opportuun was voor om voor hen aparte vleugels of andere instellingen te voorzien. 

De complexe problematiek van de sequestratie van epileptici wordt apart besproken onder 

punt 4.5. 

 

 

4.3    Behandelingsmethoden geesteszieken in de Gentse instellingen 

  met focus op toepassing bij epileptische patiënten 

 

4.3.1    Algemeen 

 

De theorie en de praktijk van de beginnende psychiatrische wetenschap vormden voor een 

sociaal bewogen aliënist als Guislain zonder twijfel een samenhangend en onlosmakelijk 

verbonden geheel.  

In zijn ‘rollen’ als hoofdgeneesheer in de Gentse psychiatrische instellingen, universitair docent 

en bijzonder actief lid van verscheidene medische genootschappen en overheidscommissies 

manifesteert Guislain zich als een theoreticus van formaat. Hij toont zich op de hoogte van 

vroegere en actuele inzichten binnen zijn vakgebied, neemt daartegenover kritisch en 

genuanceerd positie in en levert ook zijn persoonlijke bijdrage aan de theorievorming van de 

nog prille psychiatrie. 

Tezelfdertijd valt – in zowat al zijn publicaties - op dat die wetenschappelijke onderzoeksdrang 

consequent gepaard gaat met een op zijn minst even grote aandacht voor de praktische 

toetsing (en eventueel ook bijsturing) van de door hem of anderen gepresenteerde theorieën. 

De praktijk is voor hem overigens meer dan enkel een toetssteen voor de theoretische 
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concepten: de (positieve en negatieve) ervaringen op het terrein vormen de aanzet voor 

nieuwe opvattingen en visies. 

Die houding (streven naar een optimale verhouding tussen theorie en praktijk) is duidelijk 

herkenbaar in Guislains beschrijvingen van de behandelingsmethoden voor psychische 

aandoeningen. 

Als aanhanger van de morele therapie – een constante in zijn hele loopbaan -  formuleert 

Guislain een aantal basisprincipes die volgens hem algemeen toepasbaar zijn voor de 

behandeling van alle categorieën van psychische aandoeningen. Dergelijke elementen die het 

genezingsproces van de geesteszieke kunnen bevorderen zijn 

 het organiseren van orde en regelmaat in het dagelijkse leven binnen de instelling 

 aandacht voor netheid en persoonlijke hygiëne 

 aandacht voor een gezonde en gevarieerde voeding, eventueel aangepast aan de 

aard van de aandoening  

 het verzekeren van voldoende rust en kalmte voor de patiënt. Eenmaal opgenomen 

moet hij/zij  voldoende tijd krijgen om te genezen, ook al gaat dit in tegen de bezoek- 

of ontslagwensen van de familie. 

Guislain benadrukt hoe belangrijk het is dat de geesteszieke opnieuw zelfrespect en een 

positieve eigenwaarde krijgt. Parallel daaraan lopen zijn inzichten rond de positie van het 

medische en het verzorgende personeel van de psychiatrische instellingen. 

  

 

4.3.2    Rol en houding van verzorgers t.o.v. de patiënten 

 

De mensonterende wantoestanden in het Geeraard de Duivelsteen waarover Guislain met 

verontwaardiging schrijft in zijn Traité sur l’ aliénation’ hebben ertoe geleid dat hij zich energiek 

heeft ingezet voor een menswaardige en respectvolle omgang met geesteszieken. De 

kernpunten van die humanitaire benadering zijn onder meer terug te vinden in het Reglement 

van de krankzinnigengestichten der stad Gent  dat hij samen met kanunnik Triest tot stand 

brengt in 1829.  

De menslievende behandeling houdt onder meer in dat het verzorgend personeel de 

geesteszieke met respect en zonder strengheid, vrees of wraakzucht moet benaderen. Ze 

mogen niet spotten met de eigenaardigheden van de patiënten of hun toestand bespreken met 

buitenstaanders. Het gebruik van (beperkt) geweld is enkel toegestaan ln geval van nood. 
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De verzorgers moeten de patiënten waardig behandelen en hen aanzetten om deel te nemen 

aan de verschillende vormen van arbeidstherapie die in het gesticht georganiseerd worden. 

Al deze humanitaire daden moeten er toe bijdragen om de mentale pijn die aan de basis ligt 

van de psychische ziekte te verzachten.  

Aangezien het verzorgende personeel meestal een nog nauwere band met de geesteszieke 

zal hebben dan de behandelende arts is het belangrijk om het vertrouwen te winnen van de 

patiënt. Het reglement vermeldt als bijkomend voordeel dat de verzorgers op die manier nuttige 

informatie kunnen rapporteren aan de geneesheer. 

 

4.3.3    Morele of geestelijke behandelingsmethoden  

 

Omdat nogal wat van mijn onderzoekspersonen gedurende lange periodes opgenomen 

werden in het ‘Hospice Guislain’ (zie punt 5.2.1), lijkt het me interessant wat dieper in te gaan 

op de  behandelingen die ze daar mogelijkerwijs hebben gekregen.   

Guislain hechtte in de eerste plaats veel belang aan psychische behandelingsstrategieën:148 

het gebrek aan duurzaam succes van de talrijke medische en/of medicinale middelen 

waarmee geëxperimenteerd werd, zal hem in die overtuiging hebben gesterkt. Hij was ervan 

overtuigd dat de oorzaken van psychische ziekten meestal van psychische aard waren, maar 

onderschatte anderzijds de onderlinge samenhang tussen het lichamelijke en het mentale niet. 

Hij paste in de praktijk bij zijn patiënten dan ook een zeer ruime mix van behandelings-

methoden toe.  

Bij de morele therapie onderscheidde hij zelf onder meer volgende behandelingsmethoden:  

 

 Vormen van ontspanning/ ‘bezigheden’/arbeidstherapie (les distractions) 

Guislain vond  het in de eerste plaats cruciaal dat de patiënt de tijd kreeg om zijn zenuwen 

te laten rusten en afleiding vond door allerlei vormen van ontspanning of ‘bezigheden’. 

Arbeidstherapie was voor Guislain het belangrijkste element van de morele 

behandelingsmethode. De bezigheden van de geesteszieken moesten wel aangepast zijn 

aan de aard van de aandoening en aan de specifieke gezondheidstoestand van de patiënt. 

Guislain waarschuwde in de Leçons orales wel voor een valkuil van deze methode en 

bracht daarbij de epileptici ter sprake. Het was niet denkbeeldig dat werkbekwame, maar 

weinig mondige geesteszieken in sommige omstandigheden al te gemakkelijk ingescha-

                                                
148 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 

Hey, 1826, vol 1, p.252 en volgende. 
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keld zouden worden als goedkope arbeidskrachten. In de inrichtingen die werkten met een 

forfaitair vergoedingssysteem was er volgens hem een tendens om te besparen op het 

bewakingspersoneel (‘le personnel des gardiens’): in plaats van 1 bewaker per 10 

geesteszieken was er in sommige gestichten maar 1 bewaker per 50 patiënten aanwezig. 

Indien het beheer van de instelling daarin tekortschoot en de betaling van het personeel 

bijvoorbeeld onvoldoende gereglementeerd was, bestond het gevaar dat sommige 

groepen van gestichtsbewoners daarvan de dupe werden. Met name epileptici en 

genezenden zouden volgens Guislain de eerste slachtoffers zijn van een vorm van 

economische uitbuiting: “On charge les épileptiques, les convalescents, des travaux les 

plus rudes et souvent au préjudice de leur santé physique et morale.”   

Daarnaast kon ook lichaamsbeweging (‘les exercices du corps’) heilzaam zijn : in de eerste 

plaats wandelingen, denk bv. aan de binnentuin die hij hiervoor in zijn Hospice voorzag en 

eventueel ook wandelingen buiten de instelling, maar dan alleen voor de ‘rustige’ patiënten. 

Verder geloofde hij ook in het nut van  behendigheidsspelletjes en turnoefeningen, al bleek 

het niet altijd makkelijk de patiënten hiertoe te bewegen.  

Een andere vorm die verstrooiing kon bieden waren geestelijke of culturele inspanningen: 

dans, muziek (er werd een eigen fanfare opgericht in het gesticht), toneelopvoeringen, 

kaartspelletjes, domino’s,…. Bij dergelijke onspanningsmogelijkheden moest er wel over 

gewaakt worden dat de patiënten zich niet teveel zouden opwinden. 

 Middelen die inwerken op de verstandelijke functies en de verbeelding 

Deze methode bestond erin ofwel via rationele argumenten de patiënt te proberen 

overtuigen van zijn vergissing149 ofwel de patiënt “aanvankelijk te bevestigen in zijn 

waandenkbeeld, om dan vervolgens, gradueel, onmerkbaar, via een list, te proberen hem 

van dit waandenkbeeld te bevrijden”.150 

 Middelen die inwerken op de ‘passies van het gemoed’ (aangename en onaangename). 

Een eerste vorm was het opwekken van woedeaanvallen. De idee achter deze 

behandelingsstrategie was dat – vooral in het geval van een manische aandoening - het 

vanuit het oogpunt van genezing beter was om de patiënt een bijzonder hevige aanval te 

laten ondergaan dan de psychische ziekte eindeloos te laten voortsluimeren.  

Guislain lijkt een heel eind mee te gaan in deze redenering (een van de denkbeelden van 

zijn mentor Philippe Pinel), zij het met de nodige reserves. In deel 3 van zijn Leçons orales 

                                                
149 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 

Hey, 1826, vol. 1, p. 294 e.v. 
150 Museum Dr. Guislain, Geen rede mee te rijmen. Geschiedenis van de psychiatrie, Tielt, Lannoo, 

2012,  p. 65. 
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citeert hij het geval van een 48-jarige manisch–epileptische vrouw, die na het slaan van 

een andere vrouw voor 24 uren opgesloten werd in een isoleercel. Per vergissing ging er 

een extra halve dag voorbij alvorens zij de cel kon verlaten. Zij was daardoor in alle staten, 

kreeg een hevige woedeuitbarsting gevolgd door een epileptische aanval, die niet minder 

dan drie dagen duurde. Vreemd genoeg kwamen de convulsies, die zich tot dan bijna 

dagelijks manifesteerden, niet meer voor na deze woedeaanval: “la malade en fut 

débarrassée, mais elle demeura toujours une pensionnaire excessivement difficile.” 151 De 

vraag was volgens hem vooral of je conclusies kon trekken uit al bij al erg geïsoleerde 

gevallen. 

De tegenovergestelde mogelijkheid was het opwekken van aangename gevoelens, die 

therapeutisch niet alleen rustgevend werken, maar ook het vertrouwen van de patiënt in 

de arts stimuleren. Ook het ervaren van liefde en seksualiteit werd beschouwd als een 

factor die een  gunstige invloed kon hebben op het genezingsproces. 

  

4.3.4    Fysische (of medische) behandelingsmethoden 

 

Wat de materiële of medische behandelingswijzen betreft maakte Guislain in zijn Traité sur 

l’aliéntion mentale (1826) een onderscheid tussen vijf soorten van middelen: middelen die 

inwerkten op het systeem van de hersenzenuwen (narcotica), middelen die inwerkten op het 

darmkanaal,  middelen die inwerkten op de huid, het afnemen van bloed en stimulerende en 

tonische middelen. Daarnaast bespreekt Guislain ook enkele andere middelen waarvan de 

werkingswijze nog onvoldoende bekend was of waarmee hij zelf experimenteerde. We 

beperken ons hier tot de methodes die gebruikt werden bij de specifieke behandeling van 

epilepsie en waarover we in zijn werk uitlatingen konden vinden over het nut en de effectiviteit 

of ineffectiviteit ervan.  

 

  Middelen die inwerkten op het hersenzenuwstelsel: narcotica  

Het gaat hier meer bepaald om een uitgebreide reeks van verzachtende of verdovende 

middelen (‘sédatifs narcotiques’). Doorheen de hele negentiende eeuw vormen deze 

geneesmiddelen de basis voor de medische component van de behandeling van de meest 

                                                
151 J. Guislain,  Leçons orales sur les Phrénopathies ou Traité théorique et pratique des maladies 
mentales, Gent, Hebbelynck, 1852, Volume 3, Trente-cinquième leçon, p. 480. 
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diverse psychische aandoeningen. “Les médicaments prescrits contre les maladies mentales 

proprement dites, sont surtout tirés de la classe des narcotiques.”152  

Zoals hierboven vermeld vat Guislain epilepsie op als een zenuwaandoening. Hij 

karakteriseert zenuwpatiënten als extreem gevoelig voor externe prikkels. “ Les objets les plus 

simples, les plus ordinaires se grossissent dans leur imagination; la moindre variété dans la 

température de l’air, le bruit le plus léger, une nouvelle tant-soit-peu inattendue les met en 

agitation. Le cerveau étant dans une action continuelle est incapable de repos; il absorbe , à 

lui seul, l’ énergie de tous les autres organes; si même ces malades dorment, leur sommeil est 

agité”.153 Bij epilepsielijders was het volgens hem zaak om prikkels zoveel mogelijk te 

vermijden en de agitatie terug te dringen. Narcotica werden dan ook in ruime mate aangewend 

als rust- en slaapbevorderende middelen. Guislain bespreekt in zijn werken onder meer de 

effecten van narcotica als opium, bilzekruid (hyosciamus niger), kamfer, vingerhoedskruid 

(digitalis purpurea), doornappel (datura stramonium), valeriaan en belladonna of wolfskers.  

Vooral met dit laatste middel – in poedervorm en vloeibare vorm -  heeft Guislain vrij uitgebreid  

geëxperimenteerd op aanbeveling van enkele praktijkartsen. De Duitse psychiater Munch 

beschouwde belladonna als een excellente remedie wanneer een manische stoornis gepaard 

ging met epilepsie. De Franse trappistenpater-arts Pierre Jean Corneille Debreyne (1786 – 

1867) ging zelfs zo ver dat hij belladonna beschouwde als een quasi-onfeilbaar middel voor 

de behandeling van epilepsie (bijvoorbeeld in Des vertus thérapeutiques de la belladonne uit 

1852). Guislain heeft het belladona-extract – bereid volgens de formule van pater Debreyne - 

met enig succes toegepast bij epilepsie in zijn zuivere vorm. In zijn Leçons orales 154 heeft hij 

het over verscheidene personen bij wie, na toedoening van deze agens, de convulsieve 

aanvallen veel minder heftig werden en minder snel terugkeerden. Echte  genezingen heeft hij 

echter nooit bekomen. De vastgestelde effecten van de belladona-behandeling (minder 

intense en minder frequente aanvallen) werden volgens Guislain bevestigd door de 

waarnemingen van dokter Frédéricq uit Kortrijk, die eveneens op grote schaal 

experimenteerde met dit middel. Guislain paste belladona ook toe bij manische patiënten met 

epilepsie: hier waren de resultaten evenwel veel minder positief. Af en toe was er weliswaar 

een vertraging in de terugkeer van de aanvallen of een substantiële vermindering van de 

intensiteit van de convulsieve symptomen  Meer dan eens stelde Guislain echter een 

                                                
152 B. Ingels, Recherches statistiques faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) pendant 
la période décennale de 1853 à 1862. Gent, Hebbelynck, 1867, p. 147.  
153 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 
Hey, 1826, vol 1, p. 344. 
154 J. Guislain,  Leçons orales sur les Phrénopathies ou Traité théorique et pratique des maladies 
mentales, Gent, Hebbelynck, 1852, Volume 3, Trente-cinquième leçon, p. 142. 
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verergering van de psychische toestand van de patiënt vast, vooral wanneer de intelligentie al 

verzwakt was: “le remède a semblé favoriser le passage de la manie à la démence. Dans 

d'autres situations, il augmentait le malaise et le mécontentement’.155  Guislain pleitte dan ook 

voor nieuw onderzoek naar de eigenschappen van belladona en naar de meest aangewezen 

bereidingswijze van het middel. Hij vond het hoe dan ook belangrijk om grondig en 

gevalsgewijs te bekijken wanneer toediening opportuun was. Ook Guislains opvolger dokter 

Ingels maakte blijkbaar nog vrij frequent gebruik van dit narcoticum: “Nous avons soumis à 

l'action de ce médicament presque tous nos épileptiques”. Vaak gebeurde dit in combinatie 

met zinkoxyde en sulfaat van ammoniakaal kopersulfaat. Ondanks de veelvuldige toepassing 

bleven positieve resultaten echter uit: “nous n'oserions pas affirmer que cette médication nous 

ait procuré un seul cas de succès.156  

Valeriaan was een ander middel waarvan Guislain in zijn Leçons orales157 aangaf dat het toen 

nog altijd door verscheidene artsen aanbevolen werd wanneer een manische stoornis 

samenging met epileptische aanvallen. In zijn Phytobasanos (1592) claimde de arts/ botanicus 

Fabio Colonna dat hij dankzij de inname van valeriaanwortel in poedervorm zijn eigen 

epilepsieaanvallen had kunnen genezen. Latere verslagen van andere onderzoekers 

bevestigden de effectiviteit van dit anti-convulsief middel en in de late 18de en vroege 19de 

eeuw werd valeriaan door velen beschouwd als de best beschikbare behandeling voor 

epilepsie volgens M.J. Eadie in  “Could valerian have been the first anticonvulsant”. Guislain 

erkende dat er een zeker heilzame werking uitging van dit medicijn, zij het lang niet in alle 

gevallen. Welk bestandsonderdeel precies verantwoordelijk was voor dit effect bleef echter 

onduidelijk en Guislain benadrukte dat het belangrijk was om meer zekerheid te krijgen over 

de juiste dosering en de meest geschikte wijze van toediening.158 

Een ander middel dat tot 1850 vrij courant in de homeopatische behandeling van zenuwziekten 

gebruikt werd was ammoniakaal kopersulfaat. Op een bijeenkomst van de ‘Société de 

médecine de Gand’ op 4 augustus 1846 besprak dr. Stockman een specifiek geval waarbij hij 

een driejarig kind van 3 van epilepsie genezen zou hebben door middel van ammoniakaal 

kopersulfaat. Het relaas van Stockman, waarin hij uitdrukkelijk verwees naar de inzichten van 

de grondlegger van de homeopathie Samuel Hahnemann, gaf blijkbaar aanleiding tot een vrij 

hevige discussie binnen de Société. Naast bedenkingen over de werkzaamheid van 

                                                
155 Ibidem, p. 142. 
156 B. Ingels , Recherches statistiques faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) pendant 
la période décennale de 1853 à 1862. Gent, Hebbelynck, 1867, pp. 148-149. 
157 J. Guislain,  Leçons orales sur les Phrénopathies ou Traité théorique et pratique des maladies 
mentales, Gent, Hebbelynck, 1852, Volume 3, Trente-cinquième leçon, p. 143. 
158 Ibidem, p. 143. 
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homeopathie uitten verscheidene leden ook twijfels dat het werkelijk om een epileptische 

aandoening ging. Bij de leden die welwillender stonden t.o.v. homeopatische geneeswijzen 

waren er dan weer vragen rond de specifieke dosering die Stockman gehanteerd had. De 

casusbespreking en de reacties daarop (terug te vinden in volume 12 van het Bulletin  de la 

Société, pp. 143–169: “Epilepsie deutéropatathique guérie par le sulfate de cuivre ammonical”) 

bleven de Gentse artsen nog een tijdje bezighouden. Guislain, die op dat moment voorzitter 

was van de Société, was niet aanwezig op de zitting in kwestie, maar verwees jaren later in 

zijn Leçons Orales159 nog naar dit specifieke geval.  

De ontdekking van de broomtherapie (zie punt 3.4.3.1) kwam voor Guislain te laat, maar werd 

in de laatste 2 decennia van de 19de eeuw door zijn opvolgers toegepast. 

 Middelen die inwerkten op het darmkanaal 

Onder deze noemer vallen onder meer braakmiddelen, purgeermiddelen, lavementen. In het 

werk van Guislain vond ik geen referenties naar een toepassing van deze middelen in het 

geval van epilepsie. 

 Middelen die inwerkten op de huid / badtherapieën 

Sommige 19de eeuwse artsen – onder wie Guislain - maakten bij de behandeling van bepaalde 

psychische stoornissen gebruik van (irriterende of verzachtende) poeders en zalven. Guislain 

vermeldt nergens dat hij die middelen ook toepaste bij epileptici. Daarentegen ging hij op 

diverse plaatsen dieper in op het nut van de verschillende vormen van badtherapieën: warme 

baden, koude baden, bestraling met koud water, onderdompelingbaden, surprisebaden … 

Onderdompeling in of bestralingen met koud water waren vooral in het 19de eeuwse Engeland 

vrij populaire behandelingswijzen voor aandoeningen van manische aard. De achterliggende 

idee was dat de patiënt door de opgewekte schikreactie (door de onverwachte confrontatie 

met koud water) ‘spontaan’ zou genezen van zijn manie. Een ander motief was dat de patiënt 

uit angst voor deze ruwe behandeling zich volgzamer zou gedragen: het opwekken van vrees 

voor bestraffing kaderde in de morele therapieën. In ‘De la manie’160 had Pinel onder-

dompelingsbaden nog voorgesteld als nuttig voor manische patiënten met ingewortelde 

epilepsie. Guislain, die nochtans allesbehalve gekant was tegen de behandeling met koude 

baden, nam al in zijn Traité sur l’aliénation161 duidelijk afstand van deze visie en noemde deze 

methode zelfs ongewenst bij epileptische patiënten. “Il est à supposer que ce moyen est plus 

                                                
159 Ibidem, p. 144. 
160 P. Pinel, Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou La manie. Parijs, Richard, 1800,  
p. 276. 
161 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 

Hey, 1826, vol 1, p. 337. 
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nuisible qu’ utile dans le plus grand nombre de cas de cette nature.” De enige rationele 

behandeling voor deze vreselijke aandoening (“cette terrible affection”) lag volgens hem net in 

het weren van alle  hevige emoties en het vermijden van alles wat de hersenfuncties te sterk 

kon prikkelen. Opwinding als gevolg van dergelijke geestelijke of lichamelijke behandelingen 

kon enkel leiden tot de terugkeer van de epileptische stuiptrekkingen. Guislain wees in een 

adem op het niet denkbeeldige gevaar van verstikking.  

Dezelfde bezwaren golden vanzelfsprekend in nog hogere mate voor de zogeheten 

verrassingsbaden (‘bains de surprise’). Aanvankelijk stond Guislain vrij positief tegenover 

deze methode:162  “son utilité est basé sur la crainte qu’inspire l’ imminence de la suffocation”. 

In zijn eerste plannen voor een modelgesticht was zelfs een aparte ruimte voorzien voor de 

‘bains de surprise’. Guislain dacht tezelfdertijd grondig na over de technische implicaties, meer 

bepaald over het veiligheidsaspect. Op pag. 42 van de Traité presenteert hij met enige trots 

een tekening van een zelfbedachte constructie: een Chinees tempeltje met binnenin een 

mobiele ijzeren kooi die onverwacht in het water kon neergelaten worden.  

 

 
Figuur 4.4:    Guislains tekening Chinees tempeltje met kooi voor surprisebad 

                                                
162 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 

Hey, 1826, vol 2, pp. 43-44. 
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De plannen werden nooit gerealiseerd en in zijn later werk heeft Guislain duidelijk afstand 

genomen van deze en andere schrikbehandelingen. 

 

 Aderlatingen163  

De behandeling van psychische aandoeningen door middel van aderlatingen is een praktijk 

die al door verscheidene medici in de klassieke oudheid werd aanbevolen en/of toegepast. 

Volgens Galenus was deze methode, in combinatie met purgeringen, in het geval van 

chronische epilepsie zelfs de de meest effectieve manier om het teveel aan slijm of phlegma 

(een van de vier lichaamsvochten of humores uit de leer van Hippocrates) te verwijderen. Die 

verwijdering gebeurde door het gebruik van zuiverende medicijnen of door een aderlating in 

de onderarm of de dij. Galenus ging prat op het succes van deze behandeling bij de genezing 

van epilepsie. Aderlatingen hielpen volgens hem echter enkel als de zieke bereid was om 

achteraf een gematigd leven te leiden en excessen op het vlak van eten en drinken te 

vermijden.164 In volume 2 van zijn Traité sur l’ aliénation mentale bespreekt Guislain vrij 

uitgebreid de toepassing van aderlatingen als genezingsmethode bij psychische ziekten. De 

drie meest cruciale vragen zijn volgens hem: tot welk punt, in welke gevallen en onder welke 

voorwaarden zijn aderlatingen aangewezen in de behandeling van psychisch zieken. Hij 

vertrekt daarbij vooral vanuit de ervaringen van de Engelse arts William Perfect (1737 – 1809). 

Deze pre-aliênist had in zijn Annals of Insanity een reeks psychiatrische gevalstudies uit zijn 

eigen praktijk gebundeld. Perfect geeft meerdere voorbeelden waarin het onttrekken van bloed 

aan het lichaam tot een gevoelige verbetering of zelfs een volledige genezing van de patiënt 

had geleid. Guislain nam een vrij kritisch standpunt in. Hij erkende dat aderlatingen in bepaalde 

omstandigheden hun nut bewezen hadden en verwees zelfs expliciet naar de combinatie van 

manie en epilepsie: “La saignée est parfois un moyen efficace dans là manie avec épilepsie , 

afin de prévenir ou de diminuer les congestions cérébrales si fréquentes dans cette 

affection”165  Guislain beschouwde dit toch eerder als geïsoleerde succesverhalen, die zeker 

niet gegeneraliseerd mochten worden: “tous ceux qui ont été à même d'étudier ces sortes de 

maladies sur un grand nombre d'individus, accordent rarement des louanges à la saignée.” 166 

Voor de meeste vormen van psychische ziekten bood deze behandeling volgens hem echter 

geen enkel uitzicht op verbetering en was ze zelfs schadelijk voor de patiënt. Guislain verwees 

                                                
163 J. Guislain, Leçons orales sur les Phrénopathies ou Traité théorique et pratique des maladies 
mentales, Gent, Hebbelynck, 1852, Volume 3,  p. 13 e.v. 
164 O.Temkin , The Falling Sickness. A history of epilepsy from the greeks to the beginnings of modern 
neurology,  Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1971, pp. 70-71. 
165 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 
Hey, 1826, vol 2, p. 88. 
166 Ibidem, p. 91. 
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naar de bevindingen van onder meer Pinel, Georget en Müller. Ook wat de concrete 

toepassing betreft verschilde Guislain van mening met Perfect. Waar de Engelse arts 

uitsluitend gebruik maakte van algemene aderlatingen, gaf Guislain duidelijk de voorkeur aan 

lokale bloedafnamen, bv. door bloedzuigers aan te brengen op het hoofd.  

In zijn later werk zou Guislain steeds meer afstand nemen van dergelijke behandelingswijzen 

en concludeertdehij dat het plaatsen van bloedzuigers enkel – en dan nog met de grootste 

omzichtigheid – nuttig zouden kunnen zijn bij de behandeling van sommige kinderen met 

epileptiforme convulsies.167 In zijn Leçons orales  nam hij helemaal afstand van het aderlaten 

van patiënten die leden aan de combinatie manie en epilepsie: “Généralement les 

soustractions de sang n'apportent alors aucun soulagement; il y a plus, en rendant les 

convulsions moins violentes, elles en rapprochent les accès et font naître la démence”.168 

 

 Castratie en verwijdering van de eierstokken bij manie in combinatie met epilepsie.  

Sommige tijdgenoten van Guislain (Buchan, Lieutaud, Franck) beweerden briljante resultaten 

te hebben behaald met deze radicale ingrepen.: “Frank (Praxeos Med. Part. II. Vol. I. pag. 

806) parle de la castration et de l’extirpation des ovaires, comme d’une opération qui produit 

les effets les plus salutaires dans la manie invétérée avec épilepsie, dans celle provenant de 

vice organique des testicules ou des ovaires et rébelle à tout moyen curatif.” 169 Guislain vocht 

deze observaties op zich niet aan, maar stelde nadrukkelijk dat het hier om 

uitzonderingssituaties ging. Hij noemde het een weerzinwekkende methode en pleitte er 

integendeel voor om geesteszieken niet uit te sluiten van de mogelijkheid om een seksueel 

leven te houden en zich te kunnen voortplanten: voor die tijd zonder meer een 

vooruitstrevende gedachte: “La vie ne doit-elle pas être compromise avant de priver l’homme 

de la faculté de procurer son semblable? La conservation de la vie de relation est-elle plus 

dans la nature, que la conservation de l’espèce? L’homme ainsi mutilé rendu à la raison, 

quelle sera sa situation? L’idée seule de se voir dans un tel état de dégradation, ne suffra-t-

elle pas pour plonger ce malheureux dans le plus noir chagrin, et le faille retomber dans une 

aliénation mentale d’autany plus fâcheuse que tous les moyens auront été employés chez lui 

sans succès et que le cerveau est déjâ disposé vers ce genre d’ affection?” 170 

 

                                                
167 J. Guislain, Traité sur les phrénopathies ou doctrine nouvelles des maladies mentales, Bruxelles, 
1833, pp. 453-454. 
168 J. Guislain,  Leçons orales sur les Phrénopathies ou Traité théorique et pratique des maladies 
mentales, Gent, Hebbelynck, 1852, Volume 3,  p. 160. 
169 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 
Hey, 1826, vol 2, pp. 324-325. 
170 Ibidem, p. 324. 
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 Middelen waarvan de specifieke werking onduidelijk was 

De Ierse arts Edward Percival was een fervent voorstander van het gebruik van gezuiverde 

terpentijnolie bij de behandeling van manische epilepsie. Hij lichtte de resultaten van zijn 

experimenten toe in een bijdrage voor The Edinburgh Medical and Surgical Journal (precieze 

referentie). Percival paste de methode systematisch toe voor epileptische patiënten met een 

lange ziektegeschiedenis, die als ongeneeslijk werden beschouwd. Percival startte zijn 

experiment met de terpentijnolie-kuur op 11 oktober 1816 en beëindigde haar op 12 februari 

1817. Driemaal daags kregen de epilepsielijders tijdens deze periode een dosis terpentijnolie 

toegediend, vermengd met een even grote hoeveelheid witte suiker en in te nemen met wat 

water. De resultaten die hij kon presenteren waren op het eerste gezicht zeer bemoedigend. 

Guislain omschreef ze als volgt: “il a fait disparaître les accès d‘épilepsie chez un grand 

nombre d’aliénés atteints de cette affection, et que chez d’autres, il n’a obtenu qu'un 

ralentissement dans le retour de ces mêmes accès.”171  Bovendien werden de aanvallen 

minder heftig en gingen ze bij deze patiënten steeds minder gepaard met de eerder zo 

typerende manische opwinding. Guislain raakte blijkbaar bijzonder geïnteresseerd in de 

effecten van de terpentijnolie-therapie. Hij overliep in de Traité 172 zeer gedetailleerd de 

verschillende cases die Percival in zijn artikel had vernoemd, maar constateerde ook een 

belangrijke leemte in diens verslag. Percival beschreef weliswaar de positieve effecten tijdens 

de viermaandenkuur, maar gaf niet aan of er na de stopzetting van deze behandeling sprake 

was van een hervallen (“des rechutes”) in de vroegere ziekte. Om de werkelijke effecten na te 

gaan besloot Guislain om de terpentijnolie-remedie (geheel volgens de aanwijzingen en de 

praktijk van Percival) op grote schaal te gaan toepassen in Gent. De uitkomst van dit 

grootscheeps onderzoek was echter teleurstellend: “Voulant connaître’ si les effets de l’huile 

de thérébentine sont tels, dans la folie avec épilepsie, que l’ indique Percival, je l’ai fait 

administrer pendant un temps fort long, à tous les épileptiques de l’institut des hommes aliénés 

à Gand, mais n’en ai obtenu aucun avantage.” 173  Wat meer is, Guislain rapporteerde ook vijf 

gevallen waarin de behandeling leidde tot ernstige nieuwe problemen (zoals 

ademhalingsmoeilijkheden, aanhoudende diarree, braakaanvallen en bij een 13-jarige jongen 

zelfs intensere en frequentere epilepsieaanvallen).174  Bij enkele patiënten stelde hij weliswaar 

vast dat de epileptische aanvallen minder snel terugkeerden. Hij was evenwel niet geneigd om 

dit effect toe te schrijven aan de werking van de terpentijnolie: “maintefois j’ai remarqué ce 

                                                
171 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 
Hey, 1826, vol 2, p.131. 
172 Ibidem, pp. 131-135. 
173 Ibidem, p. 136. 
174 Ibidem, pp. 136-137. 
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phénomène chez des individus qui ne faisaient point emploi de ce moyen: il tient à la nature 

du mal.”175 Ter verificatie paste Guislain de methode ook toe bij een aantal mentaal zieken 

zonder epilepsie: hij constateerde ook bij hen geen positieve resultaten.  

 

4.3.5    Dwangmiddelen  
 
Bij geagiteerde patiënten werden soms dwangmiddelen toegepast: 
 
 De tranquilizer van Rush : dit was een soort stoel waarop de patiënt gedurende langere 

tijd werd vastgebonden. 

 Een dwangkist of dekselbed: dit afsluitbare bed werd gebruikt voor epileptici en voor 

geesteszieken die zichzelf dreigden te verwonden. Het deksel bleef meestal gewoon 

open, maar kon bij hevige aanvallen of verwardheid worden gesloten. Zo werd de patiënt 

tegen zichzelf in bescherming genomen. Ook werd het bed weleens gebruikt als mensen 

teveel hadden gedronken. De historische afdeling van het Museum Dr. Guislain heeft zo 

een 19de eeuwse dwangkist bewaard. 

 

 

          Figuur 4.5    Dwangkist of dekselbed uit de historische collectie van het Museum Dr. Guislain 

                                                
175 Ibidem, p. 137. 
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 Een dwangvest of dwangpak met bijt- en spuwmasker : een kledingstuk uit sterke, ruwe 

stof met lange mouwen die aaneengeknoopt konden worden waardoor de 

beweeglijkheid van de geagiteerde beperkt werd 

 De muilpeer van Autenrieth (Mundbirne, 

‘poire’) voor epileptici: dit was een 

peervormige houten knevel, die in de mond 

werd gestopt en door middel van een snoer 

in de nek werd vastgelegd. 

 

 

 Rotatietechnieken / de draaistoelmethode 

Deze ‘behandeling’ kwam er op neer dat de patiënt in een stoel, bed of zetel werd 

vastgebonden en door verplegers minutenlang rondgedraaid werd. De daarbij 

aanwezige arts bepaalde de duur en het tempo van de rotaties. De beoogde effect van 

de rotatiemethode – een hardhandige variant op het slaapwiegen - was het tot rust 

brengen van de zieke zonder gebruik te maken van chemische middelen zoals opiaten.  

Erasmus Darwin (de grootvader van Charles) bedacht het concept, werkte het verder uit 

en ontwierp zelfs een model voor een rotatie-bed. Andere artsen (Joseph Mason Cox, 

Hallaran, von Hirsch, Ernst Horn…) pasten de methode voor het eerst ook praktisch toe 

en claimden hiermee goede resultaten te hebben behaald in het sederen van patiënten. 

De rotatiebehandeling was vrij populair in de eerste twee decennia van de 19de eeuw.  

In het begin van zijn carrière – zeker tot ongeveer 1825 - heeft ook Guislain hiermee 

uitgebreid geëxperimenteerd. In zijn Traité sur l’ aliénation (1826) besteedde Guislain 

niet minder dan 40 pagina’s aan deze behandelingsmethode.176 Hoewel hij verscheidene 

kritische kanttekeningen maakte bij de beweringen van zijn collega’s, blijkt uit de analyse 

van zijn eigen experimenten dat hij op dat moment de rotatietechnie wel degelijk als 

interessant en potentieel efficiënt beschouwde . “Par rapport aux sensations pénibles 

que le mouvement rotatoire produit, il peut être compté parmi les moyens de coercition 

les plus efficaces.”177 Precies vanwege de onaangename neveneffecten (angst, 

braakneigingen, duizeligheid, ademhalingsproblemen, …  waren zelfs de lastigste 

patiënten na behandeling veel gedweeër. Guislain zelf maakte gebruik van de 

‘rotatiezetel’ (‘le fauteuil rotatoire’) van Cox. 178. 

                                                
176 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 
Hey, 1826, vol 1, pp. 374-404. 
177 Ibidem, p. 369. 
178 Ibidem, p. 379. 

Figuur 4.6    Muilpeer voor epileptici 
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Figuur 4.7   Rotatiezetel’ van Cox 

 

.  
Bron: J.Guislain, Traité  sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der Hey, 

1826, p. 379. 

 

Guislain beschreef enkele successen uit de eigen praktijk – vooral op het vlak van sporadische 

manieën, maar relativeerde dit onmiddellijk. In veel gevallen had deze behandeling slechts 

een heel tijdelijk, geen of zelfs een negatief effect. Met betrekking tot de toepassing bij 

epileptische patiënten verschilde Guislain totaal van mening met Cox: “Cox prétend que la 

rotation a une influence salutaire chez les aliénés épileptiques. Il veut qu’elle rende les accès 

de cette maladie plus rares, et moins violens. Je n’ai point observé cette influence 

bienfaisante.’179 Die reserve blijkt ook uit zijn slotconclusie over de werkzaamheid van de 

rotatiemethode: “14° On dit que la rotation est un bon moyen dans la manie avec épilepsie.”180  

Gaandeweg groeide zijn scepsis en zou Guislain het gebruik van de rotatiemethode en van 

andere drastische dwangmiddelen opgeven181 .  Hij scheef hierover in zijn Leçons orales182:  

“Il y a à peu près trente ans, je fis des essais par le fauteuil rotatoire; je suis parvenu souvent 

à faire manger des aliénés, en les soumettant à la gyration. Je disais au jeûneur : « Si vous 

persistez dans votre refus, je vais vous faire tourner. Si vous voulez manger, je ne vous 

tournerai pas.» Je faisais donc alors ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intimidation. Si le malade 

                                                
179 Ibidem, p. 396. 
180 Ibidem, p. 404 
181 G. Van den Berghe, “Van ‘aliéné’ tot ‘outsider’: de geboorte van de psychiatrie en Joseph Guislain”, 
in: Ons erfdeel,  46 (2003), 1, p. 71-79. 
182 J. Guislain,  Leçons orales sur les Phrénopathies ou Traité théorique et pratique des maladies 
mentales, Gent, Hebbelynck, 1852, volume 3,  p. 235. 
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s'obstinait, ce qui arrivait le plus souvent, je commandais le mouvement. On le ces sait après 

une ou deux minutes; on le recommençait quelques instants après. Comme il faut transporter 

le malade pour le conduire au fauteuil, et que l'emploi de ce moyen exige une extrême 

prudence, j'ai cessé d'y avoir recours.” 

Met dwangmaatregelen moest volgens Guislain hoe dan ook spaarzaam worden 

omgesprongen omdat dit het noodzakelijke vertrouwen in de verpleging en artsen teveel kon 

schaden. Sinds de wet van 1874 (artikel 30) waren de instellingen trouwens verplicht om het 

gebruik van dwangmiddelen of dwangmaatregelen op te tekenen in een register.  

 

Algemene conclusie 

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat Guislain op het punt van de specifieke behandeling 

van epilepsie een brede en diverse waaier van geneesmethodes heeft bestudeerd en 

toegepast. De claims van collega-psychiaters zag hij niet bevestigd in zijn eigen  

praktijkervaringen. Na tientallen jaren van zoeken en experimenten lijkt hij in zijn eindoordeel 

met betrekking tot de behandelbaarheid van epilepsie toch weer terug te vallen op de nuchtere, 

maar pessimistische visie die hij in zijn Traité van 1826 zo verwoordde: “ l’ aliénation mentale 

avec épilepsie est presque toujours (…) une maladie incurable. Le bon air, une occupation 

soutenue, le travail, les promenades, une nourriture saine, de facile digestion, de lavigilance 

de la part de ceux qui soignent ces malades, l’entretien des forces dans un juste équilibre sont 

presque, dans tous les cas, les seuls moyens auxquels on peut avoir recours, lorsque cette 

complication fâcheuse vient se joindre à l’aliénation mentale”.183 

  

                                                
183 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 

Hey, 1826, vol 1, p. 371. 
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4.4    ‘Les aliénés alignés’: statistische gegevens over epileptici in de 

Gentse gestichten 

 

Zoals in 1.4 bij de bespreking van de bronnen al werd aangegeven, leveren de ‘Recherches 

statistiques’ van Guislain en Ingels op verschillende punten interessante informatie over de 

specifieke situatie van epileptici in de Gentse gestichten van die tijd, waarmee een aantal 

cijfers uit mijn levensloopanalyse vergeleken kunnen worden. 

Omdat vrij veel van mijn onderzoekspersonen in zo’n instelling terecht zijn gekomen (zie 

hoofdstuk 5), vind ik het relevant toch wat dieper op deze cijfers in te gaan. Hier beperk ik me 

tot een bespreking van het aandeel van de epileptici in de Gentse mannengestichten, in bijlage 

1 geef ik een overzicht van de algemene cijfers over het aantal geesteszieken in de Gentse 

instellingen.  

 

4.4.1 Het aandeel van de epileptici in de Gentse gestichten 

 

In zijn Recherches statistiques 184 (1867) geeft dokter Ingels m.b.t. de onderzochte periode 

van 1853 tot 1862 exact aan hoeveel epileptici er op 31 december van elk jaar waren in het 

Guislain-gesticht. Zoals al eerder aangegeven was er in de instelling geen aparte afdeling voor 

epileptici. Zij werden op basis van de aard van hun ziektebeeld ondergebracht in een van de 

gestichtsafdelingen.. We herkennen uit de gegevens in de onderstaande tabel Guislains 

classificatie van geesteszieken en de respectieve gestichtsafdelingen waarin de epileptici 

terechtkwamen op grond van de aard van hun ziektebeeld: rustige patiënten, onrustige 

patiënten, onzindelijke patiënten. Binnen het instituut was er ook een aparte afdeling voor 

kinderen met geestesstoornissen. De tabel hieronder geeft per jaar het aantal epileptici weer 

in het Guislain-gesticht en de procentuele verhouding tussen de verschillende soorten 

epileptici en het totale aantal epileptici 

 

 

 

                                                
184 B. Ingels , Recherches statistiques faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) pendant 
la période décennale de 1853 à 1862. Gent, Hebbelynck, 1867, p. 102. 
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Tabel 4.1 Aantal epileptici in het Guislain-gesticht en procentuele verhouding van de  

verschillende soorten epileptici  binnen het totaal aantal epileptici 

(periode 1853-1862, tellingen uitgevoerd op  31 december).  

 

 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 

Rustige 

epileptici 

N 

% 

 

 

9 

45,0 

 

 

 

10 

41,7 

 

 

15 

48,4 

 

 

15 

48,4 

 

 

14 

40,0 

 

 

13 

40,6 

 

 

15 

38,5 

 

 

19 

42,2 

 

 

20 

42,6 

 

 

19 

40,4 

Onrustige 

epileptici 

N 

% 

 

 

6 

30,0 

 

 

8 

33,3 

 

 

8 

25,8 

 

 

9 

29,0 

 

 

12 

34,3 

 

 

11 

34,4 

 

 

12 

30,8 

 

 

6 

13,3 

 

 

6 

12,8 

 

 

5 

10,6 

Onzindelijke 

epileptici 

N 

% 

 

 

5 

25,0 

 

 

6 

25,0 

 

 

7 

22,6 

 

 

6 

19,4 

 

 

6 

17,2 

 

 

5 

15,6 

 

 

7 

17,9 

 

 

12 

26,7 

 

 

11 

23,4 

 

 

11 

23,4 

Epileptische 

kinderen 

N 

% 

 

 

0 

0,0 

 

 

0 

0,0 

 

 

1 

3,2 

 

 

1 

3,2 

 

 

3 

8,6 

 

 

3 

9,4 

 

 

5 

12,8 

 

 

8 

17,8 

 

 

10 

21,8 

 

 

12 

25,5 

Totalen 

N 

% 

 

20 

100 

 

24 

100 

 

31 

100 

 

31 

100 

 

35 

100 

 

32 

100 

 

39 

100 

 

45 

100 

 

47 

100 

 

47 

100 

 
 
Bron: B. Ingels, Recherches statistiques faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) 
pendant la période décennale de 1853 à 1862. Gent, Hebbelynck, 1867, p. 102. 
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4.4.2    Leeftijd bij opname in gesticht 

 

Tabel XIII van Ingels (l’âge dans les formes morbides des admissions) geeft een beeld van het 

aandeel epileptici in de verschillende leeftijdsgroepen op het moment van opname.185 

Tabel 4.2 Aandeel epileptici in de verschillende leeftijdsgroepen bij opname (1853-1862) 

 

 

M
él

an
co

lie
 

M
an

ie
 

D
él

ir
e 

Fo
lie

 

D
ém

en
ce

 

D
ém

en
ce

 

p
ar

al
ys

if
o

rm
e 

Id
io

ti
e 

Ep
ile

p
si

e 

To
ta

l 

N
o

n
 a

lié
n

é 

M
o

ri
b

o
n

d
 

Et
at

 d
o

u
te

u
x 

 

De 1 à 10 ans 
 

0 3 0 0 0 0 37 0 40 1   41 

De 11 à 20 ans 
 

9 17 1 4 4 0 71 26 26 132 3  135 

De 21 à 30 ans 
 

15 61 8 26 16 3 22 23 174 0 0  174 

De 31 à 40 ans 
 

18 89 17 14 18 25 6 14 201 1 1 0 203 

De 41 à 50 ans 
 

37 67 13 14 11 47 3 8 200 15  1 216 

De 51 à 60 ans 
 

24 47 10 6 63 20 2 4 176 7   183 

De 61 à 70 ans 
 

8 20 2 3 50 5 0 2 90 2  1 93 

De 71 à 80 ans 
 

0 6 0 0 26 0 0 3 35 2   12 

De 81 à 90 ans 
 

0 1 0 0 11 0 0 0 12    12 

 
Total 
 

 
111 

 
311 

 
51 

 
67 

 
199 

 
100 

 
141 

 
80 

 
1060 

 
31 

 
1 

 
2 

 
1094 

 
Bron: B. Ingels, Recherches statistiques faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) 
pendant la période décennale de 1853 à 1862. Gent, Hebbelynck, 1867, p. 53. 

 

Tussen 1853 en 1862 werden in totaal 1094 patiënten opgenomen in het mannengesticht. Bij 

80 van hen (= 7,3 %) werd de aandoening epilepsie expliciet vermeld als voornaamste reden 

voor de opname. Iets meer dan 60% van deze patiënten situeerden zich in de leeftijdsklassen 

tussen 11 en 20 jaar en tussen 21 en 30 jaar. In de groep 11 – 20 jaar was epilepsie bij niet 

minder dan 19,25 % van de patiënten de reden voor de opname. Bij de groep 21 – 30 jaar gold 

                                                
185 Ibidem, p. 53. 
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dit voor 13,2 % van de opnames. Het gesticht ontfermde zich in deze periode ook over 41 

jongens die nog geen 10 jaar oud waren op het moment van hun opname. Het overgrote deel 

van hen (37 van de 41) leed aan een of andere vorm van idiotie, al dan niet in combinatie met 

epilepsie.  

Ingels heeft helaas niet vermeld bij hoeveel van de opgenomen patiënten er behalve de 

hoofdaandoening (bv. manie, dementie, idiotie) ook sprake was van een epilepsie-

geschiedenis. Het aantal opgenomen patiënten die aan epilepsie leden zal in de praktijk hoe 

dan ook hoger gelegen hebben dan de vermelde 80 personen.  

In het licht van het relatief grote aantal kinderen en adolescenten die terechtkwamen in het 

gesticht werd de vraag naar specifieke voorzieningen voor deze leeftijdsgroepen – onder 

andere op het vlak van opvoeding en onderwijs -  steeds urgenter. Toch zou het nog tot de 

tweede helft van de 19de eeuw duren alvorens de aanbevelingen van de commissie voor de 

hervorming van de krankzinnigenzorg tot meer tastbare resultaten leidden. Ook bij die 

totstandkoming van aparte faciliteiten voor jonge gestichtsbewoners vervulde Joseph Guislain 

een pioniersrol in België. De wet op de krankzinnigenzorg in België (1850) en de diverse 

nationale en lokale reglementeringen hadden de nodige ruimte geschapen om werk te maken 

van onderwijs voor zwakzinnige en psychisch zieke kinderen. Bij de opening van het nieuwe 

hospice aan de Brugse Poort in 1857 werd voor het eerst een afzonderlijke kinderafdeling in 

gebruik genomen. Daaraan was ook een schooltje verbonden met plaats voor een vijftigtal 

kinderen.  Het is interessant na te gaan hoeveel van mijn onderzoekspersonen reeds als kind 

in zo’n instelling werden opgenomen. 
 

4.4.3  Prognoses: genezingen en ontslagen uit het gesticht 

 

Diepgaand onderzoek naar de effectiviteit van de medische behandeling in de gestichten en 

naar de kansen op genezing was vanzelfsprekend van groot belang voor alle betrokken 

partijen: de patiënten en hun familie, de behandelende geneesheren, de directie en de 

toezichthoudende overheid. Om die prognoses objectiveerbaar te maken hanteerden de 

onderzoekers doorgaans de statistische methode. Meer bepaald berekende men, per jaar of 

voor een bepaalde periode, de verhouding tussen het aantal opnames in en het aantal 

ontslagen uit de instelling. 

Dankzij Guislain en zijn opvolgers beschikken we met betrekking tot de Gentse vrouwen- en 

mannengestichten over vrij gedetailleerd cijfermateriaal en analyses. De categorie van de 

epileptische patiënten komt daarbij meermaals expliciet ter sprake. Guislain laat zich 

herhaaldelijk pessimistisch uit over de genezingskansen van epileptici. In zijn analyse van de 
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periode tussen 1 juli 1829 en 30 juni 1833 verwoordt hij dit zo186 : “Parmi les entrans, il se 

trouve toujours un certain nombre d'aliénés qui n'offrent aucune probabilité de guérison; ce 

sont les aliénés d’ un âge avancé , les idiots, les paralytiques, les épileptiques et ceux qui sont 

atteints d'aliénation depuis plusieurs années.”  Deze ‘ongeneeslijken’ vormen overigens een 

belangrijk segment (44,9 %) van de nieuwe patiënten.  

 

Tabel 4.3 Verhouding tussen aantal opnames en aantal ontslagen in het Guislain-gesticht 

(1829-1833) 

 

Periode tussen  

01-07-1829 en  

30-06-1833 

Opgenomen in instelling Vertrokken uit instelling 

 N % N % 

mannen 166 46,0 93 56,0 

vrouwen 195 54,0 116 59,5 

totaal 361 100 209 57,9 

     

 idioten 23 6,4   

 epileptici 23 6,4   

 verlamden 11 3,0   

 ouder dan 55 jaar 87 24,1   

 al meer dan 4 

jaar gealiëneerd 

18 5,0   

totaal ‘ongeneeslijken’ 162 44,9   

totaal ‘geneeslijken’ 199 55,1   

   

Van de 209 gestichtsbewoners die vertrokken waren er volgens Guislain 157 volledig genezen, 

24 waren aanzienlijk verbeterd en 18 werden door hun familie teruggenomen zonder 

noemenswaardige verbetering. Opmerkelijk is dat er van de 162 als ‘incurable’ beschouwde 

binnenkomers toch 28 (of 17,3 %) als genezen of verbeterd de instelling konden verlaten: 

hoeveel epileptici daarbij waren, staat jammer genoeg niet vermeld. Guislain reduceert op 

basis hiervan het percentage van onbehandelbaarheid van 44,9 % tot 37 %.  De algemene 

                                                
186 J. Guislain, Traité sur les phrénopathies ou doctrine nouvelles des maladies mentales, Bruxelles, 
1833, p. 352. 
 



92 
 

prognoses voor geesteszieken in de Gentse instellingen waren met andere woorden zeer 

gunstig: Guislain schrijft die hoge plaats toe aan de door hem gehanteerde (morele) 

behandelingswijze.187    

De ongunstige genezingsvooruitzichten voor epileptische patiënten zal Guislain ook in zijn 

latere werken bevestigen. In de Recherches statistiques (tabel XXIII op pagina 59) rekent hij 

de epileptici zonder verdere commentaar tot de groep van de ‘incurables’. Guislains opvolger 

Benjamin Ingels deelt op het vlak van de prognoses voor epileptici diens opvattingen. Zijn 

Recherches statistiques (1867)188 bestrijken de periode 1853 -1862 en vertonen dezelfde 

tendens. In dit opzicht is vooral tabel XX, “Les formes morbides dans les guérisons et les 

améliorations notables” interessant. 189 Op 352 ontslagen patiënten waren er amper 4 

epileptici. Genezingen of aanzienlijke verbeteringen van epileptische gestichtsbewoners 

waren blijkbaar zo uniek dat Ingels het noodzakelijk vond om voor elk van deze patiënten een 

korte beschrijving te geven van de voorgeschiedenis, het verblijf in het gesticht, de redenen 

voor het ontslag en de ontwikkelingen daarna.190 Hij besluit dat het achteraf bekeken inderdaad 

ging om uitzonderlijke, maar substantiële of zelfs volledige verbeteringen van de geestelijke 

gezondheidstoestand. 

 

 

4.5   Gentse gestichtsartsen over de wenselijkheid van aparte  

 voorzieningen voor epileptici 

 

Na Joseph Guislain (zie bv. punt 4.2.3.1 met betrekking tot de plannen van het nieuwe gesticht) 

hebben ook 2 van zijn opvolgers zich uitgelaten over het al dan niet afzonderen van 

epileptische patiënten in aparte vleugels of gestichten.  

 

 

 

 

 

 

                                                
187 J. Guislain, Traité sur les phrénopathies ou doctrine nouvelles des maladies mentales, Bruxelles, 
1833, p.353. 
188 B. Ingels , Recherches statistiques faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) pendant 
la période décennale de 1853 à 1862. Gent, Hebbelynck, 1867, 162 p.  
189 Ibidem, pp. 73-76. 
190 Ibidem, pp. 83-85. 
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Benjamin Ingels  

Benjamin Ingels, de opvolger van Guislain als hoofdgeneesheer van het hospice, ging in zijn 

Recherches statistiques uitvoerig in op de problematiek van de sekwestratie of het afzonderen 

van epileptische patiënten.191   

Epileptische geesteszieken waren in het nieuwe mannengesticht op basis van de aard van 

hun mentale stoornis verspreid over verschillende kwartieren. Toch zag Ingels wel valabele 

argumenten om een aparte sectie voor epileptici te overwegen. Een belangrijke reden lag in 

het onvoorspelbare, maar potentieel gevaarlijke gedrag van deze patiënten. “En effet, les 

épileptiques ne sont ils pas les plus dangereux des pensionnaire d'un asile? A cause des 

changements brusques qu'ils présentent dans leur état, ne viennent-ils pas souvent apporter 

le désordre là où régnait le calme le plus complet?”. Een redelijk, zachtaardig, volgzaam en 

vriendelijk individu kon bij het optreden van een aanval in een mum van tijd veranderen in een 

bijzonder geweldadige maniak. Epileptici waren volgens Ingels ook verantwoordelijk voor het 

merendeel  van de moorden die in gestichten gepleegd werden.  

Ingels wees op een ander gevaar van het samenleven met de medebewoners van de instelling. 

Getuige zijn van epileptische aanvallen kon zeer confronterend zijn voor niet-epileptische 

geesteszieken en er eventueel zelfs toe leiden dat zij op hun beurt vatbaar werden voor deze 

aandoening. Ingels voegde er meteen aan toe dat hij tot dan toe in het gesticht geen signalen 

had gezien van willekeurig of onwillekeurig imitatiegedrag. In het algemeen maakten de 

epileptici slechts een gedeelte uit van de totaalbevolking van het instituut en gingen zij, 

afgezien van de occasionele aanvallen, bijna onopgemerkt op in de massa: “les épileptiques, 

en dehors de leurs attaques, sont, la plupart du temps, les plus serviables, les plus utiles et 

les plus intelligents des habitants de l'établissement, ils sont employés partout, ils circulent 

parmi les autres malades et sont souvent pris de leurs accès à l'improviste au milieu d'eux”. 

Naast deze patiënten die voor het grootste deel van de tijd geestelijk min  of meer volwaardig 

functioneerden, waren er epileptici die totaal dement of bijzonder agressief geworden waren. 

Vanuit hun empathische benadering van de geestesziekten deelden Guislain en Ingels de visie 

dat het samenbrengen van die zeer verschillende types van patiënten eerder negatief – want 

erg confronterend - zou uitdraaien voor de beter behandelbare epileptici: “Montrer aux 

premiers comme spectacle habituel leurs compagnons d'infortune si misérables, leur mettre 

constamment sous les yeux l'état de dégradation où leur mal les amènera peut-être eux-

mêmes, voilà ce qui a répugné au célèbre fondateur de notre asile, voilà ce qu'on a cru devoir 

                                                
191 B. Ingels , Recherches statistiques faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) pendant 
la période décennale de 1853 à 1862. Gent, Hebbelynck, 1867, pp. 103-105. 
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éviter en ne réunissant pas les épileptiques dans un quartier commun”. Tot problemen had 

deze aanpak volgens Ingels nog nooit geleid. 

Daarentegen ging de sekwestratie (dwangopname) van epileptici wel vaak gepaard met 

moeilijkheden. Moesten ze gegroepeerd worden in een asiel voor geesteszieken of was het 

beter om hen te plaatsen in een andere penitentiaire instelling? Wanneer de epilepsie 

samenging met een voortdurende toestand van manie, melancholie of waanzin bestond er 

volgens Ingels geen twijfel over dat opsluiting in een asiel aangewezen was.  

De kwestie was veel neteliger wanneer de epilepticus leed aan een manische stoornis van 

voorbijgaande aard, die zich weliswaar voordeed met grote tussenpauzen, maar toch op om 

het even welk moment kon opduiken. Zulke manische epileptici konden zowel binnen als 

buiten een instelling wel degelijk een gevaar betekenen voor de omgeving. Ingels citeert dr. 

Brown (Journal of mental science, oktober 1865, p. 849) : “Je ne puis mieux comparer la force 

de l'épileptique maniaque qu'à l'élan d'une locomotive échappée sans conducteur, non 

seulement parce qu'il se jette en avant contre tous les obstacles qu'il rencontre, sans égard 

pour lui-même, sans conscience de ces obstaclés, renversant, brisant tout, mais parce qu'il 

est doué d'une force aussi irrésistible que son instinct meurtrier est dangereux. Un épileptique 

est certes le plus fort et le plus dangereux des aliénés. Sa manie est presque invariablement 

destructive, très souvent homicide. “  

Sommige artsen – Ingels vernoemt dokter Leidesdorf in zijn Lehrbuch der psychischen 

Krankheiten - gingen zelfs zover om vanuit het medisch-legale oogpunt alle epileptici te 

beschouwen als ontoerekeningsvatbaar. Ingels vond dat zonder meer overdreven, maar heeft 

toch ook bij het merendeel van zijn epileptische patiënten zeer ernstige karakterstoornissen 

waargenomen. Ze waren volgens hem vaak kwaadaardig, plagerig, vals en twistziek. Door dit 

gedrag maakten ze het leven van hun medebewoners ondraaglijk: ze wakkerden onenigheid 

aan en gaven zich over aan alcoholmisbruik als ze de kans kregen. “Aussi cherche-t-on à s'en 

débarrasser partout”.  

Ingels concludeerde dat (zelfs zeer intelligente) epileptici die vanwege hun mentaal gebrek 

niet langer in de gewone maatschappij konden leven, best een plaats kregen in een 

krankzinnigengesticht. Een echt wenselijke oplossing vond hij dat echter niet: “quoique à vrai 

dire ce ne soient pas des patients dont il faille désirer la présence.”192   

 

 

 

                                                
192 B. Ingels , Recherches statistiques faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) pendant 
la période décennale de 1853 à 1862. Gent, Hebbelynck, 1867, pp. 102-105. 
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Jules Morel  

 

Rond de eeuwwisseling was de houding t.o.v. de opvang en de ‘plaatsing’ van epileptici 

duidelijk gewijzigd en wel in de richting van de wenselijkheid van aparte instellingen voor deze 

patiënten. Het optimisme van de pleitbezorgers van de morele behandeling had intussen 

plaatsgemaakt voor een pessimistische visie, zowel op het vlak van de oorzaken als van de 

slaagkansen van de behandeling van de psychiatrische aandoening. 

Jules Morel, die op dat moment beschouwd mag worden als een absolute autoriteit op het vlak 

van de psychiatrische wetenschap,  nam in zijn bijdrage ‘The Care of Epileptics in Belgium’ 

(1901)193 een ondubbelzinnig standpunt in. Hij noemde zichzelf een absolute voorstander van 

de ‘colonisatie’ van epileptici (het onderbrengen in nieuwe specifiek aangepaste instellingen) 

en bracht daarvoor verschillende argumenten aan: 

- in de bestaande asielen voor krankzinnigen of in de algemene ziekenhuizen kegen 

epileptici onvoldoende aandacht, laat staan een adequate behandeling. De 

hoofdgeneesheren waren bijna altijd algemene geneesheren en de assistent-artsen 

werden slecht betaald en behandelden enkel lichamelijke kwalen. “In my opinion, the 

disease is of sufficient importance to have special physicians attached for their care 

and treatment.” 194 

- de wenselijkheid om epileptici te laten deelnamen aan regelmatig schoolonderwijs was 

dubieus, afhankelijk van de aard en de prognose van epilepsie. “If the disease offers 

no chance of a cure, I would never recommend school attendance. These invalids can 

receive an objective education which would demand much less intellectuel labor. They 

may be offered easy occupations requiring slight mental effort.”195  

- het verblijf van epileptici in asielen of gewone ziekenhuizen was minder aangewezen 

vanwege hun geringe respons op de morele behandeling/ psychotherapie. “Epileptics 

are more passionate and irritable than other invalids.” 196  Morel achtte hen met name 

vatbaarder voor excessen inzake alcohol- en tabaksverbruik, wellustig gedrag enz. 

Doordat behandelingen niet of zelden aansloegen was er een quasi permanente 

toestand van morele ontoerekenbaarheid en slaagtde het medisch personeel er niet in 

om een ‘collectieve onderdanigheid’ te bereiken. 

                                                
193 J. Morel, “The care of epileptics in Belgium,” in: Transactions of the National Association for the study 
of epilepsy and the care and treatment of epileptics, London, Forgotten Books, 2013. (origineel 
gepubliceerd in 1901), pp. 166-169. 
194 Ibidem, p. 166. 
195 Ibidem, p. 167. 
196 Ibidem, p. 167. 
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- het samenbrengen van grote aantallen epileptische patiënten – al dan niet in een 

aparte vleugel van het gesticht – verhoogde het risico op ‘besmetting’ of imitatiegedrag: 

“Can anyone affirm that even in an epileptic quarter contagion remains inoperative? 

Can anyone deny that epileptics may be thrown into convulsions by witnessing the 

paroxysms of other victims of the disease?” 197  

- Door epileptici onder te brengen in kleine kolonies waren verpleegsters beter in staat 

om de juiste handelingen te stellen tijdens aanvallen en bij de nazorg. 

- Epilepsiekolonies waren kleinschaliger: het werd dan gemakkelijker om werkplaatsen 

of ateliers te creëren die beter aangepast waren aan het arbeidsvermogen en de 

intelligentie van de patiënten. 

Ondanks die eerder sombere analyse biedt Morels eindconclusie ook het perspectief op 

een verbetering van het lot van epileptici: “I’m wholly in favor of the colonisation of epileptics 

under the direction of intelligent physicians, who will devote themselves exclusively to the 

study of epilepsy.”198   
 

Dit hoofdstuk gaf ons meer inzicht in de visie op en de behandelingsmethoden van epilepsie 

bij de toonaangevende medici in het 19de eeuwse Gent en hoe die samen met 

maatschappelijke veranderingen evolueerden in de loop van de eeuw. We kregen ook een 

beter beeld op het leven in de instellingen van toen. Ongetwijfeld moet een opname in zo’n 

instelling voor epileptici een enorme impact hebben gehad op hun leven en dat van hun 

naasten. Maar hoeveel van hen kwamen in zo’n instelling terecht?  En wat kunnen we 

achterhalen van de levensloop van epileptici die nooit met dergelijke instituties in contact 

kwamen?  Op deze vragen proberen we een antwoord te geven in het volgende hoofdstuk.  

                                                
197 Ibidem, p. 168. 
198 Ibidem, p. 169. 
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Hoofdstuk 5 Analyse van de cohorte 

 
In dit onderdeel stel ik de resultaten voor van mijn eigen onderzoek en probeer ik dat te linken 

aan bevindingen uit andere studies of te koppelen aan inzichten die ik in de vorige 

hoofdstukken besprak. Zoals ik al in mijn inleiding aangaf, is het hier de bedoeling vooreerst 

na te gaan hoe vaak de diagnose epilepsie voorkwam, al dan niet in combinatie met andere 

aandoeningen of beperkingen. Verder bekijk ik de mogelijke impact van epilepsie op het 

huwelijks- en familieleven. Ik onderzoek of ze al dan niet huwden, op welke leeftijd en wat het 

profiel was van hun huwelijkspartners. Ook of ze al dan niet kinderen kregen en of hun 

aandoening hier effect op had. Daarnaast ga ik na hoe het zat met hun beroepsleven. Konden 

ze al dan niet zelf de kost verdienen en zo ja, in welke beroepen kwamen ze dan terecht? 

Tenslotte probeer ik ook te achterhalen of ze door hun epilepsie al dan niet minder lang leefden 

dan de doorsnee bevolking. Ik ga de gemiddelde leeftijd bij overlijden na en bekijk of we de 

doodsoorzaak kunnen achterhalen en of er iets af te leiden valt  uit de plaats van overlijden. 

Omdat we ook willen achterhalen  of er op het vlak van de grote transitiemomenten essentiële 

verschillen aan te wijzen zijn in het leven van epileptici voor en na 1850, zullen we de 

onderzoeksresultaten voor beide cohorten dus geregeld tegen elkaar afzetten. 

 
 

5.1   Frequentie van de diagnose epilepsie in de Gentse militieregisters  
 

 
Vooraleer in te gaan op mijn onderzoekspopulatie zelf,  lijkt het me nuttig even stil te staan bij 

de vraag hoe vaak epilepsie globaal voorkwam als reden voor militaire afkeuring, al dan niet 

in combinatie met een andere aandoening. Ik ging in de militieregisters voor de periode 1830-

1900 van kanton 1 (Gent) de frequentie na voor elk van de jaarlijkse lichtingen. Op een totaal 

van 97.905 opgeroepenen leverde dit 76 unieke personen199 op die omwille van epilepsie 

uitstel of vrijstelling kregen.200 Bij de conscrits die tussen 1830 en 1849 werden opgeroepen  

telde ik 30 personen met de vermelding epilepsie op een totaal van 25.288 mannen, in de 

lichtingsjaren van de mannen die opgeroepen werden na 1850 vond ik 46 epileptici op een 

totaal van 72.617 conscrits. Bij de laatste totalen moeten we er wel rekening mee houden dat 

hier ook heel wat conscrits in zitten die omwille van andere medische aandoeningen meerdere 

keren zijn opgeroepen vooraleer ze definitief werden vrijgesteld. Volgens De Paepe werd de 

mogelijkheid van de vrijsteling voor 1 jaar en de heroproeping in het daaropvolgende jaar 

trouwens zeer frequent toegepast : zo toonde zijn onderzoek aan dat het percentage 

                                                
199 Het aantal gevallen per lichting valt hoger uit omdat sommige conscrits meerdere malen werden 
opgeroepen vooraleer ze definitief werden afgekeurd. 
200 In dit totaal zitten evenwel ook wel mannen die meerdere keren zijn opgeroepen.  
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voorlopige vrijstellingen tussen 1842 en 1850 in België schommelde tussen de 40 à 45 % van 

het totale aantal vrijstellingen.201 Ik merkte eenzelfde tendens in mijn onderzoek. 

 

Tabel 5.1 Aantal afkeuringen wegens epilepsie in N en % 

Totaal aantal afgekeurde 

epileptici 

Cohorte 1830-1849 Cohorte 1850-1900 

N % N % N % 

76 0,08 30 0,12 46 0,06 

 

Ik ging ook de evolutie van de relatieve frequentie van het aantal vrijgestelde epileptici  na in 

de tijd (gemeten per 10 jaar). 

 

Grafiek 5.1 Relatieve frequentie vrijgestelde epileptici in militieregisters kanton Gent  

per 10 jaar 

  

                                                
201 T. De Paepe, Oost-Vlaamse mannen met een handicap in de negentiende eeuw. Een sociaal-
demografisch onderzoek op basis van de conscriptieregisters. Gent, Universiteit Gent, 2003, hoofdstuk 
5, p.3 (online publicatie). 
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 Deze verhouding epileptici/conscrits komt ruwweg overeen met de verhouding beschreven in 

ander onderzoek voor de 19de eeuw, o.m. in de masterscriptie van Tom De Paepe.202  Volgens 

Chris Vandenbroeke lag de gemiddelde afkeuringsgraad in de eerste helft van de negentiende 

eeuw op minstens 10 à 15 %, zonder de mannen mee te rekenen die omwille van te kleine 

lengte vrijgesteld werden. Omgerekend naar onze totalen, zou dit betekenen dat van de 

97.905 opgeroepen mannen er tussen 9.790 en 14. 686 mannen medisch afgekeurd zouden 

zijn. Tom De Paepe geeft in zijn masterscriptie ook cijfers over het aandeel epileptici daarin.203  

  

                                                
202 T. De Paepe, Oost-Vlaamse mannen met een handicap in de negentiende eeuw. Een sociaal-
demografisch onderzoek op basis van de conscriptieregisters. Gent, Universiteit Gent (online 
masterscriptie), 2003, hoofdstuk 5,pp. 4-8. 
203 Ibidem, hoofdstuk 5, p.6. 
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Tabel 5.2  Fysieke redenen voor afkeuring, Oost-Vlaanderen en België, 1851-1855 
(cijfers A.J. Meynne) en Oost-Vlaanderen, 1846 (cijfers F. Roosemont) in % 

 

   1851-1855 

(cijfers A.J.[390] 

1846 

Oost-Vl België Oost-Vl 

  Zwakheid   17,9 17,2 17,3 

  Buikaandoeningen   1,7 2,1 - 

  Dyscrasie Kliergezwellen 8,2 9,4 14,6 

  Rachitisme 1,3 1,9 - 

  Huidziekten 6,8 4,1 - 

  Beenderziekten   1,8 2,7 - 

  Misvormingen Verlies van vingers 1,2 1,3 38,8 

  id. van ledematen 3,5 4,2 

  Manken 3,3 3,0 

  Andere 18,3 20,5 

  Inwendige breuken   3,4 3,6 - 

  Kropgezwellen   0,5 0,7 - 

  Oogaandoeningen   11,5 10,1 8,3 

  Nier- en galstenen   1,0 0,3 - 

  Kankers   3,9 2,7 - 

  Kankers v/d huid   1,2 1,5 - 

  Doofstom   1,1 1,2 1,8 

  Blindheid   0,1 0,4 - 

  Epilepsie   0,3 0,8 0,6 

  Zwakzinnigheid   1,1 1,5 1,1 

  Andere   12,0 10,7 - 

Bron: T. De Paepe, Oost-Vlaamse mannen met een handicap in de negentiende eeuw. Een sociaal-
demografisch onderzoek op basis van de conscriptieregisters. Gent, Universiteit Gent (online 
mastercriptie), 2003, hoofdstuk 5, p.7. 
 

Als we deze cijfers toepassen op mijn onderzoekspopulatie en daarbij vertrekken van 10 à 15 

% vrijstellingen (cf. cijfers Vandenbroeke) en daarin het Oostvlaamse gemiddelde van 0,6%  

voor het aandeel van de epileptici, zou dit dus betekenen dat er ongeveer 59 à 88 mensen 

epileptisch zouden moeten zijn op een totaal van 97.905 onderzoekspersonen, wat 

overeenkomt met het aantal mannen (76) die ik terugvond in de registers. We moeten wel 

voorzichtig zijn bij deze vergelijking, aangezien de afkeuringsgraad die Chris Vandenbroeke 

bespreekt betrekking heeft op de eerste helft van de negentiende eeuw en de percentages 

over het aandeel van de afgekeurde epileptici slaan op de periode rond 1850, terwijl mijn totale 

http://www.ethesis.net/handicap/handicap_hfst_5.htm#_ftn390
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onderzoekspopulatie opgeroepen is in  de periode 1830-1900. Toch is de overeenkomst wel 

opvallend.. 

 
Als we het percentage van de conscrits bij wie epilepsie geconstateerd werd tussen 1830 en 

1900 (gemiddeld 0,06 %) echter vergelijken met de eerder besproken cijfers die de 

Wereldgezondheidsorganisatie hanteert voor de huidige tijd (cf. hoofdstuk 2:  tussen 0,4 en 

1,0 % van de bevolking zou vandaag aan “actieve epilepsie” lijden),  kunnen we alleen maar 

constateren dat in de onderzochte periode procentueel erg weinig mensen het label epilepticus 

kregen in de militieregisters. We moeten er natuurlijk rekening mee houden dat het percentage 

bij de conscrits omlaag gehaald wordt doordat – anders dan in de WHO cijfers – het aandeel 

van kinderen met epilepsie, van wie de overlevingskansen in de 19de eeuw trouwens veel 

lager waren dan nu, niet in de berekening is opgenomen. Aangezien epilepsie zich meestal 

manifesteert tussen 10 en 20 jaar is dit een belangrijke, maar zeker niet de enige 

verklaringsfactor. Het lage cijfer  kan er voorts op wijzen dat in de praktijk van toen alleen erg 

zware en duidelijk zichtbare gevallen in aanmerking kwamen voor vrijstelling bij de medische 

keuring. De keuringsartsen concentreerden zich bij hun beoordeling wellicht vooral op het 

voorkomen van de gegeneraliseerde ‘grand mal’ aanvallen en hadden minder oog voor lichtere 

manifestatievormen (partiële aanvallen, kortstondige abscences), die nu wel expliciet als 

uitingen van de aandoening beschouwd worden. In hoofdstuk 3 gaf ik al aan dat de medische 

wetenschap pas laat in de 19de eeuw dankzij de ontdekking van de elektrische verklaring een 

exacter beeld kreeg van de verschillende soorten van epilepsie: vandaag de dag krijgen hoe 

dan ook veel meer mensen  het label ‘epilepsielijder’ toegekend. Het is verder mogelijk dat een 

aantal conscrits epilepsie bewust niet wilden inroepen als reden om vrijgesteld te worden, bv. 

vanwege het sociale stigma. Tenslotte is er natuurlijk nog de denkpiste dat epilepsie nu 

inderdaad vaker voorkomt, omdat er in de huidige maatschappij veel meer uitlokkende 

factoren zijn voor het krijgen van een aanval: denk bv. maar aan de vele snelle wisselende 

lichtimpulsen waarmee we nu langdurig geconfronteerd worden bij games, films, dans- en 

muziekoptredens of feestjes met stroboscopisch licht,  enz. Om deze hypothese hard te maken 

is evenwel heel wat meer onderzoek nodig. 

We kunnen ons afvragen hoe men bij de medische keuring in de 19de eeuw bepaalde of iemand 

al dan niet aan epilepsie leed en hoe streng men daarbij was. Het reglement van 15 januari 

1821 in de Code de milice stelde in ieder geval dat “nul ne sera exempté pour cause de maladie 

ou d’infirmités, soit définitivement, soit pour un an, sur simple production de certificats. Tout 

individu devra passer à l’examen du médicin ou chirurgien près le conseil”.204 Voor wie zich 

                                                
204 J.A. Orlent, P.J. Cornille,  Code de Milice, ou recueil complet des lois sur la matière: avec des notes, 
présentant tous les arrêtés et toutes les décisions, interprétations et instructions ministérielles émanées 
depuis 1817, jusqu'en 1834. Gand, Vander Haeghe-Maya, 1835, p. 73. 
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niet kon verplaatsen, werd een bezoek aan huis of in een hospitaal/instelling voorzien. Deze 

bepalingen uit de tijd van Willem I werden na de Belgische onafhankelijkheid nog tientallen 

jaren ongewijzigd toegepast. In het geval van epilepsie vermeldde het reglement: “Ces défauts 

devront être prouvés, pour la milice nationale, par des épreuves dans un hôpital.”205  In het als 

leidraad voor artsen in opleiding gebruikte handboek Précis élémentaire de médecine légale 

uit 1837206 van Matthyssens, die medisch recht doceerde aan de school van het Stedelijk 

Hospitaal in Antwerpen, wordt beweerd dat epilepsie een van de ziekten was die het vaakst 

gesimuleerd werd bij de ‘maladies du système nerveux’. Hij geeft een beschrijving van 

middelen waarmee de toenmalige arts de echtheid ervan kon bepalen op het moment van een 

aanval: de polsslag meten die bij een simulant “large, plein et fréquent” was, terwijl die bij een 

echte epilepticus “souvent petit concentré et même parfois lent” aanvoelde. Verder moest men 

de stand van de ogen onderzoeken om te zien of de pupillen zich al dan niet vernauwden of 

vergrootten naargelang men dichterbij of verderaf met een licht in de ogen scheen. Ook kom 

men kijken of er geen zeep in de mond verstopt was om schuim te produceren. Verder kon de 

arts de vingers uitstrekken, die dan bij de echte zieke uitgestrekt bleven. Daarnaast kon men 

verschillende middelen hanteren om de betrokkene te “verplichten” een teken van bewustzijn 

te geven, aangezien men wist dat echte epileptici “insensibles pendant leurs accès” waren: 

kietelen van de neus of voetzolen, onverwacht water op het gezicht werpen of zelfs pijnlijker 

methodes als brandwonden aanbrengen om een reactie uit te lokken bij een simulant. Dit soort 

beschrijvingen doen vermoeden dat een vrijstelling op basis van epilepsie zeker niet lichtzinnig 

werd toegekend. In een KB van 5 februari 1871 volgde de wetgever wel de aanbeveling van 

een expertencommissie om, eenmaal de epilepsie geconstateerd was, de persoon niet nog 

eens aan pijnlijke proeven te onderwerpen: “l’humanité l’ordonne, la science le permet”.207 In 

dit KB maakt men met het oog op mogelijke vrijstellingen van militaire dienst een nieuw 

onderscheid tussen 3 klassen van ziekten en gebreken: klasse 1 (‘les afffections incurables’, 

klasse 2 (‘celles qui peuvent le devenir selon leur gravité’) en klasse 3 (‘les affections 

curables’). Epilepsie staat in klasse 2 en wordt daarbinnen in één adem vernoemd met 

krankzinnigheid, idiotie en imbeciliteit. Een vastgestelde ernstige vorm van epilepsie gaf dus 

recht op een definitieve vrijstelling. 

 

 

                                                
205 Ibidem. 
206 J. Matthyssens, Précis élémentaire de médecine légale extrait des meilleurs ouvrages généraux et 
spéciaux de médecine légale, suivi des lois, des arrêtés et des réglements de police médicale et de 
police sanitaire ... Heirstraeten, 1837, pp. 290-291.  
207 Pasionomie, IVième serie, Règne de Leopold II, tome VI, année 1871 (in Belgisch Staatsblad 17 
februari 1871). 
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Bij ons onderzoek werpt  de vraag zich ook op in hoeverre  een vrijstelling misschien alleen of 

vooral gegeven werd als de epilepsie gecombineerd was met een andere aandoening. Daarom  

heb ik ook opgelijst hoe vaak epilepsie de enige reden was die in de militieregisters vermeld 

stond en hoe dikwijls er sprake was van een combinatie met andere aandoeningen.  Uit 

volgende tabel blijkt dat in 80% van de gevallen (bij 32 van de 40 onderzoekspersonen) toch 

inderdaad alleen epilepsie opgegeven wordt. Volgende tabel schetst een gedetailleerd beeld 

van de verschillende redenen die ik terugvond: ik liet de oorspronkelijke termen staan. 

 

Tabel 5.3 Frequentie voorkomen epilepsie in combinatie met andere aandoeningen
  (1830-1900) 

 

 1830-1844 1845-1860 1861-1875 1876-1900  

Vermelding  in de 

militieregisters 

N N N N Totaal N 

Epilepsie constatée 9 3 5 13 30 

Epilepsie + broer vervangt 2 0 0 0 2 

Epileptique + idiotism 1 0 0 0 1 

Aliéne + epileptique 1 0 0 0 1 

Epileptique et paralytique 1 0 0 0 1 

Epilepsie avec démence 0 0 0 1 1 

Epilepsie + deménce 

consécutive 

0 0 0 1 1 

Epilepsie + affection grave 

des centres nerveuse 

0 0 0 1 1 

Attaques épileptiformes 0 0 0 1 1 

Epilepsie + hemiplegie 

(gauche) 

0 0 0 1 1 

Totaal 14 3 5 18 40 

 

Ik onderzocht nog of de combinatie van epilepsie met een andere aandoening direct 

aantoonbare consequenties had voor de conscrit in kwestie (bv. een vroege opname in een 

gesticht): dat bleek niet altijd het geval. Charles Cardon wordt bv. vrijgesteld wegens epilepsie 
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en idiotie, maar wordt pas laat in zijn leven opgenomen in het Guislain-gesticht. Charles De 

Witte (‘attaques épileptiformes - définitivement’) trouwt en krijgt kinderen; van een opname is 

niets bekend. Bij Jacques Delfosse wordt de epilepsie geassocieerd met ‘hémiplégie gauche’: 

zo een halfzijdige verlamming is het gevolg van een hersenbeschadiging en gaat af en toe 

gepaard met epilepsie. Ondanks die gecombineerde beperking lijkt  Delfosse een vrij ‘normaal’ 

huwelijk- en beroepsleven te hebben geleden. François Hardy is behalve epileptisch blijkbaar 

ook verlamd (‘paralytique’): hij zal al op 20-jarige leeftijd overlijden. Bij Henri Maluin vinden we 

in het militieregister een lange reeks aandoeningen: naast de reden voor afkeuring (‘affection 

grave du centre nerveux + épilepsie) is nog sprake van hinken, vervorming van de onderste 

en bovenste ledematen en een gebrekkig gezichtsvermogen. Maluin zal eerst thuis en later in 

het Guislain-gesticht verzorgd worden. Leonard Pieters krijgt de kwalificatie ‘épilepsie avec 

démence consécutive’ en verbleef al van zijn 13de in het gesticht. Arthur Vekeman (epilepsie 

en dementie) was volgens de bevolkingsregisters zelfs al op zijn 12de opgenomen in het 

Guislain-gesticht.  Louis De Buck (‘aliéné et épileptique’) overlijdt in de Schokkebroersveste: 

de datum van opname was niet te achterhalen. Wanneer we behalve epilepsie een andere 

aandoening aantreffen in de militieregisters hebben we in de meeste gevallen dus inderdaad 

te maken met zwaar zorgafhankelijke personen. 

 

Verder blijkt uit mijn onderzoek dat maar iets meer dan de helft (21 op 40 of 52,5 %) van de 

onderzoekspersonen meteen bij de eerste oproeping definitief afgekeurd werd. Bij 20 % van 

hen gebeurde dat bij de tweede oproeping, bij 12,5 % bij de derde oproeping en 15 %  moest 

zelfs een vierde keer terugkeren. Vooral in de periode 1861-1875  zien we een duidelijke 

toename van het aantal heroproepingen, al moeten we natuurlijk altijd wel voorzichtig zijn bij 

interpretatie van (uitgesplitste) cijfers bij een beperkt totaal aantal waarnemingen. Het groot 

aandeel van de voorlopige vrijstellingen komt wel min of meer overeen met de cijfers uit het 

onderzoek van Tom De Paepe: hij constateerde dat dit percentage in België tussen 1842 en 

1850 schommelde tussen de 40 en 45 % van het totale aantal vrijstellingen.208 

 

  

  

                                                
208 T. De Paepe, Oost-Vlaamse mannen met een handicap in de negentiende eeuw. Een sociaal-
demografisch onderzoek op basis van de conscriptieregisters. Gent, Universiteit Gent, 2003, 
hoofdstuk 5 p. 3. (online thesis). 
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Tabel 5. 4 Frequentie oproeping van de onderzoekspopulatie (1830-1900) 

 1830-1844 1845-1860 1861-1875 1876-1900  

Aantal keer opgeroepen N N N N Totaal N 

1 maal 14 0 0 7 21 

2 maal 0 1 1 6 8 

3 maal 0 1 3 1 5 

4 maal 0 1 1 4 6 

5 maal 0 0 0 0 0 

Totaal 14 3 5 18 40 

 

 

 

5.2   Verkenning van de onderzoekspopulatie 
 

5.2.1 Analyse van het geboortejaar van de onderzoekspersonen 
 
 
Tabel 5.5 Algemeen overzicht van de 2 cohortes volgens geboortegroep  

Cohorte Aantal % 

 1800-1849 21 52,5 

1850-1899 19 47,5 

Totaal 40 100,0 

 

Van de 40 onderzochte personen in deze levensloop zijn er 21 geboren voor 1850 en 19 

geboren na 1850. Een van de doelen van deze levensloopanalyse is om na te gaan of er op 

het vlak van de grote transitiemomenten (huwelijk, krijgen van kinderen, arbeidsactiviteit, 

overlijden) wezenlijke verschillen aan te wijzen zijn tussen beide groepen. We zullen de 

onderzoeksresultaten voor beide cohorten dus geregeld tegen elkaar afzetten. 
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Figuur 5.1 Spreiding van de onderzoekspopulatie volgens geboortejaar  

 

 

Binnen elk van deze 2 groepen heb ik ervoor geopteerd om de eindselectie van de 40 

onderzoekspersonen licht bij te sturen in functie van een zo goed mogelijke spreiding in tijd 

van de geboortejaren. Door te vermijden dat de epileptische proefpersonen over- of 

ondervertegenwoordigd zijn in een bepaalde periode van hoog- of laagconjunctuur, hoop ik de 

kans op eventuele foutrepresentaties te verminderen. 

Het bovenstaande staafdiagram geeft aan dat er geen onderzoekspersonen gekozen zijn 

voorafgaand aan het jaar 1817 en evenmin na het jaar 1879. Dit heeft te maken met het type 

bron dat gehanteerd werd om de onderzoekspopulatie samen te stellen. Ik heb met name 

enkel gebruik gemaakt van de Belgische militieregisters die lopen tot het jaar 1900. 

Aangezien de Belgische staat pas werd opgericht in 1830 en voor mogelijke legerdienst enkel 

mannen werden opgeroepen die op zijn minst 18 jaar oud waren, is het logisch dat er via de 

militieregisters geen onderzoekspersonen gevonden werden die geboren waren in het eerste 

decennium van de 19de eeuw. Omgekeerd geldt dezelfde redeneerwijze voor het feit dat er 

binnen onze onderzoekspopulatie geen mannen voorkomen  die geboren zijn na 1879:   voor 
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de samenstelling van de cohorten beperkte ik me tot de Belgische militieregisters van de 19de 

eeuw. De grafiek toont een lichte overrepresentatie  van onderzoekspersonen geboren tussen 

1817-1821. Voor de reden hiervoor zie bij de bespreking van mijn bronnen in punt 1.4. We 

zullen hiermee rekening moeten houden bij de interpretatie van sommige fenomenen. Voor de 

rest is de spreiding van de populatie in deze levensloopanalyse relatief gelijkmatig, op een 

paar hiaten na.  
 

5.2.2 Analyse van de geboorteplaats van de onderzoekspersonen 
 
 
Tabel 5.6 Geboorteplaats van de onderzoekspersonen in de 2 cohortes in N en % 

 

Spreiding Geboorteplaatsen Onderzoeksgroep 

 

Cohorte 

Totaal 1800-1849 1850-1899 

Geboorteplaats Balegem N 1 0 1 

% in Cohorte 4,8% 0,0% 2,5% 

Bevere N 0 1 1 

% in Cohorte 0,0% 5,3% 2,5% 

Gent N 20 13 33 

% in Cohorte 95,2% 68,4% 82,5% 

Oostakker N 0 1 1 

% in Cohorte 0,0% 5,3% 2,5% 

Roubaix N 0 2 2 

% in Cohorte 0,0% 10,5% 5,0% 

Tournai N 0 1 1 

% in Cohorte 0,0% 5,3% 2,5% 

Vosselare N 0 1 1 

% in Cohorte 0,0% 5,3% 2,5% 

Totaal N 21 19 40 

% in Cohorte 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Eerder gaf ik al aan dat alle cohorteleden geselecteerd werden op basis van het criterium dat  

ze bij het bereiken van de volwassen leeftijd en de oproeping/loting woonachtig waren in Gent.   

Verreweg de meeste leden van onze onderzoekspopulatie waren eveneens in Gent geboren, 

maar er zijn  enkele uitzonderingen. (17,5 %).  Het gaat in dit geval om personen die in de loop 

van hun jeugd gemigreerd waren naar Gent. Deze inwijkelingen kwamen overwegend uit nabij 

(Balegem, Oostakker) of wat verderaf gelegen (Bevere, Vosselare) Oost-Vlaamse plattelands-
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gemeenten. Toch kunnen we niet enkel spreken van korte afstandsmigratie. Drie cohorteleden 

(7,5 % van de totale populatie) waren oorspronkelijk afkomstig uit steden in Franstalig België 

(Doornik) of Frans-Vlaanderen (Roubaix). Het aantal geboorteplaatsen blijft beperkt tot 7 

gemeenten, wat op zich indicatief kan zijn voor een eerder geringe mobiliteit van de ouders. 

Als we de geboorteplaats van de 2 cohorten met elkaar vergelijken valt op dat de immigranten 

op een enkele uitzondering na geboren zijn in het 2de deel van de 19de eeuw. Sociaal-

economische factoren kunnen hierin een rol gespeeld hebben. Dit is immers ook de periode 

waarin de migratie tussen platteland en stad geweldig toenam. In de nasleep van de agrarische 

crisis (1846) namen steeds meer plattelandsbewoners de wijk naar de stad in de hoop er werk 

te vinden in de snel groeiende stedelijke industrieën. Wat Gent betreft lagen de 

tewerkstellingskansen voor nieuwkomers vooral in de gemechaniseerde textielsector die vanaf 

1850 een grote expansie kende. In het luik ‘beroepen ouders’ (5.4.2) onderzocht ik nog de 

hypothese of het beroep van de inwijkelingen of dat van hun ouders hier inderdaad een rol 

gespeeld kunnen hebben. Concrete aanwijzingen daarvoor vond ik echter niet terug.  

 

5.2.3 Analyse van de sterfteplaats van de onderzoekspersonen 
 

Tabel 5.7 Sterfteplaats van de onderzoekspersonen in de 2 cohortes in N en % 

 

Gemeente Overlijden Onderzoekspersonen 

 

Cohorte 

Totaal 1800-1849 1850-1899 

Sterfteplaats Onbekend N 0 5 5 

% Binnen Cohorte 0,0% 26,3% 12,5% 

Gent N 19 12 31 

% Binnen Cohorte 90,5% 63,2% 77,5% 

Gouaix N 1 0 1 

% Binnen Cohorte 4,8% 0,0% 2,5% 

Mariakerke N 0 1 1 

% Binnen Cohorte 0,0% 5,3% 2,5% 

Morelia N 1 0 1 

% Binnen Cohorte 4,8% 0,0% 2,5% 

Sint-Jan-Molenbeek N 0 1 1 

% Binnen Cohorte 0,0% 5,3% 2,5% 

Totaal N 21 19 40 

% Binnen Cohorte 100,0% 100,0% 100,0% 
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Uit bovenstaande grafieken kunnen we afleiden dat het overgrote deel van de 

onderzoekspersonen ook na de militietijd “onder de Gentse (kerk)torens” bleven leven en er 

ook stierven.  

Als we de cohorten onderling  vergelijken, zien we hetzelfde patroon opduiken als bij de 

geboorteplaats. De groep die in het eerste deel van de eeuw geboren is, sterft doorgaans in 

dezelfde gemeente waar hij geboren is. Ik bespreek kort de twee uitzonderingen. De smid 

François Jean Maerten (° 1817 in Gent) migreert in 1840 naar Gouaix, een dorpje in het 

arrondissement Provins ,  departement Seine-et-Marne. Hij trouwt er met Louise Aglaé Arnould 

en overlijdt in 1879. Het levensverhaal van Louis-Jean Ghiselin De Vlieghe (1838 – 1865) is 

a-typisch. Hij wordt op grond van epilepsie afgekeurd voor militaire dienst, maar sterft als 

soldaat in het Mexicaanse Morelia. Hij had zich hoogstwaarschijnlijk aangemeld bij het 

Belgische vrijwilligerslegioen, dat als onderdeel van het Franse interventieleger strijd voerde 

tegen de Mexicaanse republikeinen.  

Bij de onderzoekspersonen geboren in het 2de deel van de 19de eeuw zien we veel meer 

personen “verdwijnen” uit de Gentse bevolkingsarchieven. In dit onderzoek werden de 

overlijdensaktes van de gemeente Gent uitgespit tot 100 jaar na de geboorte van de 

onderzoekspersoon. Uit de afwezigheid van een overlijdensakte in het archief van de 

gemeente Gent kunnen we voor deze 5 ‘verdwenen’ personen concluderen dat zij hoogst-

waarschijnlijk gemigreerd zijn naar een andere gemeente en dat hun vertrek uit de gemeente 

niet aangegeven is in de bevolkingsregisters. Een andere mogelijkheid is natuurlijk ook dat de 

dood van de onderzoekspersonen  niet aangegeven is bij de gemeente of onder een andere 

naam is geregistreerd, waardoor de persoon evenmin terugvindbaar is. Hippolyte Robert 

woonde tot zijn 23ste (zijn 4de militiekeuring) in Gent. De datum van zijn vertrek - vermoedelijk 

samen met het ouderlijke gezin naar Rijsel - en de plaats en tijd van zijn overtijden kon ik niet 

achterhalen. De piste Lille is aannemelijk aangezien de vader van Hippolyte er geboren was 

en er ook overleed in 1898: Hyppolite ondertekent daar de overlijdensakte als ‘tapissier’. Het 

is mogelijk dat het ging om een migratie om professionele redenen: de 4 militieregisters 

vermelden geen beroep. Verdere sporen van een eventueel verblijf van Hippolyte in Rijsel (of 

elders in Frankrijk) vond ik niet. Alfred Bekaert vertrekt op 08-01-1879 uit Gent richting Huy, 

waar hij een paar maanden eerder getrouwd was. Zijn echtgenote overleed in 1891 (gegevens 

bevolkingsdienst Huy). Bekaert staat in Gent tussen 1867 en 1880 geregistreerd als ‘négociant 

commissaire’, maar het is niet uit te maken of dit handelsberoep iets te maken had met zijn 

huwelijk en verhuizing. Van de 3 andere mannen (Gustave Debusschere, Léopold Mestdagh 

en Louis Mollé) van wie ik geen overlijdensakte vond, is nog minder bekend. Op het moment 
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van de militaire keuring waren zij resp. slachter, fabrieksarbeider en schipper, maar bij gebrek 

aan latere documenten kunnen we enkel speculeren over de motieven van hun verdwijning.  

Tussen de geboorte en de dood van onze onderzoekspersonen is het aantal migratie-

bewegingen naar en vanuit Gent vrij beperkt. De meeste verhuizingen spelen zich af op het 

grondgebied van de stad Gent zelf, maar ook daar gaat het relatief vaak om een eenmalige 

overgang van de familale kring naar het gesticht als eindstation van het leven. Die geringe 

woonmobiliteit valt een groot deel toe te schrijven aan de epilepsie zelf. Bij een ernstige vorm 

van epilepsie was verhuizing naar een onvertrouwde omgeving allicht weinig aantrekkelijk of 

onmogelijk. Anderzijds waren degenen die maatschappelijk beter geïntegreerd raakten 

(trouwden, werk vonden, …)   op hun beurt allicht ook niet zo snel geneigd om die verworven 

‘positie’ en dat sociale weefsel te verruilen voor het onbekende. Van een specifiek 

migratiepatroon van epileptici heb ik – afgezien van die lage migratiegraad – weinig kunnen 

ontdekken. Ik vond evenmin een betekenisvol verschil tussen de twee cohorten: de absolute 

cijfers van de bewezen migraties lijken me daarvoor een te smalle basis. Een interessanter 

gegeven dan de plaats van overlijden is wellicht de specifieke locatie. Tabel 5.6 illustreert de 

dominantie van het gesticht of het ziekenhuis als finale woonplaats. Ik werk dit thema verder 

uit onder 5.2 Woon- en verblijfplaats en 5.5.3 Epilepsie als directe doodsoorzaak. 
 
 
Tabel 5.8 Specifieke locatie van overlijden in de 2 cohortes in N en % 
 
 

 
Plaats overlijden 

Cohorte 
 

1800-1849 
 

1850-1899 

% 
 

% 

Woning 33,3 15,8 

Schokkebroedersveste (gesticht) 9,5 0,0 

Guislain (instituut) 19,0 47,4 

Kluyskensstraat (Burgerlijk Hospitaal) 23,8 5,3 

Godshuizenlaan (Oud Mannenhuis) 4,8 0,0 

Buiten Gent 0,0 10,5 

Buitenland 9,6 0,0 

Onbekend 0,0 21,1 

Totaal 100,0 100,0 
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5.2   Woon- en verblijfplaats   
 
 

5.2.1  In instellingen 
 

Van niet minder dan 15 onderzoekspersonen ontdekte ik dat ze tijdens hun leven in één van 

de Gentse instellingen terecht gekomen zijn. Dit is een zeer hoog percentage (37,5 %!). Het 

valt op dat er veel meer geïnterneerden waren in de tweede cohorte (9 van de 15 in totaal 

geïnterneerden) of binnen de 2de cohorte zelf 9 van de 19 cohorteleden of 47,4 % van de totale 

onderzoekspopulatie. De in hoofdstuk 3 besproken theorie dat men in de tweede helft van de 

19de eeuw veel meer geneigd was mensen met de aandoening  in instellingen te plaatsen, lijkt 

dus bevestigd te worden door mijn onderzoek. Gezien het grote aandeel van deze groep 

binnen mijn onderzoekspopulatie, probeerde ik te achterhalen hoe lang ze in de instelling 

bleven en of ze er al dan niet ook overleden zijn. Verder trachtte ik ook de reden te achterhalen 

voor de plaatsing en ging ik op zoek naar eventuele specifieke informatie over het verblijf van 

deze personen in de instelling zelf. 

 

 
Opname in de Schokkebroerdersveste (ook Cellebroedersveste genoemd) 
 
In de onderzoekspopulatie zitten 2 onderzoekspersonen van de 1ste cohorte die in de periode 

1847-1856 een deel van hun leven in dit gesticht hebben doorgebracht en daar in die periode 

ook gestorven zijn. De personen in kwestie zijn Pierre Claeys en Louis Debuck. Doordat ik 

deze mannen niet teruggevonden heb in de politionele tellingen van 1838-1846 en hun vorig 

adres ook niet heb kunnen traceren, is het moeilijk om veel zinnige uitspraken te doen over 

hun leven voor de internering. Bovendien is er ook geen periode van inschrijving vermeld in 

de Cellebroedersveste, waardoor het bij beide personen gissen is naar de duur van hun verblijf  

in het gesticht. Uit hun overlijdensaktes en hun afwezigheid in de indexen van de 

huwelijksakten kunnen we wel concluderen dat beide personen tot de groep van de 

celibatairen hoorden. Wat het beroep betreft kunnen we via de militieregisters achterhalen dat 

beide personen in de beroepssector van losse arbeid zaten.  

 

Opname in het Hospice Guislain 
 
Niet minder dan 13 van mijn onderzoekspersonen kwamen op een bepaald ogenblik in het 

Guislain instituut terecht. De volgende tabel geeft voor de 2 cohorten een overzicht van de 

leeftijd waarop ze opgenomen werden en de leeftijd waarop ze de instelling verlieten (al dan 

niet overleden) en van de totale verblijfsduur in jaren. 
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Tabel 5.9 Leeftijd van opname en verblijfsduur geïnterneerde onderzoekspersonen in  
  het Guislaininstituut 
 

Verblijf in het Guislaininstituut 
 

 Van … jarige leeftijd tot … 
jarige leeftijd 

Totaal aantal jaren opname 

 
1ste Cohorte 

Cardon Charles 49-53 4 

Schepens Pierre 50-67 17 

Van Bignoot Henri 21-28 7 

Hebbelinck Louis 65-69 4 

 
2de Cohorte 

De Metter Andreas 30-36 6 

Leclercq Richard 18-31 13 

Maluin Henri 36-44 8 

Pieters Leonard 13-55 42 

Raveel Achille 36-37 1 

Vanden Bulcke Gustave 24-31 7 

Vandendaele Louis 18-25 7 

Vekeman Arthur 12-22 10 

Verlodt Augustin 43-48 5 

 
In deze tabel merken we op dat de verblijfsduur in de instelling van de onderzoekspersonen 

zeer uiteenlopend is. Ik heb ervoor gekozen in deze tabel niet met een gemiddelde te werken 

maar elke persoon op te lijsten omdat een aantal outliners de gemiddelden enorm scheef 

zouden trekken. In de eerste cohorte zien we dat de meeste personen op oudere leeftijd in het 

Guislaininstituut terecht kwamen, met uitzondering van Van Bignoot. Dit is natuurlijk niet zo 

abnormaal aangezien de instelling pas in de 2de helft van de 19de eeuw (1857) van start ging. 

Voor deze personen zouden we dan ook verwachten dat ze vooraleer ze in het nieuwe 

mannengesticht terecht kwamen in andere instellingen zaten. Dit kunnen we slechts voor één 

van die 3 oudere geïnterneerden met zekerheid zeggen, met name voor Charles Cardon. Bij 

hem vond ik een vermelding in de bevolkingsregisters dat hij tussen zijn 39ste en zijn 48ste 

levensjaar tijdelijk zou opgenomen zijn in een “maison aliéne”. Voor de 2 anderen worden we 

spijtig genoeg geconfronteerd met een paar hiaten in hun levensloop. Bij Louis Hebbelinck, 

die weliswaar getrouwd maar al 65 is op het moment van zijn opname, lijkt het mij aannemelijk 

om te veronderstellen dat  hij in de instelling is geplaatst omdat het na het wegvallen van zijn 

(schoon)ouders moeilijker werd voor zijn echtgenote om de gezinslasten te dragen. Pierre 

Schepens stond al in de periode voor zijn internering als alleenstaande  ingeschreven. De 

jongere leeftijd bij opname van Henri Van Bignoot (21) is te verklaren doordat hij veel later 

geboren was (pas in 1846) dan de meeste andere leden van cohorte 1: op het moment van 

zijn opname bestond het nieuwe Guislain-instituut nog maar 10 jaar. 
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In de 2de cohorte is het opvallend dat 4 van de 9 gestichtspatiënten (Leclercq, Pieters, 

Vandendaele en Vekeman) al geïnterneerd waren voor ze opgeroepen werden voor de 

militieregisters: de medische vaststelling van de epilepsie (bij Pieters en Vekeman ook 

dementie) gebeurde bij hen “à la maison”, waarmee allicht het gesticht werd bedoeld.  Een 

mogelijke verklaring is dat bij hen al op jeugdige leeftijd epilepsie werd gediagnosticeerd en bij 

de anderen nog niet. Anderzijds valt het wel op dat bij juist  3 van deze 4 personen de vader 

vroeg stierf of de vader te oud was om het gezin te onderhouden. Je zou hieruit kunnen 

concluderen dat epileptici misschien sneller in instellingen geplaatst werden als er geen 

gezinshoofd meer was die de familie kon onderhouden. Voor de casus van onderzoeks-

persoon Achille Raveel zijn we goed gedocumenteerd doordat er in het boek van de 

bevolkingsregisters een afdruk zat van een brief met de motivering voor de opname van Achille 

in het Guislain en ook de datum waarop dat gebeurde. Achille had naast epilepsieaanvallen 

blijkbaar ook last van buien van ongecontroleerde agressiviteit.  Tijdens zo een aanval in 1916 

zou hij zijn broer hebben verwond aan het hoofd met de spade, waarna besloten werd om 

Achille te interneren omdat hij een gevaar vormde voor de maatschappij.   

         
Bij de onderzoekpersonen die pas in hun latere leven werden opgenomen tasten we wat in het 

duister voor wat de redenen voor hun opname betreft. Van Henri Maluin en Gustave 

Vandenbulcke  hebben we eigenlijk onvoldoende gegevens over die periode in hun leven om 

te kunnen verklaren waarom ze juist op dat moment zijn opgenomen. Bij Andreas De Metter  

lijkt het er eigenaardig genoeg op dat hij heel zijn leven perfect heeft kunnen meedraaien als 

loodgietersgast met zijn vader en zijn broers, om dan in de laatste periode van zijn leven 

opeens toch in het Guislain terecht te komen, terwijl hij op dat ogenblik nog genoeg naaste 

familie in leven had. Mogelijk was de ernst van de aandoening plots in negatieve zin 

geëvolueerd. Dit is hoogstwaarschijnlijk eveneens de verklaring voor de opname van Augustin 

Verlodt, waarvan we weten dat hij een tijd lang  heeft kunnen samen wonen met zijn vrouw en 

dat hij dus in die periode in staat was om te functioneren binnen de maatschappij.   

Hoe deze onderzoekspersonen en hun naaste omgeving de tijd in de instelling ervaren 

hebben, is moeilijk te achterhalen.. Zoals Erwin Mortier aangaf in zijn bijdrage “Tussen 

ziektebeeld en wereldbeeld: achtergronden bij de eerste decennia van de psychiatrie in onze 

gewesten” komen “in de archieven van het publieke mannengesticht bijzonder weinig ego-

documenten voor, en geen enkele brief, geen dagboekfragment of gedicht, dateert uit de 

periode van Guislain. Nergens wordt ons een blik gegund op de ziektebeleving van de patiënt 

zelf. Voor wat het mannengesticht betreft is dit ook begrijpelijk. De overgrote meerderheid van 

de opgenomen zieken kwam uit de laagste sociale klassen en was vaak laag- of ongeschoold. 
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Bij velen is geen beroepsbezigheid opgegeven, en waar dat wel het geval was, gaat het om 

dagloners of leden uit de kleine middenstand.“ 209 

Ongetwijfeld zullen verschillende van deze geïnterneerden onderworpen geweest zijn aan de 

behandelingen en experimenten van Guislain die besproken werden in hoofdstuk 4. Als de 

patiëntendossiers zelf ooit toegankelijk gemaakt worden, zou verder onderzoek hier 

ongetwijfeld heel wat meer details kunnen opleveren. 

 

Opname in het ‘Maison de Santé pour hommes’ 

Ik vond voor niemand van mijn onderzoekspopulatie een spoor terug van een opname in het 

‘Maison de Santé pour hommes’ aan de Stropkaai, de privé instelling voor beter bemiddelde 

geesteszieken, waarover meer informatie te vinden is in de scriptie van Annelies De 

Samblanx.210  

 

5.2.2  Alleenstaand, bij familie of in gezinsverband 
 

Zie hiervoor ook de tabel in bijlage 4. 

 
Om de gezinssamenstelling van de onderzoeksgroep makkelijker te kunnen analyseren, heb 

ik ervoor gekozen de celibatairen van de gehuwde mannen te scheiden.  Bij de celibataire 

groep valt op dat er slechts 2 van de 24 onderzoekspersonen een periode in hun leven op 

eigen benen hebben gestaan. Bovendien gebeurde dat pas laat in hun leven: bij Pierre 

Schepens pas rond zijn 40ste levensjaar om dan 10 jaar later toch in het Guislain-gesticht 

terecht te komen. Ferdinand Eugène Persyn ging op nog latere leeftijd alleen wonen (pas rond 

zijn 60ste levensjaar), wat misschien opmerkelijk is aangezien hij toch al een stabiel beroep 

als pianomakersgast had sinds zijn 30ste en dit heel zijn carrière onafgebroken is blijven 

uitoefenen.  Bij de rest van de groep van celibatairen hebben we 4 personen die voor hun 25ste 

levensjaar gestorven zijn. Bij deze personen is het redelijk normaal dat ze het ouderlijk huis 

niet hebben verlaten. In de groep zitten er verder nog 3 mannen (Maluin, Raveel en Van 

Bignoot) die tot het bij moment van hun opname bij hun ouders zijn blijven inwonen en waarvan 

we genoeg gegevens hebben om een groot deel van hun leven te kunnen reconstrueren: 2 

van hen oefenden nooit een beroep uit. Daarnaast vinden we in de populatie ook nog 3 

personen (Cardon, D’Hooghe en De Metter) die lang bleven inwonen bij hun ouders en na hun 

                                                
209 E. Mortier, “Tussen ziektebeeld en wereldbeeld: achtergronden bij de eerste decennia van de 
psychiatrie in onze gewesten,” in: P. Allegaert. et al. Rede en waanzin: het Museum Dr. Guislain in 
beeld en tekst. Gent, Museum Dr. Guislain, 2001, pp. 196-197. 
210 A. De Samblanx, In de ban van de psychiatrie: profielanalyse van de mannelijke kranken der 
welstellende klas in de psychiatrische inrichting Sint-Alfons (1840-1940), Gent, Universiteit Gent 
(onuitgegeven masterthesis), 2015.  
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overlijden eerst onderdak vonden bij andere familieleden (broer, zus, schoonbroer, schoonzus) 

Cardon en De Metter kwamen later alsnog terecht in het gesticht. De beroepsactiviteit van 

deze mannen is eveneens een indicatie van het feit dat zij qua levensonderhoud sterk 

afhankelijk waren van hun omgeving. Charles Cardon behoort tot de groep epileptici die 

levenslang nooit een beroep heeft uitgeoefend. Louis D’Hooghe is gedurende zijn volledige 

leven een dagloner of fabrieksarbeider geweest, wat niet als één van de stabielste inkomens 

kan beschouwd worden. Hoewel Andreas De Metter heel zijn leven als loodgietersgast staat 

genoteerd, moeten we wel rekening houden met het feit dat zijn vader en zijn broers ook 

loodgieters waren en dat Andreas waarschijnlijk gewoon meegeholpen zal hebben met het 

werk van zijn vader en broers en dus misschien toch sterk afhankelijk was van hen. Dan 

hebben we nog het aparte geval van Louis Ghiselin De Vlieghe. Hij meldde zich 5 jaar na zijn 

definitieve vrijstelling voor militaire dienst aan als vrijwilliger voor de expeditie in Mexico en 

sneuvelde daar, ongehuwd, op jonge leeftijd. 

 

Bij de groep van de gehuwden is de gezinssamenstelling niet zo verrassend.  10 van de 16 

gehuwde onderzoekspersonen gingen samen wonen met hun partner en eventuele kinderen. 

Daarnaast vonden we over 2 gehuwden nog wat aanvullende gegevens. Jacques Delfosse 

had gedurende een bepaalde periode naast zijn vrouw nog 3 personen als dienstpersoneel in 

huis en ten huize van Victor Bytebier was er aan het einde van zijn leven naast zijn vrouw nog 

een inwonende dienstmeid. De hoge leeftijd van Victor (hij werd 78) en zijn 5 jaar jongere 

partner kan hier een rol gespeeld hebben. Daarnaast was bij hem vlak voor en na zijn huwelijk 

nog een inwonende ongehuwde zus.  2 van de 16 gehuwde onderzoekspersonen zijn na hun 

huwelijk met hun partner bij hun ouders blijven wonen. Het gaat om de verlamde François 

Hardy, die enkele dagen na de geboorte van zijn kind overlijdt, en om Louis Hebbelinck. Bij 

Hebbelinck lijkt het erop dat hij zijn rol als kostwinner voor het gezin moeilijk kon waarmaken. 

Hij staat, behalve op zijn huwelijksakte, zijn leven lang als niet beroepsactief vermeld. Hij is 

ook één van de 2 gehuwden die in het Guislain terecht kwam, wat erop wijst dat zijn 

aandoening waarschijnlijk zeer ernstig was. Van 2 gehuwden ten slotte is het moeilijk hun 

gezinssamenstelling te analyseren aangezien ze gemigreerd zijn naar een andere gemeente 

en we daardoor niet veel gegevens hebben over hun verdere levensloop.  

Uit dit bondige overzicht van de woon- en verblijfssituatie van de cohorteleden kunnen we een 

aantal conclusies trekken. De meerderheid van de epileptici in de onderzoekspopulatie blijven 

het grootste deel van hun leven, velen van hen zelfs levenslang, sterk zorgafhankelijk. Die 

hulpbehoevende status uit zich niet alleen in het grote aandeel van de instellingsepileptici: 15 

van de 40 mannen belandden op een bepaald punt van hun leven in de geïnstitutionaliseerde 

(krankzinnigen)zorg. In sommige gevallen gebeurt dit pas, misschien noodgewongen, omdat 

de familale opvang wegvalt door het verouderen of het overlijden van ouders, broers en 
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zusters. Ook bij de mannen die nooit in een instelling opgenomen worden, lijkt de solidariteit 

binnen de familie doorgaans erg sterk te zijn geweest. Een kleinere groep epileptici (toch op 

zijn minst 10 personen) is qua woon- en leefsituatie veel minder afhankelijk van interne of 

externe ondersteuning. De meesten van hen zijn gehuwd: een aantal van hen zijn blijkbaar 

zelfs in staat om een relatief groot gezin te onderhouden.  

Het verschil tussen de 2 cohorten is hier wat scherper dan bij andere onderzoeksthema’s. 

Instellingsepileptici zijn opvallend sterk vertegenwoordigd in de tweede groep. Daarvoor zijn 

op zijn minst 3 redenen aan te wijzen. Gezinsopvang van zieken en mensen met beperkingen 

stond onder toenemende druk door een aantal gevolgen van de industriële revolutie (gebrek 

aan woonruimte, aantasting van het traditionele mannelijke kostwinnersmodel,…). De 

medicalisering van de maatschappij leidde er toe dat meer en meer psychische en neuro-

logische aandoeningen in kaart gebracht werden: de nieuwe wetenschap van de psychiatrie 

won aan belang binnen de samenleving. De benoeming van psychische problemen wekte ook 

verwachtingen omtrent de genezing van deze aandoeningen binnen de muren van een 

gespecialiseerde instelling. Last not least zullen de moderne aanpak en het unieke 

modelproject van de instelling aan de Brugse Poort hun impact gehad hebben. De drempel 

om een geestesziek familielid aan de zorgen van een instelling toe te vertrouwen was vanaf 

1850 om allerlei redenen een stuk lager geworden. 

 

 

5.3   Huwelijk en familieleven 
 
 
In dit onderzoeksgedeelte analyseer ik het huwelijks- en het voortplantingspatroon van de 

cohortes. Bij wijze van inleiding bespreek ik kort hoe de 19de eeuwse samenleving in het 

algemeen stond ten opzichte van het trouwen en het krijgen van kinderen door personen met 

een geestelijke of lichamelijke handicap. Expliciete standpunten met betrekking tot de 

(on)wenselijkheid van het huwelijk voor epileptici zijn veel moeilijker terug te vinden in de 

bronnen van die periode. Toch hebben een aantal artsen zich specifiek uitgesproken over dit 

thema. 

In het eerste deel van de analyse van het huwelijksgedrag ga ik na of de hypothese klopt dat 

(mannelijke) epileptici in het algemeen minder huwelijken sloten dan niet-epileptici. Hoe groot 

zijn de eventuele verschillen en is er sprake van een evolutie doorheen de 19de eeuw? 

De focus verschuift daarna naar de leeftijd bij het eerste huwelijk. Deden mannen met epilepsie 

er langer over dan niet-epileptici om een huwelijkspartner te vinden?  In derde instantie 

onderzoek ik of er aanwijzigingen zijn dat het al dan niet huwen van de cohorteleden in verband 

gebracht kan worden met hun socio-economische status en/of met die van hun echtgenote. 

Het tweede luik van dit hoofdstuk behandelt de fertiliteit van de getrouwde onderzoeks-
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personen. Kregen ze al dan niet kinderen en – indien ja – hoeveel? Wat was de leeftijd van de 

huwelijkspartners bij de geboorte van hun eerste kind?  

 

5.3.1  Inleiding  
 
In Deaf and unwanted?: marital and family life of the deaf in eighteenth and nineteenth century 

Flanders gaat Sofie De Veirman dieper in op de eventuele impact van een auditieve beperking 

op het huwelijks- en familieleven van doven in het Vlaanderen van de 18de en 19de eeuw. In 

haar inleiding verwijst ze onder meer naar een studie van de huwelijkspercentages in de 

Europese Unie (1996) waarin overtuigend aangetoond wordt dat personen zonder een 

beperking vaker getrouwd zijn (78 %) dan mensen met een lichte (73 %) of een ernstige 

beperking (67 %). 211  Net zoals Tom De Paepe waarschuwt zij er terecht voor dat het gevaarlijk 

is om de resultaten van 20ste eeuws onderzoek kritiekloos en ongenuanceerd over te nemen 

voor andere tijdsperiodes. Er zijn de verschillen tussen fysieke en mentale beperkingen en 

tussen de diverse vormen van beperkingen, tussen stad en platteland, tussen mensen die in 

een instelling verbleven en anderen etc. Het zou fout zijn om de sociale en de individuele 

context (hoe stonden de maatschappij en de persoon in kwestie ten opzichte van de 

beperking?) te verwaarlozen en een eventuele lagere huwelijksfrequentie uitsluitend te 

verklaren vanuit de beperking zelf. 

De individuele fysieke of psychische handicap was slechts één, en volgens De Veirman niet 

eens de belangrijkste, van de verschillende barrières op het potentiële huwelijkspad. “The 

persistence of prejudice and discrimination as well as prohibitive legislative decisions could 

negatively influence the marriage opportunities of people with disabilities”.212 

Die vooroordelen en discriminatie waren in de eerste plaats van sociaal-economische aard. 

De toenemende industrialisatie ging gepaard met nieuwe werkprocessen en een andere 

arbeidscultuur, waarin steeds minder plaats was voor mensen met een handicap. Zij hadden 

het extra moeilijk om een (stabiel) inkomen te verwerven: in het traditionele kostwinnersmodel 

waren vooral mannen daardoor in het nadeel als huwelijkspartij. Aangezien er in de 19de eeuw 

nog geen adequate medicatie bestond lag de frequentie van de aanvallen ongetwijfeld veel 

hoger dan vandaag het geval is. Het was evenmin voorspelbaar waar en wanneer de aanval 

zich zou voordoen en of de persoon in kwestie opnieuw ingeschakeld zou kunnen worden in 

het reguliere arbeidsproces. Sommige werkgevers beschouwden epileptici dan ook als relatief 

onbetrouwbare en snel vervangbare werkkrachten: “if able to secure a position, the economic 

                                                
211 S. De Veirman,  “Deaf and unwanted? Marital and family life of the deaf in eighteenth and nineteenth 
century Flanders”, in: Social Science History Association Conference, Proceedings, 2012,  p.1. 
212 S. De Veirman,  Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-1950: 
a life course approach. Ghent, Ghent University: Faculty of Arts and Philosophy,  2015, p.273. 
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stability of a person with epilepsy was difficult to maintain. This was due to prevailing stigma 

and fear of seizures, which often led the sufferer to being the last hired and the first fired.”213  .   

In de westerse samenleving wordt het grootste deel van de 19de eeuw gekenmerkt door een 

optimistisch, bijna grenzeloos geloof in groei en vooruitgang. Die waarden en idealen zijn ook 

terug te vinden in het denken over huwelijk, gezin, opvoeding en seksualiteit. Nieuwe inzichten 

op het vlak van evolutie- en erfelijkheidsleer voedden de overtuiging dat de mens geen 

speelbal hoefde te zijn van een blind lot, maar integendeel over de nodige kennis en middelen 

beschikte om zowel op micro- als op macroniveau de zaken in de gewenste richting (bij) te 

sturen. Om ‘die ideale wereld’ tot stand te brengen legde men vanaf ca. 1850 meer en meer 

de nadruk op het belang van de fysieke en mentale gezondheid van de huwelijkspartners. 

Vanaf dan doken ook de eerste theorieën op rond een dreigende degeneratie van de 

menselijke soort. Met zijn Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales 

de l'espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives (1857)214 bracht de 

Franse psychiater Bénédict Morel een stevig maatschappelijk debat op gang. Morel stelde 

hierin dat zwakzinnigheid het eindstadium vormde van een lang proces van mentale 

ontaarding. Volgens hem lagen vooral erfelijke factoren aan de basis van het ontstaan van de 

geestesziekten. Morel en zijn leerlingen wierpen meteen de vraag op of het niet wenselijk was 

dat er beperkingen kwamen op het trouwen en zich voortplanten van sommige (categorieën 

van) mensen.  

Ook elders groeide de maatschappelijke belangstelling voor deze ethische thema’s uit de 

persoonlijke levenssfeer. Sommigen pleitten ook nadrukkelijk voor een actievere, regulerende 

rol van de samenleving/de overheid in deze kwesties. In het Engelse taalgebied bracht de 

pionier van de moderne eugenetica Francis Galton de discussie op gang met zijn Hereditary 

Genius (1869), een werk over de erfelijkheid van intelligentie. Galton was een halve neef van 

Charles Darwin en kwam sterk onder de invloed van diens theorieën over de natuurlijke 

selectie. Zoals veel van zijn tijdgenoten was Galton van mening dat dit proces van natuurlijke 

selectie sterk onder druk stond in een geciviliseerde beschaving.  

De vooruitgang van de medische wetenschap en de overheidsmaatregelen voor betere 

openbare gezondheid hadden er ook voor gezorgd dat lichamelijk en geestelijk zwakkeren niet 

langer op een natuurlijke wijze weggeselecteerd werden. Darwin verwoordde die bezorgheid 

als volgt : “ With savages, the weak in body or mind are soon eliminated; and those that survive 

commonly exhibit a vigorous state of health. We civilised man, on the other hand, do our utmost 

to check the process of elimination; we build asylums for the imbecile, the maimed and the 

                                                
213 R. Hewitt, Hewitt (R.). 
http://www.academia.edu/15361178/A_Design_for_Life_The_Colony_Experiment_and_the_Institution
al_Care_of_People_with_Epilepsy_1890-1938), laatst geraadpleegd op 24 juli 2016.   
214 B. Morel, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine et 
des causes qui produisent ces variétés maladives, Paris, Baillière, 1857, 60 p. 
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sick; we institute poor laws; and our medical men exert their utmost skill to save the life of 

every one to the last moment.”215  Galton vreesde bovendien dat die sociaal zwakkeren zich 

sneller zouden voortplanten dan de anderen en dat daardoor toekomstige generaties zouden 

degeneren. Hij vond dat de samenleving actief moest optreden om die evolutie te stoppen. Dat 

kon volgens hem best gebeuren door het nemen van eugenetische maatregelen zoals het 

beperken van de vrije huwelijkskeuze en/of voortplanting. Ook op dit punt was Darwin het 

volkomen eens met zijn neef; hij maakte zelfs een vergelijking met het fokken van 

gedomesticeerde dieren: “ It is surprising how soon a want of care, or care wrongly directed, 

leads to the degeneration of a domestic race; but excepting in the case of man himself, hardly 

any one is so ignorant as to allow his worst animals to breed.” 216  

Het zou te ver leiden om dieper in te gaan op de invloed die Galtons eugenetische ideeën 

hadden in de late 19de en 20ste eeuw. Ook al was de impact van de eugenetica in België 

eerder beperkt,217 zeker op wetgevend vlak, de algemene conclusie is toch dat de 19de 

eeuwse maatschappij gaandeweg opschoof in de richting van minder begrip en tolerantie voor 

mensen met een beperking. In het geval van sommige ziekten of handicaps werd trouwen en 

kinderen krijgen, indien al niet verboden, op zijn minst ontraden of ontmoedigd. 

In de volgende paragraaf probeer ik na te gaan hoe de 19de eeuwse samenleving dacht over 

de wenselijkheid van het huwelijk voor epileptici. 

 

5.3.2  Huwelijksverbod of -restricties voor epileptici? 
 
Van een brede maatschappelijke belangstelling voor het thema van het huwelijk van epileptici 

lijkt pas sprake in de tweede helft van de 19de eeuw, maar de vraag of  epilepsielijders geschikt 

waren om te trouwen en een eigen gezin te stichten was vanzelfsprekend niet nieuw. 

Doorheen de geschiedenis gebruikten de tegenstanders van dergelijke huwelijken 

verschillende redenen.  

Het meest voorkomende tegenargument was de veronderstelling dat epilepsie in sterke mate 

te wijten was aan erfelijke oorzaken. Dit was vooral van belang in maatschappijvormen waarin 

huwelijken tussen verwanten vaak voorkwamen. Een in onze ogen vreemdere reden was het 

mogelijke besmettingsgevaar voor de medegezinsleden van de epilepticus. Ook sociaal-

                                                
215 C. Darwin, The Descent of Man and selection in relation to sex, London, Murray, 1871, vol.1, p.168. 
216 Ibidem, p. 168. 
217 K. Velle, Arts, geneeskunde en samenleving: medicalisering in België in de 19de en 20ste eeuw. 
Gent, Universiteit Gent, (Onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1988; W. De Raes, “Eugenetika in de 
Belgische medische wereld tijdens het interbellum”, in: Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 
XX, 1989, 3-4, pp. 399-464. 
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economische factoren konden een rol spelen: was een mannelijke epilepticus wel in staat om 

de kost te winnen voor een gezin?218  

Voor 1850 was het al dan niet trouwen van epileptici vermoedelijk geen ‘hot issue’ of bleef de 

discussie vooral binnen de privé-sfeer. De genetica stond nog in de kinderschoenen en de 

medici verschilden sterk van mening over de rol van de factor erfelijkheid bij het ontwikkelen 

van epilepsie. Ideeën rond degeneratie en biologische zuiverheid kwamen pas later tot 

ontwikkeling: de tolerantiegraad zal in die periode hoe dan ook een stuk hoger gelegen hebben 

dan later het geval was. Sommige artsen gingen nog een stap verder en opperden zelfs dat 

huwelijk en echtelijke seksualiteit een heilzame invloed konden hebben op het verloop of het 

verdwijnen van de ziekte. Ze haalden daarvoor zowel fysieke als psychologische argumenten 

aan. De prognoses waren het gunstigst voor vrouwelijke epileptici, vooral wanneer de artsen 

een verband vermoedden met disfuncties van de voortplantingsorganen. De Engelse dokter 

Pritchard haalde in 1822 het geval aan van een patiënte die sinds haar huwelijk geen nieuwe 

aanvallen meer kreeg.219 Bij mannen zouden de risico’s op ongewenst seksueel gedrag 

vanzelf afnemen wanneer hun drang naar seksualiteit een plaats kreeg binnen het wettige 

huwelijk. Hoerenloperij, incest, masturbatie, … werden toen niet alleen beschouwd als moreel 

verwerpelijk, maar ook als een mogelijke (mede)oorzaak van psychische afwijkingen. 

Gaandeweg sloeg de stemming om. De toch al aanwezige scepsis over het curatieve effect 

van een huwelijk nam verder toe en huwelijken van en tussen epileptici riepen steeds meer 

bedenkingen en weerstanden op.Typerend zijn de genuanceerde opmerkingen die de 

gezaghebbende Engelse dokter Edward Henry Sieveking hierover maakte in zijn 

standaardwerk On Epilepsy and Epileptiform Seizures, their Causes, Pathology, and 

Treatment (London, 1858).220 Sieveking citeerde enkele collega’s die vanuit hun medische 

praktijk geprobeerd hadden om de voordelen van een huwelijk voor epileptici aan te tonen. Hij 

erkende dat de door hen gebruikte argumenten tot op zekere hoogte valabel waren, maar 

waarschuwde er voor dat de seksuele opwinding tijdens de huwelijksdaad op haar beurt 

epileptische aanvallen zou kunnen uitlokken. Hij benadrukte verder dat de erfelijke invloed bij 

epilepsie groot is.   

In de regel moesten huwelijken van epileptici volgens hem dan ook afgeraden worden en dat 

zowel in het belang van hun huwelijkspartner als dat van de kinderen.221  Sieveking liet nog 

                                                
218 P. Wolf, “Sociocultural History of Epilepsy”, in: Panayiotopoulos (C.P.), Atlas of Epilepsies, London, 
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219 Orrin Devinsky, “The woman with epilepsy: a historical perspective,” in: M.J. Morrell, K.L.Flynn, 
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220 H. Sieveking, On Epilepsy and Epileptiform Seizures, their Causes, Pathology, and Treatment, 
London, J. Churchill, 1858, xv, 267 p. 
221 Ibidem, p. 138. 
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wel ruimte voor uitzonderingen, met name wanneer er een lange tijd verstreken was sinds de 

laatste aanval en de kans groot was dat de aandoening alleen nog latent aanwezig was of 

definitief overwonnen. Artsen moesten vragen om een huwelijksadvies voor epileptici hoe dan 

ook met de nodige omzichtigheid benaderen en alle aspecten van de zaak onderzoeken 

alvorens een definitief besluit te nemen. Met name moesten ze volgens Sieveking rekening 

houden met de ernst van de ziekte, de grootte van de erfelijke belasting, het effect van de 

lopende behandeling, de waarschijnlijkheid dat er een einde kwam aan de medische klachten, 

de gezondheid van de aanstaande partner en de kwestie van een eventuele (bloed)-

verwantschap. Bij een te nauwe verwantschap mocht de medicus nooit gunstig adviseren en 

een huwelijk tussen twee aanverwante epileptici zou wettelijk al helemaal verboden moeten 

zijn.222  

In haar studie rond het Londonse ‘National Hospital for the Paralysed and Epileptic’, de 

instelling waarin de stichter van de epilepsiewetenschap John Hughlings Jackson werkzaam 

was, brengt Vasia Lekka223 onder meer de burgerlijke staat van epilepsiepatiënten ter sprake. 

Een van de opgeworpen kernvragen is of zij reële kansen kregen om zich via een huwelijk 

volwaardig te integreren in de laat-Victoriaanse samenleving. Lekka’s antwoord daarop is 

negatief – zij het niet onverdeeld. 

In de door haar onderzochte periode (1870–1895) valt het overwicht van de celibataire 

epileptici op. Dat is voor dit tijdsfragment overigens niet in tegenspraak met het algemene 

percentage van de ongehuwden in Groot-Brittannië: in het laatste kwart van de 19de eeuw is 

er een gestage daling van het aantal getrouwden. De cijfers die Jackson aanlevert voor het 

Hospital (een openbare instelling) zijn overduidelijk. Van 157 patiënten is de echtelijke status 

bekend. Slechts 40 van hen waren getrouwd; daarnaast telde hij 114 singles en 3 

weduw(nar)en. Blijkbaar was de situatie toch verschillend naar gelang van de sociale positie 

van de epilepticus. De 2 privé ziekenhuizen (‘het Manor House Asylum’ en ‘het Holloway 

Sanatorium’) die Lekka analyseert224  laten een heel ander beeld zien: het aantal getrouwden 

ligt daar verhoudingsgewijs een pak hoger. Lekka constateert “a very significant differentiation 

concerning the chances of socialisation and rehabilitation between epileptic patients from the 

upper/ middle social classes (gehospitaliseerd in privé instellingen) and epileptic patients from 

the working classes (opgenomen in openbare inrichtingen).” 225 Celibaat was voor de minder 

bevoorrechten waarschijnlijk het enige perspectief wanneer de patiënt  last had van langdurige 

en/of hevige aanvallen. 

                                                
222 Ibidem, p. 140. 
223 V. Lekka, The Neurological Emergence of Epilepsy: the National Hospital for the Paralysed and 
Epileptic (1870-1895), Springer, 2014, 209 p. (Boston Studies in the Philosophy and History of Science).  
224 Ibidem, pp. 82-83. 
225 Ibidem, p. 83. 
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Met uitzondering van Zweden en Finland bleven formele huwelijksrestricties voor epileptici 

voorlopig uit in Europa. In Zweden werd het verbod op een huwelijk tussen twee epileptici pas 

afgeschaft in 1968. Tot 1969 was epilepsie in Finland een wettelijk beletsel om te trouwen.226  

Aan de overkant van de oceaan kreeg de eugenetische beweging veel sneller voet aan de 

grond. Connecticut verbood in 1895 als eerste Amerikaanse staat het huwelijk van epileptici: 

in de daaropvolgende halve eeuw legden bijna 20 andere staten een soortgelijk verbod op. Er 

kwamen nog meer wettelijke restricties. Zo stond eugenetische sterilisatie – ook voor epileptici- 

vanaf 1907 ingeschreven in de wetgeving van Indiana. Het duurde nog tientallen jaren 

alvorens alle staten van de VS de beperkingen hadden opgeheven.  

Hoewel de beeldvorming m.b.t. psychiatrische stoornissen in het laatste kwart van de 19de 

eeuw in negatieve zin evolueerde, zijn er geen vergelijkbare Belgische wetgevende 

initiatieven. De eugenetische beweging bleef al bij al beperkt qua aanhang en kwam pas in het 

interbellum tot ontwikkeling. Zij zette zich ook uitdrukkelijk af tegen de selectie-ideologie van 

het sociaal darwinisme.227   

Anders dan in het Angelsaksische taalgebied schijnt het specifieke thema ‘huwelijken van 

epileptici’ in ons land maar weinig aandacht gekregen te hebben. Uit de werken van de Gentse 

gestichtsartsen Guislain, Ingels en Morel blijkt dat zij via medische tijdschriften, congressen 

en studiereizen goed op de hoogte waren van de visies die buitenlandse confraters als 

Delasiauve, Sieveking en Gowers over dit en andere samenhangende onderwerpen hadden. 

Los van de sympathieën van Morel voor de degeneratietheorie vinden we echter nauwelijks 

uitspraken van hen terug over ethische dilemma’s rond epilepsie. Wellicht was de vraag of 

epileptici een huwelijk mochten aangaan en kinderen mochten krijgen minder urgent voor 

artsen van gesloten en seksegescheiden instellingen: de internering zorgde op zich al voor het 

negatieve antwoord.  

 

5.3.3  Huwelijksfrequentie cohorten 

 

Op basis van vergelijkbaar onderzoek van het huwelijksgedrag van personen met een 

handicap lijkt het waarschijnlijk dat epileptici opvallend minder vaak een huwelijk aangaan dan 

niet-epileptici. De onderstaande tabel levert de eerste feitelijke gegevens aan om deze 

hypothese te toetsen aan de werkelijkheid.  

 

                                                
226 P. Wolf, “Sociocultural History of Epilepsy”, in: C. P.Panayiotopoulos,, Atlas of Epilepsies, London, 
Springer, 2010, p. 40. 
227 W. De Raes, “Eugenetika in de Belgische medische wereld tijdens het interbellum”, in: Belgisch 
tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XX, 1989, 3-4, pp. 399-464. 
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Tabel 5.10 Aantal gehuwde onderzoekspersonen in de 2 cohortes in N en % 

 

 

Getrouwd 

Ja Neen Onbekend 

N Cohorte N % N Cohorte N % N Cohorte N % 

Cohorte 1800-1849 11 52,4% 10 47,6% 0 0,0% 

1850-1899 5 26,3% 10 52,6% 4 21,1% 

 
       

totaal 16 40,0% 20 50,0% 4 10,0% 

 
Van 4 van de 19 mannen uit de tweede cohorte bleek het niet mogelijk om vast te stellen of ze 

al dan niet getrouwd waren. Zoeken in de indexen van de huwelijksregisters van de Stad Gent 

leverde geen positief resultaat op, maar in hun geval kon ik evenmin een overlijdensakte 

terugvinden en liep ook het spoor van de bevolkingsregisters snel dood. Bij gebrek aan 

feitelijke informatie laat ik deze personen buiten beschouwing in de verdere bespreking van dit 

thema.  

Hoewel iets meer dan de helft (55,5 %) van de resterende 36 cohorteleden celibatair bleef, 

was er een significante minderheid (45,5 %) die wel in het huwelijk trad, 4 van hen hertrouwden 

zelfs. Het was niet eenvoudig om precies te becijferen in welke mate de onderzoekspopulatie 

daarmee afweek van de algemene of de Gentse bevolking. Het deel van de bevolking dat - 

om welke reden ook - nooit in het huwelijk trad (definitief celibaat) varieerde hoe dan ook erg 

sterk tijdens de 19de eeuw. Volgens Vandenbroeke228 bleef omstreeks 1850 – op het 

hoogtepunt van de economische crisis – meer dan één vierde van de bevolking 

noodgedwongen ongehuwd. Het aantal definitief celibatairen neemt pas tegen het einde van 

de 19de eeuw weer af.229 De huwelijksfrequentie van de epilepsiegroep lag hoe dan ook een 

stuk lager dan het gemiddelde bij de Oost-Vlaamse mannen in de 19de eeuw. Om dit te 

illustreren en min of meer binnen de geografische context te blijven, gebruikte ik de gegevens 

uit de doctoraatsdissertatie over Oost-Vlaamse doven van Sofie De Veirman. Ik lichtte daaruit 

de data die betrekking hebben op de mannelijke dove en niet-dove onderzoekpersonen. Een 

gendervergelijking was uiteraard niet relevant, aangezien mijn onderzoek uitsluitend gericht is 

op mannelijke epileptici.  

In de database van De Veirman bestaat geboortecohorte 1 uit 139 personen die geboren zijn 

tussen 1748 en 1810; cohorte 2 omvat 145 personen die geboren zijn tussen 1830 en 1860. 

Die tweedeling tussen (ruwweg) de pre-industriële en industriële periode van de 19de eeuw 

                                                
228 C. Vandenbroeke, Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Beveren, Orbis en Orion, 1982, p. 
71. 
229 C. Vandenbroeke, “Karakteristieken van het huwelijk- en voortplantingspatroon. Vlaanderen en 
Brabant 17e-19e eeuw”,  in: Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden. Gent, Academia 
Press, 2004, p.262      
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stemt dus maar in beperkte mate overeen met de beide onderzoeksgroepen die ik 

onderscheid. 

 

Tabel 5.11 Vergelijking huwelijkspercentage epileptici en dove en niet-dove mannen  
 
 

Aantal gehuwde mannen per cohorte, in % 
 

 1e  cohorte 
niet-doven 
1750 – 1810 

2de cohorte 
niet-doven 
1830 - 1860 

1e cohorte 
epileptici 
1800 - 1849 

2de cohorte 
epileptici 
1850 - 1900 

epileptici   52,4 26,3 

geen beperking 65,3 55,3   

doven 29,4 16,5   
 
Bronnen: S. De Veirman,  Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-
1950: a life course approach. Ghent, Ghent University: Faculty of Arts and Philosophy,  2015, p.278  
en  eigen database 

 

Ook het globale huwelijkspercentage van de epileptische onderzoekspersonen (45,5%) blijft  

achter bij de gemiddelden van beide sibling groepen (zonder beperking) in het werk van De 

Veirman (resp. 65,3 % en 55,3 %). In de volgende paragraaf ga ik na of er in dat opzicht ook 

bij epileptici sprake is van een evolutie binnen de onderzochte periode. 

Hoewel lijden aan epilepsie de huwelijkskansen dus negatief lijkt te beïnvloeden, liggen de 

cijfers toch gunstiger dan voor dove personen. In cohorte 1 trouwde 29,4 % van de dove 

mannen; in cohorte 2 zakte dit percentage zelfs tot 16,5 %. 

Met de nodige voorzichtigheid zou je uit bovenstaande vergelijking kunnen afleiden dat 

doofheid op de huwelijksmarkt van de 19de eeuw een grotere handicap vormde dan epilepsie. 

Een voor de hand liggende verklaring is de aard van de aandoeningen. Anders dan bij doofheid 

gaat het bij epilepsie niet om een permanente handicap. De frequentie en de intensiteit van de 

aanvallen kunnen weliswaar sterk variëren, maar personen met een mildere vorm van 

epilepsie konden zich wellicht beter dan doven integreren in het sociale en economische leven. 

De bij de militaire keuring geformuleerde (of bevestigde) diagnose van epilepsie hoefde 

evenmin een definitief karakter te hebben. Volgens de eerder genoemde cijfers van de 

Wereldgezondheidsorganisatie krijgt in de huidige tijd wereldwijd tot 10 % van de  mensen 

tijdens zijn/haar leven een epileptische aanval. Pas vanaf 2 of meer niet uitgelokte aanvallen 

definieert men de ziekte daadwerkelijk als ‘epilepsie’. De kans is eerder miniem, maar het is 

niet onmogelijk dat het bij een (of een paar) van de onderzoekspersonen bleef bij een 

eenmalige aanval of dat de persoon in kwestie zijn leven lang relatief aanvalsvrij kon 

functioneren.  

Het stellen van de diagnose van een fysisch gebrek als ‘doofheid’ zal zowel in het dagelijkse 

leven als in de medische praktijk weinig ruimte voor twijfel gelaten hebben. Het valt 



125 
 

daarentegen niet uit te sluiten dat een deel van onze onderzoekspopulatie bij de militaire 

keuring ten onrechte de definitieve status van epilepticus heeft gekregen, terwijl anderzijds 

bepaalde vormen van epilepsie – met een weliswaar minder ingrijpende impact op het 

dagelijkse leven - niet onderkend werden.. Onder punt 1.4 en  5.1 besprak ik al de toenmalige 

definitie van epilepsie in de medische wetgeving en de procedures die legerartsen hanteerden 

om simulanten te ontmaskeren. Een foute diagnose hoefde trouwens niet samen te gaan met 

een poging tot bedrog. Zoals hoger aangegeven maakte de theorievorming rond epilepsie in 

de loop van de 19de eeuw een geweldige ontwikkeling door en was er zeker nog geen sprake 

van een consensus onder medici over de definitie, de oorzaken, de behandeling en de 

prognose van epilepsie. 

 

 

5.3.4  Vergelijking huwelijkspercentage van beide cohorten 
 
Het naast elkaar plaatsen van de resultaten voor beide geboortegroepen kan aanwijzingen 

geven voor een veranderend huwelijkspatroon doorheen de 19de eeuw. 

 
Tabel 5.12 Aantal gehuwden in de 2 cohortes in N en % 

 

 
Geboortegroep 

Totaal 1800-1849 1850-1899 

Getrouwd Ja Aantal 11 5 16 

%  52,4% 26,3% 40,0% 

Neen Aantal 10 10 20 

%  47,6% 52,6% 50,0% 

Onbekend Aantal 0 4 4 

%  0% 21,1% 10,0% 

Totaal Aantal 21 19 40 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 
Als we beide cohorten met elkaar vergelijken, kunnen we stellen dat de onderzochte personen 

in de eerste helft van de 19de eeuw zowat evenveel kans hadden om ofwel in het 

huwelijksbootje te stappen, dan wel ongetrouwd te blijven voor de rest van hun leven.  

In de 2de helft van de 19de eeuw zien we een opmerkelijke procentuele daling van het aantal 

personen dat trouwde. Van amper 4 van de 19 onderzoekspersonen (21,1 %) kon ik met 

zekerheid vaststellen dat zij een huwelijk aangingen. Voor 11 personen (57,9 %) was dit niet 

het geval. Dit op het eerste gezicht vrij spectaculaire verschil kan een indicatie zijn voor een 

neerwaartse trend in de huwelijksfrequentie van mensen met epilepsie tijdens de tweede helft 



126 
 

van de 19de eeuw. Meteen rijst de vraag of die tendens  in de lijn ligt van het globale 

huwelijkspatroon voor de onderzochte periode.  

In zijn toonaangevende studie ‘European marriage patterns in historical perspective’230 stelt de 

Brits-Hongaarse wiskundige John Hajnal dat je qua trouwgedrag in het vroegmoderne Europa 

als het ware een scheidslijn kan trekken tussen twee zeer verschillende gebieden. Ten oosten 

van die (fictieve) Hajnal-lijn tussen Sint-Petersburg en Trieste is sprake van een ‘universeel’ 

huwelijkspatroon: de partners trouwen op relatief jonge leeftijd en het aantal definitief 

celibatairen is laag. In duidelijk contrast daarmee overheerst in Noord-West Europa een eerder 

restrictief (of Malthusiaans) huwelijksgedrag. Kenmerkend voor dit model zijn de hoge leeftijd 

bij het eerste huwelijk en het grote aantal mensen die nooit trouwden (definitief celibatairen).  

Malthus had in “An Essay on the Principle of Population” 231 (1798) gewaarschuwd voor het 

gevaar van een grootschalige hongercatastrofe wanneer de lineaire voedselproductie niet 

langer gelijke tred kon houden met de exponentiële bevolkingstoename. Volgens hem zouden 

de ‘positive checks of misery’ (stijging van de mortaliteit door oorlog, besmettelijke epidemieën, 

hongersnood, …) op de duur niet meer volstaan om de dreiging van overbevolking en 

schaarste van de allernoodzakelijkste levensmiddelen onder controle te krijgen. Malthus pleitte 

in dit verband voor een toename van de zogeheten ‘preventive checks’ als middel om het 

geboortecijfer te laten dalen. Die preventieve controlemechanismen liggen in de persoonlijke, 

morele levenssfeer. Vormen van ‘moral restraints’ zijn bv. seksuele onthouding, het gebruik 

van anticonceptiva – wat Malthus zelf op morele gronden verwierp -  of pas trouwen wanneer 

de nodige financiële zelfstandigheid gerealiseerd is (via erfoverdracht of opbouw van 

voldoende spaargeld). 

Volgens Chris Vandenbroeke232 sluit dit restrictief huwelijksmodel nauw aan bij de dominant-

agrarische mentaliteit van het vroegmoderne Vlaanderen. Ook na het Ancien Régime blijft het 

uitstellen of afzien van een echtverbintenis in Vlaanderen nog lang de norm, al zijn er sterke 

regionale verschillen. De demografische transitie (de overgang van hoge naar lage geboorte- 

en sterftecijfers)  verloopt in het algemeen echter trager dan in een aantal buurlanden. Volgens 

Chris Vandenbroeke en andere demografiehistorici ligt de verklaring vooral in de typerende 

economische context. De demografische revolutie houdt niet meteen gelijke tred met het 

tempo van de industriële revolutie en de toenemende verstedelijking. Het inwonersaantal van 

                                                
230 J. Hajnal, “European marriage patterns in historical perspective”, in: D.V. Glass, D.E. Eversley, eds. 
Population in history: essays in historical demography, London, Edward Arnold LTD., 1965, pp. 101-
143.  
231 R. Malthus, An essay on the principle of population, as it affects the future improvement of society, 
London, Johnson, 1798, [2],v,[1],ix,[1], 396p. 
232 C. Vandenbroeke, Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden : seks, liefde en huwelijk in 
historisch perspectief, Brussel, Elsevier, 1986, 245 p., [12] p. pl. 
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Gent kende een sterke groei in de eerste helft van de 19de eeuw, vooral in de periode 1820 – 

1848. De toename was in de eerste plaats te wijten aan immigratie vanuit het platteland, waar 

de traditionele huisnijverheid en de landbouw zware klappen kregen. Met de dreiging van 

overbevolking en hongersnood op de achtergrond was er in het tweede kwart van de 19de 

eeuw uiteraard absoluut geen aanleiding voor een stijging van het aantal huwelijken of een 

vervroeging van de trouwleeftijd. In deze periode van aanhoudende en verergerende 

economische crisis werd het huwelijksgedrag integendeel nog voorzichtiger dan voorheen. 

Rond het midden van de 19de eeuw - op het hoogtepunt van de economische crisis – 

manifesteert de tendens tot huwelijksafstel zich het duidelijkst. Volgens Vandenbroeke233  

bleven toentertijd zowat een kwart tot een derde van de mensen in Vlaanderen hun leven lang 

vrijgezel. Pas tegen het einde van de 19de eeuw zorgden de verminderde tewerkstelling in de 

landbouw en de definitieve doorbraak van de industriële samenleving ervoor dat de remmende 

factoren voor het aangaan van een echtverbintenis verdwijnen en de nuptialiteit in stijgende 

lijn gaat.   

Tabel 16 uit  Isabelle Devos’ artikel “Marriage and economic conditions since 1700: the Belgian 

case”234 illustreert de hierboven geschetste trend. Ik beperk me hier tot een weergave van de 

gegevens voor de 19de eeuw: de procentuele daling van het aantal nooit gehuwde vijftigers zet 

zich door in de 1ste helft van de 20ste eeuw.  

Tabel 5.13 Percentage ongehuwden op de leeftijd van 50 jaar in België, 1829-1947 
 

 Ongehuwde mannen % 
 

Ongehuwde vrouwen % 

1829 15,0 23,5 

1846 15,3 17,7 

1856 19,5 19,2 

1866 19,4 18,2 

1880 18,1 18,9 

1890 17,3 17,5 

1900 15,9 16,9 

Bron: I. Devos, “Marriage and economic conditions in Belgium since 1700: the Belgian case”, in: I. Devos 
and L. Kennedy (eds), Marriage and rural economy : Western European since 1400,Turnhout, Brepols, 
1999, p.128. 

De cohortenvergelijking toont onmiskenbaar een neerwaartse trend in het huwelijkscijfer van 

mannen met epilepsie in de 19de eeuw: dit lijkt enigszins in tegenspraak met de 

                                                
233 Ibidem, p. 39. 
234 I. Devos, “Marriage and economic conditions in Belgium since 1700: the Belgian case”, in: I. Devos 
and L. Kennedy (eds), Marriage and rural economy : Western European since 1400,Turnhout, Brepols, 
1999, p.128. 
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huwelijksgegevens voor de totale Belgische bevolking. Toch is de interpretatie niet eenvoudig 

en moeten we om verschillende redenen er voor oppassen om geen overhaaste conclusies te 

trekken. De daling van het aantal ongehuwde mannen is immers pas voelbaar vanaf de telling 

van 1880. Bovendien is het gevoerde epilepsieonderzoek eerder kleinschalig (40 

proefpersonen) en was het binnen de tweede cohorte voor 4 van de 19 personen niet mogelijk 

om met zekerheid de burgerlijke staat te achterhalen. Het valt niet uit te sluiten dat het toeval 

een rol speelde en enkele (of alle) van deze ‘dark numbers’ net wel gehuwd waren. Als we 

deze personen buiten beschouwing laten, is de daling van het aantal getrouwden minder 

scherp, maar nog altijd opmerkelijk. Dat lijkt voor een groot deel toe te schrijven aan het feit 

dat een groter deel van de epileptici uit de tweede cohorte geïnstitutionaliseerd werden, vaak 

op jonge leeftijd. 

 

5.3.5  Burgerlijke staat van gestichtsepileptici 
 

Een aanzienlijk deel van de cohorteleden (zie 5.2) werd op een bepaald ogenblik opgenomen 

in een instelling voor geesteszieken, al kunnen we zonder toegang tot de patiëntendossiers 

niet met zekerheid stellen dat epilepsie ook effectief de reden voor opname was.  14 van de 

16 instellingspatiënten uit ons onderzoek waren en bleven hun leven lang ongehuwd: enkel 

Louis Hebbelinck en Augustin Verlodt waren getrouwd, beiden al geruime tijd voor hun opname 

in het gesticht. 

Voor epileptici die als vrijgezel in een inrichting terechtkwamen, waren de kansen op een later 

huwelijk bijzonder klein. Op basis van wat de Gentse gestichtsdokters Guislain en Ingels 

schreven mogen we concluderen dat de bij hen opgenomen patiënten met epilepsie in de 

overgrote meerderheid van de gevallen zeer ernstige vormen van de ziekte vertoonden. 

Behandeling was lastig en de kans op genezing en eventueel ontslag eerder miniem. 

De statistische rapporten van Guislain en Ingels leveren ook informatie aan over de burgerlijke 

staat van de gestichtsbewoners op het moment van hun opname. Het gaat om algemene 

cijfers en trends: specifieke gegevens m.b.t. epileptische patiënten zijn in deze rapporten niet 

te vinden. Toch geven deze statistieken en vooral de toegevoegde commentaren een zekere 

indicatie over het huwelijkspatroon van en de houding ten opzichte van mensen met een 

psychische aandoening.  

In tabel 5.14 zijn de gegevens voor de periode 1850–1872 samengebracht: vooraf is enige 

nuancering wel noodzakelijk. We moeten er namelijk rekening mee houden dat de 

opnamecijfers alle leeftijdscategorieën (inclusief kinderen) omvatten. De kans is vanzelf-

sprekend minimaal dat een min–20-jarige op het moment van de gestichtsopname gehuwd 

was. De leeftijdsstatistieken van Guislain en Ingels zijn ingedeeld in periodes van 10 jaren: het 
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is dus niet mogelijk om een onderscheid aan te brengen tussen jongere of oudere twintigers 

(de meest huwbare leeftijd). Volgens mijn berekeningen waren tussen 1850 en 1872 

gemiddeld 29,8 % van de opgenomen mannelijke patiënten jonger dan dertig jaar: 4,3 % was 

jonger dan 11 jaar, 10,0 % tussen 11 en 20 jaar en 15,5 % tussen 21 en 30 jaar. De leeftijdspiek 

komt echter pas later: 40 % van de nieuwe patiënten is te situeren in de leeftijdscategorieën 

tussen 31 en 51 jaar. Guislain omschrijft de periode tussen 30 en 40 jaar als “la plus favorable 

à la manifestation du désordre mental.”235 Deze levensfase wordt volgens hem gekarakte-

riseerd door een groeiende bezorgdheid en onzekerheid omtrent werk, maatschappelijke 

positie, het onderhoud van en de zorg voor het gezin: stuk voor stuk factoren die de 

ontwikkeling van een bestaande aanleg tot geestelijke problemen kunnen in de hand werken. 

Ingels treedt die visie bij: “C’est toujours à partir de l’âge de 30 ans que le nombre des entrées 

devient plus considérable.” 236  Het ontwikkelingspatroon van epilepsie is op dit punt eerder  

atypisch. Hoewel de aandoening op elke leeftijd kan voorkomen en ontstaan, manifesteren de 

eerste aanvallen zich doorgaans op jonge leeftijd (voor of rond het 20ste levensjaar). 

 

Tabel 5.14 Burgerlijke staat op het moment van opname in het gesticht  
periode 1850-1872 in N en % 

 
 

Periode 1850 – 1872 N  mannen % 

Vrijgezel 1317 51,7  

gehuwd, zonder kinderen 204 8,0  

gehuwd, met kinderen 696 27,3  

weduwnaar, met kinderen 55 2,2  

weduwnaar, zonder kinderen 157 6,2  

niet-geestesziek 115 4,5  

niet bekend 2                               0,1 

Totaal 2546 100,00  
 
Bron: Guislain (1853), Ingels (1863 en 1873) 

 

   
We kunnen hieruit afleiden dat tijdens het derde kwart van de 19de eeuw zowat 50 % of iets 

meer van de bewoners van de Gentse mannengestichten celibatair was op het moment van 

de opname. Het procentuele overwicht van de vrijgezellen t.o.v. het aantal gehuwde mannen 

en weduwnaars (al dan niet met kinderen) is onmiskenbaar, maar het verschil is eerder gering. 

Volgens Guislain237 ligt die vaststelling overigens in de lijn van eerdere bevindingen in binnen- 

                                                
235 J. Guislain, Recherches statistiques faites dans les établissements d'aliénés à Gand: ou Rapport 
sur les exercices de ces institutions, Gent, Gyselynck, 1853,  p.29. 
236 B. Ingels, “Recherches statistiques  faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) 
pendant les années 1863 – 1872“, in: Bulletin de la société médicinale de Belgique, 1875, no. 5 , p. 87. 
237 J. Guislain, Recherches statistiques faites dans les établissements d'aliénés à Gand: ou Rapport 
sur les exercices de ces institutions, Gent, Gyselynck, 1853,  p.31.  
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en buitenland. Hij waarschuwt er tezelfdertijd voor om hieruit af te leiden dat niet-gehuwden 

vatbaarder zouden zijn voor psychische aandoeningen dan gehuwden: het aantal celibatairen 

lag nu eenmaal erg hoog in deze periode. “Ce chiffre représente le nombre des célibataires 

constituant l’élément le plus considérable dans la population générale.”238 

 

In zijn statistisch rapport voor de jaren 1853– 862 is Ingels al even genuanceerd en voorzichtig 

in zijn conclusies. Meer dan 50% van de opgenomen patiënten waren inderdaad vrijgezel. We 

zouden kunnen veronderstellen dat celibatairen vanwege hun isolement, het gemis van de 

vreugde van een familiaal leven of de neiging om hun niet-gebondenheid te misbruiken voor 

allerlei excessen, meer dan anderen voorbestemd zijn voor mentale ziekten. Ingels merkt op 

dat oorzaak en gevolg best omgekeerd zouden kunnen zijn: “pour beaucoup de nos patients, 

l’aliénation a été la cause du célibat.”239  Hij vindt het dan ook te voortvarend om te 

veronderstellen dat het statuut van vrijgezel de kans verhoogt op geestesziekten. Om min of 

meer exacte verbanden aan te tonen zou je ook moeten kunnen beschikken over de 

proportionele cijfers van de burgerlijke staat (gehuwd, vrijgezel, weduwnaar etc.) van de niet-

geesteszieke bevolking. Net zo goed betreurt Ingels dat hij de gegevens van zijn onderzoek 

niet kan vergelijken met die van de vrouwelijke bevolking van de stad.  

In zijn rapport voor de periode 1863 – 1872 herhaalt Ingels min of meer die relativerende 

opmerkingen. Het aantal vrijgezellen ligt procentueel weliswaar iets lager dan in het vorige 

onderzoek, maar zou opnieuw boven de 50% uitkomen indien de 74 niet-geesteszieken buiten 

beschouwing zouden blijven. Het verschil tussen de aantallen getrouwden en niet getrouwden 

is echter miniem en alweer stipt Ingels aan dat veel geesteszieken vrijgezel blijven omdat hun 

ziekte hen belet om een huwelijksengagement aan te gaan.240   

Om echte conclusies te kunnen trekken uit de tabel ‘’état civil’ zouden we  volgens hem ten 

eerste de vergelijking moeten kunnen maken met het proportionele aandeel van de 

celibatairen in de totale bevolking. Hij is er zich verder van bewust dat zijn onderzoek enkel 

betrekking heeft op de (uitsluitend mannelijke) bewoners van het hospice-Guislain. Het was 

voor hem jammer genoeg niet mogelijk om een vergelijking te maken met de burgerlijke staat 

van de welstellende mannelijke geesteszieken, noch van die van de vrouwelijke 

gestichtsbevolking. “De cette dernière comparaison pourraient ressortir des conclusions 

importantes, au point de vue de l’influence du célibat ou du mariage sur l’état mental de l’un 

et de l’autre sexe. Les données nous font défaut pour établir ces rapports.” 241 

 

                                                
238 Ibidem, p. 31. 
239 B. Ingels , Recherches statistiques faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) pendant 
la période décennale de 1853 à 1862. Gent, Hebbelynck, 1867, p. 18.  
240 Ibidem, p.92. 
241 Ibidem, p. 92. 
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Zoals hierboven aangegeven specifiëren Guislain en Ingels niet of hun data en analyses 

gelijklopen voor de verschillende typen van opgenomen geesteszieken. Zonder een grondige 

analyse van de patiëntregisters valt onmogelijk na te gaan of de categorie van de epileptici op 

het vlak van huwelijksstaat het algemene patroon weerspiegelde. Het is bovendien de vraag 

of het überhaupt mogelijk is om met de nodige betrouwbaarheid een groep ‘patiënten met 

epilepsie’ te definiëren binnen de totale groep van nieuwe opnames. Allicht ging het bij de 

‘intake’ vaak om een combinatie van symptomen/ diagnoses en kwam er pas in een latere fase 

(of helemaal niet) meer duidelijkheid over de aard van de aandoening. 

Aangezien de genezingsprognoses (en de kans op ontslag uit de instelling) voor epileptici 

bijzonder ongunstig waren, ligt het voor de hand dat hun huwelijkskansen na opname in een 

gesticht zo goed als onbestaand waren.  

 

 

5.3.6  Leeftijd bij het eerste huwelijk 
 

5.3.6.1   Algemene trend 
 

Restrictief huwelijksgedrag manifesteert zich in de 19de eeuw op verschillende manieren. 

Naast het definitief afzien van een huwelijk was het al dan niet vrijwillige uitstellen ervan een 

belangrijke ‘preventive check’ om het geboortecijfer te beïnvloeden.  

Chris Vandenbroeke heeft er op gewezen dat dit patroon van huwelijksuitstel gedurende een 

lange periode blijft bestaan in Vlaanderen, langduriger en meer uitgesproken dan in andere 

delen van West-Europa. Hij noteert als leeftijd bij het eerste huwelijk over de hele 17e- 19e 

eeuw voor de vrouwen een mediaan-waarde van 25,9 jaar en een gemiddelde van 27 jaar. Bij 

de mannen ligt de gemiddelde leeftijd nog een stuk hoger: 28 à 30 %.242   

 

 

 

 

 

                                                
242 C. Vandenbroeke, Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden. Gent, Academia Press, 
2004, p. 231. 
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Figuur 5.2 Leeftijd bij het eerste huwelijk, Vlaanderen, 1610 - 1930 

 

Bron: I. Devos, “Marriage and economic conditions in Belgium since 1700: the Belgian case”, in: I. Devos 
and L. Kennedy (eds), Marriage and rural economy : Western European since 1400,Turnhout, Brepols, 
1999, p.231 

 

De geleidelijke toename van de huwelijksleeftijd, die zich al duidelijk manifesteert vanaf het 

midden van de 18de eeuw, komt vanaf het tweede kwart van de 19de eeuw in een 

stroomversnelling – het gevolg van de economische crisis - en bereikt in de periode 1850 - 

1859 haar hoogtepunt met een waarde van 29,7 jaar.243 De ‘definitieve’ daling die daarna op 

gang komt, start eerder in de stad dan op het platteland en evolueert geleidelijker bij bruiden 

dan bij bruidegoms.  

Op het IXth International Conference on Urban History “Comparative History of Urban Cities” 

presenteerden Sara Moreels en Koen Matthijs de resultaten van een studie waarin ze binnen 

het tijdskader van de 19de eeuw een specifieker onderzoek uitvoerden naar de leeftijd bij het 

eerste huwelijk in drie Vlaamse steden (Aalst, Antwerpen en Gent).244 Ze gingen daarbij onder 

                                                
243 I. Devos, “Marriage and economic conditions in Belgium since 1700: the Belgian case”, in: I. Devos 
and L. Kennedy (eds), Marriage and rural economy : Western European since 1400,Turnhout, Brepols, 
1999, p.105. 
244 S. Moreels, K. Matthijs, The age at first marriage in three Belgian cities: Antwerp, Aalst and Ghent, 
1800-1906. Paper presented at the IXth International Conference on Urban History, Lyon, France, 27-
30 augustus 2008. 
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meer na welke verschillen er waren naar gelang van het geslacht, de sociale status, de 

eventuele migratie en wat de mogelijke interactie was tussen die diverse factoren. Ik beperk 

me hier tot een weergave van de hoofdconclusies. Het geslachtsverschil is in elk van de 3 

steden duidelijk waarneembaar; in de stedelijke context zet de daling van de trouwleeftijd 

vroeger in bij de bruiden dan bij de bruidegoms. De gemiddelde huwelijksleeftijd verschilt naar 

gelang van de sociale status: hoe lager de sociale klasse, des te vroeger het huwelijk. De 

leeftijd bij het eerste huwelijk lag bij stadsinwijkelingen gemiddeld meer dan twee jaar hoger 

dan bij de ‘natives’. 

Wat Gent betreft kunnen we voor de 19de eeuw de kerncijfers uit onderstaande tabel 

(gespecificeerd naar plaats van het huwelijk, sociale status en geslacht) aftoetsen aan de 

resultaten voor onze onderzoeksgroep.  

 

Tabel 5.15 Gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk volgens sociale status en geslacht, 

(Aalst, Antwerpen en Gent, 1800-1906)

  

Bron: S. Moreels, K. Matthijs, The age at first marriage in three Belgian cities: Antwerp, Aalst and 
Ghent, 1800-1906. Paper presented at the IXth International Conference on Urban History, Lyon, 
France, 27-30 augustus 2008. 

 

5.3.6.2   De resultaten voor de onderzoekspopulatie 
 

Wat het thema ‘gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk’ betreft blijven de 24 niet-getrouwde 

onderzoekspersonen vanzelfsprekend buiten beeld.  

Van 2 personen staat wel vast dat ze getrouwd waren, maar vond ik geen huwelijksakte terug.  



134 
 

Een van beiden, François Jean Maerten, verhuisde in 1840 op 23-jarige leeftijd naar het 

Franse Gouaix; hij was toen nog ongetrouwd. Hij overleed er in 1879: de kopie van de 

overlijdensakte die toen naar Gent werd gestuurd vermeldt dat hij gehuwd was met Louise 

Aglaé Arnould. In de overlijdensakte is geen sprake van levende kinderen uit dit huwelijk: ik 

kon niet terugvinden of die er al dan niet waren. Een andere getrouwde, Constantin Stevens, 

liep een vrij ingewikkeld parcours. Hij werd geboren in 1817 en vertrok na 1838 

(conscriptieregister) uit de stad: de precieze datum kon ik niet achterhalen. Hij duikt opnieuw 

op in de volkstelling van 1857 – 1866 met de vermelding dat hij in Gent is aangekomen op 

15/09/1857. Hij is intussen getrouwd met een vrouw uit Vygem (° 1807): de plaats en de datum 

van dit huwelijk heb ik niet kunnen achterhalen. Het echtpaar kreeg 2 kinderen, Sophia Anna 

(°1847) en Emma (°1850). Daarna volgt opnieuw een verhuizing uit Gent (8-5-1858). Tenslotte 

is er een Gentse overlijdensakte dd. 19/11/1901: hij was toen weduwnaar. Aangezien de 

huwelijksleeftijden van Maerten en Stevens niet of slechts bij benadering te bepalen waren, 

heb ik hen voor dit aspect weggelaten uit de statistieken. Bij de 14 resterende mannen was de 

gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk 27,31 jaar. De mediaanwaarde ligt op 27 jaar. 

Tussen de jongste (19 jaar) en de oudste trouwer (39 jaar) liggen 20 jaar leeftijdsverschil. 

Met de nodige omzichtigheid kunnen we concluderen dat die relatief hoge gemiddelde leeftijd  

bij het eerste huwelijk nauwelijks afwijkt van het algemene 19de-eeuwse huwelijkspatroon. 

Voor deze groep vond ik alvast geen aanwijzingen dat het lijden aan epilepsie – voor zover 

nog relevant en/of bekend aan partner/familie - geleid zou hebben tot het uitstellen of afblazen 

van het huwelijk. 4 van de 14 getrouwde mannen sloten nog een tweede huwelijk af, toen ze 

respectievelijk  36 (Charles De Witte en Guillaume De Meyer), 37 (Fréderic Aelterman) en 49 

jaar (Jacques Delfosse) oud waren. Drie van hen waren weduwnaar; Jacques Delfosse, de 

enige onderzoekspersoon waarvan het huwelijk door echtscheiding ontbonden werd, 

hertrouwde een tiental jaren later.  

Bij de getrouwde mannen uit de tweede geboortegroep ligt de gemiddelde leeftijd bij het 

huwelijk iets lager dan bij hun tegenhangers uit de eerste cohorte: 26 tegenover 28 jaar. 

 

Tabel 5.16 Vergelijking gemiddelde leeftijd bij huwelijk tussen de 2 cohorten 

 

Geboortegroep 

1800-1849 1850-1899 

Gemiddelde Gemiddelde 

Leeftijd bij huwelijk 28 26 

 
Hoewel die vervroeging van de huwelijksleeftijd overeenstemt met het algemene patroon voor 

de 19de eeuw, kunnen we hier niet echte conclusies uit trekken. Het gaat in de tweede cohorte 

immers slechts over 5 getrouwde mannen. 
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5.3.7  Duur van het huwelijk 
 
Ik slaagde er in om de duur van het huwelijk vast te stellen voor 16 van de 20 verbintenissen. 

1 huwelijk werd beëindigd door een echtscheiding, de andere 19 door het overlijden van een 

van de partners: 10 keer stierf de man eerst, 9 keer de vrouw. 

De gemiddelde huwelijksduur was 21,7 jaren. Op 2 uitzonderingen na, waarbij de man 

vroegtijdig overlijdt (Hardy, 20 jaar, na 1 jaar huwelijk en De Doncker, 28 jaar, na 6 huwelijk), 

bleven de partners meer dan 10 jaar getrouwd. 4 mannen hadden er op het moment van hun 

overlijden een erg lange huwelijkscarrière opzitten: Victor Bytebier (39 jaren), Frederic 

Ongenaet (41 jaren) , Joseph Buysse en Louis Hebbelinck (allebei 43 jaren). Dat het huwelijk 

van de mannen uit de epileptische onderzoeksgroep gemiddeld bijna 22 jaren duurde is 

alleszins opmerkelijk te noemen. Volgens Chris Vandenbroeke en Koenraad Matthijs bedroeg 

de gemiddelde huwelijksduur in het 19de-eeuwse Vlaanderen 15 tot 20 jaar.245  

5.3.8   De huwelijkspartners 
 
 

5.3.8.1   Leeftijd van de bruid bij het eerste huwelijk 
 
Van 1 van de 16 getrouwde mannen (François Jean Maerten) ben ik er niet in geslaagd om 

de huwelijksleeftijd van zijn partner terug te vinden: hij trouwde in het buitenland, maar behalve 

de naam van zijn echtgenote vond ik geen gegevens over haar terug.  

De vergelijking van het huwelijksleeftijd van de 15 echtparen zorgt voor een verrassende 

uitkomst. Op 2 uitzonderingen na (een leeftijdsverschil van 8 jaar tussen Joseph Buysse en 

Maria Rodan en een van 11 jaar tussen Alfred Bekaert en Ernestine Blocouse) is de bruid 

telkens ouder (of bijna even oud – Jacques Delfosse) dan haar man.  

De combinatie van een jongere bruidegom met een oudere bruid komt in de hele 19de eeuw 

gemiddeld veel minder frequent voor dan omgekeerd: de hoger al opgenomen curve van de 

leeftijden van de partners (figuur 5.2, p. 132) bij een eerste huwelijk illustreert een duidelijk 

verschillend patroon. 

Een sluitende verklaring ligt ook nu niet voor de hand. De keuze voor een iets oudere vrouw 

was misschien bewust, bijvoorbeeld vanwege een lagere interesse in het krijgen van kinderen. 

Een meer waarschijnlijke hypothese lijkt echter dat mannen met epilepsie het vanwege hun 

handicap moeilijker hadden om een jonge(re) partner te vinden.  

                                                
245 C. Vandenbroeke, Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Beveren, Orbis en Orion, 1982, p. 
83 en.K. Matthijs, De mateloze negentiende eeuw. Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering, 
Leuven, Universitaire Pers, 2001, p. 198. 
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Gemiddeld zijn de vrouwen 1,13 jaar ouder dan hun echtgenoten: dat komt neer op een 

huwelijksleeftijd van ongeveer 28,5 jaar. In het geval van Constantin Stevens en Regina Raes 

is de man 10 jaar jonger. 

Binnen het huwelijk bedraagt het gemiddelde leeftijdsverschil tussen de partners 3,67 jaar. 

 

 

Tabel 5.17 Aantal jaar leeftijdsverschil tussen man en vrouw bij huwelijk 

 

Aantal jaar verschil Frequentie Percentage 

Bekend ,00 1 6,3 

1,00 4 25,0 

2,00 3 18,8 

3,00 2 12,5 

5,00 2 12,5 

8,00 1 6,3 

10,00 1 6,3 

11,00 1 6,3 

Totaal 15 93,8 

Onbekend  1 6,3 

Totaal 16 100,0 

 
 

5.3.8.2   Het beroep van de bruid bij het huwelijk 
 
Aan de hand van de informatie uit de huwelijksakten kunnen we de toenmalige beroepen van 

de partners paarsgewijs in kaart brengen: gegevens over de huwelijkspartners van Alfred 

Bekaert (Huy) en François Maerten (Gouaix) zijn er niet. De informatie over de beroepen van 

Constantin Stevens en zijn vrouw Regina Raes, van wie ik geen huwelijksakte kon opsporen, 

haalde ik uit de geboorteakten van hun 2 kinderen.  
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Tabel 5.18 Vergelijking beroep echtgenoot en echtgenoten 

Naam getrouwde 

man 

Beroep echtgenoot Beroep eerste 

echtgenote 

Beroep tweede 

echtgenote 

Aelterman Dagloner Weefster Kleermaakster  

Bekaert Niet bekend Niet bekend  

Buysse  Fabriekswerker  Werkloos  

Bytebier Werkloos Werkloos  

De Doncker  Fabriekswerker Huisvrouw  

De Meyer  Fabriekswerker Fabriekswerkster Fabriekswerkster 

De Keukeleire Postbode  Herbergierster  

De Witte Schilder Naaister Niet bekend 

Delfosse  Slotenmaker Huisvrouw Huisvrouw 

Hardy  Meubelmaker Kleermaakster  

Hebbelinck IJzerdraaier Weefster   

Maerten  Niet bekend Niet bekend  

Ongenaet Kleermaker  Fabriekswerkster  

Stevens Ijzergieter Huisvrouw  

Van den Bulcke 

Guillaume  

Werkloos  Werkloos  

Verlodt Dagloner   Werkloos  

 

Bij de in totaal 20 huwelijken vond ik er slechts 2 (Bytebier en Van den Bulcke) waarbij beide 

partners werkloos waren op het moment van de echtverbintenis. In de loop van hun verdere 

leven zijn zij overigens allebei beroepsactief geweest. Ik trof geen voorbeelden aan van een 

een huwelijk waarin de bruid de enige kostwinner was, evenmin van verbintenissen tussen 

sociaal erg ongelijke partijen.  

Daarentegen zijn - voor zover dat precies vast te stellen was – zowat de helft van de huwelijken 

gesloten op een moment dat zowel bruid als bruidegom een beroepsbezigheid uitoefenden. 

Deze vorm van (zelf)regulerend huwelijksgedrag bevestigt de bekende modellen. In de 

economisch onzekere tijden, die het grootste deel van de 19de eeuw markeerden, zullen maar 
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weinig mensen het risico aangedurfd hebben om een huwelijk aan te gaan wanneer er op 

voorhand te weinig stabiele vooruitzichten waren om het gezin te kunnen onderhouden. De 

beschikbare gegevens zijn al bij al echter veel te schaars om ons te wagen aan meer dan 

oppervlakkige speculaties rond partnerkeuzemotieven.   

 

5.3.9   Fertiliteitsgedrag van de onderzoeksgroep 
 
 

In dit hoofdstuk kom ik niet meer terug op de maatschappelijke en morele aspecten van het 

krijgen van kinderen door epileptici. Het thema van de voortplanting kwam immers al impliciet 

ter sprake in het hoofdstuk over het huwelijksgedrag van de cohorte. De argumenten die 

gebruikt werden om het trouwen af te raden of te verbieden zijn voor het overgrote deel 

herkenbaar in de discussie over het al dan niet krijgen van kinderen. 

Van 7 van de 40 onderzoekspersonen heb ik niet kunnen achterhalen of ze al dan niet kinderen 

kregen. Belangrijk is dat van de overblijvende 33 mannen er 24 kinderloos bleven. De 9 

officieel geregistreerde vaders behoren allen tot de groep van de 16 gehuwde mannen. In 

totaal kregen zij 33 kinderen: 26 van hen stammen uit het eerste (vaak enige) huwelijk. 

Constantin De Doncker kreeg zijn 3 kinderen pas in de loop van zijn tweede huwelijk. 

Guillaume De Meyer werd als enige vader tijdens zijn beide huwelijken: 2 keer in het eerste 

huwelijk, 4 keer in het tweede. 

 

Aantal kinderen per gezin  

 
De 20 getraceerde huwelijken resulteerden uiteindelijk in slechts 33 kinderen, een gemiddelde 

van 1,65 per gezin. In de 10 huwelijken met een nageslacht (bij Guillaume De Meyer zijn beide 

huwelijken apart meegerekend) kwamen gemiddeld dus 3,3 kinderen per gezin ter wereld.  

De vergelijkingsbasis is smal, maar het aantal kinderen per gezin ligt hoe dan ook een stuk 

lager dan het Vlaamse gemiddelde voor dezelfde periode (zie bv. de analyse van Koenraad 

Matthijs in De mateloze negentiende eeuw).246  

Een aanzienlijk deel van onze onderzoeksgroep kwam om allerlei redenen (vroegtijdig 

overlijden, opname in een gesticht of andere vormen van segregatie) nooit toe aan het stichten 

en het uitbreiden van een gezin. Voor de resterende (alle gehuwde) 16 mannen tasten we in 

het duister of het lijden aan epilepsie een invloed gehad heeft op het al dan krijgen van 

kinderen of op de grootte van het gezin.  

                                                
246 K. Matthijs, De mateloze negentiende eeuw. Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering, 

Leuven, Universitaire Pers, 2001, p. 233 e.v. 
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De 4 meest ‘productieve’ cohorteleden - 8 kinderen van Frederic Ongenaet, 6 (uit 2 huwelijken) 

van Guillaume De Meyer en telkens 4 van Jacques Delfosse en Fréderic Aelterman zijn samen 

al goed voor exact 2/3 van het totale aantal kinderen. Verdere speculaties over bewuste 

geboorteplanning lijken dan ook niet erg relevant. Dat geldt hier net zo goed voor een 

vergelijkende tijdsanalyse: qua gemiddelde gezinsgrootte zijn de verschillen tussen de 2 

cohorten weliswaar groot, maar omdat amper 4 van de 19 leden van de 2de cohorte trouwden 

kunnen we daaruit geen conclusies trekken.  

 

 

5.3.10  Leeftijd vrouw bij geboorte eerste kind/ spacing 
 

Ik ging voor elk van de 10 huwelijken met kinderen na op welke leeftijd de vrouw haar eerste 

kind kreeg. De leeftijden variëren van 21 tot 40 jaar. Carolina Francisca Cornelis, de 

echtgenote van de meubelmaker François Hardy, was 21 toen ze op 19 juli 1841 beviel van 

een dochter (Mathilda Antonia overleed in 1923). Het zou bij dat ene kind blijven, want Hardy 

stierf amper een week later – op 27 juli 1841. Volgens de overlijdensakte was hij op dat 

moment werkloos en woonde hij in bij zijn ouders. Regina Raes, de vrouw van Constantin 

Stevens was al 40 toen ze haar eerste kind, Sophie Anna, kreeg; 3 jaar volgde nog een tweede 

dochter (Emma).  

Zoals al hoger aangegeven ben ik er niet in geslaagd om de datum van dit huwelijk terug te 

vinden; ik kon dus niet achterhalen hoelang het echtpaar getrouwd was voor de geboorte van 

hun eerste kind. In vrijwel alle andere gezinnen vond de geboorte van het eerste kind plaats 

na minimaal 1 jaar huwelijk. In het gezin van Charles De Keukeleire werd de eersteling 

geboren na een kleine 3 jaar huwelijk. 

Guillaume De Meyer vormt de enige uitzondering op dit klassieke patroon. Hij sluit zijn eerste 

huwelijk op 9 juni 1869, 6 dagen voor de geboorte van zijn dochter Victoria. De Meyer 

hertrouwt op 14 augustus 1878, 6 maanden na het overlijden van zijn eerste vrouw (12-02-

1878). Het eerste van de 4 kinderen uit dit tweede huwelijk wordt geboren op 11 mei 1879. 
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Tabel 5.19 Leeftijd echtgenote bij geboorte eerste kind 

 

 

Cohorte 

Totaal 1800-1849 1850-1899 

Leeftijd Echtgenote 1ste  kind 21,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

24,00 N 0 2 2 

% binnen Cohorte 0,0% 66,7% 20,0% 

27,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

28,00 N 1 1 2 

% binnen Cohorte 14,3% 33,3% 20,0% 

30,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

32,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

34,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

40,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

Totaal N 7 3 10 

% binnen Cohorte 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
Tabel 5.20 Vergelijking gemiddelde leeftijd echtgenote bij geboorte eerste kind  

in de 2 cohorten 

 

 

Cohorte 

1800-1849 1850-1899 

Gemiddelde Gemiddelde 

Leeftijd echtgenote bij 1ste kind 30,29 25,33 

 
Bij de geboorte van het eerste kind zijn de echtgenotes van onze onderzoekspersonen 

gemiddeld 28,8 jaar oud. Dat is volledig in overeenstemming met het toenmalige patroon van 

laat trouwen en weinig kinderen krijgen.  
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In de eerste cohorte krijgen de vrouwen hun eerste kind gemiddeld op de leeftijd van 30 jaar; 

in de tweede vindt die gebeurtenis gemiddeld 5 leeftijdsjaren eerder plaats. Ik ging ook na hoe 

oud de vrouwen waren bij de geboorte van hun laatste kind. Als we abstractie maken van het 

gezin Hardy (slechts 1 kind) gaan de uitersten van 28 jaar (het tweede kind van Charles De 

Witte en Emelié Embrie) tot 43 jaar (het tweede kind van Constantin Stevens en Regina Raes.  

 

Tabel 5.21 Leeftijd echtgenote bij geboorte laatste kind  

 

 

Cohorte 

Totaal 1800-1849 1850-1899 

leeftijd echtgenote bij 

geboorte laatste kind 

21,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

28,00 N 0 1 1 

% binnen Cohorte 0,0% 33,3% 10,0% 

30,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

32,00 N 1 1 2 

% binnen Cohorte 14,3% 33,3% 20,0% 

37,00 N 0 1 1 

% binnen Cohorte 0,0% 33,3% 10,0% 

38,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

39,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

40,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

43,00 N 1 0 1 

% binnen Cohorte 14,3% 0,0% 10,0% 

Totaal N 7 3 10 

% binnen Cohorte 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
De moeders in kwestie stoppen ook relatief vroeg met kinderen krijgen. Gemiddeld liggen er 

slechts 5 jaren tussen de geboorte van het eerste kind en het laatste kind. Dit hoeft niet per se 

te wijzen op een bewuste vorm van geboortebeperking. Het lijkt waarschijnlijker dat we in de 

meeste gevallen te maken hebben met een natuurlijke gang van zaken (een verminderde 

vruchtbaarheid). De meeste vrouwen uit dit onderzoek trouwden relatief laat en kregen weinig 

kinderen.  
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Het is ook niet verwonderlijk dat het verschil tussen de leeftijden bij de geboorte van het eerste 

en het laatste kind het grootst is binnen het meest vruchtbare gezin. Tussen het eerste en het 

achtste kind van Frederic Ongenaet en Amelia Lambrecht liggen 10 jaren. 

 

Tabel 5.22 Aantal jaar verschil in leeftijd vrouw tussen geboorte eerste en laatste kind  

 

Aantal jaar N Percentage 

Bekend 0,00 1 10,0% 

2.00 1 10,0% 

3,00 1 10,0% 

4,00 2 20,0% 

6,00 1 10,0% 

7,00 1 10,0% 

8,00 2 20,0% 

10,00 1 10,0% 

Totaal 10 100,0% 

    

Totaal 9  

 
 

Beperking van de vruchtbaarheid is eveneens mogelijk door het interval tussen de 

opeenvolgende geboorten te verlengen (spacing). De onderstaande spreidingstabel geeft, 

zoals te verwachten viel, geen positieve of negatieve indicaties voor deze vorm van 

geboortebeperking. Tegenover de snelle opeenvolging van geboorten in het gezin van 

Frederic Ongenaet (8 kinderen in de loop van 10 jaar) staan verschillen van 4 jaren (bij 

Aelterman, Delfosse en De Witte) en 5 jaren ( De Keukeleire). Wat de oorzaken waren voor 

die langere intervallen tussen de geboorten was niet te achterhalen. 
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Tabel 5.23 Spreiding van de opeenvolgende geboorten  

 
 

Naam 
echtgenoot 

Verschil 
in jaren 
tussen 
kind 1 
en 2 

Verschil 
in jaren 
tussen 
kind 2 
en 3 

Verschil 
in jaren 
tussen 
kind 3 
en 4  

Verschil 
in jaren 
tussen 
kind 4 
en 5 

Verschil 
in jaren 
tussen 
kind 5 
en 6 

Verschil 
in jaren 
tussen 
kind 6 
en 7 

Verschil 
in jaren 
tussen 
kind 7 
en 8 

Verschil 
in jaren 
tussen 
eerste 
en 
laatste 
kind 

Ongenaet 
 

1 1 2 1 2 1 2 10 

Aelterman  
 

3 1 4     8 

De 
Keukeleire 

1 5      6 

Delfosse 
 

2 4 2     8 

De Meyer 
huwelijk 1 

2       2 

De Meyer 
huwelijk 2 

2 2 3     7 

De Witte 
 

4       4 

Stevens  
 

3       3 

De 
Doncker  

2 2      4 

Hardy 
(1 kind) 

-        

 
 
 
Zuigelingensterfte 

 

Jeroen Backs wijst er op dat de zuigelingensterfte in Gent tijdens de 19de eeuw een 

verontrustend hoog peil bereikte en hoog uitstak boven het nationale gemiddelde. In 1846 

bedroeg de zuigelingensterfte in Gent 234 ‰ ; in 1890 was dit opgelopen tot 288 ‰. Bijna 1 

op 3 boorlingen stierf in 1890 dus binnen het eerste levensjaar. De verklaring ligt volgens 

Backs in de hoge bevolkingsdichtheid en de bijzonder slechte leef- en woonomstandigheden: 

Gent scoort omstreeks 1850 qua zuigelingenmortaliteit zelfs slechter dan vergelijkbare grote 

Britse industriesteden als Liverpool of Glasgow247.  

De zuigelingensterfte in de onderzoeksgroep beantwoordt bijna perfect aan het beeld dat 

Backs voor Gent schetst. 9 van de 33 kinderen (27,3 %) overleden binnen het eerste 

levensjaar. 8 van hen stierven na de eerste levensmaand: bij deze zogeheten postneonatale 

                                                
247 J. Backs, Mortaliteit in Gent (1830-1950), Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en 

Oudheidkunde, 2003, pp. 79-86. 
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of exogene sterfte wordt de overlijdensoorzaak in verband gebracht met externe 

milieufactoren, zoals infecties, slechte voeding, gebrek aan hygiëne. Neonatale of endogene 

sterfte (binnen de maand na de geboorte) kwam in het Gent van de 19de eeuw minder vaak 

voor dan exogene overlijdens.248  Endogene doodsoorzaken zijn bv. complicaties bij de 

bevalling, vroeggeboorte, misvormingen. Enkel bij het zesde kind van Frederic Ongenaet en 

Amelia Lambrecht hebben we te maken met een neonataal overlijden: het meisje, Marguerite, 

stierf bij of kort na de bevalling.  

Twee gezinnen werden extra zwaar getroffen door zuigelingensterfte. In het gezin Ongenaet- 

Lambrecht waren voor Marguerite al 2 andere kinderen ( Henri en Albert) overleden voor het 

einde van hun eerste levensjaar. Guillaume De Meyer moest in zijn beide huwelijken 

vroegtijdig afscheid nemen van 2 kinderen. Victoria en Richard waren de enige 2 kinderen uit 

Guillaumes eerste huwelijk (met Euphemia Bonnet). Het oudste kind van Guillaume en 

Catherina Vlamynck kreeg eveneens de naam Richard, maar stierf ongeveer een half jaar na 

de geboorte. Enkele jaren later stierf ook de amper 1 maand oude Elvira: gelukkig overleefden 

2 andere kinderen uit dit huwelijk wel hun zuigelingen- en kindertijd. 

 

 

5.4  Beroepsleven 
 

5.4.1  Inleiding 
 

In dit hoofdstuk probeer ik de beroepsactiviteit van de epileptische onderzoekspersonen in 

kaart te brengen. Ik behandel vragen rond de tewerkstellingsgraad, de duur van de 

beroepsactiviteit, de frequentie van bepaalde beroepen/beroepssectoren, continuïteit en 

wendingen in de beroepscarrière. Er wordt ook kort ingegaan op het beroep van de ouders en 

de partner(s). Uiteraard probeerde ik ook om mogelijke verbanden aan het licht te brengen 

tussen de epilepsie van het individu en zijn beroepsleven (of het ontbreken daarvan).  

Om meerdere redenen is dit een lastig onderdeel van de levensloopanalyse. 

Dat ligt in de eerste plaats aan de problemen bij het verzamelen van de data. Het is in de 

praktijk zo goed als onbegonnen werk om een continue, laat staan volledige levensloop van 

het individu te reconstrueren. Afgezien van enkele exact dateerbare levensmomenten 

(geboorte, huwelijk, kinderen, overlijden) laten de onderzochte personen vaak weinig sporen 

na en tasten we met betrekking tot een groot gedeelte van hun leven in het duister. Voor de 

eerste cohorte komt daarbovenop het probleem dat verhuizingen tot het midden van de 19de 

eeuw lang niet altijd geregistreerd staan. 

                                                
248 Ibidem, pp. 82-84. 
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Die belemmeringen spelen ons in nog sterkere mate parten als we ons toespitsen op de fase 

van het beroepsleven. Wanneer de officiële bronnen (huwelijks- en overlijdensakten, 

bevolkingsregisters, militieregisters) al informatie over de beroepsactiviteit van onze 

cohorteleden bevatten, is die meer dan eens fragmentair, onnauwkeurig en/of onduidelijk.  

Het gaat ook telkens om 1 of hoogstens enkele momentopnamen uit een soms lang leven. 

De tienjaarlijkse bevolkingsregisters vermelden weliswaar de beroepsactiviteit op het moment 

van de inschrijving in het register: tussentijdse veranderingen in de werksituatie worden echter 

niet opgetekend en worden pas zichtbaar (en dan nog gedeeltelijk) in het daaropvolgende 

register. Bovendien registreerden de gemeenteambtenaren in de praktijk vaak enkel het 

beroep van het gezinshoofd en ontbreekt die informatie voor de andere leden van de 

huishouding.249 Het is goed om deze beperkingen en reserves in het achterhoofd te houden 

bij de analyse en de interpretatie van de beroepsactiviteit van de cohorteleden. 

Ik slaagde erin om voor elk van de 40 onderzoekspersonen op zijn minst minimale informatie 

te traceren met betrekking tot hun arbeidssituatie.  

Voor enkele personen vond ik, naar gelang van de bron, verschillende vormen van 

beroepsactiviteit (of niet –activiteit) vermeld. Bovendien is het interessant een beeld te krijgen 

van de evolutie van de carrière van een persoon. Aan de hand van de bevolkingsregisters was 

het mogelijk per 10 jaar een doorsnede te maken van de aard en de graad van tewerkstelling 

op dat moment. Ik start met de beroepsvermelding per deelsector in de militieregisters (op ca. 

20-jarige leeftijd) en vervolg met de situatie op het ogenblik dat de onderzoekspersonen ca. 

30, 40, 50, 60, 70 en 80 jaar waren. Een gedetailleerder weergave van het bonte gamma aan 

uitgeoefende beroepen is opgenomen in bijlage 2. Aangezien er nauwelijks beroepen 

voorkomen die door meer dan 1 persoon uitgeoefend werden, heeft een analyse op het niveau 

van specifieke beroepen weinig zin. Ik koos daarom voor een groepering in deelsectoren: voor 

die indeling liet ik me inspireren door Jaspers en Stevens.250 

 

 

5.4.2  Beroepen ouders 
 

Vooraf nog enkele opmerkingen over de beroepsactiviteit van de ouders van de 

onderzoekspersonen. De meesten van hen waren nog in leven op het moment van de 

conscriptie van hun zoon. In dat geval konden we de informatie uit de geboorteakte en de 

bevolkingsregisters aanvullen met de vermelding van het beroep van de ouder(s) in het 

                                                
249 S. De Veirman, “Deaf and disabled? (Un)employment of the deaf in Belgium: a comparison of eighteenth- and 
nineteenth-century cohorts”,in: Disability & Society, Volume 30, Issue 3, 2015, p. 465. 
250 Jaspers (L.), Stevens (C.). Arbeid en tewerkstelling in Oost-Vlaanderen op het einde van het Ancien Régime : 
een socio-professionele en demografische analyse. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1985, 179 p. 
(Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 23). 
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militieregister. Het overzicht van die beroepen van de ouders (gegroepeerd per deelsector) is 

opgenomen als bijlage 2: de relevantie voor ons onderzoek lijkt eerder gering. Zoals 

gebruikelijk krijgen vrijwel alle moeders in de officiële documenten de kwalificatie ‘huisvrouw’: 

dit sluit niet uit dat deze vrouwen los van hun huiselijke en verzorgende taken, ook een 

aanvullende arbeidsactiviteit uitoefenden, bv. in de vorm van hulp op het thuisbedrijf. Van bijna 

alle vaders waarover ik informatie kon verzamelen, vond ik in de bronnen een of meerdere 

vermeldingen van beroepsactviteit. Enkel de vader van Louis Jean Ghiselin De Vlieghe, die 

als ‘particulier’ omschreven staat, valt in de categorie van de niet-beroepsactieven. Uit de 

familienaam en het feit dat Louis Jean net zoals zijn vader telkens als ‘particulier’ vermeld 

staat, mogen we wellicht afleiden dat ‘niet-beroepsactief’ hier niet slaat op een toestand van 

werkloosheid, maar op het feit dat de persoon in kwestie niet afhankelijk was van arbeid om in 

zijn levensonderhoud te voorzien. 

Enkele cohorteleden traden op beroepsvlak op zijn minst tijdelijk in de voetsporen van hun 

vader en/of moeder. Dat is het geval voor Frederic Aelterman en Pierre Claeys (vader en zoon 

dagloner), Jacques Delfosse (slotenmakers/ajusteurs), Joseph Buysse, Guillaume De Meyer 

en Léopold Mestdagh (fabrieksarbeiders),  Andreas De Metter (vader loodgietersbaas en zoon 

loodgieter), Pierre Schepens (touwslagers), Jean Degroote (dak- en leidekker) en Louis Mollé 

(batelier – ook de moeder). In de gezinnen van Frederic Ongenaet (vader wever/ zoon 

kleermaker), Ferdinand Persyn (vader wever, zoon bobijner of kantklosser) was men 

eveneens in dezelfde deelsector (ambachten – textiel) actief. De link tussen beroep en familie 

was soms zeer sterk. Behalve de vader van Andreas De Metter waren ook enkele van zijn 

broers loodgieter. Tot zijn plaatsing in het gesticht woont Andreas bij zijn vader en broer(s) en 

staat hij omschreven als loodgieter. Na zijn start als bobijner komt Ferdinand Persyn, die het 

grootste deel van zijn 82 levensjaren doorbrengt in het ouderlijk huis en later in de woning van  

zijn broer en 2 zussen, in de registers telkens voor als pianomakersgast. In tegenstelling tot 

Ferdinand staat die broer in de registers vermeld als pianomaker: we kunnen in dit verband 

dus bijna letterlijk spreken over broederlijke (piano)vleugelbescherming.  

7 cohorteleden migreerden tijdens hun jeugdjaren naar Gent. We kunnen hier en daar een 

verband veronderstellen tussen het beroep van de vader en de verhuizing naar Gent, maar 

dat is nooit echt hard te maken. De beroepsachtergrond van de ouders van Gustave 

Vandenbulcke (geboren in Vosselare) heb ik niet kunnen traceren. Was de migratie van de 

gezinnen Aelterman (dagloner) vanuit Balegem of Mestdagh (fabrieksarbeider) en Degroote 

(leidekker) – beiden vanuit Roubaix - ingegeven vanuit economische motieven? Vader De 

Metter zag in Gent misschien een betere toekomst voor zijn loodgietersactiviteiten weggelegd 

dan in het toen nog erg landelijke Oostakker. De vader van Alfred Bekaert staat op de 

geboorteakte van zijn zoon vermeld als ‘conducteur (opzichter) der wateren en wegen’. Voor 

die verantwoordelijke functie (een trapje lager dan ingenieur) was een verhuizing vanuit 
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Bevere naar het centraal gelegen Gent misschien wel aangewezen. De veerman-familie Mollé 

tenslotte woonde bij de geboorte van Louis in Doornik, maar kende tijdens het leven van Louis 

(1869 – 1893) nog behoorlijk wat andere verblijfsadressen. Aangezien behalve Louis en zijn 

beide ouders ook een andere broer omschreven wordt als ‘ batelier’ of ‘veerman’ moeten we 

dit beroep hier waarschijnlijk niet begrijpen in de betekenis van bedienaar van een overzetveer 

maar als een (binnen)schipper.  

 

5.4.3  Evolutie beroepsactiviteit onderzoekspopulatie naar leeftijd 
 

De volgende tabellen tonen de evolutie van de beroepsactiviteit doorheen het leven van onze 

onderzoekspersonen. Ze geven niet alleen een beeld van de tewerkstellingsgraad op het 

moment dat de epileptische mannen ongeveer 20, 30, 40 … jaren oud waren, maar bevatten 

ook informatie over het aandeel van de verschillende beroepsdeelsectoren binnen elk van de 

7 meetmomenten. We moeten deze cijfers en meer nog de percentages sterk relativeren: 

vanaf de leeftijd van 40 is het aandeel van de overledenen en van de personen van wie we 

geen beroepsinformatie meer bezitten al te hoog opgelopen om nog relevante gevolg-

trekkingen te maken. Dat geldt in iets mindere mate voor de doorsneden op de leeftijd van 20 

en 30 jaren, al kan je bij een verdere versnippering van een groep van 40 personen dezelfde 

relevantievragen stellen. Het leek me dan ook verstandiger om enkel wat dieper in te gaan op 

de tewerkstellingsgraad en de rol die de epilepsiediagnose daarbij gespeeld kan hebben. 

Daarnaast denk ik dat het mogelijk is om aan de hand van concrete voorbeelden ook enkele 

'typerende' (positieve en negatieve) beroepscarrières van de cohorteleden uit te tekenen. 
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Tabel 5.24 Evolutie beroepssector onderzoekspersonen per 10 jaar  

Beroepssector op 20-jarige leeftijd 

 Totaal Cohorte  

1800-1849 

Cohorte  

1850-1900 

 N % N % N % 

Landbouw  0 0 0 0 0 0 

Losse arbeid 8 20,0 7 33,3 1 5,3 

Ambachten 15 37,5 7 33,3 8 42,1 

- Textiel 2 5 1 4,8 1 5,3 

- hout en bouw 5 12,5 3 14,3 2 10,5 

- voeding 1 2,5 0 0 1 5,3 

- kleding 2 5 1 4,8 1 5,3 

- ameublement 1 2,5 0 0 1 5,3 

- metaal 2 7,5 1 4,8 1 5,3 

- andere ambachten  2 5 1 4,8 1 5,3 

Handel en transport 2 5 0 0 2 10,5 

Administratie 2 5 1 4;8 1 5,3 

Niet-productieven 12 30 6 28,5 6 31,6 

Onbekend 1 2,5 0 0 1 5,3 

Overleden 0 0 0 0 0 0 

Totaal 40 100 21 100 19 100 

 
 

Beroepssector op 30-jarige leeftijd 

 Totaal Cohorte  

1800-1849 

Cohorte  

1850-1900 

 N % N % N % 

Landbouw  0 0 0 0 0 0 

Losse arbeid 5 12,5 4 19,0 1 5,3 

Ambachten 10 25,0 5 23,8 5 26,3 

- textiel 0 0 0 0 0 0 

- hout en bouw 1 2,5 0 0 1 5,3 

- voeding 1 2,5 0 0 0 0 

- kleding 1 2,5 0 0 1 5,3 

- ameublement 1 2,5 0 0 1 5,3 

- metaal 5 12,5 4 19,0 1 5,3 

- andere ambachten  1 2,5 1 4,8 0 0 

Handel en transport 2 5,0 0 0 2 10,5 

Administratie 1 2,5 1 4,8 0 0 

Niet-productieven 7 17,5 4 19,0 3 15,8 

Onbekend 6 15,0 2 9,5 4 21,1 

Overleden 9 22,5 5 23,8 4 21,1 

Totaal 40 100 21 100 19 100 
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Beroepssector op 40-jarige leeftijd 

 Totaal Cohorte  

1800-1849 

Cohorte  

1850-1900 

 N % N % N % 

Landbouw  0 0 0 0 0 0 

Losse arbeid 4 10,0 4 19,0 0 0 

Ambachten 6 15,0 3 14,3 3 15,8 

- textiel 1 2,5 0 0 1 5,3 

- hout en bouw 1 2,5 0 0 1 5,3 

- voeding 1 2,5 1 4,8 0 0 

- kleding 1 2,5 0 0 1 5,3 

- ameublement 0 0 0 0 0 0 

- metaal 1 2,5 1 4,8 0 0 

- andere ambachten  1 2,5 1 4,8 0 0 

Handel en transport 0 0 0 0 0 0 

Administratie 1 2,5 1 4,8 0 0 

Niet-productieven 5 12,5 1 4,8 4 21,1 

Onbekend 10 25,0 5 23,8 5 26,3 

Overleden 14 35,0 7 33,3 7 36,8 

Totaal 40 100 21 100 19 100 

 
 

Beroepssector op 50-jarige leeftijd 

 Totaal Cohorte  

1800-1849 

Cohorte  

1850-1900 

 N % N % N % 

Landbouw  0 0 0 0 0 0 

Losse arbeid 4 10,0 4 19,0 0 0 

Ambachten 2 5,0 1 4,8 1 5,3 

- textiel 0 0 0 0 0 0 

- hout en bouw 0 0 0 0 0 0 

- voeding 0 0 0 0 0 0 

- kleding 0 0 0 0 0 0 

- ameublement 0 0 0 0 0 0 

- metaal 2 5,0 1 4,8 1 5,3 

- andere ambachten  0 0 0 0 0 0 

Handel en transport 2 5,0 1 4,8 1 5,3 

Administratie 0 0 0 0 0 0 

Niet-productieven 2 5,0 1 4,8 1 5,3 

Onbekend 12 30,0 7 33,3 5 26,3 

Overleden 18 45,0 7 33,3 11 57,9 

Totaal 40 100 21 100 19 100 
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Beroepssector op 60-jarige leeftijd 

 Totaal Cohorte  

1800-1849 

Cohorte  

1850-1900 

 N % N % N % 

Landbouw  0 0 0 0 0 0 

Losse arbeid 3 7,5 3 14,3 0 0 

Ambachten 1 2,5 1 4,8 0 0 

- textiel 0 0 0 0 0 0 

- hout en bouw 0 0 0 0 0 0 

- voeding 0 0 0 0 0 0 

- kleding 0 0 0 0 0 0 

- ameublement 0 0 0 0 0 0 

- metaal 0 0 0 0 0 0 

- andere ambachten  1 2,5 1 4,8 0 0 

Handel en transport 0 0 0 0 0 0 

Administratie 0 0 0 0 0 0 

Niet-productieven 2 5,0 2 9,5 0 0 

Onbekend 12 30,0 6 28,5 6 31,6 

Overleden 21 52,5 9 42,6 12 63,1 

Totaal 40 100 21 100 19 100 

 
 

Beroepssector op 70-jarige leeftijd 

 Totaal Cohorte  

1800-1849 

Cohorte  

1850-1900 

 N % N % N % 

Landbouw  0 0 0 0 0 0 

Losse arbeid 0 0 0 0 0 0 

Ambachten 1 2,5 1 4,8 0 0 

- textiel 0 0 0 0 0 0 

- hout en bouw 0 0 0 0 0 0 

- voeding 0 0 0 0 0 0 

- kleding 0 0 0 0 0 0 

- ameublement 0 0 0 0 0 0 

- metaal 0 0 0 0 0 0 

- andere ambachten  1 2,5 1 4,8 0 0 

Handel en transport 0 0 0 0 0 0 

Administratie 0 0 0 0 0 0 

Niet-productieven 4 10,0 3 14,3 1 5,3 

Onbekend 7 17,5 2 9,5 5 26,3 

Overleden 28 70,0 15 71,4 13 68,4 

Totaal 40 100 21 100 19 100 
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Beroepssector op 80-jarige leeftijd 

 Totaal Cohorte  

1800-1849 

Cohorte  

1850-1900 

 N % N % N % 

Landbouw  0 0 0 0 0 0 

Losse arbeid 0 0 0 0 0 0 

Ambachten 0 0 0 0 0 0 

- textiel 0 0 0 0 0 0 

- hout en bouw 0 0 0 0 0 0 

- voeding 0 0 0 0 0 0 

- kleding 0 0 0 0 0 0 

- ameublement 0 0 0 0 0 0 

- metaal 0 0 0 0 0 0 

- andere ambachten  0 0 0 0 0 0 

Handel en transport 0 0 0 0 0 0 

Administratie 0 0 0 0 0 0 

Niet-productieven 2 5,0 2 9,5 0 0 

Onbekend 5 12,5 1 4,8 4 21,1 

Overleden 33 82,5 18 85,7 15 78,9 

Totaal 40 100 21 100 19 100 

 

 

Zoals al aangegeven zorgt de versnippering van de groep ervoor dat we weinig zinvols kunnen 

vertellen over de relatieve en absolute vertegenwoording van de verschillende deelsectoren. 

Het geografische criterium dat ik bij de cohortesamenstelling hanteerde (woonachtig in Gent 

op het moment van de conscriptieoproep) heeft ongetwijfeld het hier geschetste beroeps-

profiel beïnvloed. Gent kende een hoge industrialiseringsgraad: het ligt dus voor de hand dat 

de tewerkstelling in de landbouw ook binnen onze onderzoeksgroep veel lager uit zal vallen 

dan in semi- of niet-industriële gebieden.  

Het is duidelijk dat het overgrote deel van de beroepsactieven werkzaam was in de sectoren 

losse arbeid (dagloners/arbeiders) en – nog veel nadrukkelijker – in een of ander ambachtelijk 

beroep. Onze werkzame onderzoekspersonen kwamen – al dan niet door een bewuste keuze 

– het vaakst terecht in beroepen die enige specialisatie en een zekere mate van scholing 

vereisten. Ongeschoolde (fabrieks)arbeid komt minder vaak voor in de onderzoeksgroep. 

Misschien werden werksituaties waarin het hoge arbeidstempo bepaald werd door de 

machines als minder geschikt beschouwd voor mensen met epilepsie. Het blijft echter zeer 

hachelijk om op basis van fragmentaire gegevens voor een beperkte onderzoekpopulatie 

verreikende conclusies te trekken. 
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5.4.4  Tewerkstellingsgraad 
 

5.4.4.1    De verhouding tussen productieven en niet-productieven  
 

Zoals onder meer bij punt 3.4.3.3 (de visie op de plaats van epileptici in de maatschappij) en 

5.3.2 (de samenhang tussen het hebben van werk en het vinden van een huwelijkspartner) al 

aangegeven, kon het lijden aan epilepsie ook een negatieve impact hebben op de 

tewerkstellingskansen van de personen in kwestie. Of en in welke mate dit het geval was, hing 

in de eerste plaats af van de ernst van de aandoening. Beroepsarbeid was uiteraard 

uitgesloten voor epileptici die zwaar hulpbehoevend waren en thuis of vaker nog in een 

instelling verzorgd moesten worden. Ook wie minder sterk of helemaal niet zorgafhankelijk 

was, moest rekening houden met een aantal belemmeringen zoals de houding van sommige 

werkgevers ten opzichte van epilepsie (het sociale stigma) of de mindere geschiktheid voor 

bepaalde activiteiten (hoogtewerken, het bedienen van gevaarlijke machines e.d.). Ik 

probeerde na te gaan of deze algemene stellingen herkenbaar waren binnen onze 

onderzoeksgroep. De mate van tewerkstelling en de duur van de beroepsinactiviteit vormen 

de eerste indicatoren. 

 

5.4.4.2   Personen zonder of met een lage arbeidsactiviteit 
 

Op het eerste meetpunt, rond de conscriptieleeftijd van 20 jaar, krijgen we al meteen een 

duidelijke aanwijzing voor de invloed van de medische factor. 12 van de 40 cohorteleden (30 

%) oefenden op dat ogenblik geen beroepsactiviteit uit. 2 van hen (Ghiselin De Vlieghe en 

Bekaert) staan geregistreerd als ‘particulier’. Van deze groep was Alfred Bekaert de enige die 

alsnog beroepsactief werd: net voor zijn 30ste werd hij bij zijn huwelijk in en migratie naar Huy 

omschreven als ‘koopman’. De andere 11 personen waren naar alle waarschijnlijkheid ook de 

rest van hun leven nooit actief op de arbeidsmarkt: daarvan is althans geen enkel spoor te 

vinden. Hun verdere levensloop laat uitschijnen dat werken voor de meesten van hen geen 

optie was. 7 van hen overleden al voor hun 30ste: met uitzondering van Arthur Vekeman, die al 

op zijn 12de definitief werd opgenomen in het Guislaingesticht, woonden deze mannen (Hardy, 

De Vreese, Ghiselin De Vlieghe, Vanbignoot, Vandendaele, Van Hecke) ten tijde van de 

conscriptie nog in het ouderlijke huis.  

Van de 12 cohorteleden die rond hun 20ste niet-beroepsactief waren, stierf de helft uiteindelijk 

in het Guislaingesticht: Cardon, Leclercq, Maluin, Pieters, Vanbignoot en Vekeman. Ghiselin 

De Vlieghe vond zijn levenseinde in Mexico, Bekaert waarschijnlijk in Huy, de andere 4 (Hardy, 

Devreese, Vandendaele en Van Hecke) woonden op het moment van hun overlijden in bij 

familieleden. 4 andere onderzoekspersonen hadden weliswaar werk op het tijdstip van de 
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conscriptie, maar belandden later in een instelling en waren, voor zover ik kon achterhalen, in 

de tussenliggende periode nauwelijks of niet beroepsactief. Dit was het geval voor Pierre 

Claeys en Louis Debuck (dagloners bij conscriptie, beiden rond hun dertigste overleden in 

Schokkebroersveste als ‘particulier’). Louis Hebbelinck was rond zijn 20ste ijzerdraaier: dat 

beroep staat ook nog vermeld op zijn huwelijksakte, hij was dan 26 jaar. Vanaf zijn 30ste is 

geen beroep meer aangegeven; hij overleed op 69-jarige leeftijd na een verblijf van ongeveer 

4 jaar in het Guislaingesticht. Het parcours van Augustin Verlodt verliep volgens dezelfde 

lijnen: ‘blanchisseur’ (bleker van stoffen) in militieregister, in huwelijksakte (dan 35 jaar) 

‘dagloner’ maar in de periode tussen zijn 30ste en zijn overlijden (48 jaar) geen vermelding van 

een beroep in de bevolkingsregisters. 

Al bij al kunnen we het aantal personen zonder of met een lage arbeidsactiviteit ongeveer 

inschatten op 16, hetzij 40 % van de totale groep. Het betreft hier enkel mannen van wie het 

mogelijk was om de levensloop vrij goed te reconstrueren. Allicht lag het werkelijke aantal 

laag-actieven nog iets hoger, maar al vanaf het tweede telmoment (de leeftijd van ongeveer 

30 jaar) verdwijnen een zestal mannen achter onze waarnemingshorizon (ze waren bv. 

verhuisd en/of onvindbaar in bevolkingsregisters). Bij de volgende tellingen liepen de ‘dark 

numbers’ (personen waarover we niet langer gedocumenteerd zijn) en daarmee ook de 

onzekerheid over de tewerksteling verder op. Op de leeftijd van 40 jaar kreeg al een kwart van 

de onderzochte personen de status ‘beroep niet bekend’ of ‘in leven/ overleden niet bekend’. 

Door verder te gaan kijken dan het moment van de conscriptie krijgen we de bevestiging dat 

de niet of de laag arbeidsproductieven een aanzienlijk deel uitmaakten van de totale 

onderzoekspopulatie. Bij 10 van de 16 personen in kwestie noteren we bovendien een verblijf 

en een overlijden in een van de Gentse mannengestichten: het is een sterke aanwijzing dat 

hun geringe beroepsactiviteit gerelateerd is aan hun gezondheidstoestand. 

 

5.4.4.3   Personen met een hoge graad van arbeidsactiviteit 
 

Bij een bijna even grote groep (14 mannen of 35 % van de onderzoekspopulatie) krijgen we 

een veel positiever verhaal. Hun epilepsie lijkt de kansen op beroepsactiviteit niet of nauwelijks 

te hebben geschaad: we vinden althans sporen van langdurige of misschien zelfs continue 

tewerkstelling tussen de leeftijd bij de conscriptie en hun overlijden of verhuizing naar een 

andere stad. 5 cohorteleden lieten zelfs nog een beroep registreren rond de tijd dat ze 60 jaar 

waren. Lang blijven werken zal voor sommigen ook een economische noodzaak geweest zijn: 

het is misschien niet toevallig dat Fréderic Aelterman, Louis D’hooghe en Pierre Schepens net 

zoals bij het begin van hun beroepsloopbaan zo een 40 jaar later nog altijd in de categorie van 

de dagloners geregistreerd stonden - bij Aelterman weliswaar met een intermezzo van 20 jaar 

als ‘vleesmaker’. Bij Ferdinand Persyn, die rond zijn 70ste nog altijd actief was als 
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pianomakersgast en bij Andreas De Metter, loodgieter tot zijn overlijden op 36-jarige leeftijd, 

speelde de beroepsbezigheid zich af in een familiale context.  

Het valt op dat de meeste personen met een lange en/of continue loopbaan het beroep 

behouden dat zij hadden bij de conscriptie. Naast de 5 hierboven vermelde personen (vinden 

we nog voorbeelden van een bijna vlakke loopbaan  bij Charles De Witte (schilder), Jacques 

Delfosse (slotenmaker/ajusteur), Constantin De Doncker (arbeider) Joseph Buysse en 

Guillaume De Meyer (fabrieksarbeiders).  Als er al sprake was van mobiliteit, bleef men 

doorgaans in dezelfde arbeidssector. Frederic Ongenaet staat tot zijn 50ste geregistreerd als 

kleermaker; vanaf dan tot zijn dood op 64-jarige leeftijd, wordt hij in de bevolkingsregisters 

omschreven als ‘handelaar in kleding’. Victor Bytebier is actief in de ambachtelijke sector: 

aanvankelijk (militieregister) als slotenmaker, in de tellingen tussen 30 en 50 jaar is het beroep 

gewijzigd naar ‘kachelsmid’. Daarna staat geen beroep meer vermeld.  Uit de laatste telling en 

zijn overlijdensakte (hij werd 78) kunnen we afleiden dat hij aan het einde van zijn leven niet 

onbemiddeld was: hij is huiseigenaar en heeft een meid in dienst. Bij Charles De Keukeleire 

kan je van een halve carrièrewending spreken. Tot en met de telling rond zijn 40ste heeft hij als 

beroepsvermeldingen ‘facteur’ of ‘facteur de messagerie’. De huwelijksakte – Charles is dan 

30 - vermeldt als beroep ‘koopman’. Zijn vader, die op het moment van Charles’ conscriptie al 

overleden was, was volgens de geboorteakte werkzaam als koetsier. In die context moeten 

we ‘facteur’ wellicht niet  interpreteren als postbode, maar hebben we eerder te maken met 

een besteller van goederen, een handelsactviteit. De echtgenote van De Keukeleire was 

herbergierster in de Sint-Margrietestraat. Bij haar overlijden was Charles 45 jaar: hij gaat vanaf 

dan (of al eerder) samen met 2 van zijn dochters en hun echtgenoten de herberg uitbaten. Bij 

de eerstvolgende telling en op de overlijdensakte (hij sterft op 54-jarige leeftijd) is als beroep 

‘herbergier’ aangegeven. Ook van Constantin Stevens zijn meerdere, uiteenlopende beroepen 

bekend: hij was achtereenvolgens kleermaker, ijzergieter en werkman.  

 

Voor zover ik dat kon reconstrueren, hebben de 14 hierboven besproken personen met elkaar 

gemeen dat ze gedurende een aanzienlijk deel van hun potentieel beroepsactieve levensjaren 

ook effectief aan het werk waren. Voor 3 mannen was die arbeidsloopbaan relatief kort: 

Constantin Den Doncker, Andreas De Metter en Charles De Witte werden resp. slechts 28, 36 

en 43 jaar oud. De andere 11 mannen bereikten niet alleen  respectabele leeftijden (van 54 tot 

84 jaar), maar konden in de meeste gevallen terugkijken op een beroepcarrière die zich over 

3 decennia of meer uitstrekte. Daarbij moeten we wel de kanttekening maken dat perioden 

van tussentijdse beroepsinactiviteit (bv. tijdelijke werkloosheid, ziekte) in de regel moeilijk 

traceerbaar zijn via de bevolkingsregisters. Typerend voor het profiel van deze groep is nog 

dat 10 van de 14 mannen in het huwelijk traden, 4 van hen zelfs twee keer. Ze 
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vertegenwoordigen zo 14 van de 20 afgesloten huwelijken. Onder punt 5.4.5 bespreek ik kort 

het beroep van de huwelijkpartners van de epileptici. 

 

Voor 10 onderzoekspersonen was het moeilijk zo niet onmogelijk om te bepalen of zij eerder 

aansluiting hadden bij de groep van de laag-actieven, de hoger of hoog-actieven dan wel daar 

ergens tussenin te situeren zijn. Soms breekt de documentatie al af na de vermelding in de 

militieregisters. Van anderen vond ik weliswaar meer informatie, maar trof ik brede hiaten aan 

in hun levensverhaal.  Guillaume Van den Bulcke (1836 – 1914) is daarvan een typerend 

voorbeeld. Volgens de militieregisters van 1857 en 1858 was hij toen timmerman. Ten tijde 

van zijn huwelijk in 1864 is hij werkloos, maar in het bevolkingsregister van 1857 - 1866 vinden 

we hem terug als kopergieter. Latere bevolkingsregisters maken daarentegen geen melding 

meer van een beroep.  

 

5.4.5  Beroepen van de huwelijkspartners 
 

De analyse van dit gegeven (zie tabel 5.18, p. 137) leverde geen relevante informatie op. In 

de meerderheid van de 20 huwelijken is het beroep van de echtgenote omschreven als 

‘huisvrouw’, ontbraken de bronnen of gaven ze geen informatie over de beroepsstatus. Bij de 

schaarse uitzonderingen vond ik de beroepen van dienstmeid (Buysse), herbergierster (De 

Keukeleire), kleermaakster (De Witte), fabriekwerkster (Ongenaet), en weefster (Hebbelinck). 

De voorlopige conclusie kan zijn dat onze epileptische onderzoeksgroep qua tewerkstellings-

graad inderdaad achterblijft op het landelijke gemiddelde. Toch lijkt de ‘gezondheidshandicap’ 

een stuk minder groot dan voor andere beperkingen, zoals blind- of doofheid. Wie leed aan 

een lichtere vorm van epilepsie, minder frequent grand mal aanvallen kende of na occasionele 

incidenten ‘genas’ van juveniele epilepsie was niet per se kansloos op de arbeidsmarkt. 

Bewijzen zijn er niet voor, maar de opmerkelijke vertegenwoordiging van de ambachten als 

beroepscategorie zou er ook op kunnen wijzen dat epileptici zich bewust ‘specialiseerden’ om 

hun arbeidskansen te optimaliseren. De onderzoeken van De Paepe en De Veirman  geven 

sterke aanwijzingen dat de aard van de beperking een grote impact had op de graad en de 

aard van de tewerkstelling van de groep in kwestie.Mannen met fysieke, intellectuele of visuele 

beperkingen kwamen halverwege de 19de eeuw het vaakst terecht in de sector van de 

ongeschoolde arbeid: bij dove mannen – en bij de epileptici - was dat minder dan 1 op 6. 

Daarentegen zijn ambachtelijke beroepen verhoudingsgewijs veel beter vertegenwoordigd bij 

de groepen van de doven en de epileptici. 251 Door de geografische selectie van de 

                                                
251 S. De Veirman,  Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-1950: 
a life course approach. Ghent, Ghent University: Faculty of Arts and Philosophy,  2015, pp.241-242. 
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epilepsiegroep (woonachtig in Gent op het moment van de conscriptie) was het uiteraard niet 

mogelijk om na te gaan hoe groot de tewerkstelling in de agrarische sector was bij de niet-

Gentse epileptische conscrits. 

 

 

5.4.6  Arbeid als therapie voor geesteszieken 
 

Ter afronding van dit thema herinner ik graag nog even aan het belang dat Guislain hechtte 

aan het verrichten van zinvolle arbeid in het kader van het genezingsproces van psychisch 

zieken. In de loop der jaren nam hij steeds meer afstand van repressieve behandelings-

methoden zoals opsluiting, sociale isolatie en allerlei andere fysieke en psychische 

dwangmiddelen om de gestichtspatiënten in het gareel te krijgen of te ‘neutraliseren’. Die 

waren enkel aangewezen wanneer het echt niet anders kon. 

Guislain was er van overtuigd dat de kansen op herstel gevoelig verbeterd konden worden 

door de aliénés tijdens hun al dan niet permanente verblijf in de instelling een vorm van 

lichamelijk werk te laten uitoefenen. De arbeidstherapie leidde de geesteszieke af van zijn 

psychische zorgen en kon – na een eventueel ontslag - ook nuttig zijn met het oog op een 

reïntegratie in de samenleving. Die positieve visie vinden we al terug in zijn vroege 

architecturale plannen voor de ‘ideale’ instelling voor geesteszieken: ze werd uiteindelijk ook 

grotendeels gerealiseerd in de structuur van het nieuwe gesticht aan de Brugse Poort. De 

bewoners konden er aan de slag in allerlei ambachtelijke werkplaatsen, als arbeider op de 

land- en tuinbouwgronden of als diensthulp in de huishouding.  

Guislain was allesbehalve naïef of hypocriet over de voor- en nadelen van de arbeidstherapie 

in de instellingen voor geestesziekten. In zijn Recherches statistiques zet hij zich zelfs 

nadrukkelijk af tegen de gangbare overtuiging dat een erg hoge activiteitsgraad van de 

gestichtsbewoners een indicator is voor de goede werking van de instelling. Er kunnen immers 

ook andere (verborgen) belangen meespelen: “Or, il faut le reconnaître, dans bien des endroits 

le travail est un prétexte qui cache des vues intéressées; je me méfie toujours du travail lorsque 

le bénéfice qui en résulte tourne à l’avantage d’un tiers.”252 Vanuit zijn ervaringen in Gent en 

zijn grote vertrouwdheid met andere binnen- en buitenlandse instellingen begreep Guislain als 

geen ander dat geesteszieken vanwege hun grotere kwetsbaarheid en afhankelijkheid het 

risico liepen om als goedkope arbeidskrachten het slachtoffer te worden van een vorm van 

economische uitbuiting. 

                                                
 
252 J. Guislain, Recherches statistiques faites dans les établissements d'aliénés à Gand: ou Rapport 
sur les exercices de ces institutions, Gent, Gyselynck, 1853,  p. 84. 
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Los daarvan was hij van mening dat niet alle psychiatrische patiënten in aanmerking kwamen 

voor om het even welk soort werk. Vermoeiend, langdurig of monotoon werk waren volgens 

hem zeker niet aangewezen. “Ce sont en général les actes tranquilles qui leur conviennent, 

mais non pas ceux qui les forcent à se trouver exposés dans l’air, à être continuellement assis 

ou confinés dans un espace étroit. Les travaux lourds les irritent ou les épuisent.”253  

Op het moment van deze bedenkingen waren de plannen voor het nieuwe mannengesticht 

nog niet gerealiseerd. De bestaande psychiatrische instellingen voor mannen en vrouwen 

lagen in het stadscentrum van Gent en daar was nauwelijks ruimte voor de agrarische 

bezigheden, waarvan Guislain het grootste therapeutische effect verwachtte. De nieuwe 

locatie aan de Brugse Poort opende in dat opzicht betere perspectieven, al was Guislain 

realistisch genoeg om al te grote verwachtingen te temperen.  Het zou er immers op aankomen 

om rekening te houden met de capaciteiten en de werkervaring van de geesteszieken. “ D’un 

charpentier on ne fera guère un cultivateur, comme on ne fera pas de celui-ci un tailleur, un 

maçon, un artisan quelconque”. 254  Werk op het veld was volgens hem dan ook beter geschikt 

voor patiënten die afkomstig waren van het platteland, stadsmensen zouden beter hun draai 

vinden in (licht) industrieel werk. 

Met name in de instellingen voor behoeftigen, waarin de meerderheid van de zieken afkomstig 

was uit de stad,  was die afstemming op aangepast werk echter allesbehalve evident in 1853. 

Bovendien waren lang niet alle geesteszieken in staat tot werken. Guislain probeerde onder 

meer te becijferen in welke mate hun arbeidsgeschiktheid, hun vroegere beroepservaring en 

hun actuele gezondheidstoestand op elkaar afgestemd waren. Van zijn 208 mannelijke 

patiënten waren er volgens hem 114 (55 %) die zonder al te grote problemen en met een 

redelijke kans op succes ingeschakeld konden worden voor enige vorm van arbeidstherapie.255  

Guislain geeft ook tot in de details aan welk soort werk de gestichtsbewoners uitvoerden: er is 

zelfs een statistiek over het aantal vervaardige objecten (hemden, dassen, broeken, tafels, 

kasten, …)! De meeste van de arbeidsbekwame mannen werden ingezet als ‘laveur’ in de 

wasruimte (26,5 %) , als helper in de verpleging (23,8 %) of als kleermaker (19,6 %). Voorlopig 

was tewerkstelling in de gezonde buitenlucht enkel mogelijk in de Strop-instelling voor de 

gefortuneerde mannelijke geesteszieken. Geconfronteerd met die praktische moeilijkheden 

ging Guislain op zoek naar zinvolle en realiseerbare alternatieven. Zo een piste was de 

oprichting van weefateliers binnen de muren van het gesticht. Die ateliers mochten zeker geen 

grootschalig, laat staan een industrieel karakter krijgen. Guislain wilde absoluut vermijden dat 

de arbeid die in het gesticht werd verricht, dezelfde vorm zou aannemen als die in de fabrieken, 

                                                
253 Ibidem, p. 84. 
254 Ibidem, p. 85. 
255 Ibidem, p. 87. 
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de gevangenissen of de bedelaarskolonies van zijn tijd.256 In het belang van het 

genezingsproces van de geesteszieke was het essentieel dat hij/zij niet lukraak ergens aan 

het werk werd gezet: daarover moest vooraf grondig nagedacht worden.  “ J’ai la conviction 

qu’un travail quelconque, lorsqu’il n’est pas ordonné avec discernement, peut aggraver la 

situation de l’aliéné et qu’un travail dur, fatigant, permanent, peut contribuer à entretenir sa 

maladie et à aboutir à l’incurabilité."’257  We kunnen dit beschouwen als een pleidooi voor een 

grotere verantwoordelijkheid voor de geneesheer en als onverholen kritiek op een aantal 

mistoestanden in de behandeling van geesteszieken. 

 

In zijn statistieken voor de periode 1853  - 1862 herhaalt Ingels het belang van een humane, 

zorgzame en respectvolle behandeling van de geesteszieke. “On détourne l’attention de ces 

patients de leur délire, de leurs souffrances morales, en multipliant les distractions, les fêtes 

intimes, les jeux, les promenades, les occupations faciles et utiles, en les soumettant au travail 

dans les ateliers, mais surtout au travail à l’air libre dans les jardins, les champs.” 258 Het 

nieuwe gesticht aan de Brugse Poort bood in dat opzicht veel betere opportuniteiten. Aan het 

Hospice–Guislain, zoals het intussen heette, was bijvoorbeeld een landbouwbedrijfje 

verbonden, dat hoewel bescheiden van omvang toch voldoende productief was. Op het 

moment van de publicatie van het rapport (1867) was men ook bijna klaar met de inrichting 

van een aantal ruime en goed verluchte zalen, die uitsluitend als werkateliers zouden fungeren. 

Ingels kon dus gebruik maken van gunstigere omgevingsfactoren, maar hield grotendeels vast 

aan de principes van zijn voorganger. De zieke kon gedurende een beperkt aantal uren per 

dag aan het werk gezet worden, maar enkel na een toestemming van de geneesheer. De 

arbeid zelf moest zinvol zijn en in overeenstemming met de fysieke en psychische capaciteiten 

van de patiënt. Bij voorkeur zocht Ingels naar een bezigheid die aansloot bij het beroep dat de 

patiënt had uitgeoefend voor zijn opname. Kinderen zonder beroepservaring kregen - indien 

hun toestand dat toeliet –  de mogelijkheid om zich te scholen in een bepaald beroep.259  

Sinds de opening van de nieuwe instelling waren iets meer dan de helft van de patiënten op 

vrij regelmatige basis ingeschakeld in de plaatselijke arbeidsprocessen. Dat percentage kon 

volgens Ingels zelfs oplopen tot zowat 75 % indien je daarbij de mannen zou tellen die af en 

toe losse klusjes opknapten (lasten verslepen, de vloer vegen, water oppompen, …). Het 

rendement van al die arbeid lag uiteraard een stuk lager dan in het gewone economische 

leven. Volgens Ingels was de dagelijkse productiviteit van de werkende patiënten ongeveer 

een derde tot maximaal de helft zo groot als die van die ‘gewone’ arbeiders. Over het 

                                                
256 Ibidem, p. 87. 
257 Ibidem, pp. 87-88. 
258 B. Ingels, Recherches statistiques faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) pendant 
la période décennale de 1853 à 1862. Gent, Hebbelynck, 1867, p. 152. 
259 Ibidem, p. 159. 



159 
 

economische nut van hun arbeid bestond echter geen twijfel. Wat wevers, schrijnwerkers, 

smeden, kleermakers, schoenmakers ter plaatse produceerden, volstond om aan bijna alle 

behoeften van de instelling te voldoen.   

Bij Roger Stockman vinden we een van de schaarse  indicaties over specifieke bezigheden 

die als geschikt werden beschouwd voor epileptische gestichtpatiënten. Het handboek Eenige 

lessen en verhandelingen over het verplegen van zieken en krankzinnigen (1906) van broeder 

Alfred raadt aan om onrustige epileptici lichte bezigheden te geven zoals koffiebonen uitrapen, 

katoen- of vlasbobijntjes aftrekken en groenten kuisen.260  

 

5.4.7  De beroepsachtergrond van de instellingspatiënten 
 

Dankzij het statistisch werk van Guislain en Ingels zijn we vanaf 1850 vrij goed ingelicht over 

de beroepsachtergrond van de mannen en vrouwen die in de Gentse kranzinnigeninstellingen 

terechtkwamen. In een paginalange alfabetische lijst vermeldden ze per beroep hoeveel   

patiënten dat specifieke beroep uitoefenden op het moment van hun opname. 

Guislain relativeerde al meteen de waarde van die massa aan gegevens. Het beroep dat de 

geesteszieke uitoefende voor zijn opname was zelden of nooit de directe aanleiding voor de 

aandoening. Het beroepsgegeven was enkel nuttig indien er een verband kon gelegd worden 

met de individuele predispositie of met andere variabelen. 261 In de periode 1851–1853 

kwamen bijna 70 % van de nieuwe patiënten uit de werkende klasse. Binnen die klasse waren 

de dagloners en de landbouwers met meer dan 30 % het best vertegenwoordigd. Het zou 

volgens Guislain echter fout zijn om hieruit  te concluderen dat landbouwers vatbaarder zouden 

zijn voor mentale aandoeningen. Het ging immers vooral over patiënten die afkomstig waren 

van het platteland, waar de agrarische tewerkstelling uiteraard zeer hoog lag. Bij de aliénés uit 

de stad was er daarentegen een zeer grote variatie wat de beroepen betreft.  

Ingels formuleerde soortgelijke reserves. Ook bij hem waren de landbouwers met 12,15 % van 

het aantal opgenomen patiënten de sterkst vertegenwoordigde beroepsgroep. Zij werden 

gevolgd door de dagloners en de fabrieksarbeiders. In de laatste categorie ging het bijna 

uitsluitend om mannen die actief waren in een van de Gentse fabrieken. Het hoge aantal 

landbouwers verraste Ingels niet. Zij maakten immers een aanzienlijk deel uit van de totale 

bevolking van Vlaanderen en het overgrote deel van de plattelandsbewoners was actief in de 

agrarische sector. Naast geesteszieken uit het Oost-Vlaamse platteland kreeg het hospice - 

                                                
260 Museum Dr. Guislain, Geen rede mee te rijmen. Geschiedenis van de psychiatrie, Sint-Martens-
Latem, Aurelia, 1989,  pp. 191-203. 
261 J. Guislain, Recherches statistiques faites dans les établissements d'aliénés à Gand: ou Rapport 
sur les exercices de ces institutions, Gent, Gyselynck, 1853,  p. 35. 
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Guislain blijkbaar ook vragen om opname uit andere Belgische provincies. 262  Ingels gaf in 

zijn eerste tienjarenrapport  ronduit toe dat hij ondanks (of door?) de veelheid aan gegevens 

met een pak onbeantwoorde vragen bleef zitten. Waarom waren er bv. slechts 6 slagers onder 

de 1094 opnames t.o.v. 22 bakkers en 20 herbergiers? Hoe moest je het onevenwicht 

interpreteren tussen de kleermakers (29 opnamen) en de schoenmakers (46 opnames)? De 

verklaring lag volgens Ingels misschien in de soms ronduit ongezonde werkomstandigheden. 

Bij de bakkers de directe nabijheid van een hete oven; bij de schoenmakers de gekromde 

zithouding,  de enge werkruimte en de schadelijke stoffen die vrijkwamen bij lederbewerking.  

In de statistieken voor het daaropvolgende decennium signaleerde Ingels soortgelijke 

verhoudingen. Aan verklaringen waagde hij zich niet langer: de tabel met het beroepen-

overzicht was zeer arbeidsintensief, maar leverde maar erg magere resultaten op. Hij gaf 

daarvoor  verscheidene redenen aan: 

- om een gefundeerde deductie te kunnen maken zou je voor een bepaalde localiteit (bv. 

Gent) de beroepsgegevens van de krankzinnigen moeten kunnen vergelijken met die 

van de niet-geesteszieke bevolking. Die informatie was niet beschikbaar voor Ingels. 

- in de opnameregisters stond enkel het laatse beroep van de patiënt vermeld. De 

oorzaak van de psychische ziekte kon echter net zo goed verbonden zijn aan een 

eerder uitgeoefend beroep. 

- de benoeming van de beroepen was soms vaag. De omschrijving arbeider (ouvrier) 

kon bv. zowel slaan op een dagloner (journalier) als op een fabrieksarbeider (ouvrier 

de fabrique). 
 

 
 

5.5  Mortaliteit en levensverwachting 
 
 

5.5.1  Inleiding 
 

In deze paragraaf analyseer ik in de eerste plaats de sterftecijfers van de onderzoeksgroep. 

Wat was de gemiddelde leeftijd bij het overlijden? Zijn er opmerkelijke verschillen tussen beide 

cohorten en stemmen de resultaten overeen met de algemene mortaliteitsgevens voor het 

19de eeuwse België?  

Ik vertrok vanuit de hypothese dat mensen met epilepsie in vergelijking met de algemene 

bevolking een groter risico lopen om vroegtijdig te overlijden. Die veronderstelling was onder 

                                                
262 B. Ingels, Recherches statistiques faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) pendant 
la période décennale de 1853 à 1862. Gent, Hebbelynck, 1867, p. 26. 
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meer gebaseerd op de resultaten van enkele recente studies met name een cohortonderzoek 

van epilepsiepatiënten in het Instituut voor Epilepsiebestrijding in Heemstede (Nederland)263 

en de doctoraatsstudie van Aidan Neligan.264 Beide onderzoeken, die zich uitdrukkelijk niet 

beperken tot de gestichtsepileptici, bevestigen de intussen vrij algemeen aanvaarde stelling265 

dat mensen met epilepsie - ondanks de fel verbeterde behandelingsmogelijkheden van de 

laatste decennia -  inderdaad een grotere kans op vroegtijdig overlijden hebben dan niet-

epileptici. Over de omvang van dat verhoogde risico, de oorzaken daarvoor en rol van de 

leeftijd bij de eerste diagnose zijn de conclusies minder eensluidend en is nog meer verder 

follow-up onderzoek noodzakelijk. De hogere mortaliteitsgraad van (instellings)epileptici wordt 

ook meermaals gerapporteerd door epilepsiedeskundigen uit de periode 1850 – 1910.  Neligan  

verwijst bv. naar de Franse aliënisten Delasiauve (1854) en Geysen (1895) en de Amerikanen 

Spratling (1902) en Munson (1910).266 Spratling en Munson waren medestichters van de Craig 

epilepsiekolonie in Sonyea (New York) en baseerden hun pessimistische prognoses op de 

statistieken van hun instelling. De vaakst aangehaalde oorzaken voor het verhoogde risico 

zijn: het langdurige slopende effect van epilepsie op het lichaam, een plots overlijden tijdens 

een aanval bv. door verstikking, een overlijden als gevolg van een continue reeks van 

aanvallen (een fatale status epilepticus) en verwondingen als gevolg van een kwalijke val. De 

precieze uitkomsten van de analyse van het overlijdensrisico lopen om allerlei redenen (de 

onderzochte populatie, de spanwijdte van de opvolging, de definitie van begrippen, de 

effectiviteit van de beschikbare behandelingen, … ) nogal uiteen - de cijfers lopen uiteen van 

2 tot 10 keer meer kans op een premature dood.  Dat personen met epilepsie een verhoogd 

(zij het tegenwoordig gematigd) risico lopen op een vroegtijdig overlijden wordt evenwel ook 

in de hedendaagse medische literatuur zelden in vraag gesteld. 

De interpetatie van de mortaliteitsgegevens wordt wellicht iets correcter en relevanter als we 

de analyse niet beperken tot de gemiddelde levensduur van de epileptici, maar ons ook buigen 

over het aspect levensverwachting. Het levensduurgemiddelde is immers berekend aan de 

hand van een selectie van mannen die in de militieregisters voorkwamen en dus al minimaal 

de leeftijd van 18 jaar bereikt hadden, anders zouden ze niet worden opgeroepen in de 

militieregisters. Vanwege die minimum leeftijdsclausule vormt de onderzochte groep dus geen 

doorsnede van de totale bevolking. Met name houdt de berekening noodgedwongen geen 

                                                
263 D.P. Shackleton, R.G.J. Westendorp, D.G.A. Kasteleijn- Nolst Trénité, J.P. Vandenbroucke, 
“Mortality in patients with epilepsy: 40 years of follow up in a Dutch cohort study”, in: Neurol Neurosurg 
Psychiatry ,1999, 66, pp.636-640. 
264 A. Neligan, The long-term prognosis of epilepsy, London, University College (thesis for the degree 
of Doctor of Philosophy), 2011, 294 p. 
265 D.P. Shackleton, R.G.J. Westendorp, D.G.A. Kasteleijn- Nolst Trénité, J.P. Vandenbroucke, 
“Mortality in patients with epilepsy: 40 years of follow up in a Dutch cohort study”, in: Neurol Neurosurg 
Psychiatry ,1999, 66, p.636. 
266 A. Neligan, The long-term prognosis of epilepsy, London, University College (thesis for the degree 
of Doctor of Philosophy), 2011, p.47. 
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rekening met het fenomeen van de kindersterfte, die in het 19de eeuwse Vlaanderen ook bij 

epileptische kinderen/adolescenten zeer aanzienlijk zal geweest zijn. Indien dat wel had 

gekund, zou de gemiddelde leeftijd bij overlijden van de epileptici ongetwijfeld een stuk lager 

uitgevallen zijn. In een recente bijdrage tot het mortaliteitsonderzoek leveren Isabelle Devos 

en Tina Van Rossem267 materiaal aan om een correctere vergelijking te kunnen maken. Meer 

bepaald kunnen we de gemiddelde levensduur van de epileptici-groep plaatsen tegenover de 

leeftijdspecifieke mortaliteitscijfers uit hun onderzoek, in casu de gemiddelde levens-

verwachting die men nog had op de leeftijd van 20.  

 

Ik start met de algemene cijfers voor de onderzoeksgroep. Zoals al aangegeven in 5.2.3 kon 

ik van 5 personen uit de tweede cohorte - geen overlijdensakte terugvinden. 

Tabel 5.25 Gemiddelde leeftijd onderzoekspersonen bij overlijden 

 

N Bekend 35 

Onbekend 5 

Gemiddelde 47,20 

Minimum 18 

Maximum 84 

 

Tabel 5.26 Vergelijking gemiddelde leeftijd bij overlijden in de 2 cohorten 

 

 

Cohorte 

1800-1849 1850-1899 

Gemiddelde Gemiddelde 

Leeftijd Overlijden 52 39 

 
De 35 personen van wie de sterfdatum wel te achterhalen viel waren op het moment van 

overlijden gemiddeld iets meer dan 47 jaar oud. De jongste van hen, Joseph Van Hecke, werd 

net geen 19.  Constantin Stevens is met zijn 84 jaar de ‘ouderdomsdeken’ van de groep. 

Tussen die uitersten (het ultieme minimum en het ultieme maximum) is er een grote spreiding 

van het bereikte aantal levensjaren: geen enkele van de leeftijden bij overlijden komt meer dan 

twee keer voor. 

In 50% van de sterfgevallen heeft de overledene een leeftijd bereikt tussen de 27 en 63 

levensjaren. Als je de leeftijd bij het overlijden in decenniaklassen opdeelt is de spreiding 

echter minder gelijkmatig. 

                                                
267 I. Devos en T. Van Rossem, “Urban health penalties: estimates of life expectancies in Belgian cities, 
1846-1910”, in: Journal of Belgian History – Revue belge d’histoire contemporaine - Belgisch tijdschrift 
voor nieuwste geschiedenis, (2015) 4, pp. 74-109. 
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Tabel 5.27 Spreiding van de leeftijd bij overlijden 

 

Leeftijd bij overlijden Aantal personen Percentage Cumulatief 

percentage 

minder dan 20 jaar 1 2,9 % 2,9 % 

20 – 29 jaar 9 25,7 % 28,6 % 

30 – 39 jaar 6 17,1 % 45,7% 

40 – 49 jaar 3 8,6 % 54,3% 

50 – 59 jaar 3 8,6 % 62,9% 

60 – 69 jaar 7 20,0 % 82,9% 

70 – 79 jaar 4 11,4 % 94,3% 

meer dan 80 jaren 2 5,7 % 100% 

Totaal 35 100 % 100% 

 

Het valt op dat slechts 6 van de 35 (17,2 %) overlijdens te situeren zijn in de leeftijdsklasse 

van 40 tot 60. Verreweg de meeste sterfvallen doen zich voor in de klasse van de twintigers, 

de dertigers en de zestigers. Aangezien de conscrits uit onze onderzoekspopulatie vanwege 

de gehanteerde selectiemethode sowieso minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikten, is het 

weinig zinvol om hun gemiddelde leeftijd bij overlijden te vergelijken met die van de algemene 

(Gentse of stedelijke) bevolking. Wel kunnen we, op basis van de gegevens voor deze 

specifieke ondergroepsgroep en met de nodige voorzichtigheid, stellen dat een onverwacht 

hoog aantal personen een vrij hoge leeftijd haalden eenmaal ze de kaap van 40 jaar hadden 

kunnen ronden: ruim een derde van hen werd zelfs ouder dan 60. Het onderzoek in 

Heemstede268 bevestigde overigens de hypothese van 19de eeuwse aliënisten dat het 

sterfterisico bij mensen met epilepsie verhoudingsgewijs het hoogst is bij patiënten jonger dan 

20 jaar en in de eerste twee jaar na het stellen van de diagnose. 

 

5.5.2  Beroepsactiviteit en levensduur 

 

De beperkte omvang van de database en de veelheid van beroepen maken het zo goed als 

onmogelijk om een verband te kunnen leggen tussen de aard van de beroepsactiviteit van de 

                                                
268 D.P. Shackleton, R.G.J. Westendorp, D.G.A. Kasteleijn- Nolst Trénité, J.P. Vandenbroucke, 
“Mortality in patients with epilepsy: 40 years of follow up in a Dutch cohort study”, in: Neurol Neurosurg 
Psychiatry ,(1999), 66, pp.636-640. 
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proefpersonen en hun levensduur. Daarentegen is er misschien wel een correlatie tussen de 

levensduur en het al dan niet hebben van werk.   

Bij de vroeg gestorven cohorteleden zijn de niet-actieven opvallend sterk vertegenwoordigd. 

Bij 7 van de 9 mannen (vooral gestichtsepileptici en thuis inwondenden) die voor hun dertigste 

overleden, vond ik in de geraadpleegde bronnen geen spoor van een beroepsactiviteit, al hoeft 

dit uiteraard niet te betekenen dat zij hun leven lang werkloos bleven. Mede omdat de 

overlijdensakten geen doodsoorzaak vermelden, valt onmogelijk uit te maken of die 

veronderstelde werkloosheid - al dan niet in de hand gewerkt door de epilepsieaandoening – 

van invloed was op hun algemene gezondheidstoestand en vroegtijdig overlijden.  

 

5.5.3  Epilepsie als directe doodsoorzaak? 

 

Het achterhalen van de uiteindelijke doodsoorzaak is een quasi onmogelijke opgave, 

aangezien dit gegeven maar hoogstzelden vermeld staat in de overlijdensakten.  Enkel in het 

geval van Louis Jean De Ghiselin de Vlieghe, die als soldaat-vrijwilliger overleed (sneuvelde?) 

in het hospitaal van het Mexicaanse Morelia kunnen we min of meer een rechtstreekse 

aanleiding veronderstellen. Anders dan voor een aantal medevrijwilligers geeft het militaire 

dossier van Ghiselin De Vlieghe, dat in Brussel bewaard is, helaas geen uitsluitsel over de 

doodsoorzaak. 

In zijn monumentale Topographie médicale de la Belgique stelt Amand Meynne, legerarts en 

directeur van de ‘Archives belges de médecine militaire’, dat het aantal overlijdens dat 

rechtstreeks toe te schrijven valt aan epilepsie eerder beperkt is: op jaarbasis zou het 

gemiddeld om ongeveer 300 sterfgevallen gaan. Meynne stipt wel meteen aan dat de meeste 

epileptici overlijden door andere ziekten en ze dus elders in de mortaliteitscijfers terug te 

vinden zijn. 269   

Een meerderheid van de cohorteleden overleed in een van de Gentse ziekenhuizen. Naast de 

6 overlijdens (oorzaak niet bekend) in het Burgerlijk Hospitaal in de Kluyskensstraat stierven 

15 personen in een instelling voor geesteszieken: 2 van hen in het voormalige Alexianen-

klooster in de Schokkebroersvest, de andere 13 in het nieuwe mannengesticht Guislain. Ook 

bij de groep van de instellingsepileptici blijven we in het ongewisse over de concrete 

doodsoorzaak. Gezien de beperkte toegankelijkheid van de patiëntengegevens kan je hoe dan 

ook niet met zekerheid stellen dat de bij de keuring vastgestelde epilepsie de aanleiding was 

                                                
269 A. Meynne, Topographie médicale de la Belgique: études de géologie, de climatologie, de 
statistique et d’hygiène publique, Brussel, Manceaux, 1865,  p. 219. 
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voor de opname, laat staan dat een latere epilepsieaanval rechtstreeks geleid heeft tot het 

overlijden. 

De statistische onderzoeken van Guislain en Ingels geven anderzijds genoeg aanwijzingen 

dat het overlijden van een gestichtsbewoner vaak inderdaad het onmiddellijke gevolg was van 

een epileptische of epileptiforme aanval. De meest concrete informatie is te vinden in Ingels’ 

rapport voor de periode 1863 – 1872.270 : Ingels legt voor bijna 10 % van de sterfgevallen een 

link met epileptische of epilepsie-achtige verschijnselen. De instelling telde in dit decennium 

551 sterfgevallen. 13 daarvan (2,35 %) schrijft hij rechtstreeks toe aan een epilepsieaanval. 

Daarnaast waren epileptische of epileptiforme convulsies verantwoordelijk voor liefst 37 (6,71 

%) overlijdens. Ingels vermeldt ook nog expliciet 3 (0,54 %) epileptici die na een nachtelijke 

aanval aan verstikking stierven: “ils avaient la face enfoncée dans leur oreiller qui leur fermait 

la bouche et les narines. Ils avaient probablement pris cette position vicieuse pendant un accès 

d’épilepsie, survenu durant le sommeil.”271 Alle bewakings- en voorzorgsmaatregelen ten spijt 

bleef het risico dus reeël dat dergelijke aanvallen ernstige of zelfs fatale gevolgen hadden. 

 

5.5.4  Diachronische verschillen 

 

De vergelijking tussen de mortaliteitscijfers van de twee cohorten levert een merkwaardig 

beeld op: de gemiddelde leeftijd bij overlijden ligt gevoelig lager in de tweede geboortegroep. 

 
 

Tabel 5.28 Diachronische verschillen in gemiddelde leeftijd van overlijden 

 

 

Cohorten 

1800-1849 1850-1899 

Gemiddelde Gemiddelde 

Leeftijd overlijden 52 39 

 
 
De mediaanwaarde ligt voor de eerste cohorte op 61 jaren; bij de tweede cohorte is dit 

teruggelopen tot 38 jaren. 

 

Die eerste onderzoeksresultaten lijken alvast tegenstrijdig met het fenomeen van de 

demografische transitie - de globale daling van de West-Europese sterfte- en geboortecijfers 

                                                
270 B. Ingels, “Recherches statistiques  faites à l'hospice des aliénés de Gand (Hospice-Guislain) 
pendant les années 1863 – 1872“, in: Bulletin de la société médicinale de Belgique, 1875 no. 6, pp. 49-
57 
271 Ibidem, p. 55. 



166 
 

in de periode 1870–1940. De  transitie doet zich ook voor in België: het verloop ervan is onder 

meer in kaart gebracht door Koen Matthijs272 en Isabelle Devos.273    

De evolutie van de mortaliteit en de levensverwachting omschrijven zij als een ‘duidelijke 

langetermijndaling’ van de sterfte’274 of een ‘lange termijn stijging’ van de levensverwachting.275  

Het gaat met andere woorden om een geleidelijk proces, dat langzaam op gang komt en 

gepaard gaat met allerlei schommelingen ‘op het ritme van de economische processen en 

agrarische crisissen’.276  Pas vanaf 1880 leiden de positieve effecten van de industrialisering, 

de aanpak van sociale wantoestanden en de maatregelen op het vlak van de gezondheidszorg 

tot een gevoelige verbetering van de levensverwachting.277   

In 1843 bedraagt de gemiddelde levensverwachting bij geboorte in ons land slechts 39,06 jaar 

voor mannen en 39,59 jaar voor vrouwen. Aan het einde van de 19de eeuw ligt de gemiddelde 

levensduur al op 44,92 jaar voor mannen en 48,71 jaar voor vrouwen.278  In de volgende 

paragraaf toets ik dit patroon aan de beschikbare gegevens voor Gent en voor de epileptische 

onderzoeksgroep. De onmiskenbare terugloop van de levensduur van de epileptici uit de 

tweede geboortegroep is wellicht een rechtstreeks gevolg van de ernst van hun aandoening: 

in deze cohorte vinden we namelijk opvallend meer instellingspatiënten. Toch kan het 

ontbreken van sommige onderzoeksgegevens het plaatje eningszins vertroebeld hebben.  

Ik kon de Gentse overlijdensregisters consulteren tot 1930. Van 5 van de 19 leden van de 

tweede cohorte (iets meer dan een kwart) vond ik geen overlijdensakte terug. Van drie van 

hen (Gustave Debusschere, Léopold Mestdagh en Louis Mollé) ontdekte ik geen sporen na 

de vermelding in de militieregisters. Louis Mollé (° Tournai 1869) gaf bij de keuring in 1889 het 

beroep op van ‘batelier’ en heeft Gent wellicht niet lang daarna verlaten. Alfred Bekaert (°1850) 

verhuisde naar Huy, waar hij in 1878 trouwt. Hij is nog in leven in 1891 bij het overlijden van 

zijn vrouw. Er kon geen overlijdensakte teruggevonden worden. Hyppolyte Robert (°1860) 

migreert naar Rijsel en wordt daar nog vermeld in de overlijdensakte van zijn vader in 1898. 

Zonder nieuwe informatie m.b.t. de exacte sterfdatum van dit vijftal is het zinloos om te 

                                                
272 K. Matthijs, De mateloze negentiende eeuw. Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering, 
Leuven, Universitaire Pers, 2001, XIX, 296 p. 
273 I. Devos, Allemaal beestjes: mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw, Gent, 
Academia Press, 2006, 262 p.  
274 K. Matthijs, De mateloze negentiende eeuw. Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering, 
Leuven, Universitaire Pers, 2001, p. 109. 
275 I. Devos, Allemaal beestjes: mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw, Gent, 
Academia Press, 2006,  p. 29. 
276 K. Matthijs, De mateloze negentiende eeuw. Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering, 
Leuven, Universitaire Pers, 2001, p. 109. 
277 I. Devos, Allemaal beestjes: mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw, Gent, 
Academia Press, 2006, p. 29. 
278 Ibidem, pp. 28-29. 
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speculeren dat hun levensduur het gemiddelde van de tweede cohorte had kunnen doen 

toenemen.  

 

 

5.5.5  De gemiddelde levensduur van de onderzoeksgroep in verhouding tot  

 levensverwachtingspatronen in het 19de eeuwse Gent 

 

Zoals hierboven aangegeven, wordt de analyse van de levensduur van onze onderzoeks-

populatie interessanter en betekenisvoller wanneer we de focus scherper stellen. De aandacht 

richt zich dan vooral op de mortaliteitscijfers voor Gent (de woonplaats van de cohorteleden 

bij de militaire keuring). Tezelfdertijd probeer ik in de vergelijking zo goed als mogelijk rekening 

te houden met leeftijdsspecifieke en andere factoren die invloed uitoefenden op de gemiddelde 

levensverwachting.   

Jeroen Backs maakte in 2003 een uitgebreide studie van de mortaliteit in Gent tussen 1830 

en 1950. Hij onderscheidt drie fasen in de transitie van de mortaliteit.279 De eerste 

fundamentele daling van de sterfte valt te situeren tussen de late 17de en de vroege 19de eeuw 

en is toe te schrijven aan het verdwijnen van de grote epidemieën. De volgende daling - in de 

2de helft van de 19de eeuw - is te danken aan de afname van de zuigelingen- en kindersterfte 

door verbeterde voedings- en levensomstandigheden. De derde fase van de mortaliteits-

transitie volgt pas na Wereldoorlog II: de effecten van verbeterde medische voorzieningen 

worden dan stilaan voelbaar. In het 19de eeuwse België verlopen de daling van de sterfte en 

de toename van de levensverwachting overigens verschillend naar gelang van de 

leefomgeving (grote steden, kleine steden, platteland).  

De onderstaande tabel280 illustreert  de algemene evolutie van de levensverwachting in Gent 

voor personen die tussen 1846 en 1900 geboren werden. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.29 Levensverwachting in Gent voor personen geboren tussen 1846 en 1900 

 

                                                
279 J. Backs, Mortaliteit in Gent (1830-1950), Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 
2003, p. 75. 
280 Ibidem, p. 74. 
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Geboortejaar 1846 1856 1866 1880 1890 1900 

gemiddelde 

levensverwachting (in jaren) 

bij geboorte 

32,05 33,51 28,01 38,73 35,84 40,96 

 
Bron: J. Backs, Mortaliteit in Gent (1830-1950), Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheid-
kunde, 2003, p. 74. 

 

We kunnen dit in een breder perspectief plaatsen door de tabel aan te vullen met de gegevens 

voor  België in het algemeen. 

 

Tabel 5.30 Levensverwachting bij geboorte (in jaren) in Belgische steden, 1846 - 1910 

 

Levensverwachting 

bij geboorte in het 

jaar 

1846 1856 1866 1880 1890 1900 1910 46-10 

Gent 32.1 33.5 28.0 38.7 35.8 41.0 46.2 + 14.1 

België  37.8 40.9 32.4 42.4 44.1 46.5 51.3 + 13.5 
 
Bron: I. Devos en T. Van Rossem, “Urban health penalties: estimates of life expectancies in Belgian 
cities, 1846-1910”, in: Journal of Belgian History, (2015) 4, p. 92. 

 

Tussen 1846 en 1910 zien we overal in België een gevoelige stijging van de levens-

verwachting: er zijn echter sterke verschillen tussen stad en platteland en tussen de steden 

onderling. Die vooruitgang verloopt niet overal even snel en is allerminst continu.  

Tot diep in de 19de eeuw lag de mortaliteit in Gent veel hoger dan in andere regio’s of steden. 

Volgens Backs, die dit fenomeen uitgebreid analyseerde, vormen de door felle epidemieën 

aangerichte sterftecrisissen, die uiteraard niet alleen Gent troffen, maar een deel van de 

verklaring. Het hoge Gentse sterftecijfer - vooral bij zuigelingen en kinderen – hangt ook nauw 

samen met de erbarmelijke leef- en woonomstandigheden in de armere stadswijken. Vooral 

de huisvesting vormde een groot probleem. Tussen 1846 en 1910 steeg het inwonersaantal 

van 102,977 naar 166,445:281  de beschikbare wooncapaciteit kon dit groeitempo niet bijbenen. 

Omstreeks 1850 – ongeveer 20 jaar later dan in Groot-Brittannië – begint in Gent een 

opmerkelijke terugval van de levensverwachting. Het dieptepunt wordt bereikt in 1866: wie dan 

                                                
281 I. Devos en T. Van Rossem, “Urban health penalties: estimates of life expectancies in Belgian cities, 
1846-1910”, in: Journal of Belgian History – Revue belge d’histoire contemporaine - Belgisch tijdschrift 
voor nieuwste geschiedenis, (2015) 4, p. 83. 
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geboren wordt, leeft gemiddeld slechts 28,01 jaar. De daling van de levensverwachting in de 

periode 1850 – 1875 is volgens Backs volledig toe te schrijven aan de dramatische toename 

van de kinder- en meer nog de zuigelingsterfte. In 1890 sterft in Gent nog bijna 1 boorling op 

3 binnen het eerste levensjaar.282 Gent scoort daarmee niet alleen gevoelig hoger dan het 

nationale gemiddelde, maar doet het ook slechter dan vrijwel alle binnen- en buitenlandse 

industriesteden – inclusief de Britse. De daling van de sterfte was in Gent dus zeker geen 

eenduidig proces283 en toont enorme verschillen tussen de diverse sociale lagen van de 

bevolking (sociale differentiatie). Bij de volwassen elite zet de sterftedaling zich al door vanaf 

het midden van de 19de eeuw: de gegoede klasse heeft de middelen om haar kinderen van bij 

de geboorte een betere levenskwaliteit te bieden. Binnen de verpauperde arbeidersklasse 

verbeteren de levens-omstandigheden pas echt aan het einde van de 19de eeuw en start de 

daling van de zuigelingen- en kindersterfte na de eeuwwisseling. 

 

Met betrekking tot de analyse van de levensverwachting van de epileptische onderzoeksgroep 

doen we er goed aan om abstractie te maken van de sterfte op jonge leeftijd. Uit diverse 

opmerkingen van Guislain en Ingels kunnen we afleiden dat die bij epileptische kinderen 

ongetwijfeld vrij hoog lag, vermoedelijk boven het toch al hoge gemiddelde voor Gent. We 

beschikken helaas niet over voldoende gedetailleerd cijfermateriaal om die inschatting te 

concretiseren. 

Uit Backs’ leeftijdsspecieke tabel284 zijn de cijfers van de gemiddelde levensverwachting die 

mannen en vrouwen op de leeftijd van 20 jaar nog hadden relevanter omdat dit de leeftijd is 

van onze conscrits.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.31 Levensverwachting (in jaren) op de leeftijd van 20 in Gent, 1846 - 1920 

 

                                                
282 J. Backs, Mortaliteit in Gent (1830-1950), Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 

2003, p. 79. 
283 I. Devos en T. Van Rossem, “Urban health penalties: estimates of life expectancies in Belgian 
cities, 1846-1910”, in: Journal of Belgian History, (2015) 4, p. 79. 
284 J. Backs, Mortaliteit in Gent (1830-1950), Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 

2003, p. 74. 
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20 jaar oud in het 

jaar 

1846 1856 1866 1880 1890 1900 1920 

Gemiddelde 

resterende 

levensverwachting  

36,81 38,45 34,90 40,16 41,17 42,86 46,13 

 
Bron: J. Backs, Mortaliteit in Gent (1830-1950), Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde, 2003, p. 74. 

  

Als je de volwassen leeftijd van 20 jaar bereikt had namen de kansen op een langer leven 

dus aanzienlijk toe. Ter vergelijking, voor ongeveer dezelfde periode, de cijfers voor België. 
 

Tabel 5.32 Levensverwachting (in jaren) op de leeftijd van 20 in Gent en België 

 

Levensverwachting 

op de leeftijd van 

20 jaar 

1846 1856 1866 1880 1890 1900 1910 

Gent 36.8 38.5 34.9 40.2 41.2 42.9 46.1 

België  38.8 41.9 34.0 41.8 42.0 43.2 45.7 
 
Bron: I. Devos en T. Van Rossem, “Urban health penalties: estimates of life expectancies in Belgian 
cities, 1846-1910”, in: Journal of Belgian History, (2015) 4, p. 98. 

 

Tussen 1846 en 1910 is de toename in Gent (iets meer dan 9 jaren) opmerkelijk hoog en ligt 

de levensverwachting van een jongvolwassene in 1910 zelfs hoger dan het Belgische 

gemiddelde. Van de vroegere urban penalty (de negatieve gezondheidsrisico’s van de 

verstedelijking en de industrialisatie) is dan geen sprake meer: de volwassen bevolking van 

Gent ‘profiteerde’ na verloop van tijd van de verbeteringen op het vlak van de gezondheidszorg 

en de arbeidsregelingen.285  

 

Aangezien dit onderzoek enkel betrekking heeft op mannen met epilepsie koos ik ten slotte 

nog voor een oefening waarin hun effectieve gemiddelde levensduur vergeleken wordt met de 

gemiddelde levensverwachting van het mannelijke deel van de bevolking.  

In het hoofdstuk ‘Geslachtsspecifieke sterfterisico’s’ heeft Backs de situatie voor Gent 

geanalyseerd. Globaal genomen zijn de sterftekansen voor mannen veel hoger dan bij 

                                                
285 Bron: I. Devos en T. Van Rossem, “Urban health penalties: estimates of life expectancies in Belgian 
cities, 1846-1910”, in: Journal of Belgian History, (2015) 4, p. 99. 
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vrouwen, maar er zijn grote fluctuaties tussen de diverse leeftijdsklassen. Bij de 

jongvolwassenen (tussen 15 en 39 jaar) onderscheidt hij 2 tendenzen. In de klasse 15 – 29 

jaar ligt de sterftekans in het algemeen hoger bij de vrouwen. Hij schrijft dit toe aan twee 

factoren: de kraambedsterfte en de slechtere leef- en werkomstandigheden voor vrouwen. In 

de leeftijdsklasse 30 – 39 neemt de sterftekans daarentegen veel sneller toe bij mannen.   

Met betrekking tot de gemiddelde levensverwachting vond ik voor Gent geen 

geslachtsspecifieke cijfers. In de volkstellingen van Gent in 1846, 1856, 1866 en 1880 is geen 

onderscheid gemaakt tussen de geslachten. 

 

Voor België in het algemeen vinden we in Allemaal beestjes van Devos286 wel een overzicht 

van de levensverwachting per leeftijdscategorie en per geslacht. De periode (1843 – 2000) is 

hier opgesplitst per decennium. Ik beperk me opnieuw tot de cijfers van de levensverwachting 

op de leeftijd van 20 en sluit af in 1900.  

 

Tabel 5.33 Levensverwachting (in jaren) op de leeftijd van 20 in België opgesplitst  

per decennium 

 

Levensverwachting In België 

op de leeftijd van 20 jaar 

1843-

1849 

1850-

1859 

1860- 

1869 

1870- 

1879 

1880- 

1889 

1890- 

1899 

mannen  38,77 41,06 40,62 40,24 40,98 41,30 

vrouwen  38,84 40,91 41,13 42,05 43,41 43,95 
 
Bron: I. Devos, Allemaal beestjes: mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw, Gent, 
Academia Press, 2006,  p. 33. 

 

Qua levensverwachting van de 20-jarigen is er aanvankelijk zeer weinig verschil tussen 

mannen en vrouwen. Tussen 1850 en 1859 zijn de mannelijke twintigers statistisch zelfs licht 

in het voordeel. Vanaf de leeftijdsgroep die geboren werd tussen 1850 en 1859 komt er een 

significant verschil tussen de seksen: vrouwen hebben vanaf dan duidelijk een hogere 

levensverwachting dan mannen. 

In de volgende tabel plaats ik de levensverwachting van de 20-jarige Belgische mannen  

tegenover de effectieve leeftijd bij overlijden van de onderzochte epileptische mannen. De 

onderzoekspersonen zijn op basis van hun geboortedatum gegroepeerd in dezelfde klassen 

                                                
286 I. Devos, Allemaal beestjes: mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw, Gent, 

Academia Press, 2006, 262 p. 
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als in de levensverwachtingstabel op 20 jaar. Voor de 12 mannen die voor 1823 geboren 

werden en dus voor 1843 de leeftijd van 20 bereikten, treffen we geen corresponderend cijfer 

aan in de levensverwachtingstabel van Devos, die de periode 1843 - bestrijkt. Via extrapolatie 

–  wat was de gemiddelde levensverwachting van een man die tussen 1843 en 1849 de leeftijd 

van 25 bereikte? – kunnen we toch een benaderend cijfer invullen. 

Om de vergelijking wat tastbaarder te maken heb ik in de onderste regel (de gemiddelde 

levensverwachting)  telkens 20 jaar toegevoegd aan de oorspronkelijke cijfers van de vorige 

tabel. 
 

 
Tabel 5.34 Vergelijking levensverwachting Belgische mannen met effectieve levensduur 

onderzoekspopulatie, geboorten tussen 1817 en 1879. 

 

geboren  in 1817 - 

1823 

1823 -

1829 

1830 -

1839 

1840 - 

1849 

1850 - 

1859 

1860 - 

1869 

1870 - 

1879 

aantal mannen 12 1 3 5 3 9 7 

sterfdatum onbekend 0 0 0 0 2 3 0 

sterfdatum bekend 12 1 3 5 1 6 7 

gemiddelde leeftijd bij 

overlijden 

56,4 18,9 61,0 44,4 71,3 39,5 34,6 

levensverwachting 

Belgische mannen  

55,8 58,8 61,0 60,6 60,2 61,0 61,3 

 

Besluit  

 

Het is evident dat we om meerdere redenen zeer voorzichtig moeten zijn met interpretaties. 

De onderzoekspopulatie is klein en voor 5 van de 40 personen (allen uit de tweede cohorte) 

ontbreekt de sterfdatum. Bovendien is er een grote spreiding van de geboortejaren: sommige 

tijdsklassen zijn zo goed als leeg! 

Tegen de verwachting en de langetermijn trend in leven de leden van de eerste cohorte 

gemiddeld een (flink) stuk langer dan hun tegenhangers in de tweede cohorte. Dat valt vooral 

op bij de grote groep die voor 1823 geboren werd. Zij presteren met een gemiddelde 

levensduur van 56,4 jaren zelfs beter dan het landelijke gemiddelde voor die periode. Twee 

van hen (Constantin Stevens en Ferdinand Persyn) halen voor die tijd zeer hoge leeftijden van 

84, resp. 82 jaren. Het valt verder op dat deze deelgroep relatief veel getrouwden telt: 7 
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getrouwde mannen van de in totaal 15 mannen die een of meerdere huwelijken aangingen zijn 

geboren voor 1823. Het is overigens gissen of hun huwelijk bevorderlijk was voor een lang 

leven dan wel omgekeerd. 

In de tweede cohorte lijkt epilepsie toch een ernstige handicap qua sterftekans. De epileptische 

mannen die na 1860 geboren werden leven gemiddeld 20 à 25 jaren minder lang dan de 

berekende levensverwachting van hun generatiegenoten. Voor het duidelijke verschil met de 

eerste cohorte ligt de verklaring waarschijnlijk in de ernst van hun aandoening: de mannen uit 

de tweede cohorte worden in elk geval vaker geïnstitutionaliseerd dan hun tegenhangers in de 

eerste groep. 
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Algemeen besluit 

 

De bedoeling van deze scriptie was om binnen het veld van de disability-studies een 

onderwerp te bestuderen dat in Vlaanderen vanuit historisch perspectief nog niet zo vaak aan 

bod kwam, met name epilepsie, hier toegespitst op mannen in het 19de-eeuwse Gent. Globale 

overzichten van de manier waarop epilepsie in de loop der eeuwen door de samenleving en 

door het individu ervaren werden,  bleken nauwelijks te vinden: de meeste studies beperken 

zich tot deelaspecten of tot een bepaalde periode. Het standaardwerk van  Owsei Temkin komt 

het dichtst in de buurt, maar blijft in eerste instantie toch een historiek vanuit medisch 

standpunt. Om een beter inzicht te krijgen in de levensloop van epileptici in het Vlaanderen 

van de 19de eeuw leek het me toch noodzakelijk om een relatief lang stuk voorgeschiedenis in 

kaart te brengen. Ik ontdekte in de loop van mijn onderzoek dat de manier waarop mensen 

met epilepsie toen benaderd werden moeilijk te begrijpen valt zonder die historische 

omkadering.  

De positiebepaling van epilepsie in de maatschappij en in de medische wetenschap viel pas 

relatief laat in een beslissende plooi. Het historische literatuuronderzoek in de eerste hoofd-

stukken van de scriptie bracht grote verschilpunten aan het licht tussen de diverse visies op 

epilepsie en de behandeling ervan. Die evolutie verliep lang niet rechtlijnig: in meerdere 

opzichten staan de standpunten van de oude Hippocratische school – met name de 

beoordeling van epilepsie als een natuurlijk verklaarbare ziekte - dichter bij ons dan de 

bovennatuurlijke verklaringen van latere tijden. De 19de eeuw bleek in dat opzicht een cruciale 

scharniertijd: in de loop van enkele decennia veranderde de medische kijk op epilepsie. Tot 

ca. 1870 werd de aandoening in de eerste plaats als een geestelijke stoornis/ afwijking 

beschouwd; door het werk van Jackson en andere neurologen verdwijnt epilepsie gaandeweg 

uit de branche van de psychiatrie. De  waarde van dit onderdeel van mijn scriptie ligt volgens 

mij niet alleen in de nuttige maatschappelijke achtergrondinformatie die hierdoor aan het licht 

kwam. In de traditionele werken over de geschiedenis van de psychiatrie vinden we slechts 

sporadisch en met veel moeite specifieke informatie over epilepsie. Door het bijeen 

sprokkelen/puzzelen van verspreide stukken epilepsiegeschiedenis krijgt de lezer hopelijk een 

breder en meer coherent beeld van de aandoening. 

In hoofdstuk 4 verschuift de focus naar de Gentse context en in het bijzonder naar de figuur 

van Jozef Guislain. Hij beschouwde epilepsie niet als een aparte psychische stoornis, maar 

als een zenuwaandoening (neurose) die in combinatie met echte krankzinnigheid tot ernstige 

en lastig behandelbare complicaties kon leiden. Verspreid over het omvangrijke oeuvre van 

Guislain vinden we tal van passages waarin hij zich concreter uitlaat over de oorzaken van 

epilepsie, over de verschillende vormen waarin de aandoening zich manifesteert en vooral 
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over de heel diverse behandelingsmethoden die hij en zijn tijdgenoten uitprobeerden om een 

hoopvoller perspectief uit te tekenen voor mensen met epilepsie, die in de loop van de 19de 

eeuw meer en meer terechtkwamen in het institutionele circuit (de gestichten).   

Hoewel we via die beschrijvingen van (veelal vruchteloze) medische experimenten, de 

pleidooien en de concrete inspanningen voor een humanere behandeling van geesteszieken 

en de statistieken m.b.t. de gestichtsbevolking de algemene situatie van de opgenomen 

epileptici beter in kaart kunnen brengen, heeft zo een analyse haar beperkingen. Ze maakt 

ons namelijk weinig wijzer over de ziektebeleving van de instellingspatiënten zelf – we konden 

namelijk geen egodocumenten terugvinden - en ook helemaal niet over het lot van en de 

impact van de aandoening op het leven van epileptici die niet werden opgenomen. Het was de 

bedoeling om dit kennishiaat zo veel mogelijk op te vullen door het zelf uitvoeren van een 

levensloopanalyse, die toch een aantal bruikbare resultaten opleverde. Vooraleer we ons 

wagen aan zeer algemene besluiten, moeten we ons wel realiseren dat de onderzoeksgroep 

(40 mannen) beperkt is. Bovendien hebben we van sommige personen  slechts een zeer 

onvolledige levensloop kunnen reconstrueren, waardoor we een aantal resultaten met de 

nodige omzichtigheid moeten interpreteren. Mijn onderzoekspopulatie - 40 mannen met 

epilepsie, waarvan 21 geboren voor 1850 (= de 1ste cohorte) en 19 geboren na 1850 (= de 2de 

cohorte) - werd samengesteld op basis van de Gentse militieregisters (kanton 1) tussen 1830 

en 1900. Omdat ik wou nagaan of we significante verschillen konden ontdekken tussen de 

periode voor en na 1850 (een scharniermoment voor de visie op epilepsie) zette ik de 2 

cohorten regelmatig tegen elkaar af.   

Een eerste opvallende vaststelling is de lage frequentie van gedetecteerde epilepsie in de 

militieregisters: slechts 0,08% van de opgeroepen mannen tussen 1830 en 1900 kreeg een 

vrijstelling op basis van de diagnose epilepsie (vandaag door de WHO geschat op 0,4 à 1 % 

van de bevolking). Zelfs als we afstand nemen van het feit dat wie al afgekeurd was wegens 

te kleine lengte en ook de kinderen en pubers met epilepsie (de grootste groep) niet in dit cijfer 

verrekend zitten, blijft dit een laag cijfer. In de praktijk van toen werden allicht alleen erg zware 

en duidelijk zichtbare gevallen in aanmerking genomen (gezien de medische kennis van toen 

werden lichtere gevallen als partiële epilepsie, absences e.d. waarschijnlijk evenmin 

onderkend als een vorm van de ziekte). Dit vermoeden werd bevestigd door teruggevonden 

beschrijvingen van de controle bij de medische keuring, die bewijzen dat er zeker niet 

lichtvaardig met vrijstellingen werd omgesprongen. Toch is het niet zo dat vrijstellingen vooral 

gegeven werden als de epilepsie voorkwam in combinatie met een andere aandoening: in 

slechts 20% van de gevallen staat epilepsie vermeld in combinatie met bv. idiotie, dementie, 

verlamming, ... Slechts in 52,5% van de gevallen kreeg een epilepticus meteen een definitieve 

vrijstelling, de anderen werden soms tot 4 keer toe opnieuw opgeroepen, maar dat percentage 
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komt volgens onderzoek van bv. De Paepe overeen met wat gebruikelijk was bij andere ziekten 

of beperkingen. Voor dit onderdeel zagen we geen frappant verschil tussen de 2 cohorten. 

Een tweede belangrijk fenomeen dat we konden vast stellen, is dat er een zeer aanzienlijk 

deel van de onderzoekspopulatie geïnterneerd werd: niet minder dan 37,5 % van de totale 

groep. Dit is vooral opvallend in de 2de cohorte (daar belanden zelfs 9 van de 19 cohorteleden 

of 47,4% in een instelling, tegenover 6 van de 21 cohorteleden in de 1ste cohorte of 28,6 %). 

Hier is het verschil tussen de 2 cohorten opvallend groter dan voor de andere 

onderzoeksthema’s. Dit bevestigt enerzijds ons vermoeden dat bij de medische militiekeuring 

vooral gefocust werd op zware gevallen (dit geldt voor beide cohorten), maar anderzijds ook 

de stelling dat wegens maatschappelijke evoluties men in de tweede helft van de 19de eeuw 

sneller tot opname overging. Door een aantal gevolgen van de industriële revolutie kwam 

gezinsopvang voor mensen met een beperking en van zieken onder toenemende druk te 

staan. Bovendien werd door evoluties in de medische sector (medicalisering) en de methodes 

en het geloof in behandelbaarheid binnen de nieuwe wetenschap van de psychiatrie meer 

aangestuurd op internering. De oprichting van een unieke modelinrichting als het Guislain 

instituut zal allicht ook de drempel verkleind hebben om een ziek familielid aan een instelling 

toe te vertrouwen. 86,7 % (13 van de in totaal 15 geïnterneerden) kwamen in dit nieuwe 

mannengesticht terecht.  

Die zorgafhankelijkheid is aantoonbaar bij een groot deel van de onderzoeksgroep, ook bij 

heel wat mannen die niet of pas laat in hun leven in een instelling werden opgenomen. Uit de 

analyse van de woon- en verblijfsituatie kunnen we afleiden dat opvang en verzorging in de 

directe familieomgeving erg belangrijk bleef, ondanks het toenemende belang van de 

institutionele opvang. De plaatsing in een instelling gebeurde vaak pas omdat de 

omstandigheden daartoe dwongen. In grote lijnen zouden we onze onderzoekspersonen (op 

een paar uitzonderingen na)  kunnen opdelen in 2 prototypes. Het eerste prototype waren de 

epilepsiepatiënten die ondanks hun aandoening op het eerste zicht een vrij normaal leven 

hebben geleid. Deze personen waren getrouwd, niet meer inwonend bij een bloedverwant en 

oefenden een beroepsactiviteit uit. Het tweede prototype had als kenmerken dat ze celibatair 

waren, niet-productief en dan ook vaak geïnterneerd of in het beste geval hun hele leven 

afhankelijk van hun naaste familie. De ernst van hun epilepsie en de frequentie van hun 

aanvallen zal hierbij een grote rol hebben gespeeld.   

De woon- en werkmobiliteit ligt opvallend laag bij de cohorteleden: de grote meerderheid van 

hen blijft tussen geboorte en overlijden in Gent wonen. Dat valt enerzijds te verklaren door het 

hoge aandeel van de instellingsepileptici; anderzijds zullen epileptici die maatschappelijk beter 

geïntegreerd waren (het eerste prototype) minder geneigd geweest zijn om hun vertrouwde 

leefomgeving te verlaten voor een minder zekere toekomst. De meeste ouders van de 

cohorteleden woonden al in Gent op het moment van de geboorte van hun zoon. Voor de 
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hypothese dat de schaarse migraties te relateren vielen aan het beroep van de ouders vond 

ik te weinig bewijsmateriaal. Bij de vergelijking van de 2 cohorten merkten we wel een lichte 

stijging op in de 2de cohorte, maar die is statistisch zo klein dat het zeer gevaarlijk is om daar 

verdere conclusies op te bouwen.  

In het huwelijkspatroon merken we op dat de gehuwde koppels zich aan het traditionele West-

Europese model van Hajnal houden. De epilepsiebeperking had een negatieve, maar beperkte 

invloed op de huwelijksfrequentie van de onderzoeksgroep. De celibatairen vormen weliswaar 

de meerderheid, maar een significante meerderheid van de onderzoekscohorte  (45,5 %) trad 

wél in het huwelijk. Dat is minder dan het gemiddelde van de algemene bevolking, maar valt 

anderzijds gevoelig hoger uit dan het percentage bij groepen met een andere soort van 

beperking, zoals doven. De sterk uiteenlopende  ernst van de aandoening en het niet 

permanent karakter ervan – epilepsiepatiënten kunnen tussen de aanvallen door vrij normaal 

functioneren – speelt hier een belangrijke rol. Epilepsie, zeker in zijn lichtere en minder 

frequent optredende verschijningsvorm, betekende een minder hoge huwelijks-barrière dan 

een permanente beperking als doofheid. We stelden een zekere daling  vast van het 

percentage gehuwde personen in de 2de cohorte, maar dit kan verklaard worden door de hoge 

interneringsgraad in deze groep. De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk van de 

epileptische mannen wijkt nauwelijks af van het algemene huwelijkspatroon in de 19de eeuw. 

Opvallend is wel dat de bruid bijna altijd ouder is dan de onderzoekspersoon. Een mogelijke 

verklaring is dat mannen met epilepsie het vanwege hun beperking moeilijker hadden om op 

de huwelijksmarkt een jonge(re) partner te vinden. Wat de gemiddelde duur van de huwelijken 

betreft scoort de epilepsiegroep zelfs hoger dan het Vlaamse gemiddelde van die tijd. We 

merken tenslotte wel op dat in de huwelijken van de epilepsiepersonen gemiddeld minder 

kinderen ter wereld komen dan in de doorsnee gehuwde gezinnen. 

Het verzamelen van de data voor een reconstructie van het beroepsleven, bleek een lastige 

oefening, omdat de informatie daarover in de officiële bronnen meer dan eens fragmentair, 

onnauwkeurig en/of onduidelijk was en bovendien slechts sloeg op enkele momentopnamen 

in een soms lang leven. Voor de personen bij wie het mogelijk was de beroepsloopbaan vrij 

volledig te reconstrueren, was er een aanzienlijk deel mannen zonder of met een lage 

beroepsactiviteit (ca. 40 %).  Bij ca. 35 % lijkt hun epilepsie een beroepsactiviteit niet in de weg 

te hebben gestaan, want we vonden sporen van een langdurige tewerkstelling, vaak tot aan 

hun overlijden. Het overgrote deel van de beroepsactieven was werkzaam in 2 sectoren: ofwel 

die van losse arbeid als dagloner of arbeider, ofwel (nog veel nadrukkelijker) als ambachtsman. 

Sommigen traden daarbij in het voetspoor van hun ouders. We troffen weinig of geen 

onderzoekspersonen aan in de landbouw, wat niet echt verwondering wekt, aangezien we 

Gent als uitvalsbasis hadden en Gent sterk geïndustrialiseerd was. De analyse van de 

beroepen van de huwelijkspartners leverde geen relevante resultaten op. Al bij al mogen we 
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wel stellen dat de totale tewerkstellingsgraad van onze epileptici lager lag dan bij de 

doorsneebevolking, maar anderzijds wel hoger dan bij personen met een andere beperking 

zoals doofheid bv. Als we de beroepsprofielen tussen de 2 cohorten onderling met elkaar 

vergelijken, zien we weinig opmerkelijke verschillen. 

Wat de mortaliteit betreft, geven verschillende (ook recente) onderzoeken aan dat er bij 

mensen met epilepsie een grotere kans op vroegtijdig overlijden bestaat. De vaakst 

aangehaalde oorzaken daarvoor zijn verwondingen opgelopen ten gevolge van een kwalijke 

val, het plotse overlijden door bv. verstikking tijdens een aanval of een continue reeks van 

aanvallen (status epilepticus) en het slopende effect van epileptische aanvallen op het 

lichaam. In ons onderzoek bleek dat de mannen gemiddeld iets meer dan 47 jaar werden, 

maar we constateerden opvallend grote verschillen tussen de 1ste en de 2de cohorte. Tegen 

de verwachting en de langetermijn trend in leefden de leden van de eerste cohorte een (flink) 

stuk langer (gemiddeld 52 jaar) dan hun tegenhangers in de tweede cohorte (gemiddeld 39 

jaar). Dat viel vooral op bij de grote groep die voor 1823 geboren werd. Zij scoorden met een 

gemiddelde levensduur van 56,4 jaren zelfs hoger dan het landelijke gemiddelde voor die 

periode. In de tweede cohorte lijkt epilepsie toch een ernstige handicap qua sterftekans. De 

epileptische mannen die na 1850 geboren werden, leefden gemiddeld 20 à 25 jaren minder 

lang dan de berekende levensverwachting van hun generatiegenoten. Voor het duidelijke 

verschil met de eerste cohorte ligt de verklaring waarschijnlijk in de ernst van hun aandoening: 

de mannen uit de tweede cohorte werden in elk geval vaker geïnstitutionaliseerd dan hun 

tegenhangers in de eerste groep. Ook kan het feit dat we van 5 van de 40 onderzoekspersonen 

(allen uit de 2de cohorte) de overlijdensdatum niet terugvonden, de cijfers in de 2de cohorte 

beïnvloed hebben. Verder valt het op getrouwde mannen meestal langer in leven bleven dan 

de celibatairen, maar het blijft natuurlijk gissen of hun huwelijk bevorderlijk was voor een lang 

leven of dat ze juist konden huwen doordat ze langer leefden. 

 

Op basis van dit onderzoek kan de centrale vraag of epilepsie impact had op de levensloop 

van mannen in het 19de-eeuwse Gent genuanceerd positief beantwoord worden. Bij een 

aanzienlijk deel van de onderzoeksgroep is de impact van de aandoening erg zwaar en bijna 

telkens ook voelbaar op de verschillende onderzoeksparameters: de levensduur, de grote 

afhankelijkheid van hulp en de levenskwaliteit in het algemeen, de hoge graad van 

institutionalisering, de bijzonder lage graad van arbeidsactiviteit, het ongehuwd en kinderloos 

blijven enz. We kunnen stellen dat de zwaarte van de epilepsieaandoening  bij hen blijkbaar  

zo ernstig was dat hun gezondheidsbeperking intens voelbaar was op alle maatschappelijke 

transitiemomenten van het leven.  Uit de diachronische analyse komt naar voren dat dit type 

van de sociaal en vaak fysiek geïsoleerde epilepticus vaker voortkomt in de tweede 

onderzoekscohorte. Een onverwachte conclusie van het onderzoek was dat een nagenoeg 
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even grote groep personen, voornamelijk afkomstig uit de eerste cohorte, er daarentegen wel 

in slaagde om dit deprimerende patroon te doorbreken en een op het eerste gezicht behoorlijk 

‘normaal’ leven te leiden. Toch mogen we er niet zonder meer van uitgaan dat de negatief 

invloed van hun beperking minimaal of zelfs totaal afwezig was. Een blik op de individuele 

levenslopen van deze personen toont aan dat we bij slechts een enkeling kunnen gewagen 

van een schijnbaar volledig geslaagd parcours. Bij de meeste van hen zijn er echter ook, zij 

het in veel mindere mate, momenten van vallen en opstaan aan te wijzen.         
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Bijlagen 

Bijlage 1    Algemene cijfers over het aantal geesteszieken in de Gentse instellingen 

 

In volume 2 van zijn Traité sur l’ aliénation mentale 288(1826) presenteert Guislain een soort 

vergelijkend overzicht van de instellingen voor krankzinnigen in het Koninkrijk der Nederlanden 

(meer bepaald in “Livre douzième: Aperçu statistique des hospices pour aliénés dans le 

royaume des Pays-Bas”, pp. 171 - 212). Hij schetst daarin beknopt de situatie in de 

verschillende gestichten: gebouw, bestuursvorm, zorgenverstrekking en vormen van 

behandeling. Guislain heeft ook geprobeerd om per instelling enkele kerncijfers op te lijsten: 

aantal opnames, genezingen, overlijdens. Het ambitieuze opzet om een exacte berekening te 

maken van het aantal kranzinnigen in het Koninkrijk der Nederlanden, zoals  bv. Burrows voor 

Engeland had gedaan in zijn An Inquiry into certain Errors relative to Insanity and their 

Consequences: physical, moral, and civil 289(1820), heeft Guislain niet volledig kunnen 

waarmaken. Hij klaagt in dit verband uitdrukkelijk over het gebrek aan medewerking van 

sommige gestichtsdirecteurs. 

Wat Gent betreft, behandelt Guislain in zijn studie van 1826 de twee enige toen bestaande 

instellingen: het “Hospice des hommes aliénés”, toen nog gevestigd in het Oud Rasphuis van 

het Geeraard de Duivelsteen en het “Hospice des femmes aliénées” of “Hospice n° 8” in de 

Korte Violettenstraat. In 1828 zal Guislain aangesteld worden tot hoofdgeneesheer van beide 

gestichten.  

Voor de periode 1808 – 1823 heeft Guislain de jaarlijkse fluctuaties in de bezetting van de 

Gentse mannen – en vrouwengestichten in kaart gebracht: 

  

                                                
288 J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van der 
Hey, 1826, vol 2, pp.171-212. 
289 G.M. Burrows, An Inquiry into certain Errors relative to Insanity and their Consequences: physical, 
moral, and civil, London, Underwood, 1820, 346 p. 
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Tabel 1 Cijfers voor het mannengesticht ‘Hospice des hommes aliénés”,  

gevestigd in het Oud Rasphuis van het Geeraard de Duivelsteen (1808-1823) 

 

Jaar (toestand 

op 31/12)  

Nieuwe 

opnames 

Genezingen Overlijdens  Aantal 

patiënten op 

31/12 

1808 44 - - 44 

1809 3 - - 47 

1810 2 1 - 48 

1811 5 1 - 52 

1812 9 - 3 58 

1813 6 - 2 62 

1814 8 - 3 67 

1815 20 5 6 76 

1816 20 9 6 81 

1817 31 12 11 89 

1818 23 10 6 96 

1819 23 12 6 101 

1820 27 13 3 112 

1821 30 13 6 123 

1822 23 13 4 129 

1823 18 5 2 140 

Totaal 292 94 58  

  

Bron: J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van 
der Hey, 1826, p.198 
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Tabel 2 Cijfers voor het vrouwengesticht “Hospice des femmes aliénées” of  

‘Hospice n° 8’ in de Korte Violettenstraat (1808-1823) 

Jaar (toestand 

op 31/12)  

Nieuwe 

opnames 

Genezingen Overlijdens  Aantal 

patiënten op 

31/12 

1808 55 - - 55 

1809 13 7 4 57 

1810 19 7 6 63 

1811 17 8 8 64 

1812 7 6 4 61 

1813 11 3 8 61 

1814 19 8 9 63 

1815 23 9 7 70 

1816 19 8 7 74 

1817 18 7 8 77 

1818 24 12 3 86 

1819 14 8 7 85 

1820 16 11 7 83 

1821 28 6 8 97 

1822 12 5 11 93 

1823 21 8 7 99 

Totaal 316 114 104  

 

 Bron: J. Guislain, Traité sur l’ aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, Amsterdam, J. van 
der Hey, 1826, p.199 
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Guislain stipt nog aan dat de categorie ‘Guérisons’ ook aliénés omvat die het instituut verlaten 

hebben zonder werkelijk genezen te zijn. De bewaarde registers lieten hem niet toe om een 

onderscheid te maken tussen genezen en niet-genezen ontslagen patiënten. 

Vanaf 1815  is er een opmerkelijke globale toename van het aantal nieuwe aliénés in België: 

in de instellingen van Geel, Maastricht, Leuven, Dendermonde, Gent, Velzeke, Brugge en 

Amsterdam waren er tussen 1812 en 1815 in totaal 627 nieuwe opnames. Tussen 1816 en 

1819 steeg dit aantal tot 972 personen om tussen 1816 en 1819 opnieuw wat te dalen tot 792 

opnames. Guislain zelf schrijft die toename toe aan sociale, politieke en economische factoren: 

de beëindiging van de Napoleontische oorlogen, de sterke groei van de bevolking en vooral 

aan de hongersnood van 1816, het gevolg van een ongewoon koude en natte zomer.  

Een decennium later bevestigt de Franse arts Brière de Boismont die redenering. Hij voegt er 

aan toe dat er na 1830 opnieuw een toename van het aantal opgenomen geesteszieken vast 

te stellen is en suggereert twee verklaringen: “ Il est presque certain que la révolution de 1830 

et l’invasion du choléra ont accru la proportion des aliénés de la Belgique.” 290  

Voornamelijk dankzij het baanbrekende werk van Guislain zijn er vanaf het ontstaan van de 

Belgische staat vrij uitvoerige en betrouwbare gegevens beschikbaar over het aantal 

geesteszieken die werden geregistreerd in de Gentse mannen- en vrouwengestichten. 

In zijn Notice historique (1856) heeft Guislain die lokale ontwikkelingen in kaart gebracht: 

Mannelijke geesteszieken werden tot  1828 in erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in 

het Oud Rasphuis van het Geerard Duivelsteen. De verhuizing naar het oud Alexianenklooster 

in het nu verdwenen Schokkebroe(de)rsvestje (tussen de Poel en de Watergraafstraat) bracht 

beterschap, maar het duurde nog enkele decennia alvorens de nieuwe modelinrichting in de 

Brugse Poortwijk in  1857 in gebruik genomen kon worden. 

 
  

                                                
290  A. Brière de Boismont, “De l’ influence de la civilisation sur le développement de la folie”, in: 
Annales d’ hygiène publique et de médecine, 1839, pp. 292- 293. 
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Tabel 3 Aantal opgenomen mannelijke zieken in de Schokkebroe(de)rsveste  

(ook Cellebroersveste genoemd) (1830-1855) 

 

1830 126 

1840 161 

1855 259 

Bron: J. Guislain, Notice historique sur les établissements d’aliénés à Gand: extrait du quatrième 
rapport administratif de la Commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés du 
royaume, Hayez, 1856,  p. 20. 

 

Tabell 4 Aantal opgenomen vrouwelijke zieken in het Hospice des femmes aliénées, à 

Gand. (Weezenhuis,Simpelhuis, Zottinnenhuis.) - Hospice no. 8 Hospice  

na intrede van de Zusers van Liefde in 1808  (1810-1855) 

 

Bij oprichting 

omstreeks 1605 

Niet exact bekend: plaats 

voor ongeveer 50 vrouwen 

1810 96 

1820 225 

1840 260 

1855 272 

Bron: J. Guislain, Notice historique sur les établissements d’aliénés à Gand: extrait du quatrième 
rapport administratif de la Commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés du 
royaume, Hayez, 1856,  p. 20. 

Sinds 1842 hadden de Zusters van Liefde in de Bestormstraat (Rue d’ Assaut) het ‘Maison de 

Santé pour dames’ opgericht, waarin betalende pensionnaires uit de meer gegoede klasse 

opgevangen werden. Bij de opening werden 30 patiënten uit het Bijlokeziekenhuis 

overgebracht; in 1856 was dit aantal ongeveer verdubbeld.291  

Een jaar eerder, in 1841, hadden de Broeders van Liefde al een vergelijkbaar initiatief 

genomen voor de meer welstellende mannelijke geesteszieken. Zij konden terecht in het 

                                                
291 Ibidem, p. 23. 
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‘Maison de Santé, dite Le Strop’. Aanvankelijk telde die inrichting slechts 4 patiënten; in 1856 

was dit aantal opgelopen tot 56.292   

 

Tabel 5 Aantal opgenomenen voor het mannengesticht ‘Maison de Santé, of ‘Le Strop’  

(1830 – 1840)  

Jaar Nieuwe opnames ontslagen overlijdens 

1830 35 13 19 

1831 47 23 12 

1832 50 21 15 

1833 47 25 24 

1834 48 29 20 

1835 46 22 27 

1836 46 26 18 

1837 52 28 27 

1838 51 24 18 

1839 36 25 16 

1840 40 40 23 

Totaal 508 276 217 

Bron: J. Guislain, Bulletin de la société de médecine de Gand, 1841, p. 24.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
292 Ibidem, p. 24. 
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Tabel 6 Vrouwengesticht ‘Maison de Santé pour dames’(1830 – 1840) 

Jaar Nieuwe opnames ontslagen overlijdens 

1830 47 27 20 

1831 54 20 23 

1832 50 26 23 

1833 40 33 20 

1834 54 29 20 

1835 56 31 19 

1836 47 27 16 

1837 48 29 22 

1838 58 19 34 

1839 55 33 17 

1840 68 32 9 

Totaal 577 306 223 

Bron: J. Guislain, Bulletin de la société de médecine de Gand, 1841   
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Tabel 7 Aantal geesteszieken in de Gentse instellingen : inwoners stad – platteland 

Jaar totaal Inwoners stad Gent Niet-Gentenaren 

1820 263 174 (= 66,2 %) 89 (= 33,8 %) 

1830 315 235 (= 74,6 %) 80 (= 25,4 %) 

1840 347 249 (= 71,8 %) 98 (= 28,2 %) 

Bron: J. Guislain, Bulletin de la société de médecine de Gand, 1841   

 

Tabel 8 Proportioneel aantal geesteszieken in het totaal van de bevolking van de stad 

Gent  (1820-1840) 

Jaar Aantal inwoners 

stad Gent 

Aantal 

geesteszieken 

uit stad Gent 

Proportionele 

verhouding 

Procentueel 

aandeel 

geesteszieken 

in Gentse 

bevolking  

1820 63.000 174 1 aliéné per 362 

inwoners 

0,28 %  

1830 80.000 235 1 aliéné per 344 

inwoners 

0,29 % 

1840 96.000 249 1 aliéné per 385 

inwoners 

0,26 % 

Bron: J. Guislain, Bulletin de la société de médecine de Gand, 1841   
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Tabel 9 Gegevens voor het jaar 1898 van de Gentse instellingen 

 Aantal bewoners 

van de instelling 

op 01/01/1898 

Aantal 

opnames 

Aantal personen die 

de instelling 

verlieten 

Aantal 

overlijdens 

Hospice Guislain 502 98 41 (19 genezen, 17 

naar een ander 

asiel, 4 terug naar 

familie in verbeterde 

toestand) 

54 

Asile des femmes 

aliénés 

277  

(op 21/12/1898) 

65 32 27 

Maison de santé 

pour hommes 

(Stropstraat) 

93 24 23 0 

Maison de santé 

pour femmes 

(Bestormstraat)  

80 24 11 4 

Sint Jan de Deo 21 

Vooral rusthuis 

voor niet-

krankzinnigen 

Sectie ‘aliénés’ 

telt enkel rustige 

patiënten 

Niet vermeld Niet vermeld Niet 

vermeld 

 
Bron: A. H. Van Andel, Les etablissements pour le traitement des maladies mentales et des affections 
nerveuses : des pays-bas, des colonies Néerlandaises et de la Belgique, en 1900 ; avec une carte 
géographique coloriée, Leiden, Van Doesburgh, 1901, pp. 56-59. 
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Bijlage 2    Beroepen ouders bij oproeping van de onderzoekspersonen  
 

 

Cohorte 

1800-1849 1850-1899 

Kolom N % Kolom N % 

Beroep Vader Ajusteur 0,0% 5,3% 

Apotheker 0,0% 5,3% 

Architect 0,0% 5,3% 

Binnenschipper 4,8% 0,0% 

Blikslager 0,0% 5,3% 

Conducteur der water en wegen 0,0% 5,3% 

Dagloner 14,3% 0,0% 

Fabrieksarbeider 14,3% 5,3% 

Herbergier 9,5% 0,0% 

Hovenier 9,5% 0,0% 

Inpakker 0,0% 5,3% 

Katoendrukker 4,8% 0,0% 

Koetsier 4,8% 0,0% 

Kopergieter 4,8% 0,0% 

Leidekker 0,0% 5,3% 

Loodgieter 0,0% 5,3% 

Meestergast 0,0% 5,3% 

Metser 0,0% 10,5% 

Onbekend 4,8% 10,5% 

Particulier 4,8% 0,0% 

Pompenmaker 4,8% 0,0% 

Schoenmaker 0,0% 5,3% 

Spinner 4,8% 0,0% 

Touwslager 4,8% 0,0% 

Veerman / Schipper 0,0% 5,3% 

Wever 9,5% 10,5% 

Winkelier 
0,0% 

5,3% 
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Beroep Moeder Fabrieksrbeidster 0,0% 5,3% 

Herbergierster 0,0% 5,3% 

Huisvrouw 85,7% 68,4% 

Kleermaakster 0,0% 5,3% 

Onbekend 4,8% 10,5% 

Spinster 4,8% 0,0% 

Veerman 0,0% 5,3% 

Winkelier 4,8% 0,0% 

 

  



201 
 

Bijlage 3    Evolutie beroepen onderzoekspersonen per 10 jaar 
 
 
 
 

 

 

Cohorte 

1800-1849 1850-1899 

Kolom N % Kolom N % 

Beroep op 20 jaar Arbeider 4,8% 0,0% 

Blanchisseur 0,0% 5,3% 

Bobijner 4,8% 0,0% 

Commis 0,0% 5,3% 

Dagloner 19,0% 0,0% 

Dakdekker 0,0% 5,3% 

Fabrieksarbeider 9,5% 5,3% 

Geen 23,8% 26,3% 

Ijzerdraaier 4,8% 0,0% 

Kleermaker 4,8% 0,0% 

Kleermakersgast 0,0% 5,3% 

Loodgieter 0,0% 5,3% 

Onbekend 0,0% 5,3% 

Particulier 4,8% 5,3% 

Postbode / besteller goederen 4,8% 0,0% 

Schilder 0,0% 5,3% 

Slachter 0,0% 5,3% 

Slotenmaker 9,5% 5,3% 

Timmerman 4,8% 0,0% 

Touwslager 4,8% 0,0% 

Typograaf 0,0% 5,3% 

Veerman / Schipper 0,0% 5,3% 

Venter 

 
0,0% 5,3% 

Beroep 30 jaar Dagloner 9,5% 5,3% 

Fabrieksarbeider 9,5% 0,0% 

Geen 9,5% 15,8% 

Ijzergieter 4,8% 0,0% 

Kachelsmid 4,8% 0,0% 

Kleermakersgast 0,0% 5,3% 

Koopman 0,0% 5,3% 

Kopergieter 4,8% 0,0% 
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Loodgieter 0,0% 5,3% 

N.V.T. 23,8% 21,1% 

Onbekend 4,8% 5,3% 

Onbekend of nog levend of dood 4,8% 15,8% 

Particulier 9,5% 0,0% 

Pianomakersgast 4,8% 0,0% 

Postbode / Besteller goederen 4,8% 0,0% 

Schilder 0,0% 5,3% 

Sigarenmakersgast 0,0% 5,3% 

Slotenmaker 0,0% 5,3% 

Smid 4,8% 0,0% 

Venter 

 
0,0% 5,3% 

Beroep 40 jaar Dagloner 4,8% 0,0% 

Fabrieksarbeider 14,3% 0,0% 

Geen 4,8% 21,1% 

Kachelsmid 4,8% 0,0% 

Kleermaker 0,0% 5,3% 

N.V.T. 33,3% 36,8% 

Onbekend 19,0% 10,5% 

Onbekend of nog levend of dood 4,8% 15,8% 

Pianomakersgast 4,8% 0,0% 

Postbode / Besteller goederen 4,8% 0,0% 

Slotenmaker 0,0% 5,3% 

Vleesmaker 4,8% 0,0% 

Wever 

 
0,0% 5,3% 

Beroep 50 jaar Ajusteur 0,0% 5,3% 

Dagloner 9,5% 0,0% 

Fabrieksarbeider 9,5% 0,0% 

Geen 4,8% 5,3% 

Handelaar (Kleren) 0,0% 5,3% 

Herbergier 4,8% 0,0% 

N.V.T. 33,3% 57,9% 

Onbekend 28,6% 5,3% 

Onbekend of nog levend of dood 4,8% 21,1% 

Pianomakersgast 

 
4,8% 0,0% 

Beroep 60 jaar Dagloner 14,3% 0,0% 

Geen 9,5% 0,0% 

Handelaar (Kleren) 0,0% 5,3% 

N.V.T. 42,9% 63,2% 

Onbekend 23,8% 10,5% 
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Onbekend of nog levend of dood 4,8% 21,1% 

Pianomakersgast 

 
4,8% 0,0% 

Beroep 70 jaar Geen 4,8% 5,3% 

Huiseigenaar 9,5% 0,0% 

N.V.T. 71,4% 68,4% 

Onbekend 4,8% 5,3% 

Onbekend of nog levend of dood 4,8% 21,1% 

Pianomakersgast 

 
4,8% 0,0% 

Beroep 80 jaar Geen 9,5% 0,0% 

N.V.T. 85,7% 78,9% 

Onbekend of nog levend of dood 4,8% 21,1% 
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Bijlage 4    Woon- en verblijfplaats van de onderzoekspersonen / Gezinssamenstelling 
 
 
 

Celibatairen 

Naam -20j 20-25j 26-30j 31-40j 41-50j 51-60j 61-70j 71-80j 80+ 

Cardon  
Charles 

Bij ouders Bij ouders Bij ouders Bij ouders 
(vader en 
moeder sterven 
in deze periode) 

Bij broer en 
zijn familie  

Hospice 
Guislain 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Claeys  
Pierre 

  Cellebroeders
-veste 
(gesticht) 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Debuck 
Louis 

   Cellebroeders-
veste 
(gesticht) 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Debusschere 
Gustave 

         

Devreese 
Pierre 

Bij ouders Bij ouders 
(Sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 
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Naam -20j 20-25j 26-30j 31-40j 41-50j 51-60j 61-70j 71-80j 80+ 

Degroote Jean Bij ouders Bij ouders 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

D’Hooge 
Louis 

Bij ouders Bij ouders Bij ouders Bij ouders Bij ouders 
(vader sterft 
in deze 
periode) 

Bij oudere 
broer 

Bij jongere 
zus en 
zwager 
(Sterft) 

N.V.T. N.V.T. 

De Metter 
Andreas 

Bij ouders Bij vader  Bij vader Bij vader en 
fam. broer. 
Later opname 
Guislain (sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Ghiselin De 
Vlieghe 
Louis 

Bij ouders Onbekend Als militair 
actief in 
Mexico 
(Sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Leclercq 
Richard 

Bij ouders 
Guislain  
(op 18- jarige 
leeftijd) 

Guislain Guislain Guislain (sterft)  N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Maluin 
Henri 

Bij ouders    Guislain 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 
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Naam -20j 20-25j 26-30j 31-40j 41-50j 51-60j 61-70j 71-80j 80+ 

Mestdagh  
Léopold 

         

Mollé Louis Bij ouders Onbekend 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Persyn Ferdinand 
Eugène 

Bij ouders Bij ouders Bij ouders Onbekend Bij broer 
(zelfde 
beroep) en 
2 zussen 

Bij broer en 
2 zussen 

Alleen Alleen Alleen 

Pieters 
Leonard 

Stiefvader en 
moeder 
Later Guislain 

Guislain Guislain Guislain Guislain Guislain 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Raveel Achille Bij ouders Bij ouders Bij ouders Opname 
Guislain (sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Robert Hippolyte 
Gustave 

Bij ouders Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend On-
bekend 

On-
bekend 

Schepens Pierre     Alleen Guislain Guislain 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. 

Soudan 
Alphonse  

Bij ouders Bij ouders 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Vanbignoot 
Henri 

Bij ouders Guislain Guislain 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Vandenbulcke 
Gustave 

   Guislain 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 
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Naam -20j 20-25j 26-30j 31-40j 41-50j 51-60j 61-70j 71-80j 80+ 

Vandendaele 
Louis 

Bij vader, later 
samen met 
vader bij zus 
en haar 
echtgenoot 
+ vader 
later opname 
Guislain (18- 
jarige leeftijd) 

Guislain 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Van Hecke 
Joseph 

Bij ouders 
(Sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Vekeman 
Arthur 

Bij moeder. 
Opname 
Guislain  
(op 12-jarige 
leeftijd) 

Guislain 
(sterft) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 
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Gehuwden  

Naam -20j 20-25j 26-30j 31-40j 41-50j 51-60j 61-70j 71-80j 80+ 

Aelterman  
Fréderic 

Ouders Trouw 
samen met 

vrouw  

Samen met 
vrouw + 1 kind 

(sterft) 

Samen met 
vrouw  

+ 3 kinderen 
(vrouw sterft 
als Frederic 
37 jaar is) 

Hertrouwt op 
37-jarige 

leeftijd: vrouw 
trekt bij hem 

in samen met 
haar moeder 

Samen met 
vrouw en  

3 kinderen 

Samen met 
vrouw  
in deze 
periode  
3 keer 

veroordeeld 
voor 

criminele 
feiten 

Samen 
met vrouw 
(sterft op 
63-jarige 
leeftijd) 

  

Bekaert 
Alfred 

Ouders Vader 
Moeder 

overlijdt op 
20 jarige 
leeftijd 

Vader 
(trouwt op  
28- jarige 

leeftijd in Huy) 
(migreert op 

29 jarige 
leeftijd naar 

Huy) 

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

Buysse 
Joseph 

Ouders Ouders 
(vader 

overlijdt op 
24 jarige 
leeftijd) 

Moeder Moeder 
(trouwt op 33- 
jarige leeftijd) 

Woont na 
trouw alleen 

met zijn vrouw 

Samen met 
zijn vrouw 

Samen met 
zijn vrouw 

Samen 
met zijn 
vrouw 

Samen met 
zijn vrouw 
(sterft op 
76-jarige 
leeftijd) 

N.V.T. 
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Naam -20j 20-25j 26-30j 31-40j 41-50j 51-60j 61-70j 71-80j 80+ 

Bytebier 
Victor 

Onbekend onbekend onbekend Bij zus 
Na trouw op 

39-jarige 
leeftijd + zijn 

vrouw  

Bij zus en 
eigen vrouw 

Onbekend Onbekend Samen met 
vrouw en 

dienstmeid 
(sterft op 78 

jarige 
leeftijd) 

N.V.T. 

De Doncker 
Constantin 

Ouders Ouders 
(trouwt) 
daarna 
woont 

samen met 
vrouw en  

2 kinderen 

Vrouw 
+ 3 kinderen 
(sterft op 28- 
jarige leeftijd) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

De Keukeleire 
Charles 

Ouders 
(vader sterft 
op 19-jarige 

leeftijd) 

Moeder Moeder 
 

Trouwt op 30- 
jarige leeftijd 
Vrouw en 3 

kinderen 

Samen met 
vrouw en  

3 kinderen 
(verliest 
vrouw op 
45- jarige 
leeftijd) 

Samen 
met  

2 dochters 
en hun 
echt-

genoten 
(sterft op 
54- jarige 
leeftijd) 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. 
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Naam -20j 20-25j 26-30j 31-40j 41-50j 51-60j 61-70j 71-80j 80+ 

De Meyer 
Guillaume 

Ouders Ouders Trouw op 27- 
jarige leeftijd 

Vrouw  
+ 2 kinderen 

(beide 
kinderen 
sterven in 

deze periode) 
wonende bij 
schoonbroer 
en zijn familie 

Samen met 
vrouw  

(vrouw sterft 
als Guillaume 

35 is) 
Wonende bij 
zijn schoon-

broer en 
schoon-
moeder 

hertrouwt op 
37-jarige 
leeftijd 

blijft samen 
met zijn vrouw 

woont bij 
schoonfamilie 
eerste vrouw 

+ 1 Kind 
sterft) 

 

Samen met 
vrouw en 

 3 kinderen  
(1 kind 
sterft) 

Samen met 
vrouw en  

2 kinderen 

Samen 
met vrouw 

en  
2 kinderen 
(sterft op 
65-jarige 
leeftijd) 

N.V.T. N.V.T. 

De Witte  
Charles 

Ouders Trouw op 
21-jarige 
leeftijd 

Vrouw+1 
kind 

Vrouw  
+ 2 kinderen 

Op 35-jarige 
leeftijd 

hertrouwd en 
vertrokken 

naar 
Schaarbeek + 

2 kinderen 

Op 42-
jarige 
leeftijd 

overleden in 
Sint-Jans-
Molenbeek 
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Naam -20j 20-25j 26-30j 31-40j 41-50j 51-60j 61-70j 71-80j 80+ 

Delfosse Jacques Ouders Trouwt op 
22-jarige 
leeftijd 

vrouw +  
1 kind 
(sterft)  

+ 3 
personen 

dienst-
personeel 

Samen met 
vrouw en  
1 kind en  

3 personen 
dienst-

personeel 

Samen met 
vrouw en  

3 kinderen en 
3 personen 

dienst-
personeel 

onbekend Onbekend Onbekend Sterft op 
71- jarige 

leeftijd  

N.V.T. 

Hardy  
François 

Ouders 
Huwelijk op 

19 jarige 
leeftijd 

vrouw trekt bij 
hem in 

Ouders + 
Vrouw + 1 

kind 
(Sterft op 
20 jarige 
leeftijd) 

 
 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Hebbelinck 
Louis 

Ouders Ouders Ouders + 
vrouw 

(trouwt op 26- 
jarige leeftijd) 

Ouders + 
vrouw 

 Guislain  
 

Guislain 
(sterft op 
69-jarige 
leeftijd) 
vrouw 

leeft nog 

N.V.T. N.V.T. 
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Naam -20j 20-25j 26-30j 31-40j 41-50j 51-60j 61-70j 71-80j 80+ 

Maerten 
François Jean 

Ouders Ouders 
(vertrek uit 
gemeente 

op 23- 
jarige 
leeftijd 

samen met 
ouders) 

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Sterft op 
62-jarige 
leeftijd in 
Gouaix 
(FR), 
woont 
samen 
met zijn 
vrouw 

maar is 
onzeker of 

er 
kinderen 
wonen 

N.V.T. N.V.T. 

Ongenaet 
Frederic 

Ouders Trouw op 
23-jarige 
leeftijd  
vrouw 

+1 kind 

Vrouw  
+ 5 kinderen 
(2 sterven) 

Vrouw  
+ 6 kinderen 
(1 sterft in 
kraambed) 

Vrouw  
+ 5 

kinderen  

Vrouw  
+ 4 

kinderen  
+ 1 

echtgenote 
zoon 

Vrouw  
+ 1 kind 
(sterft op 
64-jarige 
leeftijd) 

N.V.T. N.V.T. 

Stevens 
Constantin 

Bij ouders Onbekend Onbekend Trouw op 30- 
jarige leeftijd  

Vrouw  
+ 2 kinderen 

Vrouw  
+ 2 

kinderen  

Onbekend Onbekend Onbekend In het oud 
mannen-

huis 
Sterft op 
84-jarige 

leeftijd als 
weduw-

naar 
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Naam -20j 20-25j 26-30j 31-40j 41-50j 51-60j 61-70j 71-80j 80+ 

Van den Bulcke 
Guillaume 

Bij ouders Bij ouders Bij ouders 
(moeder in die 

periode 
overleden) 

(trouwt op 29- 
jarige leeftijd) 

Vanaf dan 
alleen met 

vrouw 

Samen met 
vrouw 

Onbekend Samen met 
vrouw  

(zijn vrouw 
overlijdt als 
Guillaume 

58 is) 

Onbekend Alleen 
(sterft op 
78- jarige 
leeftijd) 

N.V.T. 

Verlodt 
Augustin 

Bij ouders Onbekend Onbekend Samen met 
vrouw 

(getrouwd op 
35-jarige 
leeftijd) 

Guislain 
(gestorven 

op 48-jarige 
leeftijd) 

(vrouw leeft 
nog) 

N.V.T N.V.T. N.V.T.  

 
 
 


