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Inleiding  

 
Op de omslag van deze verhandeling is een foto te zien die werd genomen door psychiater James 

Crichton-Browne. Er worden twee personen op afgebeeld, een man en een vrouw, die waren 

opgenomen in het West Riding Lunatic Asylum, het gesticht waar Crichton-Browne medisch 

directeur was. De man en de vrouw zijn na jarenlange chronische manie genezen. Het bijschrift bij 

de foto stelt dat de twee patiënten in robuuste gezondheid verkeren en geen tekenen van 

degeneratie vertonen.1  Toen ik deze foto voor het eerst zag, zat ik met veel vragen. Het beeld was 

namelijk tegengesteld aan het beeld dat ik over de negentiende-eeuwse psychiatrie had als een 

uitzichtloos, levenslang verblijf waarbij met herstel en een terugkeer naar huis geen rekening 

werd gehouden.2 De vraag rees dan ook of deze foto een representatief beeld van de negentiende-

eeuwse psychiatrie weergeeft. Of was het herstel na een chronische ziekte zo uitzonderlijk dat dit 

de reden was voor het portret? Om een antwoord te vinden op deze vragen, moeten we ons 

wenden tot het onderzoeksveld van de disability studies. Dit is een groeiend multidisciplinair 

onderzoeksveld waarin disability centraal staat. Disability wordt hierbij omschreven als de sociale 

gevolgen van een beperking, het onvolledige gebruik van een lichaamsdeel of lichaamsfunctie. 

Wetenschappers op het gebied van sociaal beleid, sociologie, rechten, literatuur en de medische 

geesteswetenschappen zagen relatief snel de relevantie in van disability voor hun eigen 

onderzoeksdomein. Bij historici is dit onderzoeksveld echter lang op de achtergrond gebleven. De 

geschiedschrijving van mentale beperkingen werd voor het eerst onder de aandacht gebracht in 

de geschiedenis van de psychiatrie.3 Om deze reden schets ik in wat volgt een beknopt overzicht 

van de historiografie van de psychiatrie. 

 

Beknopte historiografie  

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

psychiatrie overwegend institutioneel gericht. De werking en het bestuur van de psychiatrische 

instellingen stonden centraal. Bovendien werd er aandacht geschonken aan de geschiedenis van 

de verworven wetenschappelijke kennis over geestesziektes en de individuen die hierin 

belangrijke doorbraken hebben gerealiseerd.4 Er werd geen aandacht besteed aan de bewoners 

die in gestichten waren opgenomen. Tijdens de tweede helft van de jaren zeventig van de 

twintigste eeuw sloten de studies naar psychiatrische geschiedenissen zich aan bij de sociale 

wetenschappen die aansluiting zochten bij het onderzoeksveld van de mentaliteitsgeschiedenis. 

Revisionistische auteurs, waaronder Michel Foucault, Thomas Szasz, Robert Castel en Andrew 

Scull stelden de toen vanzelfsprekende veronderstellingen over de psychiatrie en haar geëigende 

geschiedbeeld in vraag.5 De aandacht van deze auteurs ging voornamelijk uit naar de etikettering 

 
1 Pascal Sienaert “Psychiatrie en fotografie: een passionele relatie.” in Lichtgevoelig. Psychiaters, patiënten, 

portretten, eds.  Pascal Sienaert, Erik Thys, Steven Humblet, Arnout De Cleene, Kirsten Catthoor, Patrick 

Allegaert en Jürgen De Fruyt (Kortenberg: Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, 2015), 13. 
2 Joost Vijselaar, Het gesticht: enkele reis of retour (Amsterdam: Boom, 2010), 335. 
3 Sofie De Veirman, “Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-1950: a life 
course approach,” (PhD diss, Universiteit Gent: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2015), 2. 
4 Vijselaar, Het gesticht, 13. 
5 Michel Foucault, Folie et déraison. Histoire de la folie a l'âge classique (Parijs: Plon, 1961).; Thomas Szasz, 

The manufacture of madness. A comparative study of the inquisition and the mental health movement 
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van sociaal deviant gedrag als krankzinnigheid en de rol van de psychiatrie in de disciplinering 

van maatschappelijk deviante bevolkingsgroepen.6 Door aandacht te schenken aan deze ruimere 

sociale en culturele context waarin krankzinnigen leefden, werd een primaire internalistische 

visie vervangen door een externalistische benadering van de psychiatrie.  

Daarnaast verschoof in de loop van de jaren zeventig en tachtig de interesse van historici naar het 

perspectief van de patiënt. Dit werd gerealiseerd door steeds meer aandacht te schenken aan 

bronnen die iets over de wereld van de patiënt prijsgaven, zoals aantekeningen van 

gestichtsartsen over individuele patiënten.7 Een belangrijke kracht achter deze verschuiving was 

de Britse medische historicus Roy Porter. Zijn werk is te kaderen binnen het multidisciplinair 

onderzoeksveld van de disability history. Hij pleitte ervoor om de geschiedenis van de psychiatrie 

te bekijken vanuit een history from below, met andere woorden vanuit het perspectief van de 

geesteszieke patiënt. Dit kwam onder meer tot uiting in zijn werk Social history of madness: stories 

of the insane uit 1989.8 Deze aanpak opende nieuwe paden in de historiografie van de psychiatrie.  

Vooral in de Angelsaksische wereld is er tot heden een grote interesse voor sociaal onderzoek 

naar de psychiatrie. Zo onderzocht Michael MacDonald zeventiende-eeuwse patiëntenboeken en 

voerde R.A. Houston onderzoek aan de hand rechtbankverklaringen uit de achttiende eeuw.9 De 

studies van Anne Digby en Charlotte Mackenzie naar de gestichten The Retreat en Ticehurst 

wakkerden dan weer een grote interesse aan voor de rol en de functie van gestichten tijdens de 

negentiende eeuw.10 Daarnaast hebben historici als Jonathan Andrews, Guenter B. Risse, John 

Warner en Anne Digby de mogelijkheden van patiëntendossiers en de nodige methodologie bij 

deze studies onder de aandacht gebracht.11 Ook in Nederland groeide de laatste dertig jaar de 

belangstelling in een sociale geschiedschrijving van de psychiatrie. Zo onderzochten Gemma Blok 

 
(Londen: Routledge & Kegan Paul, 1870).; Robert Castel, L'ordre psychiatrique. L'âge d'or de l'aliéniste 

(Parijs: Paris: Ed. de Minuit,1976).; Andrew Scull, Museums of madness. The social organization of insanity 

in nineteenth century England (Harmondsworth: Penguin books, 1982). 
6 Marijke Gijswijt-Hofstra en Harry Oosterhuis, “Psychiatrische geschiedenissen,” Bijdragen en 

Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 116, nr. 2 (2001), 162-3. 
7 Vijselaar, Het gesticht, 13-4. 
8 Jonathan Andrews, “Grand master of bedlam: Roy Porter and the history of psychiatry,” History of Science 

41, nr. 3, (2003), 269-74.; Roy Porter, A Social History of Madness: Stories of the Insane (London: Weidenfeld 

and Nicolson, 1989). 
9 Michael MacDonald, Mystical bedlam: madness, anxiety and healing in seventeenth-century England 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1981).; R.A. Houston, Madness and society in eighteenth-century 

Scotland (Oxford: Clarendon Press, 2000). 
10 Anne Digby, Madness, morality and medicine: a study of the York Retreat, 1796-1914 (London: Cambridge 

University Press, 1985).; Charlotte Mackenzie, “Social factors in admission, discharge and continuing stay 

of patients at Ticehurst Asylum, 1845-1917,” in The anatomy of madness. Essays in the history of psychiatry, 

volume 2, eds. Roy Porter en Michael Shepherd (Londen: Routledge, 1985), 147-74. 
11 Jonathan Andrews, “Case notes, case histories, and the patient’s experience of insanity at Gartnavel Royal 

Asylum, Glasgow, in the nineteenth century,” Social history of medicine 11 nr. 2 (1998), 255-81.; Guenter B. 

Risse, ‘Hospital history: new sources and methods,’ in Problems and methods in the history of medicine, eds. 

Roy Porter en Andrew Wear (Beckenham: Crook Helm, 1987), 151-74.; Guenter B. Risse en John Warner, 

“Reconstructing clinical activities: patient records in medical history,” Social history of medicine 5, nr. 2 

(1992), 183-206. Anne Digby, “Quantitative and qualitative perspectives on the asylum,” in Problems and 

methods in the history of medicine, eds. Roy Porter en Andrew Wear (Beckenham: Crook Helm, 1987) 151-

74. 
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en Joost Vijselaar bijvoorbeeld de geesteszieken uit het krankzinnigengesticht Endegeest en de 

sociale mechanismen die rond deze instelling werkzaam waren.12  

Ondanks de groeiende interesse in de Angelsaksische wereld en Nederland voor een sociale 

benadering van de psychiatrie, staat dit onderzoek in België nog in haar kinderschoenen. Zowel 

nationaal, regionaal als lokaal zijn er nog maar weinig studies over psychiatrische patiënten 

gevoerd. De patiënt blijft de grootste afwezige in de geschiedenis van de Belgische psychiatrie. 

Toch zijn de verhalen en ervaringen van de patiënten essentieel om een zo volledig mogelijk beeld 

van de psychiatrie in het verleden te kunnen bekomen. Benoît Majerus is voor België een van de 

grootste voortrekkers van sociale geschiedschrijving over psychiatrie. In 2013 verscheen zijn 

boek Parmi Les Fous: Une Histoire Sociale De La Psychiatrie Au vingtième Siècle waarin hij het 

dagelijkse leven van geesteszieken binnen de muren van de psychiatrische instelling 

onderzocht.13 Bovendien verscheen recent het werk Vulnérables. Les patients psychiatriques en 

Belgique (1914-1918) van Majerus en Anne Roekens waarin wordt nagegaan wat de gevolgen 

waren van de Eerste Wereldoorlog op de zorg van krankzinnigen die in instellingen waren 

opgenomen.14 

Daarnaast verscheen in 2017 onder leiding van Majerus en Roekens een themanummer in Het 

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis dat handelde over de geschiedenis van de Belgische 

psychiatrie. Dit themanummer was het resultaat van de conferentie History, archives and 

psychiatry: prospects for Belgium die in 2014 werd georganiseerd aan de Universiteit van Namen 

en kan worden beschouwd als een belangrijke stap in het lanceren van de geschiedschrijving van 

de psychiatrie in de Belgische historiografie. Het themanummer telt vijf artikels die handelen over 

verschillende thema’s in de geschiedschrijving van de psychiatrie.15 Naast deze werken is het 

merendeel van de studies die deels of volledig hebben gefocust op psychiatrische patiënten, 

gevoerd door studenten voor hun thesisonderzoek.16   

 

 
12 Gemma Blok en Joost Vijselaar. Terug naar Endegeest: patiënten en hun behandeling in het psychiatrisch 

ziekenhuis Endegeest 1897-1997 (Nijmegen: SUN, 1998).; Vijselaar, Het gesticht. 
13 Benoît Majerus, Parmi les fous: une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle. Rennes: Presses 

universitaires de Rennes, 2013. 
14 Benoît Majerus en Anne Roekens. Vulnérables. Les patients psychiatriques en Belgique (1914-1918) 

(Namen: Presses universitaires de Namur, 2018). 
15 Eds. Benoît Majerus en Anne Roekens, “Thematic Issue: Histories of Psychiatry in Belgium,” Belgisch 

Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 47, nr. 4 (2017). 
16 Enkele masterproeven die volledig of deels focussen op psychiatrische patiënten: Wim Van Waesberghe, 

“De 19de -eeuwse krankzinnigenzorg te Antwerpen: een studie van een stadsinstelling (1850-1896)” 

(masterproef, Universiteit Gent, 1985).; Karel Vermassen, “De Zusters van Liefde van Jezus en Maria en de 

zorg voor gehandicapten en krankzinnigen van 1803 tot 1836,” (masterproef, Universiteit Gent, 1985).; 

Veerle Deforce, “Vrouwen en krankzinnigheid : de houding van de psychiatrie ten opzichte van vrouwen in 

de tweede helft van de 19de eeuw meer bepaald in de Gentse instellingen” (masterproef, Universiteit Gent, 

1996).; Veronique Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel van de opgenomen krankzinnigen en het 

dagelijks leven in twee Gentse mannengestichten, 1857-1900” (masterproef, Universiteit Gent, 1998).; 

Hannelore Vermassen, “De problematisering, conceptualisering en benadering van psychopathologie in de 

19de-eeuwse psychiatrie van België. Casus: Het ‘Ziekhuys’ te Sint-Niklaas” (masterproef, Universiteit Gent, 

2000).; Vaast 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 
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Probleemstelling en afbakening  

 
Deze onderzoeken bestuderen de patiënten echter voornamelijk binnen de muren van de 

instellingen. Dit zorgt ervoor dat patiënten worden geanalyseerd aan de hand van bronnen uit de 

psychiatrische instellingen. Dit is zeer waardevol materiaal, maar de bronnen zijn niet altijd 

volledig en nauwkeurig ingevuld. Hierdoor zijn er geregeld hiaten, maar deze worden zelden 

opgevuld aan de hand van andere bronnen. Als deze leemtes niet worden opgevuld door andere 

bronnen, is het mogelijk dat belangrijke zaken niet of onvolledig worden bestudeerd. Door 

bovendien niet verder te kijken dan deze bronnen, is er tot op de dag van vandaag weinig geweten 

over het leven dat een geesteszieke leefde voor en na zijn opname in het krankzinnigengesticht 

en welke impact een opname had op hun leven. Een nieuwe aanpak, namelijk de 

levensloopanalyse, stelt onderzoekers in staat om verder kijken dan de tijd die de patiënt in de 

psychiatrische instelling verbleef. Met deze methode krijgen de onderzochte patiënten een actieve 

rol toebedeeld in hun eigen levensverhaal. 

Met dit onderzoek wil ik dan ook het leven van psychiatrische patiënten reconstrueren en nagaan 

of en in welke mate een geestesziekte en een opname in een krankzinnigheidsgesticht een impact 

had op de levensloop van een individu. Om dit te kunnen onderzoeken, is het noodzakelijk om 

eerst een duidelijk beeld te krijgen van het profiel van de opgenomen geesteszieken. Hoe oud 

waren psychiatrische patiënten bij hun opname? Waren ze gehuwd op het moment van hun 

opname en hadden ze kinderen? Hadden ze enige vorm van onderricht genoten? Konden ze een 

beroep uitoefenen? Hoe lang verbleven ze binnen de muren van de instelling? Hoeveel 

krankzinnigen verlieten gezond de instelling? Hoe hoog was het aantal overlijdens binnen de 

muren van het gesticht? Daarbovenop wordt er telkens nagegaan of er verschillen merkbaar zijn 

tussen mannen en vrouwen, behoeftige en betalende patiënten en tussen de twee verder 

omschreven onderzoeksperiodes.  

Daarna wordt het leven van de psychiatrische patiënt voor en na zijn of haar opname in de 

instelling onderzocht. Dit wordt gedaan aan de hand van een levensloopanalyse. Met de volgende 

onderzoeksvragen ga ik aan de slag. Ik wil onder meer nagaan waar de patiënten voor en na hun 

opname verbleven. Leefden ze zelfstandig of ten laste van familieleden? Daarnaast wil ik de 

eventuele impact van een geestesziekte en opname nagaan op het huwelijksgedrag van deze 

personen. Hadden deze personen gelijke kansen op de huwelijksmarkt? Op welke gemiddelde 

leeftijd werd een eerste huwelijk voltrokken? Komen deze vaststellingen overeen met het 

heersende huwelijkspatroon? Werden er na opnames nog huwelijken voltrokken? Vervolgens 

wordt de fertiliteit onder de loep genomen. Kregen de onderzochte patiënten kinderen? Zo ja, 

hoeveel kinderen en op welke leeftijd kregen ze deze kinderen? Vervolgens wordt ook het 

beroepsleven van de patiënten onderzocht. Voerden de patiënten een beroep uit voor hun 

opname en waren ze in staat om dit na de opname terug aan te vatten? Verder wordt er nagegaan 

of de onderzochte patiënten meer dan eens in de instelling werden opgenomen. Tot slot wordt 

nagegaan op welke leeftijd de onderzochte patiënten overleden. Kwam dit overeen met de 

gangbare levensverwachting?  

 
(1808-1860),” (masterproef, Universiteit Gent, 2008).; Annelies De Samblanx, “In de ban van de psychiatrie. 

Een profielanalyse van de mannelijke kranken der welstellende klas in de psychiatrische inrichting Sint-

Alfons (1840-1940),” (masterproef, Universiteit Gent, 2010).  
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Dit thesisonderzoek is gebaseerd op de casus van de stad Gent. Deze keuze werd gemotiveerd 

door verschillende elementen. In deze stad vond, onder leiding van Petrus Jozef Triest en Josef 

Guislain, de start van de gestichtspsychiatrie in België plaats. De instellingen in Gent hadden een 

voorbeeldfunctie voor de rest van het land. Er worden twee publieke instellingen onderzocht, 

namelijk het Guislaininstituut voor behoeftige mannen en het Sint-Jozefshuis voor behoeftige 

vrouwen. Daarnaast worden er ook twee private instellingen onderzocht: Het Strop voor 

betalende mannen en het Maison de Santé voor betalende vrouwen. Door deze vier instellingen te 

onderzoeken, is het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen mannen en vrouwen en tussen 

betalende en behoeftige patiënten. De archieven van deze instellingen zijn relatief goed bewaard 

gebleven, wat een belangrijke vereiste is in het onderzoek naar psychiatrische patiënten.  

Mijn onderzoek situeert zich in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een belangrijke 

motivatie bij deze keuze was de eerste krankzinnigenwet die dateert van 1850. Met deze wet 

neemt de overheid enige verantwoordelijkheid op inzake geestelijke gezondheidszorg. Het werd 

onder meer verplicht om grootboeken bij te houden en om iedere patiënt te registeren in een 

medisch register. Deze bronnen vormen een belangrijk uitgangspunt in dit onderzoek. Vervolgens 

werd periode 1860-1864 als uitgangspunt genomen omwille van twee belangrijke redenen. Deze 

periodisering is gekozen in functie van het levenslooponderzoek. Deze levensloopanalyse wordt 

uitgevoerd op patiënten die tussen 20 en 29 jaar oud waren op het moment van hun opname. Om 

deze analyse mogelijk te maken, moet er voornamelijk een beroep worden gedaan op de 

bevolkingsregisters. Deze registers zijn het resultaat van tienjaarlijkse volkstellingen. In deze 

registers worden alle wijzigingen binnen een huishouden opgetekend over een periode van tien 

jaar. Het bijhouden van bevolkingsregisters werd verplicht vanaf 1846-1847. Voor de stad Gent 

zijn er echter al vroegere exemplaren beschikbaar, zo zijn er al telboeken en registers beschikbaar 

vanaf 1796. Hierdoor is het mogelijk om de patiënt in kwestie zo goed als van bij zijn of haar 

geboorte te volgen doorheen het bevolkingsregister. Daarnaast wordt er ter vergelijking ook een 

profiel- en levensloopanalyse gemaakt voor patiënten die zijn opgenomen tussen 1900 en 1904. 

Op deze manier is het mogelijk om na te gaan of er over een periode van veertig jaar significante 

veranderingen in het profiel of de levenslopen van de psychiatrische patiënten zijn opgetreden. 

 

Opbouw van de verhandeling 
 

Deze thesis is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel schets ik een algemeen historisch kader. 

In het eerste hoofdstuk wordt een historische context van de veranderende psychiatrie tijdens de 

negentiende eeuw weergegeven. Er wordt dieper ingegaan op Europese veranderingen. 

Daarnaast wordt er nagegaan hoe deze veranderingen ook in België zichtbaar werden, enerzijds 

in het wettelijk kader rond de psychiatrie en anderzijds in de praktijk. In het tweede hoofdstuk 

worden de vier onderzochte instellingen uit Gent onder de loep genomen.  

In het tweede deel van deze thesis wordt het algemeen profiel van de onderzochte psychiatrische 

patiënten gereconstrueerd. In het derde hoofdstuk worden de gebruikte bronnen en methoden 

toegelicht. In het vierde hoofdstuk schets ik het sociaal-demografisch profiel van de onderzochte 

patiënten. Er wordt aandacht besteed aan de geboorte- en woonplaats, de burgerlijke stand, het 

aantal kinderen, het onderwijsniveau, de geloofsovertuiging en de beroepscategorie van de 

opgenomen patiënten. Er wordt telkens een vergelijking gemaakt tussen mannen en vrouwen, 

behoeftige en betalende patiënten en tussen de twee onderzoeksperiodes. In het vijfde hoofdstuk 

wordt er dieper ingegaan op de opname van de geesteszieken. Hierbij wordt nagegaan hoe oud de 
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patiënten waren bij opname, welke diagnose ze kregen, hoe ze de instelling verlieten en hoelang 

ze in de instelling verbleven. Opnieuw worden mannen en vrouwen, behoeftige en betalende 

patiënten en tussen de twee onderzoeksperiodes met elkaar vergeleken.  

In het derde deel van deze thesis wordt er overgegaan tot de eigenlijke levensloopanalyse. Deze 

methode wordt tot nog toe nauwelijks gebruikt in het onderzoeksveld van disability history. Deze 

thesis reikt met levensloopanalyse een nieuwe invalshoek aan om het onderzoek naar 

psychiatrische patiënten een nieuwe richting uit te sturen, waarbij de focus komt te liggen op het 

volledige leven van de geesteszieke patiënt. Er wordt eerst aandacht besteed aan wat deze 

methode precies inhoudt. Daarna worden de gebruikte bronnen besproken en worden de 

onderzochte cohorten toegelicht. Dit alles komt aan bod in het zesde hoofdstuk. In het zevende 

hoofdstuk worden de resultaten van uitgevoerde levensloopanalyse besproken. De woon- en 

verblijfplaats, het beroepsleven, het huwelijksgedrag en de fertiliteit, eventuele heropnames en 

de levensverwachting en mortaliteit van de onderzoekspersonen wordt onder de loep genomen. 

Ten slotte worden de belangrijkste bevindingen uit deze verhandeling samengevat in een 

algemeen besluit. 
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Deel I – Historische context 
 

Hoofdstuk 1 – De Belgische psychiatrie tijdens de negentiende 

eeuw  
 
In het eerste hoofdstuk van deze verhandeling ga ik na hoe de visie op geestesziekten in Europa 

veranderde tijdens de negentiende eeuw. Vervolgens bekijk ik of deze veranderingen ook in de 

Belgische psychiatrie op te merken zijn en hoe deze tot uiting kwamen in de Belgische wetgeving. 

Tot slot ga ik na wat de situatie in de psychiatrie tijdens de negentiende eeuw was. Ik tracht na te 

gaan of deze nieuwe visie en het aangepast wettelijk kader effectieve veranderingen in de situatie 

van de geesteszieke patiënten hebben teweeg gebracht.  

 

1.1 Veranderende visie in Europa  

 
In tegenstelling tot in de middeleeuwen, waar de meeste ongevaarlijke krankzinnigen werden 

aanvaard en waarbij de zorg voor krankzinnigen voornamelijk op de schouders van de familie 

terecht kwam, was er tijdens de vroegmoderne tijd geen tolerantie meer ten opzichte van 

krankzinnige personen. De samenleving moest ertegen worden beschermd, met als gevolg dat 

krankzinnigen steeds meer werden opgesloten. In de literatuur wordt vaak verwezen naar de 

zogenaamde ‘grote opsluiting’, een term die werd geïntroduceerd door de Franse filosoof Michel 

Foucault in zijn werk Folie et Déraison. Histoire de la folie à l’âge classique uit 1961. Hij stelde dat 

diegene die niet normaal waren, niet redelijk handelden, de sociale orde niet respecteerden en het 

productieve economische ideaal niet onderschreven, afweken van de norm en moesten worden 

opgesloten.17 Op deze manier wou de maatschappij zich beschermen tegen het stijgende aantal 

deviante mensen, zoals bedelaars, landlopers, criminelen en geesteszieken. Volgens Foucault was 

dit fenomeen in het ganse Europa van de achttiende eeuw zichtbaar.18  

Onhandelbare geesteszieken werden voornamelijk in dolhuizen ondergebracht. In eerste 

instantie waren dit kleine verplaatsbare isoleerkamers die aan een privéwoning, de stadspoort of 

het gasthuis werden geplaatst. De bedoeling hiervan was om onrustzaaiers tijdelijk af te zonderen. 

Daarnaast werden er ook permanente dolhuizen opgericht waar krankzinnigen terecht konden. 

De geesteszieken leefden er vaak in barre omstandigheden, zonder dat er enig onderscheid werd 

gemaakt in hun ziektebeeld. Van tijd tot tijd werden de dolhuizen opengesteld voor bezoekers, 

waarna het publiek zich tegen betaling kon vermaken met de bewoners. Dit was echter niet de 

enige plaats waar geesteszieken werden ondergebracht. Minder gevaarlijke krankzinnigen 

werden ook geregeld opgesloten in gevangenissen. Ze werden in de kelders van de gebouwen 

vastgeketend en werden bij gebrek aan financiële middelen bewaakt door ex-gevangenen. 

 
17 Klaas Van Gelder, “Mensen in de marge,” in Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd, 

eds. René Vermeir, Isabelle Devos, Thijs Lambrecht, Michael Limberger, Anne-Laure Van Bruane, Steven 

Vanden Broecke, Jeroen Vandommele en Klaas Van Gelder (Wommelgem: Van In, 2012), 270. 
18 Foucault, Folie et déraison, 61. 
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Bovendien nam de Kerk ook krankzinnigen op in kloosters, maar dit was enkel voor degenen die 

de kosten van het verblijf zelf konden dragen.19  

Het jaar 1800 kan echter worden gezien als een belangrijk kantelmoment in de geschiedenis van 

de psychiatrie. Omstreeks deze eeuwwisseling werden in verschillende West-Europese landen de 

eerste stappen gezet naar een hervorming van de zorg van geesteszieken. Onder invloed van de 

Verlichting en de algemene trend tot humanisering werden krankzinnigen niet langer aanzien als 

zondaars of bezetenen, maar als zieken die konden worden genezen en een menselijke en 

medische behandeling verdienden.20 

In Engeland werd er als eerste gereageerd tegen de ongedifferentieerde opsluiting van 

geesteszieken. William Batti was een van de eerste geneesheren die erkende dat slechts een klein 

deel van de patiënten aan een aangeboren vorm van krankzinnigheid leed. Het overgrote deel van 

de patiënten leed daarentegen aan een vorm van krankzinnigheid die volgens hem een gevolg was 

van omstandigheden. Hij pleitte ervoor om de geesteszieken te verplegen in een instelling en te 

onderwerpen aan een ‘morele behandeling’. Met de morele behandeling wordt een niet 

somatische aanpak bedoeld.21 De krankzinnigen werden uit hun ziekmakende omgeving gehaald 

en werden opgenomen in een gesticht, waar ze zachtaardig werden behandeld. Het inwerken op 

passies en emoties stond hierbij centraal. Om dit mogelijk te maken, was persoonlijk en direct 

contact tussen de patiënt en de arts noodzakelijk. In het verlengde van zijn visie stichtte Battie in 

1751 het Saint Luke’s Hospital te Londen.22  

Het geloof in de heilzame effecten van een persoonlijke behandeling die binnen de gestichtsmuren 

plaatsvond nam rond de eeuwwisseling verder toe. Onder meer Francis Willis, de arts die de 

Engelse vorst George III behandelde, gaf gehoor aan het betoog van Batti.23 Maar de morele 

behandeling kreeg echter pas een grote impact wanneer quaker William Tuke deze in de praktijk 

ging toepassen. In 1796 richtte hij een nieuw gesticht op, het York Retreat, als alternatief voor het 

York Asylum waar wantoestanden heersten. De nieuwe instelling, en vooral de Discription of the 

Retreat van de hand van Tukes kleinzoon Samuel, heeft een grote invloed gehad op de beweging 

van de bouw van nieuwe gestichten in Groot-Brittannië en Amerika. Het York Retreat werd 

daarnaast door tijdsgenoten en historici beschouwd als een van de meest succesvolle voorbeelden 

van de morele behandeling die in de praktijk werd doorgevoerd.24 

Op het continent was het de Italiaanse arts Vincenzo Chiarugi die tijdens de late achttiende en het 

begin van de negentiende eeuw stelde dat het de hoogste morele plicht en bovendien een 

medische verplichting is om een krankzinnige als mens en als persoon te respecteren.25 Het was 

echter de Franse arts Philippe Pinel die de morele behandeling op een systematische wijze 

doordacht en wist toe te passen. Hij bracht drie belangrijke pijlers van de morele behandeling 

 
19 René Stockman, Van nar tot patiënt, Een geschiedenis van de zorg voor geesteszieken (Leuven: Davidsfonds, 

2000), 65-79. 
20 Roy Porter, Madness: a brief history (Oxford: Oxford university press, 2002), 60. 
21 Axel Liégois, “Guislain tussen morele en organische benadering,” in Geen rede mee te rijmen. Geschiedenis 

van de psychiatrie, eds. Museum Dr. Guislain (Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2012), 57. 
22 Porter, Madness, 100-2.  
23 Porter, Madness, 102-3. ; Roy Porter, “Koning George wordt gek,” in Geen rede mee te rijmen. Geschiedenis 

van de psychiatrie, eds. Museum Dr. Guislain (Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2012), 33-5. 
24 Digby, Madness, morality and medicine, 25. 
25 Porter, Madness, 130-1. 
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samen: het onderbrengen van de geesteszieke in een gesloten instelling, het belang van de relatie 

tussen de geneesheer en de patiënt en het uitvoeren van ‘arbeid’ als toegevoegde waarde in de 

genezing van krankzinnigheid.26 Daarnaast was Pinel degene die de categorisering van 

krankzinnigen introduceerde in de psychiatrie. Hij creëerde vier verschillende groepen waarin 

geesteszieken werden opgedeeld. Enerzijds was er manie en anderzijds dementie. Binnen manie 

kon er sprake zijn van de eigenlijke manie ofwel melancholie. Binnen dementie kon er dan weer 

sprake zijn van eigenlijke dementie ofwel van idiotie.27 Jean-Etienne Esquirol, tevens arts en 

leerling van Pinel, ontwikkelde de ideeën van zijn leermeester verder. In zijn werkwijze stond de 

observatie van de krankzinnige patiënten centraal, iets wat later een van de pijlers van het werk 

van de Belg Jozef Guislain werd.28 Esquirol droeg in grote mate bij tot de eerste Franse 

krankzinnigenwet uit 1838.29  

 

1.2 België als laatkomer, Gent als uitzondering 
 

In België bleven behandelingen in de krankzinnigenzorg tijdens de eerste helft van de negentiende 

eeuw echter een marginaal verschijnsel. Édouard Ducpétiaux, journalist en hervormer, schetste 

in het rapport De l'état des aliénés en Belgique, et des moyens d'améliorer leur sort uit 1832 de 

ellendige situatie van de opgesloten krankzinnigen. Op dit moment waren er 1867 krankzinnigen 

opgenomen.30 Deze werden nog steeds in mensonwaardige omstandigheden ondergebracht in 

godshuizen, particuliere gestichten, hospitalen, werkhuizen en gevangenissen.31 In volgend citaat 

maakt Ducpétiaux een opsomming van de verschillende problemen waar krankzinnigen mee te 

kampen hadden. 

“Les bâtimens [sic] destinés au aliénés sont généralement mal distribués; les plus 

souvent ils sont vieux, humides, malsains, et toujours insuffisant pour opérer une 

classification convenable. […] Les chambres, les cellules, les cachots destinés aux 

aliénés réunissent rarement les conditions essentielle d’espace, de sûreté, de 

salubrité; quelques-uns de ces réduits sont épouvantables, sans air, sans lumière, 

humides, étroits, pavé à la manière des rues et quelquefois plus bas que le sol, dans 

des espèces de souterrains. […] Les coucher, les vêtemens [sic], la nourriture sont 

loin de répondre aux besoins.”32 

Deze erbarmelijke situatie in de gestichten was onder andere te wijten aan het feit dat noch de 

politieke wereld, noch het grote publiek te vinden was voor het medisch behandelen van 

psychiatrische patiënten. Bovendien werd de invulling van de zorg vastgelegd door het beleid van 

 
26 De Samblanx, “In de ban van de psychiatrie,” 14-5. 
27 Laurent Sueur, “Les psychiatres français de la première moitié du XIXe siècle face à l’isolement des 

malades mentaux dans des hôpitaux spécialisés,” Revue historique 590, 1994, 309.; Porter, Madness, 132. 
28 De Samblanx, “In de band van de psychiatrie,”15. 
29 Liégois Edouard Ducpétiaux, De l'état des aliénés en Belgique, et des moyens d'améliorer leur sort: extrait 

d'un rapport adressé au Ministre de l'Intérieur, suivi d'un projet de loi relatif au traitement et à la séquestration 

des aliénés, Brussel: Laurent Frères, 1832, “Guislain tussen morele en organische benadering,” 57. 
30 Uit het rapport van Ducpétiaux kan niet duidelijk worden opgemaakt hoeveel instellingen er op dat 

moment in België waren. 
31 Ducpétiaux, De l'état des aliénés en Belgique, 8. 
32 Ducpétiaux, De l'état des aliénés en Belgique, 14-5. 
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de eigenaars en directeurs van de instellingen, die echter vaak ongekwalificeerd waren om de zorg 

voor geesteszieken te bepalen.33 Een uitzondering was echter te vinden in Gent. In deze stad vond, 

onder leiding van Petrus Jozef Triest en Jozef Guislain, de start van de gestichtspsychiatrie in 

België plaats.  

De eerste veranderingen in de toestand van de opvang van de krankzinnigen kunnen worden 

toegeschreven aan kanunnik Petrus Jozef Triest. Geëngageerd door de armoede en proletarisering 

om zich heen richtte hij in 1804 een nieuwe congregatie op, deze van de Zusters van Liefde van 

Maria en Jozef. Het succes van deze nieuwe stichting was de geestelijke en politieke gezagsdragers 

uit Gent niet ontgaan. De Gentse bisschop Etienne Fallot de Beaumont zag in Triest en zijn Zusters 

de oplossing voor het probleem van de zorg voor ongeneeslijke zieken en plaatste Triest van 

Lovendegem over naar Gent.34 Daar speelde hij onmiddellijk een belangrijke rol in de armen- en 

ziekenzorg. De nieuwe congregatie nam haar intrek in de voormalige abdij Ter Hagen waar een 

ziekenhuis voor vrouwelijke ongeneeslijk zieken werd ingericht. Het sleuteljaar in Triests leven 

was 1807. In dat jaar werd hij lid van het Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen en bleef dit tot 

aan zijn dood. Bovendien werd hij directeur van het ziekenhuis van de Bijloke, van de twaalf 

'kleine gestichten' of tehuizen voor behoeftige bejaarden en van het Sint-Janshospitaal voor 

vondelingen en van het 'Kulderhuis' voor wezen.35  

Daarnaast werd Triest lid van het pas opgerichte Comité d’ordre et d’économie. De taak van dit 

comité was om op regelmatige basis informatie te verzamelen over de goederen die elk gesticht 

nodig had om naar behoren te kunnen functioneren. Het comité moest hen hierbij ook adviseren 

hoe zij deze goederen konden verwerven. Via dit comité kreeg Triest de kans om de interne 

samenstelling en de inkomsten van de instellingen grondig te bestuderen en aan te passen.36 

Vervolgens nam Triest het initiatief om een nieuwe broedercongregatie op te richten, de Broeders 

Hospitalieren van Sint-Vincentius, later omgedoopt tot Broeders van Liefde. Acht jaar later, in 

1815, nam Triest de verantwoordelijkheid op zich over het Gentse krankzinnigengesticht dat was 

gevestigd in het Gerard de Duivelsteen. Hij stelde de Broeders van Liefde verantwoordelijk voor 

de verzorging van deze geesteszieken.37 

Dokter Jozef Guislain verscheen een tiental jaar later, in 1826, op het toneel wanneer zijn werk 

Traité sur l’Aliénation mentale et les Hospices des aliénés werd uitgegeven. Het was het winnende 

voorstel geformuleerd op de prijsvraag van de Provinciale Commissie van Geneeskunde uit 

Noord-Holland om de behandelingsmethode voor krankzinnigen te verbeteren. Guislain 

omschreef in het werk een geestesziekte als een gemoedsstoornis, waarvan de oorzaak meestal 

te vinden was in de psyche. Hij hechtte veel belang aan mentale oorzaken van krankzinnigheid 

 
33 Jan Godderis, “De geesteszieken: nieuwe inzichten en instellingenzorg,” in Er is leven voor de dood: 

tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen eds. Jan de Maeyer, Lieve Dhaene, Gilbert Hertecant en 

Karel Velle (Kappellen: Uitgerij Pelckmans, 1998), 58-69.  
34 Kaat Leeman, “De Zusters van Liefde en de eerste stappen in de psychiatrie, 1808,” in Terug naar de 

toekomst. 100 jaar Psychiatrisch Centrum Caritas, 200 jaar psychiatrische zorg door de Zusters van Liefde van 

J.M., eds. Zusters van de Liefde M.J. (Melle: Psychiatrisch Centrum Caritas vzw, 2008), 2.  
35 René Stockman, Van nar tot patiënt, 76-7.; N.N., “Onze stichter: Petrus-Jozef Triest,” Broeders van Liefde, 

geraadpleegd 11.04.2019, www.broedersvanliefde.be. 
36 Stockman, Van nar tot patiënt, 76-7. 
37 N.N., “Onze stichter”.; René Stockman, “Prof. dr. Joseph Guislain: zijn leven en zijn werken,” Ghendtsche 

tydinghen 26, nr.4 (1997): 176. 
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zoals angst, droefheid, zware teleurstelling, spanning en sterke gevoelens. Hij trachtte genezing te 

bekomen door gebruik te maken van de ‘morele behandeling’. Guislain beschreef dit als een vorm 

van therapie die bestond uit psychologische hulpmiddelen en methoden voor de behandeling van 

stoornissen van de menselijke geest. Hieronder viel ook een lichamelijke en medische component. 

De morele behandeling kon volgens Guislain enkel worden uitgevoerd door een medicus-

psycholoog. Een geestesziekte kon namelijk zowel psychische als fysieke oorzaken hebben.38 

Via het werk kwam Guislain in contact met Triest. Als gevolg van de erkenning die hij door zijn 

werk verkreeg, werd Guislain in 1828 benoemd tot bijzonder geneesheer van de Gentse 

krankzinnigeninstellingen. Een jaar later slaagde Guislain er samen met Triest in de 

krankzinnigen uit het zeer onhygiënische Gerard de Duivelsteen te verhuizen naar het meer 

aangepaste Alexianenklooster. In ditzelfde jaar stelden de twee heren samen een intern reglement 

op voor de Gentse krankzinnigeninstellingen. Het reglement legde grote nadruk op een correcte 

behandeling van de zieken zowel op vlak van hygiëne als voeding. Naast gestichtsarts was Guislain 

docent aan de Universiteit Gent, gemeenteraadslid, lid van de Raad van Openbare Gezondheid en 

de Hoge Verbeteringsraad van het hoger onderwijs, bezocht hij als inspecteur de verschillende 

gestichten in België, was hij stichter en voorzitter van de geneeskundige maatschappij te Gent en 

bestuurder van de Burgerlijke Godshuizen. Door deze posities te bekleden, kreeg Guislain de 

mogelijkheid om zijn gedachtengoed omtrent geesteszieken te verspreiden en hun situatie 

concreet te veranderen.39   

 

1.3 Veranderingen in het wettelijke kader rond psychiatrische patiënten 
 

Ook de overheid werd steeds meer bereid om de situatie van geesteszieken te veranderen. Deze 

groeiende overheidsinteresse uitte zich in veranderingen in het wettelijk kader rond 

geesteszieken. Om deze veranderingen goed in kaart te kunnen brengen, moet ik even een 

zijsprong maken en terug gaan tot het Franse Bewind.  

 

1.3.1 Het wettelijke kader tijdens het Franse Bewind en de Hollandse Periode 

 

De grondslagen van het beleid met betrekking tot krankzinnigen dat tot ver in de negentiende 

eeuw werd gevoerd, zijn terug te voeren tot het jaar 1790. De wet van 16-24 augustus uit dat jaar 

stelde namelijk dat de lokale besturen verantwoordelijk waren voor de problemen die werden 

veroorzaakt door krankzinnigen. De gemeentelijke overheden kregen door deze wet de macht om 

een krankzinnige onmiddellijk te laten interneren. Dit hield echter niet in dat de geesteszieke 

permanent werd opgesloten. De gerechtelijke onbekwaamheidsverklaring werd samen met de 

procedure om een geesteszieke onder curatele te plaatsen opgenomen in de Code Civil. Hierbij 

werd de geesteszieke het beheer van en de beschikking over zijn goederen ontnomen. Het 

initiatief om deze procedure op te starten lag bij de partner of een familielid. Bovendien werd de 

geesteszieke juridisch als minderjarige beschouwd. Hierdoor was de familie verplicht om een 

 
38 Eduard Van Staeyen, “Guislain en de ‘traitement moral’,” in Geen rede mee te rijmen. Geschiedenis van de 

psychiatrie, eds. Museum Dr. Guislain (Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2012), 61. 
39 Gie van den Berghe, “Van “aliéné” tot “outsider”. De geboorte van de psychiatrie en Joseph Guislain,” Ons 

Erfdeel, nr. 1 (2013), 71-9. 
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voogd en een toeziend voogd aan te stellen. De Code Civil bevatte slechts één artikel die de goede 

opvang van krankzinnigen moest garanderen, namelijk Artikel 510. Dit artikel bepaalde dat de 

inkomsten van goederen en bezittingen van de geesteszieke dienden gebruikt te worden voor het 

verbeteren van zijn lot en het bespoedigen van zijn genezing. Deze wetgeving bleef tot 1850 van 

kracht.40 

Tijdens de Hollandse Periode werden de mogelijkheden tot de opsluiting van geesteszieken 

versoepeld. Het Koninklijk Besluit van 23 februari 1815 gaf de Rechtbanken van Eerste Aanleg de 

bevoegdheid om op verzoek van een naaste verwant of van de Procureur des Konings een persoon 

waarvan er werd vermoed dat hij geestesziek was zonder verdere procedure gedurende de 

periode van één jaar op te sluiten. Deze opsluiting kon jaarlijks verlengd worden na uitspraak van 

de rechtbank. Ondanks het feit dat het Hollandse bewind pogingen ondernam om de situatie van 

de krankzinnige te verbeteren, zijn er geen ingrijpende veranderingen in het juridisch en 

administratief kader van de krankzinnigenzorg vast te stellen. Er werden wel verschillende 

hervormingsplannen geformuleerd.41 Zo werd er in het Koninklijk Besluit van 1818 gepleit voor 

voldoende instellingen om alle behoeftige geesteszieken te kunnen opvangen, voor sluiting van 

de instellingen die niet aan de primaire eisen voldeden inzake huisvesting en voor de nodige 

vernieuwingen. Bovendien werd voorgesteld om alle instellingen te laten controleren door een 

speciale commissie onder bevoegdheid van de overheid. Daarnaast werd er geopperd dat de 

onderhouds- en behandelingskosten van behoeftige geesteszieken zouden moeten worden 

betaald door het weldadigheidsbureau van de gemeente vanwaar de persoon afkomstig was.42  

Omwille van diverse redenen werd er met deze hervormingsplannen niets gedaan. Naast onwil 

was de slechte situatie waarin de staatsfinanciën zich onder Willem I bevonden de 

doorslaggevende factor. Bovendien werd het volledige netwerk van tuchthuizen, armenhuizen, 

weeshuizen en krankzinnigeninstellingen beheerd door kerkelijke en stedelijke organisaties. Het 

bureaucratisch apparaat van de centrale overheid, dat pas recent tot stand was gekomen, had nog 

niet de macht om het bewind over deze instellingen naar zich toe te trekken en onder het centraal 

beleid te brengen. De overheid moest opkomen tegen een systeem dat al meer dan twee eeuwen 

functioneerde, maar had zelf geen traditie waar het kon op terugvallen. Ondanks het feit dat het 

niet is gelukt om de krankzinnigenzorg te hervormen, is het Koninklijk Besluit toch van belang 

geweest. In het voorstel staat, voor het eerst sinds 1790, dat de belangrijkste doelstelling van de 

instelling de genezing van de geesteszieke was.43 Er kan worden gesteld dat de periode van het 

Hollandse Bewind als het ware kan worden beschouwd als een incubatietijd voor verschillende 

hervormingsvoorstellen.44  

 

 
40 Veerle Descheerder, “Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg: theoretische, juridische en 

organisatorische aspecten. Casus Gent (1807-1950)” (masterproef, Universiteit Gent, 1998), 78-80. 
41 Jef Demolder en Bart Pattyn, “Het ontstaan van de psychiatrie in België,” in Godsdienst en gezag: de 

ontstaansgeschiedenis van de psychiatrie in België als paradigma, eds. Patrick Vandermeersch (Leuven: Acco, 

1984), 153-6. 
42 Situation des établissements d'aliénés du Royaume, années 1866-1871. Dixième rapport de la commission 

permanente d'inspection des établissements d'aliénés. Brussel, 1872, 2-3.  
43 Descheerder, “Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg,” 78-83. 
44 Godderis, “De geesteszieken: nieuwe inzichten en instellingenzorg,” 66.  
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1.3.2 De eerste krankzinnigenwet 

 
Bij de oprichting van België werd het Koninklijk Besluit van 23 februari 1815 onmiddellijk 

afgeschaft. Het werd namelijk gezien als een inbreuk op de persoonlijke vrijheid. Er werd 

teruggegrepen naar de regelgeving die gold onder het Franse Bewind. Deze wetgeving werd 

uiteindelijk in 1836 vervangen door de gemeentewet. Artikel 31 van deze wet verplichtte de 

gemeenten om te participeren in de kosten van de verzorging en het onderhoud van onder meer 

geesteszieken. Wanneer bleek dat een gemeente niet voldoende middelen had, kon er een  beroep 

worden gedaan op de provincie of op de staatskas. In ruil voor de financiële steun werden de 

instellingen verplicht om verpleging te bieden aan de geesteszieken.45 Artikel 95 van de 

gemeentewetwet stelde vervolgens dat:  

“Het college van burgemeester en schepenen is belast met het vermijden of 

herstellen van kwalijke gebeurtenissen die veroorzaakt worden door in vrijheid 

gelaten krankzinnigen. Indien de nood bestaat deze onder te brengen in een 

hospice, kliniek of huis van bewaring, moet hierin voorzien worden door het 

gemeentebestuur, dat binnen de drie dagen hierover aan de vrederechter of de 

procureur des konings moet berichten."46 

Door deze wet werd de opname van een geesteszieke vaak zo lang mogelijk uitgesteld om zo de 

hoge onderhoudskosten te vermijden. Dit zorgde er mede voor dat er gedurende de negentiende 

eeuw slechts traag een goed krankzinnigenbeleid werd uitgebouwd.47 

Vanaf 1838 liet Guislain zijn invloed gelden. In zijn rapport Exposé sur l'état actuel des aliénés en 

Belgique wees hij, net zoals Ducpétiaux in 1832, op de erbarmelijke toestanden waarin 

geesteszieken waren opgenomen.48 De minister van Justitie was niet doof voor deze aanklacht en 

greep in. Het ministerie richtte in 1841 een nationale onderzoekscommissie op, genaamd La 

commission supérieure d'inspection des établissements d'aliénés, die bestond uit elf leden. Naast 

medici zetelde er ook een volksvertegenwoordiger, een provincieraadslid, een 

gevangenisinspecteur en een architect in de commissie. Hun doel was om de toestand in de 

gestichten te onderzoeken en voorstellen te formuleren om de situatie ter verbeteren.49 Het 

uiteindelijke verslag van de commissie werd in 1842 ingediend en het beschreef de schrijnende 

toestanden in de instellingen. Het land telde op dat ogenblik 37 instellingen, waarvan 23 

particuliere en 14 die waren ingericht door openbare instanties. Er verbleven op dat moment 

2774 patiënten in deze gestichten.50 Het rapport lag aan de basis voor de eerste krankzinnigenwet 

of la loi sur Ie régime des aliénés van 1850. 

 
45 Descheerder, “Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg,” 81-3. 
46 Demolder en Pattyn, “Het ontstaan van de psychiatrie in België,” 153-4. 
47 Katrien Boone, “De Zusters van Liefde van Jezus en Maria en het eerste asiel in België voor zwakzinnige 

meisjes: Sint-Benedictus te Lokeren (1887-1921)” (masterproef, Universiteit Gent, 2002), 38. 
48 Guislain, Jozef. Exposé sur l'état actuel des aliénés en Belgique, et notamment dans la province de la Flandre-

Orientale, avec l'indication des moyens propres à améliorer leur sort. Gent: F. en E. Gyselynck, 1838. 
49 Descheerder, “Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg,” 87. 
50 Rapport de la Commission chargée par Mr. le ministre de la Justice de proposer un plan pour l’amélioration 

de la condition des aliénés en Belgique et la réforme des établissements qui leur sont consacrés. Brussel, 1842, 

132. 

 



22 
 

Deze krankzinnigenwet kan in twee grote delen worden opgedeeld. Enerzijds werd de 

collocatieprocedure vastgelegd. Opsluiting zonder de toelating van de overheid werd onmogelijk. 

Nagenoeg elke aanvraag diende vergezeld te worden van een medisch attest van een vijf dagen 

durende observatieperiode. Dit attest mocht niet langer dan vijftien dagen oud zijn en moest 

worden opgesteld door een arts die niet was verbonden aan de instelling en moest worden 

afgeleverd aan de Procureur des Konings van het arrondissement waar de instelling gelegen was. 

Hiermee besliste de overheid dus de jurist buitenspel te zetten en de arts een centrale rol te 

verlenen.51 Anderzijds was er het plan tot het hervormen van de krankzinnigeninstellingen. 

Hierbij lag de klemtoon hoofdzakelijk op de verzorging van de geesteszieke en de bescherming 

van zijn persoonlijke vrijheid en eigendom.52 De wet verplichtte elke instelling om een eigen 

organiek reglement op te stellen. De twee Gentse gestichten die afhankelijk waren van de 

Commissie Der Burgerlijke Godshuizen, het Guislaininstituut en het Sint-Jozefshuis, hadden er een 

sinds december 1850. Dit reglement werd in 1851 in het Nederlands en het Frans gepubliceerd 

en diende als voorbeeld voor alle andere instellingen. In mei 1851 werd een algemeen organiek 

regelement goedgekeurd, dat gold voor alle krankzinnigeninstellingen in België.  

In dit reglement werd er onder meer geëist dat gestichten die meer dan vijftig krankzinnigen 

opnamen, een strikte scheiding moesten maken tussen rustige, onrustige en gevaarlijke, 

onzindelijk en idiote en herstellende geesteszieken.53 Daarnaast werd er vastgelegd dat er 

minstens één isoleercel voor tien krankzinnigen moest zijn. Ook het gebruik van dwangmiddelen 

werd gereglementeerd. Het gebruik van ijzeren boeien werd uitdrukkelijk verboden. Andere 

dwangmiddelen mochten nog worden gebruikt, maar enkel om de orde en veiligheid te bewaren 

en enkel op een manier die de patiënt geen onrust bezorgde.54 

Om de vooropgestelde hervormingen te kunnen overzien, werd er een uitgebreid 

inspectiesysteem geïnstalleerd. De burgemeester van de stad waar de instelling was gevestigd, 

diende deze om de zes maanden te bezoeken. Ook de procureur van het arrondissement en de 

gouverneur moesten de instelling jaarlijks bezoeken. Daarnaast werd op nationaal vlak een 

speciale inspectiecommissie, namelijk La commission permanente d'inspection des établissements 

d'aliénés, opgericht. Deze commissie bracht jaarlijks verslag uit aan de minister van Justitie over 

de toestand in de krankzinnigengestichten en deed aanbevelingen om mogelijke veranderingen 

door te voeren.55  

Door deze krankzinnigenwet is er in België een coherente wetgeving tot stand gekomen die een 

belangrijke bijdrage leverde voor de verbetering van het lot van geesteszieken. Toch kampte de 

wet met enkele tekortkomingen. Ondanks het feit dat de tarieven van vervoerskosten en het 

onderhoudsbedrag per dag voor behoeftige krankzinnigen werden vastgelegd, bleef de gemeente 

hiervoor opdraaien waardoor een opname zo lang mogelijk werd uitgesteld.56 Daarnaast was er 

 
51 Goedele Hermans, “Krankzinnigenzorg in België (1850-1900): collocatie en dwang,” Studium: Tijdschrift 

voor Wetenschaps- en Universiteits-geschiedenis 5, nr. 4 (2013): 194. 
52 Demolder en Pattyn, “Het ontstaan van de psychiatrie in België,” 153-4 
53 aliénés paisibles (rustig), aliénés agités et furieux (onrustig en gevaarlijk), aliénés malpropres et idiots 

(onzindelijk en idioot) en aliénés convalescents (herstellend). 
54 Goedele Hermans, “Collocatie en dwang. Krankzinnigenzorg in België (1850-1900)” (masterproef 

Katholieke Universiteit Leuven, 2010), 48-9. 
55 Hermans, “Collocatie en dwang,” 48. 
56 Descheerder, “Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg,” 89. 
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nergens in de wettekst sprake van enige provinciale of nationale centralisatie. In het rapport van 

de permanente onderzoekscommissie uit 1853 werd onder meer aangeklaagd dat de instellingen 

te ongelijk over het land waren verspreid. Bovendien kwam er kritiek op de bevoegdheid en de 

positie van de geneesheer. In theorie kreeg hij de leiding over de te volgen behandelingen, de 

hygiëne en de discipline in de instelling. In de praktijk bleek al vlug dat de geneesheer afhankelijk 

was van de gestichtsdirecteur. Deze benoemde, betaalde en ontsloeg namelijk de gestichtsarts 

naar eigen goeddunken. De arts had dus niet de invloed die de belangrijkheid van zijn functie 

vereiste.57 Daarnaast werd ook aangeklaagd dat krankzinnigen, ondanks de krankzinnigenwet, bij 

gebrek aan voorlopige asielen nog steeds werden gecolloqueerd in arresthuizen. De commissie 

bleef gedurende het volgende decennia geregeld rapporten publiceren. Deze rapporten leidden 

uiteindelijk tot de herziening van de wet in 1873.58  

 

1.3.3 De tweede krankzinnigenwet en de oprichting van het Gemeentefonds 

 
De tweede krankzinnigenwet van 1873 probeerde tekortkomingen uit de eerste 

krankzinnigenwet weg te werken, zonder haar fundamenten te ondergraven. Zo werd er onder 

meer geprobeerd om de gestichtsartsen tegemoet te komen. De ondergeschikte positie van de 

gestichtsarts ten opzichte van de directeur van de instelling had voor heel wat wrevel gezorgd. Na 

de wetsaanpassing van 1873 werd de gestichtsarts niet langer door de directeur van het gesticht 

aangesteld, maar rechtstreeks door de minister van Justitie. Op deze manier kon de arts zijn 

onafhankelijkheid ten opzichte van de gestichtsdirectie beter bewaren.59 Daarnaast werden 

aanpassingen ingevoerd naar aanleiding van de gebrekkige uitvoering van overheidscontroles. 

Vanaf 1873 moest zowel de directeur van de instelling als het inspectiecomité een jaarlijks 

rapport over de algemene werking van de instelling naar het ministerie sturen. Hierdoor werd de 

controle op de instellingen verdubbeld. Vervolgens is er in de wetsaanpassing een duidelijke 

tendens naar een grotere overheidsinmenging merkbaar. Door een wijziging in de wet kon de 

overheid telkens wanneer ze het nodig achtte nieuwe instellingen inrichten. Door de grote onwil 

om deze zware financiële lasten volledig te dragen, bleef het privé-initiatief echter gewaarborgd.60 

In het verlengde van deze wetsaanpassingen besloot de overheid om de financiële lasten die de 

gemeenten droegen bij een verplichte opname te verlichten. In 1876 werd het Gemeentefonds 

opgericht. Dit was een gemeenschappelijke kas die drievierde van de kosten van een opname van 

behoeftige doven, blinden en krankzinnigen op zich nam. De overheid, de provincie en de 

gemeenten stortten een bedrag dat evenredig was aan hun bevolkingsaantal. Door de hoge 

financiële druk op de gemeentes te verlichten, hoopte men dat de gemeente zijn geesteszieke 

bewoners sneller zou doen opnemen.61  

 

 
57 Hermans, “Krankzinnigenzorg in België,” 198.; Descheerder, “Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg,” 89. 
58 Demolder en Pattyn, “Het ontstaan van de psychiatrie in België,” 184-5. 
59 Hermans, “Krankzinnigenzorg in België,” 198.  
60 Descheerder, “Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg,” 90. 
61 Godderis, “De geesteszieken: nieuwe inzichten en instellingenzorg,” 68.  
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1.4 Situatie op het einde van de negentiende eeuw  

 
Om te kunnen uitmaken of al deze wetsveranderingen en hervormingen ook echt een verschil 

hebben gemaakt voor de krankzinnigen in de instellingen, zijn de driejaarlijkse rapporten van de 

permanente onderzoekscommissie zeer waardevol. Aan de hand van deze inspectieverslagen, 

waarvan enkele al eerder aan bod zijn gekomen, is het namelijk mogelijk om een goed beeld te 

krijgen over de evolutie van de psychiatrie tijdens de negentiende eeuw. Het eerste rapport van 

de permanente onderzoekscommissie dateert uit 1853. Aanvankelijk werd de situatie in de 

gestichten gedetailleerd beschreven. Na 1860 verschenen de rapporten echter steeds minder 

stipt. Dit is voornamelijk te wijten aan het wegvallen en het niet vervangen van verschillende 

leden van de commissie. Na de oprichting van het gemeentefonds werden er nog drie rapporten 

gepubliceerd. Tegen het laatste rapport, daterende uit 1913, stelde de commissie niet veel meer 

voor. Het beschreef namelijk de situatie in de gestichten over een tijdspanne van negentien jaar 

in amper 65 pagina’s met louter statistische overzichten. Dit staat in schril contrast met de eerste 

rapporten die 400 pagina’s telden.62 

In het tiende rapport, dat de periode 1866 tot en met 1872 beslaat, wordt gesteld dat er geen 

enkele andere openbare dienst een gunstigere en radicalere transformatie heeft ondergaan dan 

deze van de krankzinnigeninstellingen. Volgend citaat uit het rapport is hiervan een illustratie.  

“L'examen rétrospectif qui précède établit, croyons-nous, que, sous l'empire de la 

loi du 18 juin 1850, le sort des aliénés a subi une transformation complète; que les 

asiles se sont généralement améliorés dans des conditions inespérées, sans que les 

caisses publiques aient eu de grands sacrifices à s'imposer, et que, de mauvaises 

prisons qu'ils étaient, pour la plupart, ils peuvent et doivent actuellement être 

considérés comme de véritables institutions de bienfaisance.”63 

Het elfde rapport, dat handelt over de periode 1874 tot en met 1876, bevestigt dit citaat. 

Daarbovenop wordt er meer in detail beschreven welke hervormingen zowel de morele als 

materiële situatie voor de krankzinnigen hebben veranderd. In onderstaand citaat worden enkele 

belangrijke veranderingen uitgelicht.  

“Une nourriture insuffisante et malsaine aux vêtements malpropres et déguenillés, 

au coucher que ne se distinguait guère de celui de bétail et qui constiuait [sic]alors 

la situation normale de la généralité des asiles où, sous prétexte de traitement, on 

exploitait les aliénés, a succédé un régime convenable et approprié aux besoins des 

malades. Les moyens de coercition, chaines, fers, entraves de toute nature, dont on 

se servait d'une manière permanente et dont l’emploi était abandonné à des 

gardiens grossiers qui les appliquaient selon leur bon plaisir, ont été remplacés par 

un traitement doux et humain. […] On obtient bien plus surement de lui le calme et 

l'obéissance par la bienveillance que par la contrainte et la violence. Aussi constate-

t-on que, depuis la mise en pratique de ce système, les asiles sont notablement 

améliorés sous le rapport du calme et tranquillité. Les cellules qui formaient 

généralement le logement des aliénés, ont presque entièrement disparu et ont été 

remplacées par des salles de réunion, des dortoirs dont les conditions hygiéniques 

 
62 Descheerder, “Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg,” 56. 
63 Situation des établissements d'aliénés du Royaume, années 1866 à 1871. Dixième rapport de la commission 

permanente d'inspection des établissements d'aliénés. Brussel, 1872, 19. 
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ne laissent rien à désirer. Les malades y vivent en commun, au lieu d'être isolés 

comme ils l'étaient autrefois. […] En un mot, grâce aux améliorations qui ont été 

apportées dans le service de cette triste catégorie des malades, les locaux qui leur 

sont affectés n’offrent plus à l’œil du visiteur, le déplorable aspect qu’ils présentaient 

naguère. Ils se trouvent aujourd’hui dans les mêmes conditions que les autres 

quartiers.”64  

Ondanks het aangepast wettelijk kader rond geestesziekten, de algemene verbetering in de 

situatie van de geesteszieken en het optimisme dat ze konden worden genezen, deed er zich een 

opmerkelijke trend voor tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw. Door de grote toename 

van het aantal geesteszieken in de instellingen, die wordt geïllustreerd in tabel 1.1, en het groeiend 

geloof in de erfelijke en karakteristieke aard van krankzinnigheid, kwam de morele behandeling 

steeds meer op de achtergrond terecht. Wanneer de oorzaak van de krankzinnigheid van een 

patiënt werd toegeschreven aan erfelijke factoren, werd alle hoop op genezing opgegeven.65 

Hierdoor bevonden zich steeds meer ‘uitbehandelde’ patiënten in de instellingen. Dit waren 

geesteszieken die na één jaar behandeling nog geen vooruitgang hadden geboekt en die niet terug 

naar de samenleving konden worden gebracht. Daarnaast moet ook de toenemende 

levensstandaard in rekening worden gebracht. Ook de ongeneselijke zieken leefden langer, 

waardoor ze ook langer in de instellingen verbleven.66 Ondanks deze lage genezingscijfers bleef 

het krankzinnigengesticht als de ideale plaats beschouwd om geesteszieken op te sluiten.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Situation des établissements d'aliénés du Royaume, années 1874 à 1876. Onzième rapport de la commission 

permanente d'inspection des établissements d'aliénés. Brussel, 1878, 22-4. 
65 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel”, 30-1.  
66 Erwin Mortier, “Tussen ziektebeeld en wereldbeeld. Achtergronden bij de eerste decennia van de 

psychiatrie in onze gewesten,” in Met recht en rede: waanzin tussen wet en kabinet, eds. Patrick Allegaert, 

Annemie Cailliau en Erwin Mortier (Gent: Museum Dr. Guislain, 1997), 20-22. 
67 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,” 30-1. 
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Tabel 1.1: aantal opgenomen patiënten in België ten opzichte van het totale bevolkingsaantal, in 

N 

 

Jaartal Aantal 

opgenomen 

patiënten 

Bevolkingsaantal Verhouding aantal opgenomen 

patiënten t.o.v. het bevolkingsaantal 

1824 3763 3 738 872 1 op 993 

1842 2774 4 172 706 1 op 924  

1856 4278 4 529 460 1 op 1058 

1866 5612 4 827 833 1 op 860 

1876 7441 5 336 185 1 op 717 

1880 8163 5 520 009 1 op 676 

1890 10 777 6 069 321 1 op 563 

1900 16270 6 693 548 1 op 411 

 

Bron: Wim Van Waesberghe, “Het Belgische krankzinnigenbeleid in de XIXde eeuw,” Annales de la Société 

belge d’histoire des hôpitaux et de la santé publique 22, (1987): 83; Rapport de la Commission chargée par Mr. 

le ministre de la Justice de proposer un plan pour l’amélioration de la condition des aliénés en Belgique et la 

réforme des établissements qui leur sont consacrés. Brussel, 1842, 132.; Situation des établissements d'aliénés 

du Royaume, années 1883 à 1892. Treizième rapport de la commission permanente d'inspection des 

établissements d'aliénés. Brussel, 1894, 2. De volkstellingen in België sinds 1830. Stabel. België in cijfers, 

geraadpleegd op 25.07.2019. https://statbel.fgov.be.  
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Hoofdstuk 2 – Casus Gent: de onderzochte instellingen 
 
In deze verhandeling worden de psychiatrische patiënten uit de Gentse gestichten onder de loep 

genomen. De keuze voor de stad Gent werd beïnvloed door verschillende factoren. Zoals ik eerder 

beschreef, speelden de stad en belangrijke figuren zoals Triest en Guislain, een voortrekkersrol 

bij de hervormingen van het gestichtswezen in België tijdens de negentiende eeuw. Daarnaast zijn 

de gestichten uit de stad al meerdere malen het onderwerp geweest van diverse onderzoeken. 

Hierdoor is er een basis waarop kan worden teruggevallen.68 Bovendien kent de stad een lange en 

rijke traditie van dolhuizen en gestichten. In dit hoofdstuk wordt een overzicht geschetst van deze 

instellingen tijdens de negentiende eeuw. Daarna worden de instellingen die ik in deze 

verhandeling onderzocht meer in detail besproken, namelijk het Sint-Jozefshuis voor behoeftige 

vrouwen, het Maison de Santé voor betalende vrouwen, het Guislaininstituut voor behoeftige 

mannen en Het Strop voor betalende mannen.   

 

2.1 Gentse instellingen tijdens de negentiende eeuw  

 
Het oudste dolhuis van West-Europa was te vinden in Gent. Het Sint-Janshuis, ook Sint-Jan ten 

Dullen genoemd, bestond al vanaf 1181 en ving vanaf 1230 tot het einde van de achttiende eeuw 

een dertigtal gevaarlijke mannelijke en vrouwelijke krankzinnigen op.69 Vanaf 1656 werden 

minder gevaarlijke zieken, maar ook bedelaars en zwervers, vastgehouden in de kelders van het 

Gerard de Duivelsteen waar het Mannenweeshuys was gevestigd. In 1733 werden de gevangenen 

overgebracht naar het nieuw Rasphuis, waardoor er enkel nog krankzinnigen verbleven in het 

Gerard de Duivelsteen. Drieëntwintig jaar later, in 1756, werden de mannelijke krankzinnigen van 

de vrouwelijke gescheiden.70 De vrouwen verhuisden daarop naar het Vrouwenweeshuys dat 

sinds 1605 was gevestigd in de Korte Violettenlei aan de Zandpoort, die ook wel de Zottepoort 

werd genoemd. Dit godshuis bestond sinds de dertiende eeuw en was oorspronkelijk gevestigd 

op de hoek van de Burgstraat en Ramen. Tijdens de Franse Revolutie werd de naam van dit 

gesticht veranderd naar Hospice n°8. In 1808 veranderden de Zusters van Liefde bij hun aankomst 

in het gesticht de naam dan weer naar het Sint-Jozefshuis.71 In 1828 werden ook de mannelijke 

 
68 Een belangrijke studie hierbij is deze van Veronique Van den Abeele. Zij onderzocht het sociaalgeografisch 

profiel van de opgenomen krankzinnigen uit het Guislaininstituut en het Strop tussen 1857 en 1900. (Van 

den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel.”). Annelies De Samblanx bouwde verder op dit werk en maakte 

een profielanalyse van mannelijke patiënten uit de Gentse instelling Het Strop voor de periode 1840 tot 

1940. (De Samblanx, “In de ban van de psychiatrie.”). Veerle Deforce onderzocht de houding de houding van 

de psychiatrie ten opzichte van vrouwen die werden opgenomen in het Sint-Jozefshuis en het Maison de 

Santé tijdens de tweede helft van de 19de eeuw. (Deforce, “Vrouwen en krankzinnigheid.”). Vaast 

Vanoverschelde onderzocht de psychiatrische praktijken in het Sint-Jozefshuis en het Maison de Santé 

tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw. (Vanoverschelde, “Tot herstel der krankheid van mijn 

zwakke geest is nodig.”). Zowel Deforce als Vanoverschelde maakten in hun werk een beknopte 

profielanalyse van de onderzochte patiënten. 
69 Stockman, “Prof. dr. Joseph Guislain,” 172. 
70 Deforce, “Vrouwen en krankzinnigheid,” 25. 
71 Johan Demets, Het Sint-Jozefshuis te Gent en het Psychiatrisch Ziekenhuis te Melle. 175 jaar psychiatrische 

zorgverlening door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria (Melle: Psychiatrisch Ziekenhuis Caritas, 1983), 

2-3. 
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krankzinnigen weggehaald uit het Gerard de Duivelsteen. Deze werden tijdelijk opgevangen in het 

Alexianenklooster en verhuisden in 1857 naar het nieuw gebouwde Guislaininstituut. In het 

Rijksrapport van 1841 weerklonk de vraag echter om de gehoede geesteszieken te scheiden van 

de behoeftigen en deze in een aparte instelling te interneren. Als reactie werd in 1842 het Maison 

de Santé voor betalende vrouwen en Het Strop voor betalende mannen geopend.72  

Daarnaast bevonden zich in de stad nog een aantal kleinere gestichten. Zo werd er in het Groot 

Begijnhof van Sint-Elisabeth in 1674 een aparte afdeling opgericht waar gemiddeld tien 

krankzinnige begijnen verbleven. Ook in het Klein Begijnhof was er tussen 1834 en 1855 een 

tijdelijke afdeling voor krankzinnige begijnen. Vervolgens was er voor de Franse Tijd een gesticht 

voor voornamelijk welstellende krankzinnige mannen, namelijk de kleinschalige instelling van de 

Broeders Alexianen in het vroegere Sint-Amandusinstituut aan de Oude Houtlei. Dit gesticht 

verdween echter door de opheffing van de Alexianenorde in 1789.73 Vervolgens wordt er in Notice 

historique sur les établissements d'aliénés à Gand tussen 1815 en 1830 melding gemaakt van een 

gesticht in Ramen voor krankzinnige mannen.74 In 1844 werd daarenboven een private instelling 

voor geesteszieke mannen geopend in het vroegere Karthuizerklooster op het huidige 

Fratersplein. Het gesticht was in handen van de Broeders van Sint-Jan de Deo, een derde 

congregatie die werd opgericht door Triest in 1824. Dit bleef gedurende de negentiende eeuw een 

kleine instelling.75 Er moet echter worden opgemerkt dat tijdens de eerste helft van de 

negentiende eeuw niet alle krankzinnigen werden opgesloten in één van deze gestichten. Naar 

alle waarschijnlijkheid waren er nog verschillende geesteszieken opgesloten in de gevangenis of 

werden ze ondergebracht in een godshuis voor oude mannen en vrouwen.76   

 

2.1.1 Het Sint-Jozefshuis  

 
Bij aanvang van de negentiende eeuw had het vrouwengesticht te Gent de naam ‘Hospice n°8’. De 

instelling werd toen volledig door leken bestuurd. Aan het hoofd van de instelling stond een 

zogenaamde ‘weezenmeester’ die toezicht hield over de opgenomen krankzinnigen. Dit was een 

erfelijke functie. De wezenmeester kreeg van het stadsbestuur een bedrag waarmee hij deze 

moest onderhouden. Deze krankzinnigen stonden namelijk niet zelf in voor de betaling van hun 

verblijf. Dit werd betaald door de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. Dit was 0,72 Belgische 

frank per patiënt per dag.77 Wat de wezenmeester overhield na uitgaven voor voeding, personeel 

en huisvesting, was winst. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de kwaliteit van de opvang van 

de geesteszieken beneden alle peil was. In 1808 kon Triest de Commissie van Burgerlijke 

Godshuizen, waar hij zelf lid van was, overtuigen om de verantwoordelijkheid over de 

krankzinnige vrouwen van het Hospice n°8 over te laten aan zijn Zusters van Liefde. De 

doorslaggevende argumenten voor deze overname waren het feit dat geesteszieke vrouwen door 

mannen werden verzorgd en dat het godshuis zich in een te vervuilde toestand bevond. De intrek 

 
72 Stockman, “Prof. dr. Joseph Guislain,” 172. 
73 Jozef Guislain, Notice historique sur les établissements d'aliénés à Gand (Bruxelles: Hayez, 1856), 24. 
74 Jozef Guislain, Notice historique sur les établissements d'aliénés à Gand (Bruxelles: Hayez, 1856), 27. 
75 Deforce, “Vrouwen en krankzinnigheid,” 28-30. 
76 Deforce, “Vrouwen en krankzinnigheid,” 30. 
77 Deze prijs schommelde door de jaren heen tussen 0,68 Belgische frank en 1,05 Belgische frank per patiënt 

per dag. Jozef Guislain, Notice historique sur les établissements d'aliénés à Gand (Bruxelles: Hayez, 1856), 21. 
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van de Zusters heeft dan ook een grote ommekeer betekend. Bij hun intrede was het gesticht 

volledig verwaarloosd en de krankzinnige vrouwen zelf zaten volledig onder het ongedierte. De 

eerste dagen na hun aankomst waren ze dan ook voornamelijk in de weer met het wassen van de 

zieken, het knippen van hun haren, het zorgen voor propere kledij en slaapplaatsen.78  

Onder leiding van de Zusters van Liefde breidde de instelling, die vanaf dan het Sint-Jozefshuis 

heette, zich vlug uit. Bij hun aankomst in 1808 troffen de zusters een tachtigtal patiënten aan. In 

1818 waren dit al 120 patiënten en in 1828 verbleven er 190 patiënten in het gesticht.79 

Verbouwings- en vernieuwingswerken aan het oude gesticht drongen zich op. In 1826 werd dat 

vervangen door nieuwe gebouwen en ook de toiletten werden aangepakt. Negen jaar later werden 

er onder meer spreekkamers, een keuken, een slaapzaal, een refter voor de zusters en een kapel 

gebouwd. In de regel viel het onderhoud van het Sint-Jozefshuis ten laste van de commissie van 

burgerlijke godshuizen. Die werd echter niet altijd strikt nageleefd. Het was namelijk de orde van 

de Zusters van Liefde die deze verbouwingswerken bekostigde.80 

Toch konden niet alle problemen met deze werken worden opgelost. In 1842 verscheen het 

Rapport de la Commission chargée par Mr. le ministre de la Justice de proposer un plan pour 

l’amélioration de la condition des aliénés en Belgique et la réforme des établissements qui leur sont 

consacrés waarin wordt gesteld dat de instelling te veel werd blootgesteld aan stadsgeluid en dat 

er geen verdere uitbreiding mogelijk was. Bovendien lieten de isoleercellen te wensen over en 

was het gebouw niet geschikt om de zieken in aparte groepen onder te verdelen. Desondanks bleef 

het aantal opgenomen vrouwen stijgen. In 1856 werd het maximum aantal patiënten verhoogd 

tot 270. Toch bleef de instelling kampen met een overbevolkingsprobleem. Mede door deze 

problemen en een jarenlange discussie tussen de stad Gent en de Commissie van Burgerlijke 

Godhuizen over de huurprijs en de onderhoudskosten van de instelling, besloot de overste van de 

Zusters in 1904 om een nieuw terrein in Melle aan te kopen om daar een nieuwe instelling te 

bouwen. Die werd gebouwd volgens het paviljoensysteem, naar Nederlands en Duits voorbeeld. 

Het gesticht besloeg 16 hectare en bestond uit diverse afzonderlijke gebouwen. In de loop van 

1908 verhuisden de 492 patiënten naar de nieuwe instelling, die de naam Caritas kreeg.81  

 

2.1.2 Maison de Santé  

 
In het Rapport de la Commission chargée par Mr. le ministre de la Justice de proposer un plan pour 

l’amélioration de la condition des aliénés en Belgique et la réforme des établissements qui leur sont 

consacrés uit 1842 weerklonk sterk de vraag om welgestelde geesteszieken te scheiden van 

behoeftige geesteszieken en deze in aparte instellingen op te nemen. Enkel in dit soort instellingen 

konden welgestelden de verzorging krijgen die in overeenstemming was met hun 

maatschappelijke positie.82 Als reactie hierop werd in datzelfde jaar het Maison de Santé opgericht 

 
78 Vanoverschelde, “Tot herstel der krankheid van mijn zwakke geest is nodig,” 81-3. 
79 Leeman, “De Zusters van Liefde,” 10. 
80 Vanoverschelde, “Tot herstel der krankheid van mijn zwakke geest,” 89-90; Deforce, “Vrouwen en 

krankzinnigheid,” 32. 
81 Johan Demets, “De bouw van Caritas,” in Terug naar de toekomst. 100 jaar Psychiatrisch Centrum Caritas, 

200 jaar psychiatrische zorg door de Zusters van Liefde van J.M., eds. Zusters van de Liefde M.J. (Melle: 

Psychiatrisch Centrum Caritas vzw, 2008), 35. 
82 Rapport de la Commission chargée par Mr. le ministre de la Justice de proposer un plan pour l’amélioration 

de la condition des aliénés en Belgique et la réforme des établissements qui leur sont consacrés. Brussel, 1842. 
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in de Bestormstraat te Gent. Dit werd mogelijk gemaakt door verschillende panden die aan het 

Sint-Jozefshuis paalden om te bouwen tot een verblijf voor gegoede geesteszieke vrouwen. Zowel 

het gebouw, de aankleding ervan, het logement van de vrouwen en de voeding die ze kregen, 

waren aangepast aan de rijkere klasse die de patiëntengroep vormde.  

Toch waren er ook in deze instelling nog sociale verschillen te merken. Er werd namelijk een 

onderscheid gemaakt tussen vier verschillende klassen. De dames van de eerste klasse kregen 

voor het jaarlijkse kostgeld van 1096,82 Belgische frank een gemeubelde kamer met schouw. De 

tweede klasse kreeg ook een eigen kamer zonder schouw en betaalden daar jaarlijks 835,43 

Belgische frank voor. Deze twee groepen aten samen en kregen een beter menu dan de andere 

vrouwen. De zieken van derde klasse deelden per twee een kamer voor de prijs van 583,53 

Belgische frank per jaar en de patiëntes van vierde klas sliepen samen op een slaapzaal tegen een 

jaarlijks bedrag van 457,66 Belgische frank. Deze twee groepen aten ook samen. Deze prijzen 

waren inclusief de honoraria van de gestichtsarts. Geneesmiddelen, wijn en koffie zaten niet in de 

prijs inbegrepen.83 In 1842 verdiende een handarbeider 1,4 Belgische frank per dag.84 Dit 

betekent dat een handarbeider 783 daglonen nodig had om een jaar een kamer te kunnen 

bekostigen uit de eerste klasse van het Maison de Santé.  

Bij de opening van deze nieuwe instelling was er plaats voorzien voor 30 vrouwen die zelf 

instonden voor de kosten van hun verblijf. Maar net zoals het Sint-Jozefshuis botste het Maison de 

Santé al snel op haar limieten, waardoor er regelmatig uitbreidingswerken plaatsvonden. Twintig 

jaar na de opening van het gesticht werden er al 80 betalende vrouwen opgenomen. Uiteindelijk 

verhuisde het Maison de Santé samen met het Sint-Jozefshuis in 1908 naar het nieuwe 

instellingencomplex van Caritas te Melle. Op dat moment verbleven er 157 gehoede vrouwen in 

het gesticht.85  

 

2.1.3 Het Guislaininstituut 

 

In 1828 worden de circa 120 krankzinnigen die verbleven in het Gerard de Duivelsteen onder 

impuls van Triest en Guislain overgeplaatst en ondergebracht in het beter aangepaste 

Alexianenklooster, waar tot 1795 voornamelijk gegoede krankzinnigen werden verzorgd door de 

Broeders. Als snel bleek dat ook dit gebouw niet voldeed aan de verwachtingen. Guislain besloot 

om actie te ondernemen en bezocht talrijke instellingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, 

Engeland, Zwitserland en Italië en bestudeerde er de situatie van de krankzinnigen.86  

Na jarenlange discussies besloot het stadsbestuur van Gent in november 1851 om ter vervanging 

van het Alexianenklooster een nieuwe instelling te bouwen voor mannelijke geesteszieken.87 

 
83 Kaat Leeman, “Eeuwig hetzelfde,” Erfgoedhuis Zusters van Liefde van Jozef en Maria, 17-8.; Demets, Het 

Sint-Jozefshuis te Gent,, 14. 
84 Chris Vandenbroeke, “Werkinstrumenten bij een historisch en sociaal-economische synthese, 14de-20ste 

eeuw,” in Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden: verzamelde studies van Prof. Dr. Chris 

Vandenbroeke, eds. Isabelle Devos en Thijs Lambrecht (Gent: Academia Press, 2004), 169. 
85 Demets, Het Sint-Jozefshuis te Gent, 9-10.; Leeman, “De Zusters van Liefde,” 13. 
86 René Stockman, “Prof. dr. Joseph Guislain,” 178. 
87 Stockman, René. “Het leven binnen de muren van het Guislaininstituut,” Ghendtsche Tydinghen 19, nr. 1, 

(1990): 58. 

 



31 
 

Guislain ontwierp het gebouw in samenwerking met stadsarchitect Adolphe Pauli.88 In Guislains 

visie was de rol van de architect echter ondergeschikt aan deze van de gestichtsarts. Enkel een 

arts met kennis van de morele behandeling was in staat om een instelling te ontwerpen die hierbij 

aansloot.89 Voor Guislain moest de architectuur van het nieuwe gebouw namelijk een 

veruitwendiging zijn van zijn visie op de behandelingswijze van de krankzinnigen. De nieuwe 

instelling moest worden gebouwd in een rustige omgeving buiten de stad. Er werd gekozen voor 

de landelijke wijk ten noorden van de Brugse poortwijk die eigendom was van de Commissie der 

Godshuizen. Daarnaast hechtte Guislain veel belang aan de ruimten waarin de patiënten werden 

opgenomen. Bij het ontwerpen van het gebouw voorzag Guislain een strikte indeling met één 

afdeling per ziekte en geneesbaarheid. Iedere afdeling bevatte een hospitaal voor de behandeling, 

een tehuis voor ongeneeslijken, een huis voor morele en fysieke opvoeding, een lagere school, 

ateliers voor handenarbeid en een isolatieplaats voor zieken.90 Bovendien werd elke verwijzing 

naar opsluiting of gevangenis vermeden. Als dit toch niet anders kon, moesten deze elementen 

aan het oog worden onttrokken. Al deze elementen sloten volledig aan bij zijn visie van de morele 

behandeling waarin de opname in de instelling als belangrijke therapeutische factor werd 

beschouwd.91  

Na de opening in 1857 bleef de nieuwe instelling verder uitbreiden. In 1866 werden verschillende 

ateliers, zoals een schrijnwerkerij, een smidse, een kleermakersatelier, een weverij, een 

schoenmakerij, een kledingmagazijn, een matrassenmakerij en een magazijn, bijgebouwd rondom 

de verschillende afdelingen en werd er in 1875 een nieuwe afdeling voor onzindelijken gebouwd. 

Er moet echter worden opgemerkt dat niet enkel het gesticht evolueerde, maar ook de stad. Toen 

de instelling in 1857 de deuren opende, lag het in een relatief onbebouwde omgeving. Tijdens de 

tweede helft van de negentiende eeuw steeg de bebouwde oppervlakte sterk, vooral in het 

noordelijk deel van de stad waar de instelling was gelegen. Tegen de eeuwwisseling was er geen 

sprake meer van een rustgevende omgeving, maar werd het landschapsbeeld gedomineerd door 

werkluiwijken, cités, beluiken en noodwoningen met een hoge bevolkingsdichtheid ten gevolge 

van de nabijgelegen industrie- en havenwijk.92  

Deze instelling kan worden beschouwd als het eerste echte krankzinnigengesticht in België en 

gold bijgevolg als gevolg als modelinrichting voor andere gestichten. Bij de opening van het 

nieuwe gebouw verbleven er 294 krankzinnigen in het gesticht. De onderhoudsprijs van de 

behoeftige patiënten werd toen vastgesteld op 0,72 Belgische frank per dag. Het aantal 

krankzinnigen bleef tijdens tweede helft van de negentiende eeuw stijgen. Het nieuw gebouwde 

gesticht zat al snel aan de grens van zijn capaciteit. Bij de eeuwwisseling verbleven er 520 

 
88 N.N., “Ons belangrijkste museumstuk,” Museum dr. Guislain, geraadpleegd 30.04.2019, 

http://www.museumdrguislain.be. 
89 Veronique Deblon, “Constructing the illusion of freedom: architecture and psychiatry in nineteenth-

century Belgium,” Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 47, nr. 4, 2017, 94. 
90 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,” 47-8. 
91 Eddy Muyllaert, “’Médecin par état, architecte par goût.’ Jozef Guislain en de architectuur,” in Geen rede 

mee te rijmen. Geschiedenis van de psychiatrie, eds. Museum Dr. Guislain (Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2012), 66-

8.; Agentschap ontroerend erfgoed, “Erfgoedobject Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain,” Inventaris 

onroerend erfgoed, geraadpleegd 30.04.2019, https://inventaris.onroerenderfgoed.be.  
92 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,” 46. 
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patiënten in de instelling tegen een onderhoudsprijs van 1,25 Belgische frank per dag.93  

 

2.1.4 Het Strop 

 

In 1840 kochten de Broeders van Liefde een aantal landerijen aan net buiten de Heuvelpoort. 

Daarnaast werd in oktober 1841 ook het hotelpension Het Strop aangekocht dat was gelegen 

tussen de Stropstraat, de Sint-Juliaanstraat, de Stropkaai en de Lentstraat. De naam ‘Het Strop’ 

verwees naar een zeventiende-eeuws lusthof, pension-hotel of een herberg die op deze plaats 

gelegen was. In dit pand was er een inrichting gevestigd die diensten verleende voor de 

afspanning van paarden. Deze ingespannen paarden werden aan de Schelde ter hoogte van de 

Sint-Lievenspoort gebruikt om schepen door de moeilijke bocht, het strop, te trekken.94 Deze 

aankopen werden door de Broeders voltrokken om het overbevolkte Alexianenklooster te kunnen 

uitbreiden. Maar, zoals eerder beschreven, werd er in het Rapport de la Commission chargée par 

Mr. le ministre de la Justice de proposer un plan pour l’amélioration de la condition des aliénés en 

Belgique et la réforme des établissements qui leur sont consacrés geopperd om de welgestelde 

krankzinnigen te scheiden van de behoeftige zieken en deze onder te brengen in aparte gestichten. 

Na overleg met Guislain, die sinds 1828 gestichtsarts was bij de instellingen die werden beheerd 

door de Broeders en Zusters van Liefde, werd er beslist om Het Strop om te bouwen tot een 

instelling waar uitsluitend mannelijke welgestelde patiënten konden worden opgenomen.  

In 1843 werden de eerste behoede mannen opgenomen. De patiënten werden naar gelang hun 

geestesziekte en sociale positie onderverdeeld in paviljoenen. Ook in Het Strop waren er namelijk 

sociale verschillen te merken. Net zoals in het Maison de Santé voor betalende vrouwen werden 

de geesteszieke heren ingedeeld in verschillende klassen. Over deze klassenindeling bestaat er 

echter nog geen eensgezindheid. Zo is er in een historisch overzicht van de instelling sprake van 

vijf verschillende klassen, in twee chronologische overzichten worden dan weer drie klassen 

vermeld.95 Ook over de bedragen die deze klassen dienden te betalen is er discussie. De eerste 

klasse heren betaalden 2000 Belgische frank per jaar voor hun verblijf, de tweede klasse 1600 

Belgische frank en de derde klasse betaalde jaarlijks 1200 Belgische frank.  

Er zijn echter andere bronnen die kwartaalprijzen vermelden. Als deze echter worden 

vermenigvuldigd met vier om de jaarprijzen te bekomen, komen de bedragen hier niet overeen.96 

Bovendien kan worden opgemerkt dat deze bedragen sterk verschillen van de bedragen die de 

gegoede vrouwen in het Maison de Santé dienden te betalen. Het is echter niet duidelijk wanneer 

de vermelde bedragen van kracht waren. Een vergelijking is dan ook moeilijk te maken. 

 

 

 
93 Mortier, “Tussen ziektebeeld en wereldbeeld,” 20-22.; Stockman, René. “Het leven binnen de muren,” 74.; 

Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,” 118-9. 
94 Agentschap ontroerend erfgoed, “Het Strop van de Broeders van Liefde,” Inventaris onroerend erfgoed, 

geraadpleegd 01.05.2019. https://inventaris.onroerenderfgoed.be. 
95 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,” 121-2. 
96 De Samblanx, “In de ban van de psychiatrie,” 44-5.  
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Het aantal opgenomen patiënten in Het Strop nam jaarlijks gestaag toe. In 1844, één jaar na de 

opening, werden er vier patiënten opgenomen. Tegen 1850 verbleven er al een twintigtal 

patiënten in het gesticht.97 Het gesticht bereikte langzaam haar capaciteit en verbouwings- en 

uitbreidingwerken drongen zich op. In 1855 startte de bouw van een kapel met slaapplaatsen en 

salons voor eersteklasheren, een nieuwe keuken en een afdeling voor onzindelijke patiënten. Na 

deze werken kon de instelling 50 patiënten opvangen. De expansie van het gesticht stopte echter 

niet. In de jaren 1860 werd er een paviljoen gebouwd voor rusteloze en demente patiënten, 

waardoor de opnamecapaciteit steeg tot om en bij de 70 patiënten.98 

Tot slot moet worden opgemerkt dat Het Strop, net als het Guislaininstituut, was gelegen in een 

landelijke omgeving aan de rand van de stad. In tegenstelling tot het Guislaininstituut, nam de 

verstedelijking rond Het Strop niet snel toe. Uiteraard nam de bebouwing in de loop der jaren toe, 

maar deze gebeurde niet zo snel en was van een minder proletarisch karakter dan bij het 

Guislaininstituut.99 

 

 

  

 
97 De Samblanx, “In de ban van de psychiatrie,” 33. 
98 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,” 51. 
99 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,” 49. 
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Besluit deel I  

 
In eerste deel van deze verhandeling werd een beknopte historische context van de negentiende 

eeuw geschetst. Hierin werd duidelijk dat in verschillende West-Europese landen de visie over 

psychiatrische patiënten rond het begin van de negentiende eeuw onder invloed van de 

Verlichting veranderde en de eerste stappen naar een hervorming van de zorg van geesteszieken 

werden gezet. België bleef aanvankelijk echter blind voor deze nieuwe aanpak. De geringe 

politieke interesse, het gebrek aan publieke belangstelling en de vaak ongekwalificeerde 

eigenaars van de zorginstellingen waren enkele redenen waardoor België binnen Europa 

achterop bleef. De stad Gent vormde hierop een uitzondering. Kanunnik Triest vond een 

medestander in dokter Guislain om de situatie in de gestichten te verbeteren. Langzamerhand 

groeide ook de bereidheid bij de overheid om de situatie van de geesteszieken te veranderen. Dit 

mondde uiteindelijk uit in de eerste krankzinnigenwet van 1850. In deze wet werd de 

collocatieprocedure vastgelegd en werd een plan tot de hervorming van de instellingen opgevat. 

Dit plan leidde uiteindelijk tot een algemeen organiek reglement voor alle 

krankzinnigeninstellingen in België. Aan de hand van de rapporten van de permanente 

onderzoekscommissie konden we stellen dat de nieuwe krankzinnigenwetten een positief effect 

hebben gehad op de situatie van de psychiatrische patiënten in krankzinnigeninstellingen. Toch 

vertoonde deze eerste wet nog tekortkomingen die men probeerde weg te werken in een tweede 

krankzinnigenwet, daterende van 1873-74, zonder de fundamenten van de eerste 

krankzinnigenwet te ondergraven.  

Wanneer we de casus van de stad Gent onder de loep namen, kon worden opgemerkt dat de stad 

een lange traditie van dolhuizen en gestichten heeft. De vier instellingen die in deze verhandeling 

centraal staan, werden verder uitgelicht.  In het Sint-Jozefshuis, dat onder leiding stond van de 

Zusters van Liefde, werden vrouwelijke behoeftige patiënten opgevangen. Het aantal patiënten 

steeg van een tachtigtal patiënten in het jaar 1808 tot 492 patiënten in het jaar 1908.  De kostprijs 

van het verblijf van de patiënten werd gedragen door de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. 

Ook het Maison de Santé stond onder leiding van de Zusters van Liefde. Deze instelling werd 

opgericht in 1842 om te beantwoorden aan de vraag om de behoeftigen te scheiden van de 

welstellende geesteszieken. Bij de opening van het gesticht was er plaats voor 30 vrouwen. In 

1908 verbleven er al 157 welstellende vrouwen in de instelling. Deze patiënten droegen de kosten 

van hun verblijf zelf. Deze kosten varieerden tussen 457,66 en 835,43 Belgische Frank per jaar, 

afhankelijk van de klasse waarin de patiënte verbleef.  

Het nieuw gebouwde Guislaininstituut, dat door Guislain in samenwerking met stadsarchitect 

Pauli werd ontworpen, opende in 1857 zijn deuren. De instelling kon opvang bieden aan 294 

mannelijke behoeftige geesteszieken. Bij de eeuwwisseling verbleven er al 520 behoeftige 

mannen in de instelling. Net zoals in het Sint-Jozefshuis werden de kosten voor dit verblijf 

gedragen door de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. Daarnaast werden in 1843 welstellende 

mannelijke patiënten opgevangen in Het Strop. Net zoals het Guislaininstituut stond deze 

instelling onder leiding van een congregatie die werd opgericht door kanunnik Triest, namelijk de 

Broeders van Liefde. Ook in deze instelling nam het aantal patiënten tijdens de negentiende eeuw 

toe. In 1844, één jaar na de opening, werden er vier patiënten opgenomen. In de jaren 1860 diende 

de opnamecapaciteit verhoogd te worden tot 70 patiënten. Deze patiënten droegen zelf de kosten 

van hun verblijf. Over het exacte bedrag bestaat echter discussie. Toch kan er worden gesteld dat 

deze prijzen varieerden tussen 1200 en 2000 Belgische Frank per jaar.   
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Deel II – Profiel van de Gentse 

psychiatrische patiënten 
 

In het tweede deel van deze verhandeling onderzoek ik het profiel van de Gentse psychiatrische 

patiënten. De onderzochte geesteszieken waren opgenomen in de instellingen die in het tweede 

hoofdstuk uit het eerste deel van deze verhandeling meer in detail werden besproken, namelijk 

het Sint-Jozefshuis, het Maison de Santé, het Guislaininstituut en Het Strop. In het derde hoofdstuk 

bespreek ik de gebruikte bronnen en methode die de reconstructie van het profiel hebben 

mogelijk gemaakt. In het vierde hoofdstuk wordt het sociaal-demografisch profiel van de 

geesteszieke patiënten onder de loep genomen. Ik besteed aandacht aan de geboorte- en 

woonplaats, de burgerlijke staat, het aantal kinderen, het onderwijsniveau, de geloofsovertuiging 

en het beroep van de patiënten. Het vijfde hoofdstuk focust vervolgens op de opname van de 

patiënten. Er wordt nagegaan hou oud de patiënten waren bij opname in de instelling, hoelang ze 

in de instelling verbleven, in welkte toestand ze het gesticht verlieten en wat hun diagnose was. 

Tot slot worden profielen van de acht bestudeerde onderzoeksgroepen samengevat in een 

tussentijds besluit.                                                               
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Hoofdstuk 3 – Bronnen en methode  

 
In het derde hoofdstuk van deze paper worden de belangrijkste bronnen besproken die ik heb 

gebruikt voor het onderzoek naar het profiel van de opgenomen psychiatrische patiënten. Er 

wordt stilgestaan bij de inhoud van deze bronnen, hun mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens 

geef ik weer hoe alle gegevens aan de hand van een MS Access databank voor dit onderzoek 

werden verwerkt.   

 

3.1 Primaire bronnen voor onderzoek naar psychiatrische patiënten  

 
Primaire bronnen uit de archieven van psychiatrische instellingen vormen de basis voor 

onderzoek naar de sociale geschiedenis van de psychiatrie. Ze geven een inkijk in het leven van de 

patiënten. Om het algemeen profiel van de opgenomen patiënten te kunnen reconstrueren, werd 

er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van twee verschillende bronnen uit de archieven van de vier 

onderzochte psychiatrische instellingen. 

Een eerste belangrijke bron zijn de zogenaamde stamboeken. Deze registers zijn meestal al van 

bij de oprichting van de psychiatrische instelling beschikbaar. Ze bevatten doorgaans het 

volgnummer van de patiënt, de datum van opname, de naam en voornaam van de patiënt, de naam 

van de vader en moeder, de geboortedatum en -plaats, de datum van het verlies van 

burgerrechten, de datum van vertrek of overlijden en wie de onderhoudskosten voor de patiënt 

betaalde. De stamboeken werden door de eerste krankzinnigenwet van 18 juni 1850 vervangen 

door grootboeken.100 Alle informatie die in de stamboeken te vinden was, werd ook opgenomen 

in de grootboeken, behalve de datum van het verlies van burgerrechten en wie de 

onderhoudskosten voor de patiënt betaalde. Verder werden ook de woonplaats, het beroep, de 

duur van opname, de naam van de echtgenoot, aanduiding van wie de aanvraag tot opname kwam, 

wie de voogd of de beheerder van de goederen van de zieke was, de handtekening van de 

begeleider, een kopie van het opnamecertificaat, een medisch getuigschrift bij vertrek door de 

geneesheer, de paraaf van de procureur des Konings en aantekeningen over observaties 

opgenomen in het grootboek. Vanaf 1858 werd er ook een kolom voorzien voor de handtekening 

van de persoon die de opgenomene kwam ophalen.  

  

 
100 ‘Wet over den regel der krankzinnigen’ van 18 juni 1850, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

Parlementaire stukken (1849-1850), nr. 191. 
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Figuren 3.1 en 3.2: voorbeeld van een grootboek  

 

  

Bron: Archief van Caritas Melle, H/02/XX/40008.   Bron: Archief van Caritas Melle, H/02/XX/40008.  

 

Naast de stam- en grootboeken zijn de zogenaamde registers der geneeskundige behandeling, 

registres médicales of de patiëntendossiers uit de archieven van psychiatrische instellingen zeer 

waardevol. Net zoals bij de grootboeken werden de instellingen door de krankzinnigenwet van 

1850 verplicht om dit register bij te houden.101 De patiëntengegevens die in deze registers werden 

opgenomen, overlappen deels met deze in de grootboeken. De naam en voornaam van de patiënt, 

de datum van opname, de geboorte- en woonplaats, het beroep, de burgerlijke staat, de religie, het 

onderwijsniveau, de leeftijd van de patiënt, de duur van opname en de toestand bij vertrek werden 

opgenomen in de medische registers.  

Daarnaast bevatten de registers ook informatie over het ziektebeeld van de geesteszieke. Zo werd 

er onder meer genoteerd hoeveel keer de patiënt reeds werd opgenomen, hoe lang de patiënt al 

ziek was voor de opname en wat de gestelde diagnose was. Per patiënt werden er in het register 

enkele pagina’s voorzien om deze gegevens te noteren. Bovendien werden de observaties en 

geneeskundige handelingen die werden uitgevoerd in het register neergeschreven.  

 

 
101 ‘Wet over den regel der krankzinnigen’ van 18 juni 1850, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

Parlementaire stukken (1849-1850), nr. 191, 7. 



38 
 

Figuur 3.3: voorbeeld van een medisch register  

 

 

Bron: Archief van Museum Dr. Guislain, MA van 1861 tot 1865.  

 

De bruikbaarheid van deze twee bronnen voor historisch onderzoek wordt in grote mate bepaald 

door de regelmaat, volledigheid en nauwkeurigheid waarmee ze werden bijgehouden. Ondanks 

de verplichting om verschillende variabelen bij te houden, werden deze zelden allemaal ingevuld. 

Wanneer de gegevens uit de bronnen van naderbij worden bekeken, duiken er bovendien 

regelmatig inconsistenties op. Het kwam bijvoorbeeld meermaals voor dat de vermelde leeftijd 

niet overeenkwam met de geboortedatum van de patiënt.  

Er werd voor dit onderzoek geopteerd om de medische registers als uitgangspunt te nemen. In 

deze registers staan alle variabelen die nodig zijn om het profiel van de opgenomen patiënt te 

reconstrueren, gestructureerd samen. Toch werd ik geregeld geconfronteerd met hiaten. Deze 

werden opgevuld door de grootboeken te raadplegen. Op deze manier trachtte ik om een zo 

volledig mogelijk beeld van de opgenomen patiënt te krijgen. Vervolgens worden er twee periodes 

onderzocht, namelijk 1860 tot en met 1864 en 1900 tot en met 1904. De eerste periode werd 

gekozen in functie van de levensloopanalyse die in het volgend hoofdstuk volgt. Het was immers 

noodzakelijk om rekening te houden met de beschikbaarheid van de bronnen nodig voor degelijke 

levensloopanalyse. De tweede periode fungeert als vergelijking. Zoals eerder werd vermeld, 

werden de psychiatrische instellingen op het einde van de negentiende eeuw gekenmerkt door 

een groot aantal ‘onbehandelbare’ patiënten die voor een langere tijd in de instelling verbleven. 

Door deze twee periodes te vergelijken, wordt er nagegaan hoe deze tendens tot uiting komt. 
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Het Psychiatrische Centrum Caritas te Melle heeft een zeer rijk archief. De bronnen van het Sint-

Jozefshuis en het Maison de Santé voor vrouwen worden er bewaard. Voor de twee onderzochte 

periodes zijn zo goed als alle de medische registers en de grootboeken nog beschikbaar. De 

noodzaak om beide bronnen te combineren werd echter duidelijk. Er werd namelijk vastgesteld 

dat niet alle vrouwen die werden opgenomen in de grootboeken ook werden opgenomen in de 

medische registers. Het is niet duidelijk welke criteria er werden gehanteerd om de vrouwen al 

dan niet op te nemen in de medische registers. Het viel wel op dat vrouwen die er wel werden in 

opgenomen vaak voor een langere tijd in de instelling verbleven. De bronnen van het 

Guislaininstituut en Het Strop worden bewaard in Museum Dr. Guislain. Er zijn van het 

Guislaininstituut geen medische registers bewaard van verschillende jaren die betrekking hebben 

op het onderzoek, namelijk van 1861 tot en met 1864. Van Het Strop zijn er dan weer voor de 

vroegste onderzoeksperiode geen grootboeken bewaard. Dit heeft als gevolg dat deze 

patiëntenpopulaties niet volledig in kaart konden worden gebracht. Voor de tweede 

onderzoeksperiode waren de beide bronnen wel volledig aanwezig.  

 

3.2 Databank in MS Access  

 
De gegevens van de patiënten werden opgeslagen in een Access-databank. Deze databank bestaat 

uit drie formulieren die aan elkaar zijn gelinkt, namelijk patiënt, opname en diagnose. Er werd 

hiervoor gekozen omdat één patiënt meerdere keren kon worden opgenomen en omdat er per 

opname meerdere diagnoses konden worden gesteld. In het formulier ‘patiënt’ werden de 

volgende variabelen geregistreerd: instelling, patiëntennummer, behoeftig/betalend, voornaam, 

achternaam, geslacht, geboorteplaats, geboorte provincie, woonplaats, woonplaats provincie, 

burgerlijke staat, voornaam echtgenoot, achternaam echtgenoot, aantal kinderen, beroep, 

beroepscategorie, genoten onderricht, geloofsovertuiging en opmerkingen. Figuur 3.2 is een 

weergave van dit formulier in MS Access. In het formulier ‘opname’ werden de volgende 

variabelen geregistreerd: dag van opname, maand van opname, jaar van opname, leeftijd bij 

opname, leeftijdscategorie bij opname, duur ziekte voor opname, hoeveelste opname, prognose, 

dag van vertrek, maand van vertrek, jaar van vertrek, leeftijd bij vertrek, leeftijdscategorie bij 

vertrek, toestand bij vertrek, dag van overlijden, maand van overlijden, jaar van overlijden, 

doodsoorzaak, duur opname in maanden en opmerkingen. In het laatste formulier werden de 

diagnoses en opmerkingen opgetekend.102 Vervolgens werden alle gegevens geanalyseerd met 

SPSS, een professioneel softwarepakket voor statistische analyse dat een universeel 

toepassingsgebied kent. Het resultaat van deze analyse is een sociaal-demografisch profiel van de 

opgenomen psychiatrische patiënten.  

 

In totaal werden er 1370 patiënten in de databank opgenomen, 664 vrouwen en 706 mannen. 

Voor de periode van 1860 tot en met 1864 zijn er in totaal 415 vrouwen onderzocht, 314 

behoeftige uit het Sint-Jozefshuis en 101 betalende uit het Maison de Santé. Daarnaast zijn 259 

mannen onderzocht, waarvan 154 behoeftige uit het Guislaininstituut en 105 betalende mannen 

uit Het Strop. Voor de periode van 1900 tot en met 1904 zijn er in totaal 249 vrouwen onderzocht, 

waarvan 234 behoeftige vrouwen uit het Sint-Jozefshuis en 15 vrouwen uit het Maison de Santé. 

Dit aantal ligt beduidend lager dan de andere. Er was voor deze onderzoeksgroep enkel een 

medisch register beschikbaar. Zoals eerder vermeld werden niet alle opgenomen vrouwen in dit 

 
102 Voorbeelden van deze formulieren zijn toegevoegd in Bijlage 1: voorbeeld van formulieren uit MS Access 
databank ‘opname psychiatrische patiënten’. 
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1 1 

∞ ∞ 

register geregistreerd. Daarnaast werden 447 mannen onderzocht, 325 behoeftigen uit het 

Guislaininstituut en 122 betalende uit Het Strop.  

 

Figuur 3.4: schematische voorstelling van MS Access databank 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 

 

 

 

  

Patiënt 

Id Patiënt 

Instelling 

Archiefstuk 

Patiëntennummer 

Betalend/behoeftig 

Voornaam 

Achternaam 

Geslacht 

Geboorteplaats 

Geboorte provincie 

Woonplaats 

Woonplaats provincie 

Burgerlijke staat 

Voornaam echtgenoot 

Achternaam 

echtgenoot 

Aantal kinderen 

Beroep 

Beroepscategorie 

Genoten onderricht 

Geloofsovertuiging 

Opmerkingen 

Opname 

Id Opname 

Id Patiënt 

Dag van opname 

Maand van opname 

Jaar van opname 

Leeftijd bij opname 

Leeftijdscategorie bij 

opname 

Duur ziekte voor opname 

Hoeveelste opname 

Prognose 

Dag van vertrek 

Maand van vertrek 

Jaar van vertrek 

Leeftijd bij vertrek 

Leeftijdscategorie bij 

opname 

Toestand bij vertrek 

Dag van overlijden 

Maand van overlijden 

Jaar van overlijden 

Doodsoorzaak 

Duur opname in maanden 

Opmerkingen 

Diagnose 

Id Diagnose 

Id Opname 

Id Patiënt 

Diagnose 

Opmerkingen 



41 
 

Hoofdstuk 4 – Sociaal-demografisch profiel van psychiatrische 

patiënten 
 

In het vierde hoofdstuk analyseer ik de gegevens uit de MS Access databank ‘opname 

psychiatrische patiënten’ die in het vorige hoofdstuk werd toegelicht. Er wordt aandacht besteed 

aan de geboorte- en woonplaats bij opname, de burgerlijke staat, het aantal kinderen, het 

onderwijsniveau, de geloofsovertuiging en de beroepscategorie van de opgenomen patiënten. Aan 

de hand van deze variabelen kan er een goed beeld gevormd worden over wie de opgenomen 

patiënten juist waren. De gegevens van de vier onderzoeksgroepen, behoeftige mannen, betalende 

mannen, behoeftige vrouwen en betalende vrouwen, worden over de twee onderzoeksperiodes 

met elkaar vergeleken.  

 

4.1 Geboorte- en woonplaats bij opname  

 
In dit eerste onderdeel van het vierde hoofdstuk ga ik na waar de opgenomen psychiatrische 

patiënten geboren waren en waar ze woonden voor hun opname. Zaten er in de onderzochte 

instellingen voornamelijk Gentse patiënten? Waren er ook niet-Oost-Vlaamse of zelfs niet 

Belgische patiënten binnen de muren van de instellingen? Zo ja, hoe vaak kwam dit voor? Was er 

een verschil merkbaar tussen de geboorte- en woonplaats van betalende patiënten en behoeftige 

patiënten?  In wat volgt, tracht ik aan de hand van de gegevens uit de MS databank ‘opnames 

psychiatrische patiënten’ een antwoord op deze vragen te formuleren. Voor de vrouwen uit de 

onderzochte instellingen is er nog niets geweten over hun geboorte- en woonplaats. Van den 

Abeele heeft in haar onderzoek naar  het sociaalgeografisch profiel van de opgenomen 

krankzinnigen in het Guislaininstituut en Het Strop tussen 1857 en 1900 wel aandacht besteed 

aan de woonplaats van de opgenomen patiënten.103 Zij stelde onder meer vast dat een groot aantal 

patiënten van heinde en verre naar Gent kwamen. Daarnaast concludeerde ze dat er meer 

Gentenaren in het Guislaininstituut verbleven dan in Het Strop en dat er zowel in het 

Guislaininstituut als in Het Strop buitenlandse patiënten waren opgenomen.  De Samblanx gaat in 

haar thesisonderzoek dat handelt over de profielen van de mannelijke geesteszieken uit Het Strop 

tussen 1840 en 1940, dieper in op de nationaliteiten van de opgenomen patiënten. Daarnaast stelt 

ze vast dat het merendeel van de Belgische patiënten afkomstig waren uit de provincie Oost-

Vlaanderen.104 

 

 

 

 

 

 

 
103 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel”,  72-4. 
104 De Samblanx, “In de ban van de psychiatrie,” 85-6. 
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 1860-1864 1900-1904 

Geboorteplaats 

bij opname 

Behoeftige 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

mannen 

Betalende 

vrouwen 

Behoeftige 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

mannen 

Betalende 

vrouwen 

Binnenland 144 

93,5% 

290 

92,4% 

77 

73,3% 

88 

87,1% 

302 

92,9% 

220 

94% 

84 

68,9% 

12 

80% 

Antwerpen 4 

2,6% 

2 

0,6% 

7 

6,7% 

5 

5% 

9 

2,8% 

10 

4,3% 

5 

4,1% 

 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

1 

0,7% 

3 

1% 

4 

3,8% 

1 

1% 

6 

1,9% 

 4 

3,3% 

 

Henegouwen 2 

1,3% 

2 

0,6% 

8 

7,6% 

5 

5% 

5 

1,5% 

1 

0,4% 

11 

9% 

 

Limburg   1 

0,3% 

1 

1% 

  1 

0,3% 

1 

0,4% 

1 

0,8% 

 

Luik 1 

0,7% 

2 

0,6% 

  2 

2% 

1 

0,3% 

   

Luxemburg          
 

1 

0,8% 

 

Namen   2 

0,6% 

1 

1% 

1 

1% 

 1 

0,4% 

1 

0,8% 

 

Oost-Vlaanderen 

• Gent 

 

• Buiten Gent 

130 

84,4% 

• 65 

      50% 

• 65 

      50% 

254 

80,9% 

• 146 

     57,5% 

• 108 

     41,5% 

45 

42,9% 

• 16 

     35,6% 

• 29 

     64,4% 

57 

56,4% 

• 19 

     33,3% 

• 38 

            66,7% 

250 

76,9% 

• 93 

     37,2% 

• 157 

     62,8% 

187 

79,9% 

• 97 

       51,9% 

• 90 

              48,1% 

32 

26,2% 

• 16 

       50% 

• 16 

       50% 

12 

80% 

• 4 

       26,7% 

• 8 

       73,3% 

Vlaams-Brabant 1 

0,7% 

2 

0,6% 

1 

1% 

3 

3% 

3 

0,9% 

1 

0,4% 

5 

4,1% 

 

Tabel 4.1: geboorteplaats bij opname voor de periode 1860-1864 en 1900-1904 in N en procent 
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Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

 

Waals-Brabant     1 

1% 

1 

1% 

 
1 

0,4% 

3 

2,5% 

 

West-

Vlaanderen 

5 

3,3% 

22 

7% 

9 

8,6% 

13 

12,9% 

27 

8,3% 

18 

7,7% 

21 

17,2% 

 

Buitenland 2 

1,3% 

2 

0,6% 

4 

3,8% 

10 

9,9% 

12 

3,7% 

6 

2,6% 

31 

25,4% 

2 

13,4% 

Onbekend 8 

5,2% 

22 

7% 

24 

22,9% 

3 

3% 

11 

3,4% 

8 

3,4% 

7 

5,7% 

1 

6,7% 

Totaal 154 

100% 

314 

100% 

105 

100% 

101 

100% 

325 

100% 

234 

100% 

122 

100% 

15 

100% 
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Tabel 4.2: woonplaats bij opname voor de periode 1860-1864 en 1900-1904 in N en procent  

 

 1860-1864 1900-1904 

Woonplaats bij 

opname 

Behoeftige 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

mannen 

Betalende 

vrouwen 

Behoeftige 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

mannen 

Betalende 

vrouwen 

Binnenland 151 

98% 

296 

94,3% 

96 

84,8% 

91 

88,1% 

310 

95,4% 

229 

97,9% 

91 

74,6% 

15 

100% 

Antwerpen 1 

0,7% 

  8 

7,6% 

1 

1% 

6 

1,9% 

2 

0,9% 

11 

9% 

  

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

5 

3,3% 

1 

0,3% 

7 

6,7% 

5 

5% 

5 

1,5% 

  5 

4,1% 

  

Henegouwen     6 

5,7% 

2 

2% 

2 

0,6% 

  13 

10,7% 

  

Limburg     1 

1% 

          

Luik   2 

0,6% 

1 

1% 

1 

1% 

        

Namen   1 

0,3% 

1 

1% 

1 

1% 

  1 

0,4% 

    

Oost-Vlaanderen 

 

• Gent 

 

• Buiten Gent 

139 

90,3% 

• 102 

      73,4% 

• 37 

             26,6% 

290 

92,4% 

• 244 

      84,1% 

• 46 

      15,9% 

55 

52,4% 

• 29 

      52,7% 

• 26 

     47,3% 

69 

68,32% 

• 41 

      59,4% 

• 28 

      40,6% 

283 

87% 

• 118 

       41,7% 

• 165 

       58,3% 

221 

94,4% 

• 178 

       76% 

• 43 

       24% 

42 

34,42% 

• 23 

     54,8% 

• 19 

      5,2% 

15 

100% 

• 8 

      53,3% 

• 7 

      46,7% 

Vlaams-Brabant     2 

1,9% 

  1 

0,3% 

3 

1,3% 

3 

2,5% 
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Waals-Brabant       1 

1% 

1 

0,3% 

  2 

1,6% 

  

West-

Vlaanderen 

6 

3,9% 

2 

0,6% 

8 

7,6% 

9 

8,9% 

12 

3,7% 

2 

0,9% 

15 

12,3% 

  

Buitenland 1 

0,7% 

3 

1% 

3 

9,5% 

6 

8% 

7 

2,2% 

2 

0,9% 

21 

17,2% 

  

Onbekend 2 

1,3% 

15 

4,8% 

6 

5,7% 

4 

4% 

8 

2,5% 

3 

1,3% 

10 

8,2% 

  

Totaal 154 

100% 

314 

100% 

105 

100% 

101 

100% 

325 

100% 

234 

100% 

122 

100% 

15 

100% 

 
Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 
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Zowel voor de periode 1860-1864 als voor de periode 1900-1904 is de overgrote meerderheid 

van de patiënten geboren en woonachtig in België. Als ik meer in detail kijk, kan ik vaststellen dat 

meer dan driekwart van de behoeftige patiënten werd geboren in Oost-Vlaanderen. Het aantal 

patiënten dat in Oost-Vlaanderen woonde op het moment van hun opname ligt nog hoger. Meer 

dan 90 procent van de behoeftige patiënten heeft er in deze onderzoeksperiodes zijn domicilie. 

Vervolgens is het interessant om een onderscheid te maken tussen Gentse en niet-Gentse 

patiënten. Voor de periode 1860-1864 is de helft van de Oost-Vlaamse behoeftige mannen en iets 

meer dan de helft van de Oost-Vlaamse behoeftige vrouwen geboren te Gent. Het aantal behoeftige 

patiënten die er woonachtig waren, ligt nog hoger. Dit is te verklaren door de toenemende 

migratie tussen platteland en stad. Door de toenemende mechanisatie kende de Gentse 

textielsector een immense groei tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw. Toch moet 

worden opgemerkt dat het aantal behoeftige vrouwen dat niet geboren was te Gent, maar er wel 

woonachtig was, hoger ligt dan bij de behoeftige mannen. Dit kan worden verklaard door de grote 

aantrekkingskracht van de tewerkstellingsmogelijkheden in de dienstensector. De vraag naar 

dienstboden in de stad steeg onder andere door de steeds groter wordende groep van de 

industriële burgerij die op zoek was naar huishoudelijk personeel.105 Bij de twee 

onderzoeksperiodes zien we dat het aantal behoeftige mannen die geboren en woonachtig waren 

te Oost-Vlaanderen, is gedaald. Bovendien verbleven er, in tegenstelling tot 1860-1864, in 1900-

1904 meer niet-Gentse dan Gentse behoeftige mannen in de instelling. Bij de behoeftige vrouwen 

is deze tendens niet zichtbaar. Het aantal behoeftige vrouwen dat in Oost-Vlaanderen woonde, is 

licht gestegen, maar het aantal dat in Gent woonde, is dan weer licht gedaald.  

Bij de betalende patiënten is het aantal Oost-Vlamingen beduidend lager. Deze tendens geldt 

echter niet voor de betalende vrouwen uit 1900-1904. 80 procent van deze patiënten was geboren 

in Oost-Vlaanderen. Ook bij deze onderzoeksgroep moet er worden opgemerkt dat er meer 

betalende patiënten in Gent woonden dan dat er geboren waren. Bovendien is het net zoals bij de 

behoeftige vrouwen ook zo dat het aantal betalende vrouwen dat niet geboren was te Gent, maar 

er wel woonachtig was, hoger ligt dan bij de betalende mannen.  

Opvallend is echter dat het aantal Belgische patiënten voor beide periodes bij de betalende 

patiënten beduidend lager ligt. Toch kan er hierbij een duidelijk onderscheid worden gemaakt 

naargelang de onderzoeksperiode en het geslacht van de patiënten. In 1900-1904 ligt het aantal 

opgenomen met een buitenlandse nationaliteit bij betalende patiënten namelijk een stuk hoger 

dan in 1860-1864. Bij de betalende mannen bedraagt deze stijging maar liefst 21,6 procent. De 

Franse nationaliteit was hier de meest voorkomende. 21 van de 122 betalende mannen had de 

Franse nationaliteit. Bij de betalende vrouwen is er sprake van een veel kleinere stijging, namelijk 

3,4 procent. Bij de betalende vrouwen waren de Duitse en Nederlandse nationaliteiten de meest 

voorkomende. Slechts een vijfde van deze patiënten met een buitenlandse nationaliteit had een 

Belgisch domicilie.  

Tot slot kan ik stellen dat een groot deel van de opgenomen patiënten relatief ver woonde van de 

instellingen waar ze verbleven. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. Enerzijds kan 

dit deels worden toegeschreven aan de minder intense familiale banden en de sociale 

ontworteling die hiermee gepaard ging. Als gevolg was het geen groot probleem om een 

krankzinnige, waarvan een opname noodzakelijk werd geacht, uit zijn bekende omgeving te halen, 

 
105 Christa Matthys, “Dossier: migratie tussen stad en platteland in Vlaanderen tijdens de 19de eeuw,” 

Familiegeschiedenis, geraadpleegd op 05.04.2019, www.familiegeschiedenis.be.  

 

http://www.familiegeschiedenis.be/
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ook al werden sociale bindingen daardoor verbroken.106 Anderzijds waren de voortrekkersrol en 

de bekendheid van de Gentse instellingen vermoedelijk belangrijke factoren bij het aantrekken 

van patiënten. Tenslotte speelde het feit mee dat veel geesteszieken, zeker deze met een hoge 

sociale status, door hun familie als een ‘schande’ werden beschouwd. Om hen voor de 

buitenwereld te verbergen, werden ze dan ook liefst zo ver mogelijk van huis in een instelling 

geplaatst.107  

 

4.2 Burgerlijke staat 
 

In het tweede onderdeel van het vierde hoofdstuk wordt de burgerlijke staat van de opgenomen 

patiënten onder de loep genomen. Om het huwelijksgedrag van de onderzochte patiënten goed te 

kunnen interpreteren, neem ik eerst het gangbare huwelijkspatroon in de negentiende eeuw 

onder de loep. Er was tijdens de late achttiende en de volledige negentiende eeuw sprake van een 

zogenaamd restrictief huwelijkspatroon. De gemiddelde huwelijksleeftijd lag voor de mannen 

tussen 28 à 30 jaar en voor de vrouwen tussen 26 à 28 jaar. Bovendien bleef een groot deel van 

de bevolking levenslang ongehuwd. Deze tendens kende zijn hoogtepunt rond het midden van de 

negentiende eeuw, wanneer ongeveer een kwart tot een derde van de Vlamingen ervoor kozen 

levenslang vrijgezel te blijven. Een belangrijke aanzet van dit restrictief huwelijkspatroon was het 

stijgende bevolkingsaantal dat werd veroorzaakt door een dalende mortaliteit. Deze 

bevolkingstoename zorgde voor een grote druk op de arbeidsmarkt. Er was namelijk sprake van 

een arbeidsoverschot en daarbovenop heerste er een crisis in de proto-industrie, die ook de 

huisnijverheid wordt genoemd. Door de opkomende concurrentie van mechanische bedrijven 

werden de productieverhoudingen compleet verstoord. Restrictief huwelijksgedrag was een 

antwoord op deze crisis. Er kon immers pas aan een huwelijk worden gedacht als men zich 

autonoom kon vestigen en in staat was om een familie te onderhouden. Ook hier speelde de 

dalende mortaliteit een rol. Mensen erfden echter op een latere leeftijd, waardoor het huwelijk 

werd uitgesteld.108  

Pas tegen het einde van de negentiende eeuw nam de huwelijksintensiteit toe en werd er op 

jongere leeftijd gehuwd. Door de verdere afbouw van de landbouwmaatschappij en de 

toenemende industrialisatie werden individuen op jongere leeftijd economisch onafhankelijk.109 

Daarnaast zorgde de verdere industrialisering enerzijds voor volledige loonafhankelijkheid en 

anderzijds dat arbeid buiten het huishouden werd gelokaliseerd. Hierdoor konden jongeren 

vroeger in het huwelijk stappen. Bovendien was er ook sprake van een zekere ‘romantisering’ van 

 
106 Annemieke Klijn, Tussen caritas en psychiatrie: lotgevallen van zwakzinnigen in Limburg, 1879-1952 

(Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1995): 107. 
107 Andrew T. Scull, The Most Solitary of Afflictions: Madness and Society In Britain 1700-1900 (New Haven: 

Yale university press, 1993), 370-1. 
108 Chris Vandenbroeke. Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden. Seks, liefde en huwelijk in 

historisch perspectief (Brussel: Elsevier Libreco, 1986), 39.; Isabelle Devos “Marriage and economic 

conditions since 1700: the Belgian case.” In Marriage and rural economy, Western Europe since 1400, eds. 

Isabelle Devos en Liam Kennedy (Turnhout: Brepols, 1999), 101. 
109 Koenraad Matthijs, De mateloze negentiende eeuw. Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering 

(Leuven: Universitaire pers Leuven, 2001), 172.  
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het huwelijk. De gewijzigde context zorgde er namelijk voor dat economische huwelijksvereisten 

minder dwingend waren waardoor koppels vaker ‘uit liefde’ huwden.110 

In het onderzoeksveld van disability studies heeft historica Sofie De Veirman voor haar 

doctoraatsstudie onderzoek gevoerd naar de impact van een auditieve beperking op het huwelijk 

en gezinsleven van de dovengemeenschap in het negentiende-eeuwse Oost-Vlaanderen. Ze kwam 

tot de conclusie dat individuen met een auditieve beperking meer moeilijkheden ondervonden bij 

het vinden van een huwelijkspartner dan personen zonder een handicap. Het huwelijkscijfer was 

dan ook laag.111 Hierbij moet worden opgemerkt dat het niet correct zou zijn om een eventuele 

lagere huwelijksfrequentie uitsluitend te verklaren vanuit de beperking van een individu. Volgens 

De Veirman was een handicap slechts één van de verschillende barrières naar een 

huwelijksverbintenis. De economische context tijdens de negentiende eeuw werd namelijk 

gekenmerkt door een snel groeiende industrialisatie die gepaard ging met nieuwe werkprocessen 

waarbij er steeds minder plaats was voor mensen met een handicap. Hierdoor hadden deze 

personen het extra moeilijk om een stabiel inkomen te verwerven, wat een nadeel was op de 

huwelijksmarkt.112  

 

Grafiek 4.1: burgerlijke staat voor de periode 1860-1864 in procent  

 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

 

 

 
110 Christa Matthys, Historische demografie: vademecum (Gent: Universiteit Gent, 2017-2018), 4-5. 
111 De Veirman, “Breaking the silence,” 318. 
112 De Veirmain, “Breaking the silence,” 273. 
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Grafiek 4.2: burgerlijke staat voor de periode 1900-1904 in procent 

 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

Uit grafieken 4.1 en 4.2 kunnen we afleiden dat ongeveer de helft van de onderzochte 

psychiatrische patiënten ongehuwd was. Dit aantal ligt nog hoger dan bij het restrictief 

huwelijkspatroon. Een mogelijke verklaring kan zijn dat een derde van de mannelijke en 

vrouwelijke patiënten tussen 20 en 40 jaar oud waren bij opname. Een beduidend aantal 

patiënten was met andere woorden opgenomen wanneer ze al de gemiddelde huwelijksleeftijd 

hadden bereikt. Een kwart tot een derde van de patiënten was wel gehuwd. Dit aantal blijft stabiel 

over de beide onderzoeksperioden heen. Enkel bij de betalende vrouwen uit 1860-1864 ligt het 

aantal gehuwden beduidend lager.  

Daarnaast zijn er nog andere onderliggende verschillen merkbaar tussen mannelijke en 

vrouwelijke patiënten, betalende en behoevende patiënten en tussen de twee periodes. Er kan 

onder meer worden opgemerkt dat het aantal ongehuwden hoger is bij de betalende patiënten 

dan bij de behoeftige patiënten van hetzelfde geslacht. Uit onderzoek blijkt dat hoe lager iemands 

sociale klasse was, hoe vroeger deze persoon in het huwelijk trad. Bij de analyse van de 

leeftijdsstructuur van de betalende mannen zien we dat een derde van de patiënten tussen 30 en 

45 jaar oud was. Dit betekent dat een groot deel van de patiënten ziek was en in een instelling 

verbleef wanneer ze de gemiddelde huwbare leeftijd bereikten. Bij de behoeftige mannen was iets 

minder dan een derde van de patiënten tussen 35 en 50 jaar oud bij opname. Deze groep patiënten 

had de gemiddelde huwelijksleeftijd bereikt voor hun opname, waardoor de kans groter was dat 

deze patiënten waren gehuwd. 

Vervolgens zien we in grafieken 4.1 en 4.2 dat het aantal weduwnaars hoger is bij de behoeftige 

mannen dan bij de betalende mannen. Ook dit kan worden verklaard aan de hand van de sociale 

posities die deze groepen bekleedden. Omwille van hun financiële middelen en hun sociale positie 

hadden welstellende weduwnaars het gemakkelijker om een nieuwe huwelijkspartner te vinden. 
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Het aantal verweduwde vrouwen ligt hoger dan bij de mannen. Voor weduwes was het immers 

moeilijker om een nieuwe huwelijkspartner te vinden dan voor weduwnaars. Bij de vrouwen is 

echter wel de omgekeerde tendens merkbaar als bij de verweduwde mannen. Er zijn namelijk 

procentueel iets meer betalende vrouwen verweduwd dan behoeftige vrouwen. Nochtans hadden 

gehoede weduwes meer kans op een tweede huwelijk dan weduwes van een lage sociale klasse.113 

Dit kan worden verklaard door het feit dat tweede huwelijken voor vrouwen doorgaans werden 

voltrokken uit financiële noodzaak.   

 

4.3 Aantal kinderen  
 

Het huwelijk, dat in het vorige deel werd besproken, hangt nauw samen met het krijgen van 

kinderen. Daarom wordt in het derde deel van het vierde hoofdstuk het kinderaantal van de 

opgenomen patiënten onderzocht. Over het aantal kinderen van psychiatrische patiënten tijdens 

de negentiende eeuw is niet veel gekend. Dit is te verklaren doordat deze gegevens zelden 

consequent werden opgenomen in de registers van de instellingen. Toch is het een interessante 

variabele in het onderzoek naar psychiatrische patiënten. Bleef een huwelijk echter zonder 

nageslacht, dan werd het onherroepelijk verketterd. Daarnaast werden celibatairen met kinderen 

evenzeer gestigmatiseerd. Kwamen dergelijke huwelijken vaak voor bij de opgenomen patiënten? 

Van den Abeele onderzoekt in haar thesis enkel of de gehuwde patiënten kinderen hadden en gaat 

niet in op het aantal kinderen.114 De Samblanx doet dit in haar onderzoek wel, maar focust zich 

enkel op wettelijk erkende kinderen.115 Over het kinderaantal van de vrouwen in de onderzochte 

instellingen is nog niets gekend. Aan de hand van de gegevens uit de MS databank ‘opnames 

psychiatrische patiënten’ wil ik deze hiaten trachten weg te werken.   

 

  

 
113 Vandenbroeke. Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden,” 43-6. 
114 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel”,  63-5. 
115 De Samblanx, “In de ban van de psychiatrie,” 73-5. 
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Tabel 4.3: aantal kinderen van de behoeftige mannen uit 1860-1864 in N en procent  

 

 1860-1864 

 Behoeftige mannen 

Aantal 

kinderen 

Gehuwd Ongehuwd Verweduwd Gescheiden Onbekend 

0 20 

37% 

81 

100% 

11 

57,9% 

    

1 9 

16,7% 

  3 

15,8% 

    

2 5 

9,3% 

        

3 9 

16,7% 

     

4 1 

1,9% 

    

5 3 

5,6% 

    

6      

7 1 

1,9% 

    

8 1 

1,9% 

    

9      

10   1 

5,3% 

  

Meer dan 

10 

1 

1,9% 

    

Meer dan 

15 

1 

1,9% 

    

? 3 

5,6% 

 4 

21% 

  

Totaal 54 

100% 

81 

100% 

19 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  
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Tabel 4.4: aantal kinderen van de betalende mannen uit 1860-1864 in N en procent  

 

 1860-1864 

 Betalende mannen 

Aantal 

kinderen 

Gehuwd Ongehuwd Verweduwd Gescheiden Onbekend 

0 22 

57,9% 

62 

100% 

2 

66,7% 

 1 

100% 

1 1 

2,6% 

    

2 2 

5,3% 

    

3 2 

5,3% 

 1 

33,3% 

  

4 3 

7,9% 

    

5      

6 1 

2,6% 

    

7 1 

2,6% 

    

8      

9      

10      

Meer dan 

10 

1 

2,6% 

    

Meer dan 

15 

     

? 5 

13,2% 

  1 

100% 

 

Totaal 38 

100% 

62 

100% 

3 

100% 

1 

100% 

1 

100% 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  
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Tabel 4.5: aantal kinderen van de behoeftige vrouwen uit 1860-1864 in N en procent  

 

 1860-1864 

 Behoeftige vrouwen 

Aantal 

kinderen 

Gehuwd Ongehuwd Verweduwd Gescheiden Onbekend 

0 104 

100% 

144 

99,2% 

52 

100% 

 13 

100% 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Meer dan 

10 

     

Meer dan 

15 

     

?  1 

0,8% 

   

Totaal 104 

100% 

145 

100% 

52 

100% 

 13 

100% 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  
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Tabel 4.6: aantal kinderen van de betalende vrouwen uit 1860-1864 in N en procent  

 

 1860-1864 

 Betalende vrouwen 

Aantal 

kinderen 

Gehuwd Ongehuwd Verweduwd Gescheiden Onbekend 

0 6 

25% 

59 

100% 

8 

44,4% 

  

1 4 

16,7% 

    

2 7 

29,2% 

 2 

11,1% 

  

3   3 

16,7% 

  

4 3 

12,5% 

 2 

11,1% 

  

5 1 

4,2% 

    

6      

7 3 

12,5% 

    

8   1 

5,6% 

  

9      

10   1 

5,6% 

  

Meer dan 

10 

     

Meer dan 

15 

     

?   1 

5,6% 

  

Totaal 24 

100% 

59 

100% 

18 

100% 

  

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  
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Tabel 4.7: aantal kinderen van de behoeftige mannen uit 1900-1904 in N en procent  

 

 1900-1904 

 Behoeftige mannen 

Aantal 

kinderen 

Gehuwd Ongehuwd Verweduwd Gescheiden Onbekend 

0 27 

25,2% 

175 

99,4% 

16 

42,1% 

 1 

100% 

1 20 

18,7% 

1 

0,6% 

1 

2,6% 

3 

100% 

 

2 7 

6,5% 

 5 

13,2% 

  

3 11 

10,3% 

 4 

10,5% 

  

4 10 

9,4% 

 5 

13,2% 

  

5 9 

8,4% 

 2 

5,3% 

  

6 3 

2,8% 

    

7 7 

6,5% 

 4 

10,5% 

  

8 4 

3,7% 

    

9 2 

1,9% 

 1 

2,6% 

  

10 2 

1,9% 

    

Meer dan 

10 

4 

3,7% 

    

Meer dan 

15 

     

? 1 

0,9% 

    

Totaal 107 

100% 

176 

100% 

38 

100% 

3 

100% 

1 

100% 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  
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Tabel 4.8: aantal kinderen van de betalende mannen uit 1900-1904 in N en procent  

 

 1900-1904 

 Betalende mannen 

Aantal 

kinderen 

Gehuwd Ongehuwd Verweduwd Gescheiden Onbekend 

0 20 

46,5% 

68 

100% 

3 

33,3% 

1 

100% 

1 

100% 

1 9 

20,9% 

 2 

22,2% 

  

2 2 

4,7% 

    

3 4 

9,3% 

 2 

22,2% 

  

4 3 

7% 

 1 

11,1% 

  

5 1 

2,3% 

    

6 1 

2,3% 

 1 

11,1% 

  

7 2 

4,7% 

    

8      

9 1 

2,3% 

    

10      

Meer dan 

10 

     

Meer dan 

15 

     

?      

Totaal 43 

100% 

68 

100% 

9 

100% 

1 

100% 

1 

100% 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  
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Tabel 4.9: aantal kinderen van de behoeftige vrouwen uit 1900-1904 in N en procent  

 

 1900-1904 

 Behoeftige vrouwen 

Aantal 

kinderen 

Gehuwd Ongehuwd Verweduwd Gescheiden Onbekend 

0 24 

30% 

98 

90,7% 

15 

40,5% 

1 

33,3% 

6 

100% 

1 11 

13,8% 

8 

7,4% 

4 

10,8% 

2 

66,7% 

 

2 16 

20% 

 3 

8,1% 

  

3 8 

10% 

 2 

5,4% 

  

4 5 

6,3% 

1 

0,9% 

3 

8,1% 

  

5 8 

10% 

 2 

5,4% 

  

6 3 

3,8% 

 1 

2,7% 

  

7 2 

2,5% 

    

8 1 

1,3% 

 1 

2,7% 

  

9 1 

1,3% 

 1 

2,7% 

  

10   3 

8,1% 

  

Meer dan 

10 

1 

1,3% 

 2 

5,4% 

  

Meer dan 

15 

     

?  1 

0,9% 

   

Totaal 80 

100% 

108 

100% 

37 

100% 

3 

100% 

6 

100% 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

  



58 
 

Tabel 4.10: aantal kinderen van de betalende vrouwen uit 1900-1904 in N en procent  

 

 1900-1904 

 Betalende vrouwen 

Aantal 

kinderen 

Gehuwd Ongehuwd Verweduwd Gescheiden Onbekend 

0 2 

40% 

7 

100% 

2 

66,7% 

  

1 1 

20% 

    

2 1 

20% 

 1 

33,3% 

  

3 1 

20% 

    

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Meer dan 

10 

     

Meer dan 

15 

     

?      

Totaal 5 

100% 

7 

100% 

3 

100% 

  

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

In dit derde onderdeel ga ik dus na of de opgenomen geesteszieken kinderen hadden en hoeveel. 

Dit wordt gedaan per categorie van de burgerlijke stand. Soms werd er in de medische registers 

genoteerd dat de patiënt kinderen had, maar werd er niet geregistreerd hoeveel. Dit wordt in de 

tabel voorgesteld door middel van een vraagteken. Het is echter noodzakelijk om deze gegevens 

kritisch te bekijken. Het is namelijk niet duidelijk hoe consequent men was in het registreren van 

het aantal kinderen bij de patiënten. Zo kan onder meer de vraag worden gesteld of enkel de 

levende kinderen werden opgetekend of dat er ook rekening werd gehouden met kinderen die 

reeds waren overleden. De negentiende eeuw werd namelijk gekenmerkt door een hoge 

zuigelingen- en kindersterfte. Gedurende de volledige eeuw haalde gemiddeld één op vijf à zes 

zuigelingen het eerste levensjaar niet.  
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De kindersterfte tussen het eerste en tiende levensjaar werd tijdens de laatste decennia van de 

eeuw wel teruggedrongen. In het tweede kwart van de eeuw haalden vier à vijf borelingen hun 

tiende levensjaar niet. Na 1880 was dat nog een kwart.116 

Voor de periode 1860-1864 kunnen we uit de tabellen 4.3 en 4.4 opmaken dat een groot aantal 

van de gehuwde en verweduwde mannen kinderloos was op het moment van hun opname. Bij de 

betalende vrouwen ligt dit aantal het laagst. Bij de behoeftige vrouwen is dit aantal het hoogst, 

namelijk 100 procent. De vraag kan hier echter worden gesteld of dit accuraat is. Het is mogelijk 

dat de kinderen van de behoeftige vrouwen voor deze periode niet werden opgetekend. Er werd 

echter wel geregistreerd dat een ongehuwde patiënte één of meerdere onwettige kinderen had. 

Voor de periode 1900-1904 zien we in de tabellen 4.7, 4.8, 4.9 en 4.10 dat het aantal kinderloze 

gehuwden en verweduwde patiënten daalde. Behalve bij de betalende vrouwen, daar is er sprake 

van een stijging. Ook voor deze periode waren er behoeftige patiënten geregistreerd die één of 

meerdere onwettige kinderen hadden. Veel vrouwen zaten tijdens de negentiende eeuw in 

structurele armoede, wat hun economische, sociale en familiale kwetsbaarheid vergrootte. Deze 

vrouwen hadden geen eigendom, geld, job of sociaal netwerk waarop ze konden terugvallen.117 

Opvallend is dat er ook één behoeftige man werd geregistreerd die een onwettig kind had. 

Daarnaast werd er in geen van de twee periodes een betalende patiënt met een onwettig kind 

geregistreerd.  

De vroegmoderne periode werd gekenmerkt door een regime van natuurlijke vruchtbaarheid. Dit 

hield de afwezigheid van een bewuste toepassing van anticonceptie in. Dit betekende echter niet 

dat het gros van de bevolking ‘veel’ kinderen had. Het kinderaantal werd onder andere binnen de 

perken gehouden door het eerder besproken restrictieve huwelijkspatroon. Ook biologische 

beperkingen, religieuze voorschriften, een afnemende frequentie van seksueel contact volgens de 

duur van het huwelijk en de heersende borstvoedingsgewoonten zorgden er voor dat het 

kinderaantal werd beperkt. De Veirman merkte in haar doctoraatsonderzoek onder meer op dat 

er op vlak van fertiliteit na het huwelijk weinig verschil op te merkten was tussen de levens van 

dove patiënten en niet-dove patiënten.118  

In de tabellen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 is te zien dat het merendeel van de gehuwde patiënten met 

kinderen uit de 1860-1864 één tot vier kinderen heeft op het moment van hun opname. Dit aantal 

stijgt nog tijdens de tweede onderzoeksperiode, terwijl het aantal gehuwde patiënten met meer 

dan 4 kinderen daalt. Dit kan worden verklaard door de vruchtbaarheidsdaling die werd ingezet 

in het derde kwart van de negentiende eeuw. Het natuurlijke vruchtbaarheidsregime werd 

vervangen door gecontroleerde vruchtbaarheid. Dit hield in dat koppels stopten met het krijgen 

van kinderen eens het gewenste aantal werd bereikt.119   

 

 
116 Eric Vanhaute, “Leven, wonen en werken in onzekere tijden. Patronen van bevolking en arbeid in België 

in de 'lange negentiende eeuw’,” BMGN - Low Countries Historical Review 118, nr. 2 (2003), 163.; Isabelle 

Devos, “Drie eeuwen sterfte in België, 18de-20ste Eeuw.” in Histoire de la population de la Belgique et de ses 

territoires : actes de da Chaire Quetelet 2005, eds. Thierry Eggerickx en Jean-Paul Sanderson (Louvain-la-

Neuve: Presses Universitaires de Louvain, 2010) . 
117 Koenraad Matthijs, De mateloze negentiende eeuw. Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering 

(Leuven: Universitaire pers Leuven, 2001), 140-1.  
118 De Veirman, “Breaking the silence,” 334. 
119 Matthijs, De mateloze negentiende eeuw, 103-14. 
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4.4 Onderwijsniveau  

 
In het vierde deel van het vierde hoofdstuk onderzoek ik het onderwijsniveau van de opgenomen 

patiënten. Het onderwijsniveau kan ons iets meer leren over de graad van geletterdheid bij de 

opgenomen patiënten. Van den Abeele stelde in haar onderzoek vast dat er grote verschillen 

merkbaar zijn tussen de scholingsgraad van patiënten uit het Guislaininstituut en Het Strop. Ze 

concludeerde dat het merendeel van de opgenomen patiënten uit het Guislaininstituut geen 

opleiding hadden genoten of lager onderwijs hadden gevolgd. Een kleine groep had een degelijke 

opleiding gehad. Toch werd geconstateerd dat voor de gehele onderzoeksperiode het aantal 

ongeletterde krankzinnigen nooit boven de 50 procent steeg. De situatie in Het Strop was volledig 

anders. Daar had de meerderheid van de opgenomen patiënten een degelijke opleiding genoten.120 

De Samblanx stelt in haar onderzoek naar patiënten uit Het Strop echter vast dat patiënten met 

een gemiddeld onderwijsniveau het meest voorkwamen in de instelling, maar dat er ook 

geesteszieken met een primaire onderwijsgraad werden toegelaten.121 Zowel van de behoeftige 

als van de betalende vrouwen in de onderzochte instellingen zijn er nog geen gegevens bekend 

inzake hun onderwijsniveau. Aan de hand van de gegevens uit de MS Access databank ‘opnames 

psychiatrische patiënten’ zal ik trachten dit hiaat weg te werken. Hierdoor wordt het bovendien 

mogelijk om het onderwijsniveau van mannen en vrouwen met elkaar te vergelijken. 

 

 

 

 

 
120 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,” 74-5. 
121 De Samblanx, “In de ban van de psychiatrie,” 78. 
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Grafiek 4.3: onderwijsniveau voor de periode 1860-1864 in procent  

 

 

Bron: MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 

 

Grafiek 4.4: onderwijsniveau voor de periode 1900-1904 in procent  

 

 

Bron: MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 
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Bij het onderwijsniveau wordt in deze grafieken een onderscheid gemaakt tussen ‘geen’, 

‘elementair’, ‘gemiddeld’, ‘goed’, ‘superieur’, ‘kan lezen’, ‘kan lezen en schrijven’ en ‘onbekend’. 

‘Elementair’ verwijst naar een basisopleiding in het lager onderwijs. Ook de termen ‘primaire’ en 

‘rudimentaire’ werden hieronder opgenomen. ‘Gemiddeld’ betekent dat de persoon in kwestie een 

degelijke opleiding heeft genoten. De termen ‘moyenne’, ‘goed’ en ‘middelbaar’ werden hieronder 

geregistreerd. ‘Superieur’ is in dit onderzoek de overkoepelende term voor hogere studies. De 

termen ‘bachelier’ en ‘études universitaires’ vallen hier ook onder. De termen ‘kan lezen’ en ‘kan 

lezen en schrijven’ werden niet onder een grotere noemer geplaatst. Schrijven werd doorgaans na 

het lezen aangeleerd. Bovendien gebeurde het schoolgaan heel onregelmatig. Het is dan ook niet 

duidelijk of en hoelang deze patiënten onderwijs hebben gevolgd. Het was echter niet eenvoudig 

om deze indeling te maken. De meeste gebruikte termen zijn namelijk voor interpretatie vatbaar. 

Hierdoor is het niet mogelijk om de exacte scholingsgraad van de patiënten vast te leggen.  

In grafiek 4.3 is voor 1860-1864 te zien dat een derde van de mannelijke behoeftige patiënten niet 

geschoold was. Een kwart had een elementaire opleiding genoten. Slechts een klein aantal 

behoeftige patiënten was gemiddeld geschoold. Voor de tweede periode kan in grafiek 4.4 worden 

opgemerkt dat de groep ‘kan lezen en schrijven’ wordt opgeslorpt door de groep ‘elementair’. 

Bovendien zijn er iets meer gemiddeld geschoolde behoeftige mannen. Geen enkele behoeftige 

man, noch in de eerste noch in de tweede periode, heeft een hogere studie gevolgd. Dit geldt ook 

voor de behoeftige vrouwen. Vervolgens is van het merendeel van de opgenomen behoeftige 

vrouwen het onderwijsniveau niet gekend. Ongeveer 7 procent van deze onderzoeksgroep heeft 

geen onderricht genoten en 3,5 procent heeft basisonderwijs gevolgd. Voor de tweede 

onderzoeksperiode zijn er meer gegevens beschikbaar. Iets minder dan de helft van deze 

onderzoeksgroep behoeftige vrouwen was in deze periode ongeschoold. Daarnaast had 44 

procent een elementaire opleiding genoten. Het aantal ongeschoolden ligt bij de behoeftige 

vrouwen dus beduidend hoger dan bij de behoeftige mannen. Ook het aantal elementair 

geschoolden ligt bij de mannelijke patiënten hoger. Vrouwen waren namelijk over het algemeen 

minder geschoold dan mannen tijdens de negentiende eeuw. Bovendien waren 

vervolgopleidingen na het basisonderwijs niet voor vrouwen weggelegd. Daarnaast werden zowel 

mannen als vrouwen uit onderste bevolkingslagen gekenmerkt door analfabetisme en een lage 

scholingsgraad. Dit stond namelijk in een dialectische verhouding met armoede. De daling van het 

gezinsinkomen werd immers gecompenseerd door een hoge arbeidsinzet. Hierdoor werden 

kinderen niet naar school gestuurd, maar naar het veld of de fabriek.122  

Bij de betalende patiënten in 1860-1864 had iets meer dan de helft van de mannen een 

gemiddelde tot superieure opleiding genoten. Van 37 procent van de betalende mannen is het 

onderwijsniveau echter onbekend. Het aantal gemiddeld tot superieur opgeleide patiënten is 

tijdens de tweede onderzoeksperiode nog gestegen, naar maar liefst 78,65 procent. Deze 

vaststelling sluit aan bij de toenmalige alfabetiseringsgraad van de hogere sociale klassen. De hoge 

sociale klasse was van beroepswege nagenoeg unaniem geletterd.123 Bij de betalende vrouwen is 

echter een omgekeerde tendens zichtbaar. Voor de eerste onderzoeksperiode was meer dan de 

helft van de betalende vrouwen gemiddeld geschoold. Een kwart van deze onderzoeksgroep was 

elementair geschoold en amper 2 procent was niet geschoold. Tijdens de tweede 

onderzoeksperiode ligt het aantal gemiddeld geschoolde vrouwen beduidend lager. Ook het 

 
122 Anne-Marie Vermeulen, “Determinanten van het alfabetisatieproces te Gent in de 19de eeuw,” 

Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 38, nr. 1 (1984), 140. 
123 Vermeulen, “Determinanten van het alfabetisatieproces,” 142. 
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aantal vrouwen die een elementaire opleiding had genoten, ligt een stuk lager. Daarnaast was een 

vijfde van de betalende vrouwen niet geschoold. Dit kan mogelijks worden verklaard doordat deze 

vrouwen voornamelijk in de privéwereld werden weggeduwd. De publieke ruimte, waar 

geletterdheid een belangrijke rol speelde, was namelijk een mannelijke ruimte. 124  

 

4.5 Geloofsovertuiging  

 
In het vijfde onderdeel van het vierde hoofdstuk worden de geloofsovertuigingen van de 

onderzochte patiënten onder de loep genomen. Alle onderzochte instellingen werden beheerd 

door congregaties die waren opgericht door kanunnik Petrus Triest. Het Guislaininstituut en Het 

Strop stonden onder leiding van de Broeders van Liefde. Het Sint-Jozefshuis en het Maison de 

Santé werden beheerd door de Zusters van Liefde van Jozef en Maria. De vraag kan echter worden 

gesteld of dit betekende dat er uitsluitend katholieke patiënten werden opgenomen of dat de 

deuren van deze instellingen ook openstonden voor patiënten met andere geloofsovertuigingen? 

Zowel Van den Abeele als De Samblanx maken in hun thesisonderzoek een onderscheid tussen 

katholieke en niet-katholieke patiënten. Vanden Abeele concludeert dat van 90 procent van de 

opgenomen mannen in het Guislaininstituut de geloofsovertuiging gekend is en deze uitsluitend 

katholiek is. Voor Het Strop merken zowel Van den Abeele als De Samblanx op dat een minderheid 

van de patiënten een andere geloofsovertuiging aangingen dan het katholicisme.125 Over de 

geloofsovertuiging van de vrouwen uit het Sint-Jozefshuis en het Maison de Santé is geen 

informatie bekend. Aan de hand van de verzamelde gegevens in de MS Access databank ‘opnames 

psychiatrische patiënten’ tracht ik meer te weten te komen over de geloofsovertuiging van de 

onderzochte patiënten.   

 

 
124 Matthijs, De mateloze negentiende eeuw, 83. 
125 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel”, 69-71.; De Samblanx, “In de ban van de psychiatrie,” 

80-1. 
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Grafiek 4.5: geloofsovertuiging voor de periode 1860-1864 in procent  

 

 

Bron: MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 

 

Grafiek 4.6: geloofsovertuiging voor de periode 1900-1904 in procent 

 

 

Bron: MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 
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Voor de periode 1860-1864 is bij een groot deel van de opgenomen patiënten de 

geloofsovertuiging onbekend. Enkel bij de betalende vrouwen is van alle patiëntes de 

geloofsovertuiging gekend. Alle opgenomen patiëntes waren katholiek. Ook de overige patiënten 

waarvan de geloofsovertuiging gekend was, waren allemaal katholiek. Voor de periode 1900-

1904 is van het leeuwendeel deel van de patiënten de geloofsovertuiging wel bekend. Alle 

onderzochte vrouwen, zowel de betalende als behoeftige, waren katholiek. Ook het gros van de 

opgenomen mannen uit het Guislaininstituut en Het Strop hadden de katholieke 

geloofsovertuiging. Dit zijn enigszins logische resultaten aangezien alle onderzochte instellingen 

werden beheerd door de Broeders en Zusters van Liefde. Toch was bij de behoeftige mannen 1 

procent van de opgenomenen joods en 1 procent protestants. De joodse patiënt uit het 

Guislaininstituut was geboren in Frankrijk en had daar ook zijn domicilie op het moment van zijn 

opname. De twee protestantse patiënten waren daarentegen geboren en gevestigd in Oost-

Vlaanderen. Bij de betalende mannen was 2 procent joods en 2 procent protestants. Van de twee 

joodse patiënten opgenomen in Het Strop had één de Belgische nationaliteit en één de Poolse 

nationaliteit. Beide patiënten waren op het moment van hun opname woonachtig in België.  

De vraag waarom er niet-katholieken in katholieke instellingen werden opgenomen, dringt zich 

op. Mogelijks werden niet-katholieken toegelaten in Het Strop omwille van hun financiële 

bijdrage.126 Deze hypothese gaat echter niet op voor het Guislaininstituut, aangezien niet de 

patiënten zelf, maar wel de Commissie der Burgerlijke Godshuizen hun verblijf bekostigde. Een 

andere mogelijke verklaring is dat de persoon voor beroepsredenen in de regio rond Gent was. 

Dit was hoogstwaarschijnlijk het geval bij de joodse patiënt met de Franse nationaliteit die was 

opgenomen in Guislaininstituut. Hij was namelijk venter.127  

 

4.6 Beroepscategorie  

 
In het zesde onderdeel van het vierde hoofdstuk worden de beroepen van de opgenomen 

patiënten onderzocht. Het is bij dit onderdeel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat er 

op basis van de beroepsvermeldingen in de bronnen moeilijk uitspraak kan worden gedaan over 

de welstand en maatschappelijke status van de opgenomen krankzinnigen. Een beroep op zichzelf 

biedt weinig houvast, het kan namelijk verschillende invullingen hebben.  Het grootste probleem 

is vaak dat het onduidelijk is of de persoon in kwestie zelfstandig werkte of in dienst.  

Voor de psychiatrische patiënten uit de onderzochte instellingen is er al onderzoek gedaan naar 

hun beroepen. Vanoverschelde stelde in zijn thesisonderzoek naar psychiatrische praktijken in 

het Sint-Jozefshuis en het Maison de Santé tussen 1808 en 1860 onder meer vast dat een vrij 

omvangrijk deel van de vrouwelijke krankzinnigen uit het Maison de Santé geen beroep had. 

Opvallend is dat de renteniersters de grootste groep binnen de categorie van de niet-productieven 

was. In het Sint-Jozefshuis had ongeveer een kwart van de vrouwen geen beroep.128 Dit patroon 

voor het Sint-Jozefshuis werd nogmaals bekrachtigd in het thesisonderzoek van Deforce.129 Het 

 
126 Deze hypothese wordt door Veronique Van den Abeele geopperd in haar masterproef. Van den Abeele, 

“Het sociaal-geografisch profiel,” 70-1. 
127 Archief van Museum dr. Guislain, A HG 1 0024, patiëntennummer 6442. 
128 Vanoverschelde, “Tot herstel der krankheid,” 162-4. 
129 Deforce, “Vrouwen en krankzinnigheid,” 73. 
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onderzoek van Van den Abeele zag bij de patiënten uit Het Strop en het Guislaininstituut 

gelijkaardige resultaten.130 De Veirman onderzocht voor haar doctoraatsonderzoek de 

levenslopen van dove personen in het vroegmoderne en negentiende-eeuwse Oost-Vlaanderen. 

Hierbij werd er ook aandacht besteed aan de tewerkstelling van de dove onderzoekspersonen. De 

Veirman kwam tot de vaststelling dat het leven van doven voor de industrialisatie niet 

noodzakelijk beter was dan erna. De werkloosheidsgraad was ook voor de industrialisatie hoog 

en een grote groep mensen was tewerkgesteld in de onzekere en goedkope ongeschoolde 

arbeidssector. De werkloosheid en de armoede stegen in de negentiende eeuw en niet 

noodzakelijkerwijs uniek voor dove personen.131 Deze conclusie is ook voor onderzoek naar 

psychiatrische patiënten belangrijk. Het zou namelijk verkeerd zijn om er zomaar van uit te gaan 

dat de hoge werkloosheidsgraad onder de patiënten uitsluitend te wijten is aan hun geestesziekte.  

Zowel Vanoverschelde, Deforce, Van den Abeele als De Samblanx besteden in hun onderzoek 

aandacht aan de andere beroepen die voorkwamen bij de onderzochte patiënten. Het is echter 

moeilijk om deze resultaten met elkaar te vergelijken, aangezien iedere onderzoeker andere 

categorieën hanteert om de beroepen in onder te brengen.  In dit onderzoek werden beroepen 

van de opgenomen krankzinnigen onderverdeeld in tien categorieën, namelijk: ambachten, 

arbeid, diensten, handel, landbouw, niet-productieven, religieuzen, vrij beroep, leger en 

onbekend. Deze categorieën zijn gebaseerd op het Historical International Standard of 

Classification of Occupations (HISCO). Onder de categorie ‘ambachten’ werden alle beroepen 

opgenomen waarbij een specifiek aangeleerd handwerk werd uitgevoerd, zoals kleermakers, 

schrijnwerkers, bakkers, etc. Onder ‘diensten’ werden de beroepen gecategoriseerd waarbij er 

geen eindproduct wordt vervaardigd. Hieronder vallen onder andere dienstpersoneel, bedienden, 

etc. Onder de groep ‘vrij beroep’ werden de geesteszieken geregistreerd die een intellectueel 

beroep uitoefenden, zoals ingenieurs, rechters en dokters. Tot slot is er nog de brede categorie 

van de niet-productieven. Hieronder werden de patiënten geregistreerd die geen beroep hadden, 

student waren of rentenierden.  

 
130 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,”83. 
131 De Veirmain, “Breaking the silence,” 267. 



 

67 
 

Tabel 4.11: beroepscategorie voor de periodes 1860-1864 en 1900-1904 in N en procent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 

 1860-1864 1900-1904 

 Behoeftige 

mannen 

Betalende 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

vrouwen 

Behoeftige 

mannen 

Betalende 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

vrouwen 

Ambachten 46 

29,9% 

6 

5,7% 

26 

8,3% 

4 

4% 

63 

19,4% 

8 

6,6% 

16 

6,8% 

 

Diensten 19 

12,4% 

11 

10,5% 

28 

8,9% 

 22 

6,8% 

12 

9,8% 

24 

10,3% 

 

Arbeid 34 

22,1% 

2 

1,9% 

25 

8% 

 54 

16,6% 

 18 

7,7% 

3 

20% 

Handel 4 

2,6% 

8 

7,6% 

14 

4,5% 

2 

2% 

17 

5,2% 

20 

16,4% 

6 

2,6% 

1 

6,7% 

Landbouw 4 

2,6% 

4 

3,8% 

7 

2,2% 

4 

4% 

65 

20% 

9 

7,4% 

3 

1,3% 

 

Niet-

productieven 

29 

18,8% 

39 

37,1% 

197 

62,7% 

76 

75,2% 

77 

23,7% 

36 

29,5% 

152 

65% 

10 

66,7% 

Onbekend 12 

7,8% 

10 

9,5% 

16 

5,1% 

2 

2% 

19 

5,9% 

17 

13,9% 

10 

4,3% 

 

Religieuzen 3 

2% 

6 

5,7% 

1 

0,3% 

12 

11,9% 

 8 

6,6% 

5 

2,1% 

1 

6,7% 

Vrij beroep 1 

0,7% 

15 

14,3% 

 1 

1% 

3 

0,9% 

11 

9% 

  

Leger 2 

1,3% 

4 

3,8% 

  5 

1,5% 

1 

0,8% 

  

Totaal 154 

100% 

105 

100% 

314 

100% 

101 

100% 

325 

100% 

122 

100% 

234 

100% 

15 

100% 
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Grafiek 4.7: beroepscategorie voor de periode 1860-1864 in procent 

 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

Grafiek 4.8: beroepscategorie voor de periode 1900-1904 in procent 

 

 
 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  
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In geen enkele onderzoeksgroep zijn de ambachten zo goed vertegenwoordigd als bij de 

behoeftige mannen. Op grafiek 4.7 is te zien dat voor de periode 1860-1864 ongeveer 30 procent 

van de behoeftige mannen werkzaam is in een ambacht. Het is echter niet duidelijk hoeveel 

procent hiervan zelfstandig of in dienst was. Iets meer dan een vijfde van deze patiëntengroep 

was werkzaam als arbeider. Deze twee categorieën nemen af in de tweede onderzoeksperiode. 

Het aantal patiënten dat werkzaam was in de landbouwsector kende dan weer een grote toename. 

Ook het aantal niet-productieven is in de tweede onderzoeksperiode gestegen. Bij de behoeftige 

vrouwen is in de periode 1860-1864 de categorie van de niet-productieven met 62,7 procent het 

grootst. Op grafiek 4.8 is te zien dat het aantal niet-productieve behoeftige vrouwen tijdens de 

periode 1900-1904 nog is gestegen. 65 procent van deze onderzoeksgroep was op het moment 

van hun opname niet-productief.  

 

Ook bij de betalende mannen zijn de niet-productieven in beide periodes het best 

vertegenwoordigd. Bovendien valt op dat enkel in deze onderzoeksgroep de categorie vrije 

beroepen is vertegenwoordigd. Dit is ook logisch, aangezien enkel mannen uit hogere sociale 

klassen toegang hadden tot hogere studies die noodzakelijk waren om deze beroepen te kunnen 

uitvoeren. Het aantal niet-productieven en vrije beroepen daalt echter wel tijdens de tweede 

onderzoeksperiode. Het aantal betalende mannen werkzaam in de handel- en landbouwsector 

neemt dan weer toe. Bij de betalende vrouwen wordt de vroegste onderzoeksperiode 

gedomineerd door niet-productieven. De tweede grootste beroepscategorie is deze van de 

religieuzen. In de periode 1900-1904 zien we dat deze aantallen licht zijn gedaald.  Daarnaast 

verdringt de beroepscategorie ‘arbeid’ de religieuzen van de tweede plaats.  Tot slot kan er 

worden opgemerkt dat er fors meer niet-productieve behoeftige vrouwen werden opgenomen 

dan behoeftige mannen. Ook bij de betalende patiënten is deze tendens zichtbaar. Al deze 

vaststellingen zijn ook op te merken in tabel 4.11. 
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Hoofdstuk 5 – Opname van psychiatrische patiënten 
 

In het vierde hoofdstuk werd het sociaal-demografisch profiel van de opgenomen patiënten 

besproken. Hierdoor hebben we een beter zicht gekregen waar deze patiënten vandaan kwamen, 

wat hun burgerlijke staat was, of ze kinderen hadden, wat hun onderwijsniveau en 

geloofsovertuiging was en of ze een beroep uitvoerden. In het vijfde hoofdstuk ga ik dieper in op 

aspecten die te maken hadden met de opname van de patiënt. Hoe oud waren de patiënten bij 

opname in de instelling? Hoelang duurde een opname gemiddeld? In welke toestand verlieten de 

geesteszieken de instelling? Wat waren de meest voorkomende diagnoses? Op deze vragen zoek 

ik, aan de hand van de verzamelde gegevens uit de MS Access databank ‘opnames psychiatrische 

patiënten’ een antwoord.  

 

5.1 Leeftijd bij opname    

 
In het eerste deel van het vijfde hoofdstuk sta ik stil bij de leeftijd van de patiënten op het moment 

van hun opname in de instelling. De leeftijd bij opname van patiënten opgenomen in de 

onderzochte instelling tijdens de negentiende eeuw is al in verschillende masterproeven aan bod 

gekomen. Van den Abeele concludeerde ondermeer dat het gros van de geesteszieken in het 

Guislaininstituut en Het Strop tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw tussen de 20 en 

60 jaar oud was bij opname. De meest voorkomende leeftijdscategorie bij opname bij behoeftige 

mannen uit Guislaininstituut was tussen 20 en 30 jaar. In Het Strop hadden de meeste betalende 

patiënten daarentegen een leeftijd tussen 40 tot en met 49 jaar bij opname.132 Bij onderzoek naar 

het Sint-Jozefshuis en het Maison de Santé tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw stelde 

Vanoverschelde vast de grootste groep geesteszieke vrouwen tussen 20 en 60 jaar oud was. De 

opgenomen patiënten waren gemiddeld 43,8 jaar oud bij hun opname.133 Deforce stelde bij 

onderzoek naar dezelfde instellingen tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw vast dat er 

zich een duidelijke stijging voordeed in het aantal opgenomen patiënten in de leeftijdscategorie 

40 tot 50 jaar.134 Het is echter niet evident om aan de hand van deze onderzoeken een goede 

vergelijking te maken tussen mannen en vrouwen en tussen betalende en behoeftige patiënten 

over twee onderzoeksperiodes heen. Om deze reden neem ik ook voor mijn onderzoeksgroepen 

de leeftijd bij opname onder de loep.  

  

 
132 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,” 59-60.  
133 Vanoverschelde, “Tot herstel der krankheid,” 101. 
134 Deforce, “Vrouwen en krankzinnigheid,” 57-9. 
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Tabel 5.1: gemiddelde leeftijd bij opname voor de periodes 1860-1864 en 1900-1904  

 

 1860-1864 1900-1904 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Betalend 43,7 jaar 43,5 jaar 42 jaar 49,1 jaar 

Behoeftig 42,7 jaar 44,3 jaar 41,3 jaar  43,9 jaar 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

Tabel 5.1 geeft de gemiddelde leeftijd bij opname weer voor alle onderzoeksgroepen. Hieruit 

kunnen verschillende dingen worden afgeleid. We zien dat de gemiddelde leeftijd bij opname 

schommelt tussen 41 jaar en 49 jaar. Het valt echter op dat de gemiddelde leeftijd bij behoeftige 

patiënten lager ligt dan bij betalende geesteszieken, behalve bij de behoeftige vrouwen. Daarnaast 

kan ook worden opgemerkt dat behalve bij de betalende vrouwen, de gemiddelde leeftijd bij 

opname lager ligt in de tweede onderzoeksperiode dan in de eerste onderzoeksperiode. Hierbij 

moet echter worden opgemerkt dat deze gemiddelden mogelijks een verkeerd beeld kunnen 

geven van de onderzoekspopulaties. Gemiddelden zijn namelijk sterk beïnvloedbaar door 

extreme of uitzonderlijke waarden. Er werd daarom geopteerd om de onderzoekspopulaties 

onder te verdelen in leeftijdscategorieën. Op deze manier is het mogelijk om te onderzoeken 

welke categorieën het meest voorkwamen. Grafieken 5.1 en 5.2 geven deze verschillende 

leeftijdscategorieën over de twee onderzoeksperiodes weer.   

 

Grafiek 5.1: leeftijdscategorie bij opname voor de periode 1860-1864 in procent  

 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Behoeftige mannen Betalende mannen Behoeftige vrouwen Betalende vrouwen

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99 Onbekend



72 
 

Grafiek 5.2: leeftijdscategorie bij opname voor de periode 1900-1904 in procent  

 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

Voor de eerste onderzoeksperiode zien we in grafiek 5.1 zowel bij de behoeftige mannen als bij 

de behoeftige vrouwen een klein aantal patiënten die tussen 0 tot 9 jaar waren bij opname. Bij de 

betalende patiënten kwam dit niet voor. Vervolgens valt het grote aantal opgenomen behoeftige 

mannelijke patiënten tussen 10 en 19 op, namelijk met 13 procent. Bij geen enkele andere 

onderzoeksgroep lag dit aantal zo hoog. Voor de tweede onderzoeksperiode kan worden 

opgemerkt dat het aantal behoeftigen tussen 0 en 9 jaar is gestegen bij de mannen, maar is gedaald 

bij de vrouwen. Het aantal opgenomen 10 tot 19-jarigen is voor deze twee onderzoeksgroepen 

gedaald, terwijl het aantal opgenomen patiënten uit deze leeftijdscategorie bij de betalende 

patiënten is gestegen. Bij de betalende mannen bedraagt deze stijging 4,7 procent, bij de betalende 

vrouwen 1,7 procent. De aanwezigheid van jonge kinderen in de onderzoeksgroep van de 

behoeftige mannen werd door Van den Abeele verklaard doordat het Guislaininstituut een 

vergoeding kreeg van overheid, mits er 50 kinderen in het gesticht werden opgenomen.135 Het is 

echter niet duidelijk hoeveel deze vergoeding bedroeg en of ook het Sint-Jozefshuis van deze 

maatregel kon genieten.  

Vervolgens werden voor de eerste onderzoeksperiode ongeveer 13 tot 14 procent van de 

behoeftige patiënten opgenomen tussen de leeftijd van 20 en 29 jaar. Bij de betalende patiënten 

ligt dit aantal hoger: 18,8 tot 20 procent van deze onderzoeksgroepen werd tussen deze leeftijd 

opgenomen. De leeftijdscategorie van 30 tot 39-jarigen is in elke instelling ongeveer even groot 

als de leeftijdscategorie van de 20 tot 29-jarigen. Vervolgens zien we dat 18,5 tot 19,5 procent van 

deze behoeftige patiënten werden opgenomen tussen de leeftijd van 40 en 49 jaar. Bij de 

betalende patiënten ligt dit aantal voor patiënten van hetzelfde geslacht iets hoger, maar het 

verschil is klein. Daarnaast zien we dat 15,6 tot 19,8 procent van de opgenomen patiënten tussen 

 
135 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,” 48. 
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50 en 54 jaar was bij opname.  Tot slot kan worden vastgesteld dat het aantal betalende patiënten 

die werden opgenomen tussen de leeftijd van 60 en 94 jaar zowel bij de mannen als bij de vrouwen 

schommelt rond de 17 procent. Bij de behoeftige mannen is deze leeftijdscategorie minder 

vertegenwoordigd, met 13,7 procent. Bij de behoeftige vrouwen zien we dan weer dat voor deze 

onderzoeksgroep de leeftijdscategorie van 60 tot 94 jaar de tweede grootste is, met 24,8 procent.  

Voor de tweede onderzoeksperiode zien we in grafiek 5.2 dat het aantal behoeftige patiënten die 

tussen de leeftijden van 20 en 29 jaar werden opgenomen fors is gestegen, namelijk met 7,6 

procent bij de behoeftige mannen en met 9,5 procent bij de behoeftige vrouwen. Bij de 

leeftijdscategorie van 30 tot 39-jarige patiënten is het aantal behoeftige patiënten dan weer licht 

gedaald. Bij de betalende patiënten is echter de omgekeerde tendens zichtbaar. Bij deze 

onderzoeksgroepen is het aantal patiënten die werden opgenomen tussen de leeftijden van 20 en 

39 jaar gedaald. Toch blijft bij de betalende mannen het overwicht van deze leeftijdscategorie 

standhouden. Daarnaast merk ik op dat het aantal patiënten opgenomen tussen 40 en 49-jarige 

leeftijd zowel bij de betalende, de behoeftige als bij de mannelijke en vrouwelijke patiënten 

gedaald is. Ook het aantal mannelijke patiënten, zowel behoeftige als betalende, opgenomen 

tussen de leeftijden van 50 en 59 jaar is gedaald. Bij de behoeftige vrouwen is dit aantal relatief 

stabiel gebleven. Bij de betalende vrouwen is dit percentage gestegen. Tenslotte is de stijging bij 

het aantal behoeftige mannen dat werd opgenomen na de leeftijd van 60 jaar opvallend. Bij alle 

andere onderzoeksgroepen is er namelijk een daling zichtbaar bij deze leeftijdscategorie. 

Van den Abeele constateerde in haar verhandeling dat betalende mannen op een iets latere leeftijd 

werden opgenomen dan behoeftige mannen. Dit werd verklaard door het feit dat  personen uit 

hogere sociale klassen een geestesziek familielid minder snel lieten opnemen dan personen uit 

een lagere sociale klasse. Zij hadden namelijk de mogelijkheid om hun krankzinnige naaste langer 

thuis te houden en te verzorgen.136 Mijn onderzoeksresultaten spreken dit echter deels tegen. Aan 

de hand van tabel 5.2 kan ik voor de eerste onderzoeksperiode immers constateren dat 65,7 

procent van de betalende mannen en 62,4 procent van de betalende vrouwen werd opgenomen 

voor hun vijftigste verjaardag. Bij de behoeftige patiënten lag dit aantal lager, namelijk 61,7 

procent bij de behoeftige mannen en 59,2 procent bij de behoeftige vrouwen. Voor de tweede 

onderzoeksperiode, zichtbaar in tabel 5.2, is bij de mannelijke patiënten deze tendens ook 

zichtbaar. Het aantal behoeftige patiënten die voor hun vijftigste levensjaar werden opgenomen 

daalde zelfs tot 42,2 procent. Bij de vrouwelijke patiënten zien we echter dat er meer behoeftige 

patiënten  dan betalende voor hun vijftigste levensjaar werden opgenomen. Hierbij moet wel 

worden opgemerkt dat de onderzoeksgroep van de betalende vrouwen zeer klein is. Dit kan de 

representativiteit van de resultaten in vraag stellen.  

Deze resultaten kunnen op verschillende manieren verklaard worden. Enerzijds is het mogelijk 

dat familieleden uit een hogere sociale klasse sneller overgingen tot de opname van een 

geestesziek familielid omdat ze daar, in tegenstelling tot behoeftige patiënten, de financiële 

middelen voor hadden. In het tweede hoofdstuk van deze verhandeling werden de kostprijzen 

van een verblijf in het Maison de Santé en Het Strop vermeld. Hierbij werd duidelijk dat een 

dergelijk verblijf voor de lager sociale klassen uit de samenleving zo goed als onbetaalbaar was. 

Anderzijds stelde Vijselaar in zijn comparatieve studie naar krankzinnigengestichten in 

 
136 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,” 83.  
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Nederland tijdens de twintigste eeuw dat ook personen uit minder welgestelde klassen trachtten 

om hun geestesziek familielid zo lang mogelijk thuis te verzorgen.137 

 
137 Vijselaar, Het gesticht, 336. 
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Tabel 5.2: leeftijd bij opname voor de periodes 1860-1864 en 1900-1904 in opgedeeld in categorieën, in N en procent 

 1860-1864 1900-1904 

 Behoeftige 

mannen 

Betalende 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

vrouwen 

Behoeftige 

mannen 

Betalende 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

vrouwen 

0-4 jaar 

 

1 

0,7%  

3 

1,0%  

3 

0,9%    

5-9 jaar 

 

1 

0,7%  

4 

1,3%  

15 

4,6%    

10-14 jaar 

 

11 

7,1%  

11 

3,5% 

2 

2,0% 

10 

3,1% 

1 

0,8% 

1 

0,4%  

15-19 jaar 

 

9 

5,8% 

1 

1,0% 

13 

4,1% 

3 

3,0% 

13 

4,0% 

6 

4,9% 

10 

4,3% 

1 

6,7% 

20-24 jaar 

 

9 

5,8% 

13 

12,4% 

23 

7,3% 

7 

6,9% 

25 

7,7% 

13 

10,7% 

28 

12,0%  

25-29 jaar 

 

11 

7,1% 

8 

7,6% 

21 

6,7% 

12 

11,9% 

41 

12,7% 

9 

7,4% 

27 

11,5% 

1 

6,7% 

30-34 jaar 

 

12 

7,8% 

10 

9,5% 

21 

6,7% 

11 

10,9% 

25 

7,7% 

13 

10,7% 

12 

5,1% 

2 

13,3% 

35-39 jaar 

 

11 

7,1% 

13 

12,4% 

32 

10,2% 

8 

7,9% 

16 

4,9% 

9 

7,4% 

23 

9,8%  

40-44 jaar 

 

19 

12,3% 

11 

10,5% 

30 

9,6% 

11 

10,9% 

23 

7,1% 

11 

9,0% 

20 

8,6% 

1 

6,7% 

45-49 jaar 

 

11 

7,1% 

13 

12,4% 

28 

8,9% 

9 

8,9% 

32 

9,9% 

12 

9,8% 

15 

6,4% 

1 

6,7% 

50-54 jaar 

 

11 

7,1% 

8 

7,6% 

27 

8,6% 

12 

11,9% 

24 

7,4% 

10 

8,2% 

18 

7,7% 

2 

13,3% 

55-59 jaar 

18 

11,7% 

10 

9,5% 

22 

7,0% 

8 

7,9% 

27 

8,3% 

9 

7,4% 

18 

7,7% 

2 

13,3% 
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Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’

60-64 jaar 

 

7 

4,6% 

8 

7,6% 

30 

9,6% 

8 

7,9% 

17 

5,2% 

7 

5,7% 

8 

3,4%  

65-69 jaar 

 

7 

4,6% 

4 

3,8% 

22 

7,0% 

4 

4,0% 

12 

3,7% 

5 

4,1% 

12 

5,1% 

1 

6,7% 

70-74 jaar 

 

9 

5,8% 

4 

3,8% 

15 

4,8% 

5 

5,0% 

15 

4,6% 

4 

3,3% 

14 

6,0%  

75-79 jaar 

 

6 

3,9% 

1 

1,0% 

8 

2,6% 

1 

1,0% 

10 

3,1% 

1 

0,8% 

8 

3,4% 

2 

13,3% 

80-84 jaar 

 

1 

0,7%    

6 

1,9% 

1 

0,8% 

4 

1,7%  

85-89 jaar 

  

1 

1,0% 

1 

0,3%    

1 

0,4%  

90-94 jaar 

   

2 

0,6%  

1 

0,3%    

95-99 jaar  

         

Onbekend 

   

1 

0,3%  

10 

3,1% 

11 

9,0% 

15 

6,4% 

2 

13,3% 

Totaal 154 

100% 

105 

100% 

314 

100% 

101 

100% 

325 

100% 

122 

100% 

234 

100% 

15 

100% 
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5.2 Duur van opname  

 

Tabel 5.4: gemiddelde opnameduur in maanden voor de periodes 1860-1864 en 1900-1904 

 

 1860-1864 1900-1904 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Betalend 20,2 

maanden 

33,7 

maanden 

50,8 

maanden 

22,7 

maanden 

Behoeftig 32,1 

maanden 

63,2 

maanden 

50  

maanden 

74,2 

maanden 

 
Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

In tabel 5.4 wordt de gemiddelde opnameduur van alle onderzochte patiëntengroepen in 

maanden weergegeven. Deze gemiddelde opnameduur schommelt tussen 20 en 75 maanden. 

Hierbij valt op dat de behoeftige patiënten bijna even lang of langer in de instelling verbleven dan 

de betalende geesteszieken. Net zoals bij ‘leeftijd bij opname’ en ‘leeftijd bij vertrek’ moet er 

rekening worden gehouden met het feit dat deze gemiddelden worden beïnvloed door extremen 

en uitzonderingen.  

Om een genuanceerder beeld te krijgen van de opnameduur van de opgenomen patiënten werd 

deze onderverdeeld in verschillende categorieën. Tabel 5.5 geeft dit weer. Hieruit kan worden 

opgemaakt dat iets minder de helft van de patiënten uit de onderzoeksperiode 1860-1864 de 

instelling verliet na een opname die minder dan één jaar duurde. Hierbij valt op dat dit aantal bij 

de vrouwen 1 tot 2,5 procent hoger ligt dan bij de mannen. Bovendien moet ook worden 

opgemerkt dat dit aantal bij de betalende patiënten iets lager ligt dan bij de behoeftige patiënten. 

Er waren met andere woorden iets meer betalende patiënten die voor een langere periode in de 

instelling verbleven dan behoeftige krankzinnigen. In de tweede onderzoeksperiode is het aantal 

patiënten die de instelling verliet na minder dan één jaar nog gestegen. Bij de betalende patiënten 

is deze stijging het grootst, namelijk 10,4 procent bij de betalende mannen en maar liefst 25,8 

procent bij de betalende vrouwen. Hieruit kan worden opgemaakt dat, in tegenstelling tot de 

eerste onderzoeksperiode, de betalende patiënten sneller de instelling verlieten dan de behoeftige 

patiënten.  

Vervolgens kan er worden gekeken naar het aantal patiënten die meer dan 5 tot 10 jaar achter de 

muren van de instelling verbleven. Dit aantal schommelt voor alle onderzoekspopulaties tussen 

6,5 en 10 procent. Bij de behoeftige patiënten is er voor de periode 1900-1904 een lichte daling 

merkbaar in het aantal patiënten die tussen 5 en 10 jaar in de instelling verbleven. Bij de betalende 

mannen zien we dan weer dat dit aantal licht stijgt. Tot slot zien we dat er tijdens de eerste 

onderzoeksperiode 15,3 procent van de behoeftige vrouwen en 5,94 procent van de betalende 

vrouwen meer dan 10 jaar in de instelling werd opgenomen. Bij de mannen kwam dit veel minder 

tot niet voor. In de tweede onderzoeksperiode kan echter worden vastgesteld dat er zowel bij de 

mannen als bij de vrouwen een stijging is van het aantal patiënten die langer dan 10 jaar in de 

instelling verbleven. Iets meer dan 12 procent van zowel de behoeftige als de betalende mannen 

was meer dan 10 jaar opgenomen. Bij de behoeftige vrouwen behoorde iets meer dan een vierde 

van de geesteszieken tot deze categorie. Deze vaststellingen sluiten opnieuw aan bij de algemene 
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tendens van de daling in het aantal genezingen en de toename van het aantal ‘uitbehandelde’ 

geesteszieken tegen het einde van de negentiende eeuw.138

 
138 Mortier, “Tussen ziektebeeld en wereldbeeld,” 22. 
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Tabel 5.5: opnameduur voor de periodes 1860-1864 en 1900-1904 in N en procent  

 1860-1864 1900-1904 

 Behoeftige 

mannen 

Betalende 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

vrouwen 

Behoeftige 

mannen 

Betalende 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

vrouwen 

< 1 maand 21 

13,6% 

10 

9,5% 

30 

9,6% 

3 

3% 

46 

14,2% 

15 

12,4% 

27 

11,5% 

7 

46,7% 

< 1 maand – 

¼ jaar 

20 

13% 

10 

9,5% 

56 

17,8% 

8 

7,9% 

42 

12,9% 

13 

10,7% 

34 

14,5% 

 

¼– ½ jaar 11 

7,1% 

10 

9,5% 

39 

12,4% 

14 

13,9% 

40 

12,3% 

17 

14% 

23 

9,8% 

3 

20% 

½– ¾ jaar 9 

5,8% 

14 

13,3% 

11 

3,5% 

15 

14,9% 

20 

6,2% 

15 

12,4% 

19 

8,1% 

 

¾– 1 jaar 12 

7,8% 

5 

4,8% 

20 

6,4% 

8 

7,9% 

15 

4,2% 

9 

7,4% 

14 

6% 

1 

6,7% 

1– 1,5 jaar 9 

5,8% 

10 

9,5% 

14 

4,5% 

4 

4% 

22 

6,8% 

8 

6,6% 

15 

6,4% 

1 

6,7% 

1,5– 2 jaar  6 

3,9% 

9 

8,6% 

26 

8,3% 

7 

6,9% 

16 

4,9% 

5 

4,1% 

7 

3% 

 

2 – 2,5 jaar  7 

4,6% 

1 

1% 

8 

2,6% 

4 

4% 

10 

3% 

 5 

2,1% 

 

2,5– 3 jaar 7 

4,6% 

2 

1,9% 

9 

2,9% 

4 

4% 

12 

3,7% 

5 

4,1% 

2 

0,9% 

 

3– 3,5 jaar 2 

1,3% 

4 

3,8% 

5 

1,6% 

3 

3% 

12 

3,7% 

1 

0,8% 

5 

2,1% 

1 

6,7% 

3,5– 4 jaar  2 

1,3% 

5 

4,8% 

1 

0,3% 

3 

3% 

5 

1,5% 

1 

0,8% 

7 

3% 

 

4– 4,5 jaar 6 

3,9% 

2 

1,9% 

6 

1,9% 

2 

2% 

8 

2,5% 

2 

1,7% 

3 

1,3% 
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Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten 

 

 

  

4,5– 5 jaar   4 

1,3% 

1 

1% 

5 

1,5% 

2 

1,7% 

3 

1,3% 

 

5– 6 jaar 9 

5,8% 

1 

1% 

10 

3,2% 

2 

2% 

6 

1,9% 

1 

0,8% 

6 

2,6% 

 

6– 7 jaar 4 

2,6% 

3 

2,9% 

5 

1,6% 

1 

1% 

5 

1,5% 

5 

4,1% 

5 

2,1% 

 

7– 8 jaar   2 

1,9% 

4 

1,3% 

1 

1% 

6 

1,9% 

2 

1,7% 

2 

0,9% 

 

8– 9 jaar   9 

2,9% 

1 

1% 

7 

2,2% 

 2 

0,9% 

 

9– 10 jaar 1 

0,7% 

1 

1% 

5 

1,6% 

2 

2% 

2 

0,6% 

2 

1,7% 

4 

1,7% 

 

10– 20 jaar    22 

7% 

5 

5% 

25 

7,7% 

7 

5,8% 

28 

12% 

1 

6,7% 

Meer dan 20 

jaar 

3 

2% 

 26 

8,3% 

1 

1% 

15 

4,6% 

8 

6,6% 

22 

9,4% 

 

Onbekend 25 

16,2% 

16 

15,2% 

4 

1,3% 

12 

11,9% 

6 

1,8% 

3 

2,5% 

1 

0,4% 

1 

6,7% 

Totaal 154 

100% 

105 

100% 

314 

100% 

101 

100% 

325 

100% 

121 

100% 

234 

100% 

15 

100% 
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5.3 Diagnose 
 

In het derde onderdeel van het vijfde hoofdstuk onderzoek ik de diagnoses van de opgenomen 

patiënten. Guislain maakte in zijn werk Leçons orales sur les phrénopathies, ou Traité théorique et 

pratique des maladies mentales. Cours donné à la clinique des établissements d'aliénés à Gand een 

classificatie van verschillende geestesziekten. Hij maakte zes verschillende categorieën, namelijk 

melancholie of phrénalgie, extase of phrenoplexie, manie of hyperphrenie, folie of paraphrenie, 

delire of ideoprhenie en dementie of aphrenie en paste deze toe in de instellingen waar hij als 

hoofdgeneesheer aan de slag was.139 Ook na Guislains’ dood in 1860 werd deze classificatie als 

uitgangspunt genomen voor het diagnosticeren van krankzinnige patiënten. Opvallend is echter 

wel dat ‘zwakzinnigheid’ of ‘idiotie’ niet in deze classificatie werd opgenomen. De Franse arts 

Pinel, die de categorisering van geesteszieken introduceerde in de psychiatrie, deed dit echter 

wel.140 Guislain beschouwde zwakzinnigheid en idiotie immers als een vorm van dementie.141 

Toch werden deze diagnoses regelmatig geregistreerd in de medische registers. In dit onderzoek 

werd er geopteerd om de registratie in de medische registers te volgen. In deze registers werden 

er ook diagnoses waargenomen die niet werden uitgelicht in Guislains’ classificatie. Ook deze 

diagnoses werden overgenomen zoals ze in het medische register werden genoteerd. Tot slot 

moet worden opgemerkt dat de invulling van diagnoses en ziektebeelden doorheen de tijd aan 

veranderingen onderhevig zijn. Om dit volledig te kunnen doorgronden en accuraat te kunnen 

weergeven, zou een studie van het medische discours tijdens de negentiende eeuw noodzakelijk 

zijn. 

In tabel 5.3 worden de geregistreerde diagnoses per onderzoekspopulatie voor de beide periodes 

weergegeven in procenten. Het merendeel van de opgenomen patiënten kregen de diagnose 

delire, dementie, folie, manie, melancholie of zwakzinnigheid. Deze vaststelling verbaast, met 

Guislains classificatie in het achterhoofd, dus niet. In 1860-1864 werd tussen 56 en 90 procent 

van de patiënten met een van de ziektes delire, dementie, folie, manie, melancholie of 

zwakzinnigheid gediagnostiseerd. Bij de behoeftige vrouwen ligt dit aantal veel lager, namelijk 

9,56 procent. Er moet echter worden opgemerkt dat 80 procent van de diagnoses voor deze 

onderzoeksgroep onbekend zijn. Manie was in deze periode de meest voorkomende diagnose. 

Voor de periode 1900-1904 zien we dat de helft tot drievierde van de geesteszieken werd 

gediagnostiseerd met delire, dementie, folie, manie, melancholie of zwakzinnigheid. Deze 

diagnoses waren nog steeds het meest voorkomend, maar deze daling mag niet worden 

genegeerd. Deze daling kan waarschijnlijk worden verklaard doordat de verschillende 

geestesziekten beter werden gedefinieerd en minder werden samengebracht onder enkele grote 

categorieën. Bovendien moet er worden opgemerkt dat niet langer manie de meest voorkomende 

diagnose was, maar wel dementie.  

 
139 Jozef Guislain, Leçons orales sur les phrénopathies, ou Traité théorique et pratique des maladies mentales: 

cours donné à la Clinique des établissements d'aliénés à Gand. Gent: L. Hebbelynck, 1852, 94-5. Melancholie 

werd door Guislain omschreven als verhoging van gevoelens van verdriet. Extase werd omschreven als een 

opschorting van intellectuele handelingen met algemene ernst. Manie werd omschreven als een 

gepassioneerde opwinding van de moraal. Folie werd omschreven als anomalieën in de impulsieve wil. 

Delire werd omschreven als anomalieën in de ideeën. Dementie werd omschreven als het verval van morele 

en intellectuele handelingen.   
140  
141 Guislain, Leçons orales sur les phrénopathies, 343-44. 
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Daarnaast merk ik dat er verschillen zijn bij de diagnoses van betalende en behoeftige patiënten. 

Zowel in de eerste als in de tweede onderzoeksperiode zijn er meer betalenden gediagnosticeerd 

met delire dan behoeftigen. Daarbovenop zijn er in de eerste onderzoeksperiode meer betalenden 

gediagnostiseerd met dementie en melancholie dan behoeftigen. In de tweede onderzoeksperiode 

wordt dit verschil bij beide diagnoses echter kleiner. Bij dementie stijgt het aantal behoeftige 

patiënten met deze diagnose fors, namelijk met 18,2 procent bij de mannen en maar liefst 26,8 

procent bij de vrouwen. Ook bij melancholie is er bij de behoeftige vrouwen een grote stijging op 

te merken, namelijk een van 20 procent. Hierdoor waren er tijdens de tweede onderzoeksperiode 

procentueel meer behoeftige vrouwen met deze diagnose dan betalende vrouwen.  

Daarnaast valt het op dat er voor 1900-1904 diagnoses werden genoteerd die in 1860-1864 geen 

enkele keer werden geregistreerd. Tijdens de eerste onderzoeksperiode werd geen enkele patiënt 

met alcoholisme gediagnostiseerd. Tijdens de tweede onderzoeksperiode was het bij de 

behoeftige mannen de zesde meest voorkomende diagnose. De term ‘alcoholisme’ bestond al 

tijdens de eerste onderzoeksperiode, deze werd immers in 1852 geïntroduceerd door een 

Zweedse arts. Toch was het alcoholgebruik vooral tijdens het laatste decennium van de 

negentiende eeuw en het eerste decennium van de twintigste eeuw indrukwekkend hoog.142 Dit 

verklaart waarschijnlijk de opkomst van deze nieuwe diagnostisering. Ook bij de diagnose 

‘paranoia’ kan deze tendens worden vastgesteld. In 1860-1864 werd geen enkele patiënt hiermee 

gediagnostiseerd. In 1900-1904 was het bij de behoeftige vrouwen de derde meest voorkomende 

diagnose, bij de behoeftige mannen de vierde meest voorkomende diagnose. Mogelijks waren er 

in de eerste onderzoeksperiode ook geesteszieken die te kampen hadden met paranoia. 

Waarschijnlijk werd dit echter onder een andere classificatie geregistreerd, zoals manie.  

 

 

 

 

 

 
142 Filip Delos, “Alcoholisme in de tweede helft van de 19e eeuw. Het jeneververbruik in de Brugse 

herbergen,” Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 127, nr. 1-2 (1990), 57-61. 
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Tabel 5.6: diagnose voor de periodes 1860-1864 en 1900-1904 in N en procent  

  

 1860-1864 1900-1904 

 Behoeftige 

mannen 

Betalende 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

vrouwen 

Behoeftige 

mannen 

Betalende 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Betalende 

vrouwen 

Alcoholisme         25 

7,7% 

4 

3,3% 

4 

1,7% 

  

Delire 4 

2,6% 

10 

9,5% 

1 

0,3% 

7 

6,9% 

9 

2,8% 

10 

8,2% 

8 

3,4% 

2 

13,33% 

Dementie 50 

32,5% 

19 

18,1% 

2 

0,6% 

10 

9,9% 

60 

18,5% 

26 

21,3% 

64 

27,4% 

4 

26,7% 

Depressie         2 

0,6% 

      

Epilepsie 5 

3,3% 

2 

1,9% 

5 

1,6% 

  30 

9,2% 

2 

1,6% 

10 

4,3% 

  

Folie 7 

4,6% 

2 

1,9% 

  4 

4% 

13 

4% 

12 

9,8% 

4 

1,7% 

1 

6,7% 

Hallucinaties       5 

5% 

        

Hebefrene 

schizofrenie 

          1 

0,8% 

2 

0,9% 

  

Hypochondrie 3 

2% 

1 

1% 

  1 

1% 

1 

0,3% 

      

Hysterie             9 

3,9% 

1 

6,7% 

Idiotie 4 

2,6% 

2 

1,9% 

    23 

7,1% 

4 

3,3% 

2 

0,9% 

  

Manie 42 

27,3% 

34 

32,4% 

8 

2,6% 

28 

27,7% 

24 

7,4% 

9 

7,4% 

11 

4,7% 

1 

6,7% 
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Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 

Melancholie 10 

6,5% 

14 

13,3% 

11 

3,5% 

39 

38,6% 

28 

8,6% 

15 

12,3% 

55 

23,5% 

3 

20% 

Mentale degeneratie     5 

1,5% 

3 

2,5% 

5 

2,1% 

 

Mentale verwarring       7 

3% 

1 

6,7% 

Paralyse 3 

2% 

8 

7,6% 

 5 

5% 

14 

4,3% 

7 

5,7% 

4 

1,7% 

 

Paranoia     28 

8,6% 

6 

4,9% 

21 

9% 

1 

6,7% 

Polio     1 

0,3% 

   

Zenuwzwakte       2 

0,9% 

 

Zwakzinnigheid 24 

15,6% 

5 

4,8% 

8 

2,6% 

2 

2% 

41 

12,6% 

7 

5,7% 

17 

7,3% 

 

Onbekend 2 

1,3% 

8 

7,6% 

279 

88,9% 

 21 

6,5% 

16 

13,1% 

9 

3,9% 

1 

6,7% 

Totaal 154 

100% 

105 

100% 

314 

100% 

101 

100% 

325 

100% 

122 

100% 

234 

100% 

15 

100% 
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5.4 Toestand bij vertrek uit de instelling 
 

In het vierde deel van het vijfde hoofdstuk wordt nagegaan hoe de patiënten de instelling 

verlieten. De krankzinnigenwet van 1850 voorzag drie verschillende manieren voor een 

psychiatrische patiënt om de instelling te kunnen verlaten.143 Ten eerste was er een verklaring 

van genezing. Wanneer de geesteszieke genezen werd verklaard, werd dit door middel van een 

medisch certificaat vastgelegd. Ten tweede kon de persoon die de geesteszieke had laten opnemen 

deze opnieuw opeisen. Ten derde was er het ontslag op basis van een juridische beslissing.144 

Zowel Van den Abeele als De Samblanx concludeerden in hun onderzoek dat het merendeel van 

zowel de betalende als de behoeftige patiënten in de instelling overleed. De tweede meest 

voorkomende ontslagreden was de genezing van de patiënt.145 Voor de vrouwen uit de 

onderzochte instellingen is er nog geen informatie bekend over de verhoudingen in de toestand 

bij vertrek uit de instelling. In dit onderzoek werden er vijf verschillende categorieën 

onderscheiden, namelijk ‘genezen’, ‘overgeplaatst’, ‘overleden’, ‘verbeterd’ en ‘vertrokken zonder 

genezing’. Een ontslag uit de instelling als gevolg van een juridische beslissing, zoals in de 

krankzinnigenwet staat beschreven, werd in dit onderzoek niet teruggevonden. Aan de hand van 

de gegevens uit de MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ wordt nagegaan hoe 

de onderzochte patiënten de instelling verlieten.   

 

Grafiek 5.5: toestand bij vertrek uit de instelling voor de periode 1860-1864 in procent 

 

  
 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

 
143 Wet over den regel der krankzinnigen’ van 18 juni 1850, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

Parlementaire stukken (1849-1850), nr. 191, artikel 13 tot en met 17. 
144 De Samblanx, “In de ban van de psychiatrie,” 111. 
145 Van den Abeele, “Het sociaal-geografisch profiel,”83; De Samblanx, “In de ban van de psychiatrie,” 112-
3. 
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Grafiek 5.6: toestand bij vertrek uit de instelling voor de periode 1900-1904 in procent  

 

   

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

In de eerste onderzoeksperiode zien we dat een vierde tot iets minder dan de helft van de 

geesteszieken de instelling niet levend verlieten. In de tweede onderzoeksperiode ligt dit aantal 

nog hoger, toen overleed tussen 40 en 50 procent van de geesteszieken in de instelling waar ze 

waren opgenomen. Het grootste aantal patiënten dat overleed in de instelling is bij de beide 

onderzoeksperiodes te vinden bij de behoeftige vrouwen. Het aantal patiënten dat genas, 

schommelde voor de beide onderzoeksperiodes tussen de 20 en 40 procent. Bij de betalende 

vrouwen lag dit aantal telkens het hoogst, ongeveer 40 procent van deze patiëntengroep verliet 

genezen de instelling. Voor de periode 1860-1864 lag het aantal genezingen het laagst bij de 

behoeftige vrouwen. Voor de periode 1900-1904 waren er in de onderzoeksgroep van de 

behoeftige mannen echter het minst genezingen. Bij deze geesteszieken, alsook bij de behoeftige 

vrouwen is er een duidelijke daling merkbaar in het aantal geesteszieken dat genas. Daarnaast is 

er een algemene daling merkbaar bij het aantal patiënten waarvan de toestand voldoende was 

verbeterd om de instelling te verlaten. Bovendien is er bij de mannelijke patiënten een stijging 

merkbaar in het aantal overplaatsingen naar een andere instelling. Deze waarnemingen sluiten 

aan bij de algemene tendens van de daling in het aantal genezingen en de toename van het aantal 

‘uitbehandelde’ geesteszieken tegen het einde van de negentiende eeuw.146 Bij de betalende 

patiënten is er echter wel sprake van een stijging van het aantal genezen geesteszieken. 

Om de toestand bij vertrek van de patiënten nog beter te kunnen doorgronden, wordt deze 

gekoppeld aan de leeftijd bij opname. Tabel 5.6 geeft per leeftijdscategorie de verhoudingen aan 

tussen de vijf mogelijke manieren waarop een patiënt de instelling kon verlaten, namelijk 

‘genezen’, ‘overgeplaatst’, ‘overleden’, ‘verbeterd’ en ‘vertrokken zonder genezing’. In deze tabel 

zien we dat 30 tot 57,5 procent van de patiënten die tussen hun twintigste en veertigste 

verjaardag werden opgenomen de instelling genezen of in een verbeterde conditie het instituut 

 
146 Mortier, “Tussen ziektebeeld en wereldbeeld,” 22. 
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verlieten. 18 tot 41 procent van deze patiënten overleden in de instelling. In de tweede 

onderzoeksperiode ligt dit aantal bij de behoeftige mannen, betalende mannen en behoeftige 

vrouwen fors hoger dan in de eerste onderzoeksperiode. Bij de betalende vrouwen is deze 

tendens niet zichtbaar. In deze leeftijdscategorie zijn slechts drie betalende vrouwen 

geregistreerd, die allen de instelling verbeterd of genezen verlieten.  

Bij de patiënten die tussen 40 en 60 jaar waren bij opname, zien we in bijna iedere 

onderzoeksgroep een procentuele stijging in het aantal overlijdens. Enkel bij de behoeftige 

mannen in 1900-1904 blijft het aantal overlijdens ten opzichte van de vorige leeftijdscategorie zo 

goed als stabiel. Toch bleef het aantal patiënten die de instelling genezen of in verbeterde toestand 

verlieten relatief hoog. Hierbij valt het verschil tussen het aantal betalende en behoeftige 

mannelijke patiënten op. Het aantal betalende mannen die de instelling in goede gezondheid 

verlieten ligt een stuk lager dan bij de behoeftige mannen, namelijk 18,5 procent in de eerste 

onderzoeksperiode en 13,1 procent in de tweede onderzoeksperiode. Bij de vrouwen is de 

omgekeerde tendens zichtbaar. Daar verlieten meer betalende vrouwen genezen of in verbeterde 

toestand de instelling dan behoeftige patiënten. De verschillen tussen deze twee groepen is echter 

niet zo groot als dat bij de mannen het geval is.  

Bij de patiënten die opgenomen zijn na 60-jarige leeftijd verliet 10,6 tot 38,9 procent van de 

patiënten de instelling in een genezen of verbeterde toestand. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat geen enkele betalende vrouw uit de tweede onderzoeksperiode de instelling levend verliet. 

Door de zeer beperkte omvang van deze onderzoeksgroep kan de representativiteit hiervan 

echter in vraag worden gesteld. Voor de eerste onderzoeksperiode verliet immers 38,9 procent 

van de betalende vrouwen de instelling in een genezen of verbeterde toestand. Bij de andere 

onderzoeksgroepen uit 1860-1864 schommelde dit percentage tussen 11 en 16,6 procent. Dit 

aantal bleef bij de behoeftige mannen en vrouwen in de tweede onderzoeksperiode ongeveer 

stabiel. Bij de betalende mannen is dit percentage echter verdubbeld. Vervolgens merken we op 

dat het aantal personen die overleden in de instelling nergens zo hoog was als in deze 

leeftijdscategorie. Het aantal overlijdens ten opzichte van de vorige leeftijdscategorie is met 13 

tot 66,7 procent gestegen. Wanneer de betalende vrouwen uit de tweede onderzoeksperiode even 

buiten beschouwing worden gelaten, schommelde het aantal overlijdens bij de 60 tot 95-jarigen 

tussen de 50 en 88,9 procent.   
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Tabel 5.7: verhouding tussen leeftijdscategorieën bij opname en toestand bij vertrek, in N en procent 

  

  1860-1864  1900-1904  

Leeftijd bij 

opname  

Behoeftige 

mannen  

Betalende 

mannen  

Behoeftige 

vrouwen  

Betalende 

vrouwen  

Behoeftige 

mannen  

Betalende 

mannen  

Behoeftige 

vrouwen  

Betalende 

vrouwen  

 N                   % N                   % N                   % N                   % N                   % N                   % N                   % N                    % 

0-20 jaar (Totaal) 21            13,6% 1                   1% 31              9,9% 5                    5% 41           12,6% 7                5,7% 11             4,7% 1                6,7% 

Genezen  

Onbekend  

Overleden  

Overgepl.  

Verbeterd  

V.Z.G.  

3               14,3% 

3               14,3% 

8               38,1% 

 

3               14,3% 

5               23,8% 

   

1               100% 

   

   

   

2                 6,5% 

1                 3,2% 

13            41,9% 

   

8               25,8% 

7               22,6% 

3                  60% 

1                  20% 

1                  20% 

   

   

2                 4,9% 

4                 9,8% 

8              19,5% 

18            43,9% 

4                 9,8% 

5               12,2% 

2              28,6% 

  

2              28,6% 

2              28,6% 

1              14,3% 

2              18,2% 

  

6              54,6% 

1                9,1% 

   

2              18,2% 

1               100% 

 

20-40 jaar (Totaal) 43             27,9% 44            41,9% 97            30,9% 38            37,6% 107         32,9% 44            36,1%  90           38,5%  3                 20% 

Genezen  

Onbekend  

Overleden  

Overgepl.  

Verbeterd  

V.Z.G.  

15             34,9% 

11             25,6% 

8               18,6% 

   

4                  9,3% 

5               11,6% 

10            22,7% 

13            29,5% 

13            29,5% 

1                 2,3% 

6              13,6% 

1                 2,3% 

39            40,2% 

2                 2,1% 

28            28,9% 

8                 8,3% 

11            11,3% 

9                 9,3% 

18            47,4% 

6              15,8% 

6              15,8% 

3                7,9% 

4              10,5% 

2                5,3% 

17            15,9% 

10              9,4% 

44            41,1% 

11            10,3% 

17            15,9% 

8                 7,5% 

13            29,5% 

 5             11,4% 

14            31,8% 

4                 9,1% 

2                 4,5% 

6              13,6% 

24           26,7% 

2                2,2% 

35           38,9% 

6                6,7% 

7                7,8% 

16           17,8% 

2              66,7% 

   

   

   

1              33,3% 

40-60 jaar (Totaal) 59             38,3% 42               40% 107         34,1% 40            39,6% 106         32,6%  42           34,4% 71           30,3%  6                  40% 

Genezen  

Onbekend  

Overleden  

Overgepl.  

Verbeterd  

V.Z.G.  

23                39% 

4                  6,8% 

24             40,7% 

1                  1,7% 

5                  8,5% 

2                  3,4% 

12            27,9% 

4                 9,3% 

17            39,5% 

                  

6                  14% 

3                    7% 

39            36,5% 

2                 1,9% 

41            38,3% 

10               9,4% 

10               9,4% 

5                 4,7% 

16               40% 

4                  10% 

10               25% 

3                 7,5% 

4                  10% 

2                    5% 

32            30,2% 

2                 1,9% 

43            40,6% 

7                 6,6% 

15            14,2% 

7                 6,6% 

6              14,3% 

   

19            45,2% 

4                 9,5% 

7              16,7% 

5              11,9% 

21           29,6% 

1                1,4% 

36           50,7% 

   

4                5,6% 

10           14,1% 

3                  50% 

1               16,7% 

2               33,3% 
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Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 

 

 

 

60-95 jaar (Totaal)  30             19,5% 18           17,1%  78            24,8%  18            17,8%  61            18,7% 18            14,8% 47           20,1% 3                 20% 

Genezen  

Onbekend  

Overleden  

Overgepl.  

Verbeter  

V.Z.G.  

5               16,7% 

5               16,7% 

16             53,3% 

   

2                  6,7% 

2                  6,7% 

   

    

16            88,9% 

   

2              11,1% 

   

10            12,8% 

2                 2,6% 

60            76,9% 

2                 2,6% 

3                 3,9% 

1                 1,3% 

3              16,7% 

1                 5,6% 

9                  50% 

3              16,7% 

4              22,2% 

1                 5,6% 

3                 4,9% 

3                 4,9% 

48            78,7% 

2                 3,3% 

4                 6,6% 

1                 1,6% 

2              11,1% 

1                 5,6% 

10            55,6% 

1                 5,6% 

2              11,1% 

2              11,1% 

5              10,7% 

   

33           70,2% 

5              10,6% 

   

4                8,5% 

 

   

   

3               100% 

   

 

Onbekend   1             0,65%    1              0,3% 
 

 10            3,1%  11              9%  15           6,4% 2             13,3% 

Totaal  154          100% 105          100% 314          100% 101           100% 325          100% 122         100% 234         100% 15            100% 
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Besluit deel II 
 

In het tweede deel van deze verhandeling werd getracht om het algemeen profiel van de 

opgenomen geesteszieken uit het Sint-Jozefshuis, het Maison de Santé, het Guislaininstituut en 

Het Strop te reconstrueren. Aan de hand van de medische registers van deze instellingen werden 

gegevens verzameld over psychiatrische patiënten die waren opgenomen tussen 1860 en 1864 

en tussen 1900 en 1904. Hiaten in deze medische registers werden zo veel mogelijk aangevuld. 

Uiteindelijk werden er van 1370 patiënten, 664 vrouwen en 706 mannen gegevens verzameld. 

Deze gegevens werden verzameld in de MS Access databank ‘opname psychiatrische patiënten’, 

die op zijn beurt werd gebruikt bij de analyse van het algemeen profiel. In dit besluit wordt 

getracht om van elk van de acht bestudeerde onderzoeksgroepen een algemeen profiel te 

schetsen. 

Voor de behoeftige mannen uit de eerste onderzoeksperiode werden er 154 patiënten uit het 

Guislaininstituut onderzocht. Voor de tweede onderzoeksperiode werden er 325 patiënten uit 

deze instelling onderzocht. Het merendeel van de geesteszieken uit de eerste onderzoeksperiode, 

namelijk 84 procent, was geboren in Oost-Vlaanderen. Daarnaast was ongeveer 90 procent er 

woonachtig op het moment van hun opname. De helft van deze patiënten woonden zelfs op dat 

moment in Gent. Voor de tweede onderzoeksperiode liggen deze aantallen lager. 77 procent van 

de patiënten was toen geboren in Oost-Vlaanderen, 87 procent woonde er op het moment van 

opname en slechts 42 procent van deze Oost-Vlamingen woonden in Gent. Vervolgens was 

ongeveer de helft van de patiënten, zowel uit de eerste als uit de tweede onderzoeksperiode, 

ongehuwd en was 35 procent wel gehuwd bij opname. Voor 1860-1864 had de helft van de 

gehuwde patiënten tussen 1 en 5 kinderen en had 37 procent van de gehuwde patiënten geen 

kinderen. Voor de periode 1900-1904 steeg het aantal patiënten die tussen 1 en 5 kinderen had 

licht. Het aantal gehuwde patiënten die geen kinderen hadden, daalde. Bij het analyseren van het 

onderwijsniveau zagen we in de eerste onderzoeksperiode dat  32 procent van de behoeftige 

mannen geen opleiding had genoten. Een kwart van de patiënten kon lezen en schrijven. In de 

tweede onderzoeksperiode stelden we vast dat het aantal ongeschoolde en gemiddeld geschoolde 

patiënten was gestegen. Over de geloofsovertuiging van de patiënten uit 1860-1864 zijn er geen 

gegevens beschikbaar. Dit hiaat werd echter opgevangen in de tweede onderzoeksperiode. 

Hiervoor werd vastgesteld dat 99 procent van de patiënten katholiek was, 1 procent was joods. 

Vervolgens werden de beroepscategorieën geanalyseerd. In de eerste onderzoeksperiode waren  

de ambachten het best vertegenwoordigd, met 30 procent, gevolgd door de arbeiders (22 procent) 

en de niet-productieven (20 procent). In 1900-1904 was het aantal niet-productieven gestegen 

(24 procent) en het aantal ambachten gedaald (20 procent). Hierna werd de opname onder de 

loep genomen. Hierbij werd er geconcludeerd dat ze in de eerste onderzoeksperiode gemiddeld 

42,7 jaar waren bij opname. Deze leeftijd daalde in tweede onderzoeksperiode naar 41,3 jaar. In 

de beide onderzochte periodes verbleef ongeveer de helft van de patiënten verbleef minder dan 

een jaar in de instelling. De meest voorkomende diagnoses waren in 1860-1864 dementie (32,5 

procent) en manie (27,3 procent). In de tweede onderzoeksperiode viel echter de opkomst van de 

diagnose alcoholisme op (7,7 procent) Tenslotte werd vastgesteld dat het aantal patiënten die de 

instelling levend verlieten daalde van 30 naar 17 procent, terwijl het aantal overlijdens van 35 

naar 45 procent steeg.  
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Voor de behoeftige vrouwen uit de eerste onderzoeksperiode werden er 314 patiënten uit het 

Sint-Jozefshuis onderzocht, voor de tweede onderzoeksperiode 234 patiënten. Bij de patiënten uit 

de eerste onderzoeksperiode zagen we dat 81 procent geboren was in Oost-Vlaanderen en dat 92 

procent van de behoeftige vrouwen er woonachtig was op het moment van hun opname. 84 

procent van deze patiënten woonden bij opname in Gent. Ook bij de tweede onderzoeksperiode 

schommelen de gegevens rond deze cijfers. Er moet echter wel worden opgemerkt dat  het aantal 

patiënten woonachtig te Gent met 6 procent is gedaald. Vervolgens zagen we dat ongeveer de helft 

van de behoeftige vrouwen ongehuwd was, om en bij de 30 procent was wel gehuwd. Het aantal 

gehuwde patiënten steeg tijdens de tweede onderzoeksperiode naar 35 procent. 60 procent van 

deze gehuwden had tussen 1 en 5 kinderen bij opname. Voor de eerste onderzoeksperiode zijn er 

echter geen gegevens hierover gekend. Bovendien is ook bij het onderwijsniveau en de 

geloofsovertuiging uit de eerste onderzoeksperiode 90 procent van de gegevens onbekend. 

Opnieuw zijn er voor 1900-1904 wel gegevens over deze variabelen beschikbaar. Hieruit kan 

worden afgeleid dat iets minder dan 50 procent van de behoeftige vrouwen ongeschoold waren. 

45 procent had een elementaire opleiding genoten. Daarnaast waren alle opgenomen patiënten 

katholiek. Voor de beroepscategorieën zijn er wel voor de twee onderzoeksperiodes gegevens 

beschikbaar. In 1860-1864  kon worden vastgesteld dat ongeveer 63 procent van de behoeftige 

vrouwen niet-productief was. In de periode 1900-1904 steeg dit licht (65%). Na dit sociaal-

demografisch profiel werden de opnames van de patiënten onder de loep genomen. Hierbij werd 

vastgesteld dat de behoeftige vrouw in de eerste onderzoeksperiode gemiddeld 44,3 jaar was bij 

opname. De meest voorkomende leeftijdscategorie was deze van 35 tot en 39 jaar. De gemiddelde 

leeftijd bij opname daalde in de tweede onderzoeksperiode naar 43,9 jaar. Bovendien was de 

meest voorkomende leeftijdscategorie in deze periode deze van de 20-24-jarigen. In beide 

onderzoeksperiodes verliet circa de helft van de patiënten de instelling na minder dan een jaar. 

Over de diagnoses zijn voor deze onderzoeksgroep bijna geen gegevens beschikbaar. Tenslotte 

werd voor de eerste onderzoekperiode vastgesteld dat 45 procent van de opgenomen patiënten 

de instelling niet levend verlieten en dat ongeveer 30 procent de instelling wel genezen kon 

verlaten. In de tweede onderzoeksperiode is het aantal patiënten die in de instelling overleed 

echter gestegen naar 50 procent, terwijl het aantal genezen personen daalde naar 24 procent.  

Voor de betalende mannen uit de eerste onderzoeksperiode werden er 105 patiënten uit Het Strop 

onderzocht. Voor de tweede onderzoeksperiode werden er 122 patiënten onderzocht. Bij deze 

onderzoeksgroep viel het op dat er over de twee periodes minder Oost-Vlamingen waren 

opgenomen dan bij de behoeftige patiënten. 43 procent van de opgenomen mannen in de eerste 

onderzoeksperiode waren geboren in Oost-Vlaanderen. 52 procent was er woonachtig, waarvan 

de helft in Gent woonden. Voor de tweede onderzoeksperiode zagen we echter dat het aantal 

patiënten dat in Oost-Vlaanderen woonde op het moment van hun opname is gedaald naar 34 

procent.  Bij de burgerlijke staat zien we dat deze over de twee onderzoeksperiodes gelijk is 

gebleven. Ongeveer de helft van de patiënten was ongehuwd, 35 procent was gehuwd op het 

moment van de opname. Bij het kinderaantal zijn wel verschillen tussen de twee 

onderzoeksperiodes op te merken. In 1860-1864 had 58 procent van de gehuwden geen kinderen. 

In 1900-1904 daalde dit aantal naar 46 procent. Bij het onderwijsniveau viel op dat in de eerste 

onderzoeksperiode bijna 40 procent van de betalende mannen superieur geschoold was. 

Daarnaast was iets meer dan de helft van de betalende patiënten gemiddeld geschoold. In de 

tweede onderzoeksperiode daalde het aantal superieur geschoolde patiënten echter tot 25 

procent, terwijl het aantal patiënten die een gemiddelde opleiding hadden genoten steeg met 

ongeveer 5 procent. Bij de geloofsovertuiging kampten we voor de eerste onderzoeksperiode met 
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onvolledige gegevens. Dit hiaat werd door de analyse van de tweede onderzoeksperiode 

weggewerkt, waaruit bleek dat 99 procent van de opgenomen patiënten katholiek was. Bij de 

analyse van de beroepscategorieën kon er worden vastgesteld dat tijdens de eerste 

onderzoeksperiode 37 procent van de patiënten niet-productief was. 14 procent voerde een vrij 

beroep uit. Dit werd in geen enkele andere onderzoeksgroep vastgesteld. Voor de tweede 

onderzoeksperiode zagen we echter dat het aantal niet-productieven (30 procent) en het aantal 

patiënten met een vrij beroep (9 procent) daalden. Daarna werd er overgegaan tot de analyse van 

de opname. Hierbij werd vastgesteld dat de gemiddelde leeftijd bij opname hoger was in de eerste 

onderzoeksperiode (43,7 jaar) dan in de tweede onderzoeksperiode (42 jaar). Bovendien 

verlieten in 1900-1904 meer patiënten (56,9 procent ten opzichte van 46,6 procent) de instelling 

na een jaar.  Ongeveer 20 procent verliet de instelling in genezen toestand, 45 procent overleefde 

zijn opname niet. Tenslotte stelden we vast dat in de eerste onderzoeksperiode de meest 

voorkomende diagnoses manie (32,4 procent) en dementie (18,1 procent) waren. In de tweede 

onderzoeksperiode was dementie de meest voorkomende diagnose. Het aantal patiënten met 

manie daalde echter sterk, naar 7,4 procent. Dit was grotendeels te verklaren door het gebruik 

van meer specifiekere classificatiesystemen.  

Tot slot werden de betalende vrouwen uit het Maison de Santé onderzocht. Voor de eerste 

onderzoeksperiode werden er 101 betalende vrouwen  onderzocht. Voor de tweede periode, 

werden er door het ontbreken van belangrijk bronnenmateriaal, slechts 15 vrouwen 

geregistreerd. Hierdoor moeten deze resultaten met grote voorzichtigheid benaderd worden. Ook 

bij deze onderzoeksgroep viel het in de eerste onderzoeksperiode op dat er minder patiënten 

geboren (56 procent) en woonachtig (68 procent) waren in Oost-Vlaanderen. Bovendien woonde 

60 procent van deze onderzoeksgroep bij opname in Gent. In de tweede onderzoeksperiode 

woonden alle opgenomen vrouwen in Oost-Vlaanderen, ongeveer de helft woonde in Gent. 

Vervolgens was, net zoals bij de andere onderzoeksgroepen, ongeveer de helft van de opgenomen 

patiënten ongehuwd. Ongeveer 23 procent van de patiënten was wel gehuwd, waarvan 62  

procent tussen 1 en 5 kinderen had. In de tweede onderzoeksperiode was echter 35 procent van 

de patiënten gehuwd en had 60 procent van deze patiënten tussen 1 en 5 kinderen bij het moment 

van opname. Vervolgens werd vastgesteld dat alle onderzochte patiënten katholiek waren. 

Daarnaast waren in de eerste onderzoeksperiode meer dan 60 procent van de vrouwen gemiddeld 

geschoold. In de tweede onderzoeksperiode was dit amper nog 10 procent. Bij het analyseren van 

de beroepscategorie van de eerste onderzoeksperiode kon worden geconcludeerd dat  driekwart 

van de betalende vrouwen niet-productief was. De tweede grootste beroepscategorie was deze 

van de religieuzen. In de tweede onderzoeksperiode bleef de categorie van de niet-productieven 

het grootst (66,7 procent). Wanneer naar de opname gekeken werd, stelden we vast dat de 

gemiddelde leeftijd bij opname voor de eerste onderzoeksperiode 43,5 jaar was. Bovendien was 

in de leeftijdscategorieën van 50 tot en met 54 jaar en van 25 tot en met 29 jaar telkens 11,9 

procent van de patiënten opgenomen. In de tweede onderzoeksperiode lag deze leeftijd een stuk 

hoger, namelijk 49,1 jaar en waren de opgenomen patiënten gelijkmatig verspreid over 

verschillende leeftijdscategorieën. Vervolgens duurde in de eerste onderzoeksperiode voor 47,6 

procent van de patiënten een opname minder dan een jaar. In de tweede onderzoeksperiode ligt 

dit aantal een pak hoger, namelijk 73,4 patiënten verliet de instellingen binnen het jaar na 

opname. Daarnaast werd er vastgesteld dat de meest voorkomende diagnoses in 1860-1864 

manie (27,7 procent) en dementie (9,9 procent) waren. In 1900-1904 was het procentuele aantal 

patiënten met dementie fors gestegen, naar 26,7 procent. Tenslotte werd voor de eerste 

onderzoeksperiode vastgesteld dat een kwart van de onderzoekspersonen overleed in de 
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instelling. 40 procent kon de instelling genezen verlaten. Tijdens de tweede onderzoeksperiode 

overleed echter 47 procent in de instelling.  
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Deel III – levensloopanalyse 
 

Zoals in het tweede deel van deze verhandeling duidelijk werd, zijn bronnen uit psychiatrische 

instellingen zeer waardevol onderzoeksmateriaal. Ze maken het onder meer mogelijk om het 

profiel van psychiatrische patiënten te reconstrueren. Toch zijn ze niet voldoende in staat om de 

ervaringen van de psychiatrische patiënt zelf en de eventuele gevolgen van een opname op hun 

verdere leven in kaart te brengen. Een oplossing voor dit probleem kan worden gevonden bij een 

relatief nieuwe onderzoeksmethode, namelijk levensloopanalyse. In het derde deel van deze 

thesis wordt hierop verder gewerkt. In het zesde hoofdstuk wordt een kader rond 

levensloopanalyse geschetst. Ik sta stil bij de methodiek, de gebruikte bronnen en de cohorten die 

werden samengesteld voor dit onderzoek. In het zevende hoofdstuk wordt de eigenlijke 

levensloop van de patiënten uit de cohorten gereconstrueerd aan de hand van verschillende 

onderdelen, namelijk het beroepsleven, het huwelijksgedrag en de fertiliteit, eventuele 

heropnames, levensverwachting en mortaliteit. Tot slot worden de belangrijkste bevindingen uit 

het derde deel van deze verhandeling samengevat in het tussentijds besluit.   
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Hoofdstuk 6 – Theoretisch kader van levensloopanalyse  
 

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van levensloopanalyse geschetst. In het eerste 

onderdeel sta ik stil bij de methode zelf. Daarna ga ik na in welke onderzoeken met betrekking tot 

disability history deze methode al werd toegepast. Vervolgens ga ik dieper in op de bronnen die 

nodig zijn om een levensloopanalyse mogelijk te maken. Er wordt stilgestaan bij de mogelijkheden 

en eventuele moeilijkheden. Tot slot worden de cohorten die in deze studie worden onderzocht, 

toegelicht.  

 

6.1 Methodiek  

 
Levensloopanalyse brak eind jaren 1980 door in het historisch onderzoek. Het was een reactie op 

het concept van family life cycle, een methode voor het onderzoek naar huishoudens die als 

ahistorisch, statisch en te cultuurgebonden werden ervaren.147 Levensloopanalyse focust in 

tegenstelling tot family life cycle op de familie van binnenuit en volgt individuen op binnen de 

families zelf.148 Bij levensloopanalyse wordt de opeenvolging van posities die een persoon 

doorheen zijn leven bekleedt, wat ook transities wordt genoemd, geanalyseerd aan de hand van 

demografische bronnen zoals geboorteaktes, huwelijksaktes, overlijdensaktes en het 

bevolkingsregister. Dergelijke posities zijn het huwelijk, het uitoefenen van een beroep, het 

krijgen van kinderen, een verblijf op een bepaalde locatie, etc. Veranderingen in deze posities 

worden transacties of events genoemd.149 

De wisselwerking tussen het individu en zijn sociale omgeving neemt een zeer prominente plaats 

in bij levensloopanalyse. Individuen worden gezien als actieve handelende personen met eigen 

agency.150 Er wordt vanuit gegaan dat bepaalde keuzes en gedragingen die een persoon maakt 

enkel kunnen worden begrepen door rekening te houden met gedragingen en gebeurtenissen uit 

eerdere levensfasen. Zo kan een andere achtergrond er mogelijks voor zorgen dat een individu 

een andere levensloop heeft dan andere individuen die doorgaans tot dezelfde groep of categorie 

worden ingedeeld. Vijf factoren hebben in belangrijke mate invloed op de levensloop, namelijk de 

historische tijd waarin het individu zich bevindt, de vervlechting van het individu met andere 

individuen, groepen en instituties waarmee het individu in contact komt, de eigen doelen van een 

individu, voorgaande gebeurtenissen in het leven van het individu en tot slot de tijd waarop deze 

gebeurtenissen plaatsvinden.151 Deze timing is samen met de frequentie van de transities van 

groot belang. De duur tussen de verschillende transities is immers de afhankelijke variabele in de 

statistische analyse Event History Analysis (EHA) waarop de meeste levensloopanalyses zijn 

gebaseerd.152 Dit is een multivariate techniek die het mogelijk maakt om te achterhalen welke 

 
147 Maja Mechant, Sofie De Langhe, Sofie De Veirman, Isabelle Devos en Christa Matthys, “Mogelijkheden en 

beperkingen van de levensloopanalyse voor het vroegmoderne demografisch onderzoek in Vlaanderen” in 

Leren van historische levenslopen: historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland, eds. Koen 

Matthijs, Jan Kok en Hilde Bras (Leuven: Acco, 2012), 75. 
148 Sofie De Veirman, “Breaking the silence,” 89. 
149 Mechant et al., “Mogelijkheden en beperkingen van de levensloopanalyse,” 83. 
150 Mechant et al., “Mogelijkheden en beperkingen van de levensloopanalyse,” 84. 
151 Jan Kok, “Principles and prospects of the life course paradigm” Annales de Démographie Historique 113, 

nr.1 (2007): 203. 
152 Mechant et al., “Mogelijkheden en beperkingen van de levensloopanalyse,” 82. 
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factor van een reeks factoren het meest doorslaggevend is bij een bepaalde transitie. Het is hierbij 

belangrijk om te beschikken over continue reeksen met exacte data van de gebeurtenissen in de 

levensloop van individuen. De statistische analyse EHA wordt echter in deze verhandeling niet 

toegepast. 

Levensloopanalyse beperkt zich dus niet louter tot de statische beschrijving van de belangrijke 

levensmomenten van een individu, maar legt een dynamische link tussen het individu, zijn sociale 

omgeving en grote maatschappelijke evoluties. Bovendien wordt het door grotere 

onderzoeksgroepen of cohorten te onderzoeken mogelijk om patronen te ontdekken in transities.  

Bij het uitwerken van deze theorie in de praktijk, stoten onderzoekers vaak op problemen. Door 

een gebrek aan longitudinaal demografisch bronnenmateriaal is het verzamelen van data voor 

onderzoek naar de vroegmoderne tijd en het begin negentiende eeuw zeer arbeidsintensief. 

Vervolgens is het linken van verschillende bronnen over één individu moeilijk. Dit komt doordat 

bronnen over een individu die rechtstreekse verwijzingen bevatten naar andere bronnen over 

datzelfde individu, bijna niet voorkomen. Alle gegevens moeten dus door de onderzoekers aan 

elkaar worden gelinkt. Wanneer de persoon in kwestie lang op dezelfde plaats verbleef, is dit een 

haalbaar maar arbeidsintensief proces. Wanneer het individu echter verhuisde, verdween deze 

vaak uit de bronnen. Dit komt doordat migraties niet werden geregistreerd. Zonder 

aanknopingspunt naar waar het individu verhuisde, is het onmogelijk te beginnen zoeken.153 

Bovendien moet in het achterhoofd worden gehouden dat het meestal gaat om kleine 

onderzoeksgroepen waarvan de representativiteit niet altijd sluitend is.154  

Ondanks deze beperkingen kan levensloopanalyse een unieke kijk bieden op het leven van 

minderheidsgroepen, zoals ook psychiatrische patiënten. Door sleutelmomenten in de levens van 

mensen met en zonder beperking, te vergelijken, kan de impact van een beperking op de 

dagelijkse ervaringen van een individu worden afgeleid. Desalniettemin werd deze methode tot 

op heden, op enkele uitzonderingen na, nauwelijks gebruikt in het onderzoeksveld van disability 

history. In België paste De Veirman de levensloopmethode toe in haar doctoraatsonderzoek naar 

de culturele, formele en sociale integratie van de dovengemeenschap in het vroegmoderne en 

negentiende-eeuwse Oost-Vlaanderen. De Veirman onderzocht twee cohorten, een 

onderzoeksgroep die bestond uit doven en een controlegroep die bestond uit de horende broers 

of zussen van de dove personen. Ze stelde een onderzoeksgroep samen op basis van 

conscriptielijsten, individuele bulletins en een inschrijvingslijst van een Gentse dovenschool. Hun 

levensloop werd gereconstrueerd aan de hand van informatie uit demografische bronnen zoals 

parochieregisters, bevolkingsregisters of volkstellingen en in kwalitatieve bronnen zoals staten 

van goed, armenlijsten of wezerijregisters. Deze werden indien mogelijk aangevuld met 

informatie uit belastingslijsten, testamenten, juridische en persoonlijke archieven. Met haar 

onderzoek ontkrachtte De Veirman onder meer een algemeen aangenomen hypothese die stelt 

dat negentiende-eeuwse veranderingen ten gevolge van de industrialisering de tewerkstelling 

voor gehandicapten verminderde.155  

In de internationale historiografie pasten de Zweedse historici Helena Haage, Lotta Vikström en 

Erling Häggström Lundevaller deze methodologie toe in verschillende studies over invaliden. 

 
153 Mechant et al., “Mogelijkheden en beperkingen van de levensloopanalyse,” 85. 
154 Mechant et al., “Mogelijkheden en beperkingen van de levensloopanalyse,” 75-96. 
155 Sofie De Veirman, “Deaf and disabled? (Un)Employment of deaf people in Belgium: a comparison of 

eighteenth-century and nineteenth-century cohorts,” Disability & Society 30, nr.3 (2015): 460–474. 
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Trouwen en een eigen huishouden vormen, was de verwachte levensloop in de negentiende eeuw. 

Maar er is weinig bekend over de vraag of personen met een handicap dezelfde demografische 

ervaring van het huwelijk hadden als niet-gehandicapten. In een andere studie onderzoekt 

Vikström deze kwestie door de echtelijke kansen van een groep mensen met een handicap te 

analyseren en te vergelijken met een niet-gehandicapte referentiegroep. Uit de 

onderzoeksresultaten blijkt dat ongeveer een kwart van de gehandicapte personen trouwde, 

hoewel hun huwelijksgedrag aanzienlijk lager was dan die van niet-gehandicapten. Het 

huwelijksgedrag verschilde ook per geslacht en type handicap.156 In nog een andere studie 

worden de huwelijkskenmerken van dove mannen en vrouwen geboren in het achttiende- en 

negentiende-eeuwse België met elkaar vergeleken, evenals met een groep niet-dove broers en 

zussen en een groep Zweedse dove personen. Het doel van de onderzoekers was om te bepalen in 

hoeverre het huwelijkspatroon van doven overeenkomt met dat van niet-gehandicapte personen. 

Bovendien wilden ze nagaan hoe de ervaringen van gehandicapte personen interageerden met 

hun omgeving. De onderzoekers tonen aan dat de relatie tussen doof zijn en kwetsbaar zijn op de 

huwelijksmarkt niet vaststaat, maar eerder het resultaat is van specifieke sociale omgevingen.157 

Daarnaast zijn er enkele studenten die als thesisonderzoek het levensloopparadigma hebben 

toegepast op het onderzoeksveld van disability studies. Jonathan Ghysels onderzocht levenslopen 

van negentiende-eeuwse mannelijke epilepsiepatiënten uit de regio van Gent.158 Laura Stulens 

maakte voor haar thesisonderzoek een levensloopanalyse van blinden uit Oost-Vlaanderen 

tijdens de late achttiende- en negentiende-eeuw.159 In mijn verhandeling wil ik het 

levensloopparadigma toepassen op psychiatrische patiënten. Levensloopanalyse kan namelijk 

veel mogelijkheden bieden om de historiografie omtrent psychiatrische patiënten aan te vullen. 

Er wordt immers verder gekeken dan de periode die de patiënt in de psychiatrische instelling 

verbleef. Het leven van de geesteszieke kan als het ware worden gereconstrueerd, wat 

waardevolle informatie en veel nieuwe inzichten kan opleveren. 

 

6.2 Cohorte 
 

De cohorten voor het levenslooponderzoek werden samengesteld aan de hand van de databank 

die werd opgesteld om het algemeen profiel van de opgenomen geesteszieken te onderzoeken. 

Deze databank bevat in totaal 1370 patiënten. De patiënten voor het levenslooponderzoek 

werden geselecteerd aan de hand van verschillende criteria. Eerst en vooral werden enkel 

patiënten geselecteerd die de instelling genezen of in verbeterde toestand hebben verlaten. Na 

deze selectie bleven er nog 484 patiënten over. Daarnaast moesten de patiënten geboren zijn in 

Gent en er op het moment van hun opname verblijven. Op deze manier werden zeker al twee 

 
156 Helena Haage, Lotta Vikström, Erling Häggström Lundevaller, “Disabled and Unmarried? Marital Chances 

Among Disabled People in Nineteenth-Century Northern Sweden,” Essays in Economic & Business History 

35, nr. 2, (2017): 207-238. 
157 Sofie De Veirman, Helena Haage en Lotta Vikström, “Deaf and unwanted? Marriage characteristics of deaf 

people in eighteenth- and nineteenth-century Belgium: a comparative and cross-regional approach,” 

Continuity & Change 31, nr. 2, (2016): 241-273. 
158 Jonathan Ghysels, “Met vallen en opstaan: leven met epilepsie in de 19de eeuw. Een levensloopanalyse 

van mannelijke epilepsiepatiënten uit de regio Gent,” (masterproef, Universiteit Gent, 2016).  
159 Laura Stulens, “In beeld gebracht. Een levensloopanalyse van blinden in het late achttiende- en 

negentiende-eeuwse Oost-Vlaanderen,” (masterproef, Universiteit Gent, 2018). 
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aanknopingspunten in de levensloopanalyse verzekerd. Na deze selectie bleven er nog 139 

patiënten over.  

Daarna werden de overgebleven onderzoekspersonen gefilterd aan de hand van hun leeftijd bij 

opname. Alle personen die tussen 20 en 29 jaar oud waren bij opname, werden geselecteerd. Deze 

leeftijdscategorie werd omwille van verschillende redenen gekozen. Eerst en vooral was het bij 

de samenstelling van de cohorte belangrijk om rekening te houden met de beschikbaarheid van 

de bevolkingsregisters. Het was namelijk aangewezen om van een onderzoekspersoon zijn 

volledige leven te kunnen traceren aan de hand van deze bevolkingsregisters. Het werd voor de 

gemeentes verplicht om deze registers bij te houden vanaf 1846-1847. Een patiënt die in 1860 op 

29-jarige leeftijd werd opgenomen in de instelling, was echter in 1831 al geboren. Voor Gent zijn 

er echter al tellingen beschikbaar vanaf 1796. Hierdoor is het toch mogelijk om de 

onderzoekspersonen al van bij de geboorte te traceren. Daarnaast werd er voor deze 

leeftijdscategorie geopteerd om een zo lang mogelijke levensloopanalyse te kunnen 

reconstrueren. Bovendien waren deze opgenomen geesteszieken dicht bij de gemiddelde 

huwelijksleeftijd. Uit tabel 5.5 uit het onderdeel ‘opnameduur’ uit het vijfde hoofdstuk van deze 

verhandeling kan namelijk worden opgemaakt dat 60 tot 80 procent van de opgenomen patiënten 

de instelling verlieten binnen de drie jaar na hun opname. Hiermee rekening houdende, kan er 

worden verondersteld dat ongehuwde patiënten die tussen hun twintigste en dertigste levensjaar 

werden opgenomen, na hun opname nog een kans hadden om te huwen. Daarnaast werd er 

gekozen voor de leeftijd bij opname en niet voor de leeftijd bij het verlaten van de instelling. 

Wanneer ik bovenstaande criteria op de databank toepaste in combinatie met de leeftijd bij 

vertrek van dezelfde leeftijdscategorie kwamen 29 personen in aanmerking om de 

levensloopanalyse op uit te voeren. Bovendien overlapten 26 van deze 29 patiënten met deze 

wanneer de leeftijd bij opname wordt geselecteerd.  

Na deze selectie bleven er 31 patiënten over waarop het levenslooponderzoek kon worden 

toegepast. 1 patiënt werd echter niet in de registers van de burgerlijke stand teruggevonden. Ook 

aan de hand van het adres dat genoteerd stond in het grootboek van de psychiatrische instelling, 

werd de patiënt niet teruggevonden. Hierdoor was het niet mogelijk om een levensloopanalyse op 

deze patiënt uit te voeren. In totaal werd dus van 30 patiënten een levensloopanalyse uitgevoerd. 

14 van de 30 patiënten waren opgenomen in de periode 1860-1864. Van deze 14 onderzochte 

patiënten zijn er 8 vrouwen en 6 mannen. Van deze 8 vrouwen was er 1 patiënte die in de 

betalende instelling het Maison de Santé verbleef. De andere 7 vrouwen waren opgenomen in het 

Sint-Jozefshuis. Van de 6 mannen waren er 2 betalende patiënten die in Het Strop verbleven. De 

overige 4 mannen waren opgenomen in het Guislaininstituut. De resterende 16 van de 30 

patiënten waren opgenomen in de instelling tussen 1900 en 1904. 10 van de 16 patiënten uit deze 

onderzoeksgroep zijn vrouwen. 1 vrouw van deze 10 was een betalende patiënte uit het Maison 

de Santé. De overige 9 vrouwen waren opgenomen in het Sint-Jozefshuis. Tot slot waren 6 mannen 

uit de onderzoeksperiode 1900-1904 die voldeden aan alle bovenstaande criteria. Ook in deze 

onderzoeksgroep was er 1 betalende patiënt, deze was opgenomen in Het Strop. De overige 5 

patiënten waren behoeftigen uit het Guislaininstituut. In tabel 6.1 wordt deze verdeling 

overzichtelijk weergegeven.  
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Tabel 6.1: verdeling van het aantal patiënten per cohorte  

 

1860-1864 1900-1904 

Behoeftige mannen Behoeftige vrouwen Behoeftige mannen Behoeftige vrouwen 

4 7 5 9 

Betalende mannen Betalende vrouwen Betalende mannen Betalende vrouwen 

2 1 1 1 

Totaal  Totaal Totaal Totaal 

6 8 6 10 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’ 

 

Tabel 6.2 aantal gevonden akten van de burgerlijke stand volgens het aantal leden in de cohorte 

 

Bronnen Aantal gevonden akten 

voor 1860-1864 

Aantal gevonden akten  

voor 1900-1904 

Geboorteakte 14 16 

Huwelijksakte 3 5 

Overlijdensakte 9 7 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’ 

 

6.3 Bronnen 

 
Eenmaal de cohorten waren samengesteld, kon er worden overgegaan tot de eigenlijke 

levensloopanalyse. De bronnen die hiervoor werden gebruikt, waren de registers van de 

burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en bronnen uit de psychiatrische instellingen. In wat 

volgt, worden deze bronnen beknopt beschreven. 

De levensloopanalyse ging van start met de registers van de burgerlijke stand. De invoering van 

deze registers door de Franse overheid dateert uit 1796. Voorheen werden dopen, huwelijken en 

begrafenissen geregistreerd in de parochieregisters. Het was echter het doel van de Franse 

overheid om deze registratie van belangrijke bevolkingsgegevens te onttrekken van de Kerk. 

Doordat de registers van de burgerlijke stand geboorten in plaats van dopen en overlijdens in 

plaats van begrafenissen registreert, bieden ze een nauwkeuriger alternatief voor historisch 

onderzoek dan parochieregisters. Daarnaast werden deze registers bijgehouden op gemeentelijk 

niveau en beslaan ze alle inwoners van een gemeente. Na het Franse Bewind bleef de verplichting 

aan de gemeenten om deze akten bij te houden, bestaan. Tijdens de Hollandse periode bleven de 

akten bestaan en na de onafhankelijkheid van België werd de verplichting tot het opmaken van 

akten in de grondwet opgenomen. Bovendien zijn de geregistreerde variabelen tot op de dag van 

vandaag nauwelijks gewijzigd.160  

In de geboorteakten werden de datum en het uur van de registratie genoteerd. Vervolgens werden 

de naam, het beroep, de leeftijd en de woonplaats van de declarant geregistreerd. Daarna volgden 

de datum en het uur van de geboorte, de naam van het kind, de namen van de ouders en hun 

 
160 Christa Matthys, Historische demografie: vademecum (Gent: Universiteit Gent, 2017-2018). 
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beroep, de leeftijd en woonplaats. De geboorteaktes vormden het vertrekpunt van de 

levensloopanalyse. Aan de hand van de leeftijden of geboortedata die in de medische registers van 

de psychiatrische instellingen werden genoteerd, konden de geboorteaktes relatief snel worden 

gevonden. Daarna werden de overlijdensaktes gezocht. In een overlijdensakte wordt, net zoals bij 

een geboorteakte, aangevangen met de datum en het uur van de registratie. Vervolgens wordt de 

naam, de leeftijd, de woonplaats en het beroep van de declarant genoteerd. Dit werd gevolgd door 

het uur en de plaats van overlijden. Daarna volgt de naam, de leeftijd, het beroep, de 

geboorteplaats en de burgerlijke staat van de overledene. Als de overledene gehuwd of 

verweduwd was, werd ook de naam van de echtgenoot of echtgenote vermeld. Soms werden ook 

gegevens over de ouders genoteerd. In de meeste gevallen ging het dan over overleden kinderen 

of ongehuwde personen. Doordat de burgerlijke staat en de naam van de eventuele echtgenoot of 

echtgenotes in de overlijdensakte werden vermeld, werden de huwelijksaktes als derde bron 

opgezocht. Een huwelijksakte werd aangevangen met de datum en het uur waarop het huwelijk 

plaatsvond. Daarna werd de naam, de geboortedatum en -plaats, de woonplaats, het beroep, de 

namen en de beroepen van de ouders van de bruidegom genoteerd. Vervolgens werd al deze 

informatie van de bruid geregistreerd. Daarna werden ook de namen, leeftijden, beroepen van de 

getuigen genoteerd. Bovendien kon de huwelijksakte ook informatie bevatten over eventuele 

voorhuwelijkse kinderen. Figuren 6.1, 6.2 en 6.3 tonen achtereenvolgens een voorbeeld van een 

geboorte-, overlijdens- en huwelijksakte. Tot slot moet worden vermeld dat het opzoeken van 

akten van de burgerlijke stand werd vereenvoudigd door gebruik te maken van tienjaarlijkse 

tafels. Deze bronnen lijsten alfabetisch over een periode van tien jaar de namen van alle 

geborenen, gehuwden of overledenen met verwijzing naar de eigenlijke akte op.   

 

Figuur 6.1: voorbeeld van een geboorteakte  

 

 

Bron: Archief Dienst Burgerzaken stad Gent, geboorteakte, 1905.  
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Figuur 6.2: voorbeeld van een overlijdensakte  

 

 

Bron: Archief Dienst Burgerzaken stad Gent, overlijdensakte, 1861.  

 

Figuur 6.3: voorbeeld van een huwelijksakte  

 

 

Bron: Archief Dienst Burgerzaken stad Gent, huwelijksakte,  1901. 
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Een tweede belangrijke bron die mijn levensloopanalyse heeft mogelijk gemaakt, is het 

bevolkingsregister. Deze bronnen zijn voor de negentiende eeuw slechts voor aan aantal landen 

ter wereld ter beschikking, waaronder België. Ieder huishouden wordt in het bevolkingsregister 

opgenomen. Deze bron bevat enerzijds statische gegevens omdat de basis van deze bron werd 

gevormd door tienjaarlijkse volkstellingen. Eerst worden de naam van de wijk of de straat en het 

huisnummer vermeld. Daarna worden de personen genoteerd die op het vermelde huisnummer 

zijn ingeschreven. De namen, de geboortedatum en -plaats, de burgerlijke staat, de verwantschap 

tussen de inwonenden, het adres van de vorige woonst, de datum van uittreding en de eventuele 

datum van intreding worden geregistreerd. Anderzijds bevatten de bevolkingsregisters ook 

dynamische gegevens. Voor elk individu uit het huishouden werden namelijk alle veranderingen 

bijgehouden tot aan de volgende volkstelling. Zo werd er genoteerd wanneer iemand huwde, 

verhuisde of overleed. Daarnaast werd er een kolom voorzien voor opmerkingen. Hierin werd 

bijvoorbeeld genoteerd of iemand werd gearresteerd. Ook nieuwe inwoners van de gemeente die 

tussen twee tellingen werden geboren of er immigreerden, werden aan het register toegevoegd.161 

Deze combinatie van statische en dynamische informatie maakt het mogelijk om meer te weten te 

komen over ontwikkelingen en transities in het leven van een individu. In de praktijk zien we 

echter dat gegevens in de bevolkingsregisters regelmatig onnauwkeurig werden geregistreerd. 

Het bijhouden van bevolkingsregisters werd verplicht vanaf 1846-1847. Voor de stad Gent zijn er 

echter al vroegere exemplaren beschikbaar, zo zijn er al telboeken en registers beschikbaar vanaf 

1796.162   

 

Figuur 6.4: voorbeeld van een bevolkingsregister  

 

 

Bron: Archief Dienst Burgerzaken stad Gent, bevolkignsregister, 1847-1856.. 

 

Tot slot werd ook voor de levensloopanalyse gebruik gemaakt van de bronnen van de onderzochte 

psychiatrische instellingen. Om na te gaan of de onderzochte persoon uit de cohorte na de opname 

nogmaals werd opgenomen, werden verschillende bronnen van de instellingen geraadpleegd. 

Zowel bij de behoeftige vrouwen, de betalende vrouwen en de betalende mannen moesten alle 

 
161 Christa Matthys, Historische demografie: vademecum (Gent: Universiteit Gent, 2017-2018). 
162 Christa Matthys, Historische demografie: vademecum (Gent: Universiteit Gent, 2017-2018). 
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medische registers, van de opname uit de steekproef tot het sterftejaar van de patiënt, worden 

overlopen om na te gaan of de persoon in kwestie nogmaals werd opgenomen. Dit was enerzijds 

een zeer arbeidsintensief karwei. Anderzijds is deze methode door het ontbreken van sommige 

registers niet sluitend. Bij de behoeftige mannen uit het Guislaininstituut werd deze zoektocht 

echter vergemakkelijkt door de aanwezigheid van een alfabetische namenlijst. In deze bron 

werden alle patiënten alfabetisch opgelijst met de vermelding van hun geboorteplaats en hun 

patiëntennummer uit de medische registers. Op deze manier kon snel worden nagegaan hoeveel 

keer de patiënt werd opgenomen.  

 

Figuur 6.5: voorbeeld van de alfabetische namenlijst uit het Guislaininstituut 

 

  
  

Bron: Archief van Museum dr. Guislain, Alfabetische naamlijst van 1779 tot 1931. 

 

Alle gegevens die werden verzameld aan de hand van de hierboven beschreven bronnen, werden 

opgeslagen in een MS Access databank. Deze databank bevat vijf formulieren die aan elkaar zijn 

gelinkt. In het formulier ‘geboorteakte’ werden de volgende variabelen geregistreerd: voornaam, 

achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, naam moeder, naam vader, leeftijd moeder, leeftijd 

vader, beroep moeder, beroep vader, handtekening declarant, opmerkingen. In het formulier 

‘huwelijksakte’ werden de voornaam, achternaam, huwelijksdatum, leeftijd, het beroep en het al 

dan niet plaatsen van een handtekening van de onderzoekspersoon geregistreerd. Bovendien 

werd de naam, leeftijd, het beroep en het al dan niet plaatsen van een handtekening van de 

echtgeno(o)t(e) geregistreerd. Er werd ook ruimte voorzien voor opmerkingen. In het formulier 

‘overlijdensakte’ werden de voornaam, achternaam, overlijdensdatum, leeftijd, doodsoorzaak, 

burgerlijke staat en het beroep van de onderzoekspersoon genoteerd. Ook hier werd er ruimte 

voorzien voor eventuele opmerkingen. Deze drie formulieren zijn gelinkt aan de hand van een 

één-op-één relatie. Vervolgens is er het formulier ‘opname’. Hierin werden de datum van opname, 

datum van vertrek, opnameduur in maanden, diagnose en opmerkingen genoteerd. Tot slot is er 

het formulier ‘bevolkingsregister’. In dit formulier werden de wijk, straat, het huisnummer, de 

vorige woonplaats, de volgende woonplaats, burgerlijke staat, het aantal kinderen, beroep, andere 
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inwonenden en opmerkingen geregistreerd.163 Deze twee tabellen zijn door middel van een één-

op-veel relatie gelinkt aan de geboorteakte van de onderzoekspersoon. Een individu werd 

namelijk meerdere keren opgenomen in het bevolkingsregister en werd mogelijks meer dan eens 

opgenomen in een psychiatrische instelling. Figuur 6.6 een geeft schematische voorstelling van 

deze databank weer. Daarnaast werd van ieder onderzocht individu een persoonlijke fiche 

opgesteld. Deze fiches zijn terug te vinden in de appendix van deze verhandeling. 

 

  

 
163 Voorbeelden van deze formulieren zijn toegevoegd in Bijlage 2: voorbeeld van formulieren uit MS Access 
databank ‘levensloopanalyse’. 
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1 1 

 

1 1 

∞ 

∞ 

Figuur 6.6: schematische voorstelling van MS Access databank 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’  

Geboorteakte 

Id Persoon 

Voornaam 

Achternaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Naam moeder 

Naam vader 

Leeftijd moeder 

Leeftijd vader 

Beroep moeder 

Beroep vader 

Handtekening 

declarant 

Opmerkingen 

Huwelijksakte 

Id Persoon 

Id Huwelijksakte 

Voornaam 

Achternaam 

Huwelijksdatum 

Leeftijd  

Beroep  

Naam echtgeno(o)t(e) 

Leeftijd echtgeno(o)t(e) 

Beroep echtgeno(o)t(e) 

Handtekening 

Handtekening 

echtgeno(o)t(e) 

Opmerkingen 

Overlijdensakte 

Id Persoon 

Id Overlijdensakte 

Voornaam 

Achternaam 

Overlijdensdatum 

Leeftijd 

Doodsoorzaak 

Burgerlijke staat 

Beroep 

Opmerkingen 

Opname 

Id Opname 

Id Persoon 

Datum opname 

Leeftijd bij opname 

Datum vertrek 

Leeftijd bij vertrek 

Toestand bij vertrek 

Opnameduur in 

maanden 

Diagnose 

Opmerkingen 

Bevolkingsregister 

Id Bevolkingsregister 

Id Persoon 

Wijk 

Straat 

Huisnummer 

Vorige woonplaats 

Volgende woonplaats 

Burgerlijke staat 

Aantal kinderen 

Beroep 

Andere inwonenden 

Opmerkingen 
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Hoofdstuk 7 – Levensloopanalyse in de praktijk toegepast 
 

In het zevende en laatste hoofdstuk van deze verhandeling wordt de methode van 

levensloopanalyse, die in het vorige hoofdstuk werd uiteengezet, in de praktijk toegepast. Dit 

gebeurt aan de hand van vijf verschillende onderdelen. In het eerste deel wordt het beroepsleven 

van de personen uit de cohorte onder de loep genomen. Vervolgens wordt het huwelijksgedrag en 

de fertiliteit van de onderzoekspersonen onderzocht. Daarna sta ik stil bij het gegeven van 

heropnames. Tot slot onderzoek ik de levensverwachting en de mortaliteit binnen de cohorte. 

  

7.1 Beroepsleven 
 

In het eerste onderdeel van het zevende hoofdstuk wordt het beroepsleven van de personen uit 

de cohorte onderzocht. In het vierde hoofdstuk uit het tweede deel van deze verhandeling, dat 

handelde over het sociaal-demografisch profiel van psychiatrische patiënten, werd al aandacht 

besteed aan de beroepen die de geesteszieken uitvoerden. Deze analyse werd gemaakt aan de 

hand van informatie uit de medische registers van de onderzochte psychiatrische instellingen. Dit 

was slechts een momentopname. In deze levensloopanalyse wordt getracht om een dynamisch 

beeld van het beroepsleven van de geesteszieke te bekomen. Aan de hand van de medische 

registers uit de psychiatrische instellingen, de bevolkingsregisters, eventuele huwelijksakten en 

overlijdensaktes is het mogelijk om meer te weten te komen over het beroepsleven van de 

personen in de cohorte. Toch moeten er enkele belangrijke kanttekeningen worden gemaakt. 

Bevolkingsregisters registreren in theorie het beroep van iedere persoon uit een huishouden. In 

de praktijk zien we echter dat enkel het beroep van het hoofd van het huishouden werd genoteerd. 

Daarbovenop werd het beroep van een persoon enkel geregistreerd op het moment van 

inschrijving in het bevolkingsregister. Als iemand in de periode van tien jaar voor de volgende 

registratie veranderde van beroep, werd dit niet opgetekend in het bevolkingsregister.164  

Daarnaast moet worden opgemerkt dat deze registers worden gekenmerkt door een 

onderregistratie van vrouwelijke tewerkstelling. Het werk van vrouwen was voor de autoriteiten 

van weinig belang. Bovendien zorgde het perspectief over de vrouw binnen het huwelijk ervoor 

dat alle aandacht werd gericht op het huishouden.165 Ook bij beroepen op de overlijdensaktes 

moet een belangrijke kanttekening worden gemaakt. Deze akten vermelden namelijk het beroep 

van de overledene op het moment van zijn dood. Dit kan er echter toe leiden dat personen zonder 

beroep overgerepresentateerd zijn, hoewel deze personen in vroegere levensjaren wel een 

beroep uitoefenden.166  

 

7.1.1 Beroep van personen uit de cohorte op het moment van opname 

 

De analyse van het beroepsleven van de personen uit de cohorte wordt gestart met een overzicht 

van hun beroepen op het moment van hun opname. Dit wordt gedaan aan de hand van dezelfde 

beroepscategorieën die werden gehanteerd in het vierde hoofdstuk uit het tweede deel van deze 

 
164 De Veirmain, “Breaking the silence,” 211-12. 
165 Isabelle Devos, Sofie De Langhe en Christa Matthys, “Lost in Registration? Missing occupations of single 
women in the Bruges countryside, C.1814,” History of the Family 19, nr. 4 (2014): 484. 
166 De Veirmain, “Breaking the silence,” 211-12. 
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verhandeling (cf. deel 4.6). Daarnaast werden de eigenlijke beroepen, die stonden genoteerd in 

het medische register, in de tabel opgenomen. 

Tabel 7.1: beroepscategorieën van cohorte bij opname onderverdeeld in behoeftig/betalend, in N 

en procent   

 

Beroep Behoeftige patiënten Betalende patiënten 

Arbeid 

Dagloner 

Fabrieksarbeider 

2  (10%) 

1 

1 

 

Ambachten 

Bakker  

Kleermaker 

Kaarsenmaker 

5  (25%) 

1 

3 

1 

 

Diensten 

Bediende 

Dienstmeid/dienstknecht 

Strijkster 

4 (16%) 

1 

2 

1 

1 (20%) 

 

 

1 

Handel   

Landbouw 

Hovenier 

1 (5%) 

1  

 

Niet-productieven 

Geen 

Huisvrouw 

Particulier 

Pensionair 

8 (32%) 

4 

4 

3 (60%) 

1 

1 

1 

Vrij beroep   

Leger 

Soldaat 

1 (5%) 

1 

 

Onbekend 4 (16%) 1 (20%) 

Totaal 25 (100%) 5 (100%) 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

Uit tabel 7.1 kan worden opgemaakt dat 16 procent van de behoeftige patiënten op het moment 

van hun opname werkzaam was in de dienstensector. Daarnaast zien we dat 32 procent van de 

behoeftige onderzoekspersonen op het moment van opname niet productief was. De derde best 

vertegenwoordigde beroepscategorie was deze van de ambachten. 16 procent van de opgenomen 

behoeftige patiënten was hierin werkzaam. Bij de betalende patiënten is een duidelijk overwicht 

te zien bij de niet-productieven. 3 van de 5 betalende patiënten uit de cohorte waren niet 

productief op het moment van hun opname. Daarnaast zien we dat voor 4 personen geen beroep 

gekend is op het moment van de opname. 
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7.1.2 Wijzigingen in het beroepsleven van personen uit de cohorte  

 

Aan de hand van de persoonlijke fiches is het mogelijk om het beroepsleven van de 

onderzoekspersonen te reconstrueren. Hieruit kan worden vastgesteld dat 7 van de 13 personen 

die bij hun eerste opname in de instelling niet-productief waren, dit voor de rest van hun leven 

bleven. Ook de 4 personen waarvan het beroep bij de opname onbekend was, waren tijdens de 

rest van hun leven niet productief. Vervolgens kan worden vastgesteld dat 3 personen die voor 

hun opname actief waren, na hun opname niet meer werkten. F. De Pauw was soldaat op het 

moment van zijn opname. Na zijn opname werd geen beroep genoteerd in het bevolkingsregister. 

De Pauw verdween echter door een verhuis uit de cohorte. Hierdoor is het niet mogelijk om met 

zekerheid te stellen dat hij nooit meer een beroep heeft uitgeoefend. Bij C. B. Ghysbrecht is dit wel 

mogelijk. C. B. Ghysbrecht was werkzaam als strijkster op het moment van haar opname. Na haar 

opname werd er echter geen beroep in het bevolkingsregister of op haar overlijdensakte meer 

genoteerd. Ook bij H. Vandam was dit het geval. Bij haar eerste opname was Vandam werkzaam 

als fabrieksarbeidster. Na haar ontslag in de instelling werd nergens nog een beroep van haar 

genoteerd. De vraag zou kunnen worden gesteld of deze niet-productiviteit na opname verband 

houdt met de impact die de geestesziekte op hun verdere leven had. Wanneer echter wordt 

gekeken naar het aantal opnames van deze twee vrouwen, zien we dat C. B. Ghysbrecht doorheen 

haar leven slechts twee keer in de instelling werd opgenomen. Bij haar eerste opname mocht 

Ghysbrecht de instelling na 4 maanden in verbeterde toestand verlaten. Haar tweede opname, die 

4 maanden na haar eerste plaatsvond, duurde 15 maanden. Ditmaal verliet ze in genezen toestand 

de instelling. Het is echter niet gekend wat haar diagnose was. H. Vandam werd slechts eenmaal 

in haar leven opgenomen. Op 20-jarige leeftijd werd ze met manie opgenomen. Na een opname 

van een maand mocht ze de instelling in genezen toestand verlaten. Beide vrouwen kwamen met 

andere woorden slechts kort in contact met de psychiatrie. Een andere mogelijke verklaring voor 

hun niet-productiviteit kan worden gevonden in de onderregistratie van vrouwelijke arbeid. Dit 

probleem werd in de inleiding van dit deel aangekaart (cf. 7.1).  

De overige 16 onderzoekspersonen waren na hun opname actief. Hierbij valt het op dat 2 van deze 

16 onderzoekspersonen betalende patiënten waren. A.  Proot was doorheen zijn leven werkzaam 

als hovenier, kolenhandelaar en bediende. C. A. Erflinck werkte als hovenier in loondienst. De 

overige 14 personen waren behoeftige patiënten, 5 mannen en 9 vrouwen. De helft van deze 14 

patiënten zijn doorheen hun leven slechts eenmaal opgenomen in de instelling. Daarnaast waren 

er telkens 2 patiënten die elk 2, 3 en 4 keer doorheen hun leven zijn opgenomen. 1 actieve patiënte 

werd 5 keer doorheen haar leven opgenomen, namelijk J. De Volgelaere. Dit was een gehuwde 

vrouw met één kind die in een tijdspanne van 8 jaar 5 opnames doormaakte. Ze werd onder meer 

gediagnostiseerd met delire en melancholie. In het bevolkingsregister werd er echter genoteerd 

dat De Vogelaere werkzaam was als dienstmeid. Ook bij haar opnames in de instelling werd 

dienstmeid genoteerd als beroep.  
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7.2 Het huwelijk 

 
In het tweede deel van deze levensloopanalyse ga ik in op het huwelijksgedrag van de 

onderzoekspersonen uit de cohorte. In het tweede en derde deel van het vierde hoofdstuk werd 

reeds stilgestaan bij de historische context van het huwelijk in de negentiende eeuw en de 

burgerlijke staat en het aantal kinderen van de opgenomen patiënten in de vier onderzochte 

instellingen. De vraag kan echter gesteld worden of geesteszieke patiënten na hun opname nog 

huwden. Lag de leeftijd bij het eerste huwelijk in de lijn met de gemiddelde huwelijksleeftijd die 

voor de negentiende eeuw gangbaar was? Hoelang duurde een huwelijk en hertrouwden de 

onderzoekspersonen na het verlies van hun echtegenoot of echtgenote? Aan de hand van de 

gegevens in de MS Access databank ‘levensloopanalyse’ wordt een antwoord gezocht op deze 

vragen. Dit deel vangt aan met een algemene analyse van de burgerlijke staat van de cohorte. 

Vervolgens wordt nagegaan of patiënten na hun opname in de psychiatrische instelling nog in het 

huwelijksbootje stapten. Daarna wordt de leeftijd waarop men voor het eerst huwde onderzocht. 

Tot slot sta ik stil bij de duur van het huwelijk en eventueel hertrouwen.  

 

7.2.1 Huwen na een opname in de instelling? 

 
De analyse van het huwelijksgedrag gaat van start met een overzicht van de burgerlijke staat van 

de personen uit de cohorte op het moment van hun opname. Tabel 7.2 geeft dit weer. Uit deze 

tabel kunnen we opmaken dat het merendeel van de onderzoekspersonen uit de cohorte 

ongehuwd waren op het moment van hun opname. 16,7 procent van de onderzoekspersonen was 

wel gehuwd op het moment van hun opname.   

 

Tabel 7.2: burgerlijke staat van de cohorte op het moment van opname, in N en procent  

 

Burgerlijke staat Aantal Procent 

Gehuwd 5 16,7% 

Ongehuwd 23 76,7% 

Gescheiden 1 3,3% 

Verweduwd   

Onbekend 1 3,3% 

Totaal 30 100% 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 

De vraag kan echter worden gesteld of er opmerkelijke verschillen waren tussen de burgerlijke 

staat van behoeftige patiënten en betalende patiënten op het moment van hun opname. Om hier 

een antwoord op te vinden, raadplegen we tabel 7.3. Hierin is te zien dat alle mannen, zowel 

behoeftige als betalende, uit de onderzoeksperiode 1860-1864 ongehuwd waren bij opname. 

Voor de tweede onderzoeksperiode zien we dat 1 van de 4 onderzochte behoeftige mannen bij 

opname gehuwd was.  De onderzochte betalende man uit deze onderzoeksperiode was 

ongehuwd. Bij de vrouwen zien we voor de eerste ondezoeksperiode een evenwichtige verdeling 

tussen het aantal gehuwde en ongehuwde patiënten. 4 van de 7 behoeftige patiënten waren 

ongehuwd op het moment van hun opname. De drie andere vrouwen waren wel gehuwd bij 
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opname, net zoals de onderzochte betalende vrouw uit deze onderzoeksperiode. Voor de periode 

1900-1904 zien we echter dat 8 van de 9 onderzochte behoeftige vrouwen ongehuwd waren bij 

opname, net zoals de onderzochte betalende vrouw. 1 patiënte was gescheiden op het moment 

van haar opname.  

 

Tabel 7.3: burgerlijke staat van cohorte op het moment van opname, per behoeftig/betalend en 

per onderzoeksperiode, in N en procent  

 

 1860-1864 1900-1904 

Behoeftige Mannen Vrouwen Mannen  Vrouwen 

Gehuwd  3 

37,5% 

1 

16,7% 

 

Ongehuwd 4 

66,7% 

4 

50% 

4 

66,7% 

8 

80% 

Gescheiden    1 

10% 

Verweduwd     

Onbekend     

Subtotaal 4 

66,7% 

7 

87,5% 

5 

83,3% 

9 

90% 

Betalende Mannen Vrouwen Mannen  Vrouwen 

Gehuwd  1 

12,5% 

  

Ongehuwd 2 

33,4% 

 1 

16,7% 

1 

10% 

Gescheiden     

Verweduwd     

Onbekend     

Subtotaal 2 

33,4% 

1 

12,5% 

1 

16,7% 

1 

10 % 

Totaal  6 

100% 

8 

100% 

6 

100% 

10 

100% 

 

Bron: MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’  

 

Al deze gegevens worden vervolgens vergeleken met de bugerlijke staat bij overlijden. Op deze 

manier is het mogelijk om na te gaan of er personen in de cohorte waren die na hun opname nog 

zijn gehuwd. Tabel 7.4 geeft dit weer. Hierin is te dat zien 11 van de 23 personen die bij hun 

opname ongehuwd waren, dit ook de rest van hun leven bleven. Vervolgens kan worden 

vastgesteld dat het aantal gehuwde personen met 10 procent is gestegen. 3 van de 23 personen 

die bij opname ongehuwd waren, zijn na hun opname nog in het huwelijksbootje gestapt. De 

overige 9 personen  die ongehuwd waren bij hun opname, zijn doorheen hun leven uit de stad 

Gent verhuisd.167 Hierdoor zijn ze uit de cohorte weggevallen en kan er niet met zekerheid worden 

gesteld dat hun burgerlijke staat tot aan hun overlijden hetzelfde is gebleven. 2 van deze 9 

 
167 Er zijn 10 personen weggevallen uit de cohorte door een verhuis. Van één persoon is echter de 
overlijdensdatum wel gekend. Om deze reden wordt deze persoon mee opgenomen in de tabel. 
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personen zijn echter na hun opname, maar voor hun verhuis buiten Gent gehuwd. Hierdoor kan 

worden gesteld dat minstens 5 van de 22 ongehuwden bij opname na hun verblijf in de instelling 

nog zijn gehuwd.   

 

Tabel 7.4: bugerlijke staat van de cohorte bij overlijden, in N en procent  

 

Burgerlijke staat Aantal Procent 

Gehuwd 5 16,7% 

Ongehuwd 11 36,7% 

Gescheiden 1 3,33% 

Verweduwd 3 10% 

Onbekend 10 33,3% 

Totaal 30 100% 

 

Bron:  MS Access databank ‘levensloopanalyse’  

 

Om te kunnen nagaan in welke onderzoeksgroepen deze huwelijken plaatsvonden, wordt 

opnieuw de opdeling gemaakt tussen betalende en behoeftige patiënten en tussen de twee 

onderzoeksperioden. Dit wordt weergegeven in tabel 7.5. In deze tabel wordt de burgerlijke staat 

weergegeven op het moment van overlijden of bij het moment van verhuis uit de stad Gent. We 

zien in de tabel dat 3 behoeftige vrouwen uit de onderzoeksperiode 1900-1904 nog zijn gehuwd 

na hun opname. J. De Volgelaere was een 26-jarige ongehuwde dienstmeid op het moment van 

haar eerste opname. Na een verblijf van 8 maanden, mocht ze de instelling genezen verlaten. Bij 

haar volgende opname, een kleine 5 maanden na de eerste, werd De Vogelaere opnieuw in het 

Sint-Jozefshuis opgenomen. Ditmaal werd als bugerlijkse staat ‘verweduwd’ genoteerd in het 

medische register. Van dit huwelijk werd echter geen huwelijkakte teruggevonden. Na een verblijf 

van 15 maanden mocht ze opnieuw de instelling genezen verlaten. Ongeveer 4,5 maanden na deze 

opname stapte De Volgeaere voor de tweede keer in haar leven in het huwelijksbootje. H. Vandam 

werd op 20-jarige leeftijd opgenomen in het Sint-Jozefshuis met manie. Een maand na haar opame 

mocht ze de instelling alweer genezen verlaten. 5 jaar en 7 maanden na deze opname trad ze in 

het huwelijk. M. Smaele verliet op 30-jarige leeftijd de instelling na een 2 maanden durende 

opname voor melancholie. Iets meer dan 2 jaar later huwde ze. Vervolgens zien we in tabel 7.4 dat 

ook een behoeftige vrouw en een betalende man uit de eerste onderzoeksperiode na hun opname 

zijn gehuwd. Deze behoeftige vrouw was S. Vandamme. Ongeveer 2 jaar na haar tweede opname 

in het Sint-Jozefshuis trad ze in het huwelijk. De betalende man die na zijn opname nog is gehuwd, 

was C. A. Erflinck. Hij huwde 12 jaar na zijn opname in Het Strop. Uit deze gegevens valt op dat de 

tijd tussen het vertrek uit de instelling en het huwelijk enorm varieert. Hierdoor is het 

aangewezen om ook de leeftijd bij het eerste huwelijk onder de loep te nemen. Dit wordt 

onderzocht in het het volgende onderdeel (cf. 7.2.3).  
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Tabel 7.5: burgerlijke staat van cohorte op het moment van overlijden of verhuis uit de cohorte, 

per behoeftig/betalend en per onderzoeksperiode, in N en procent  

 

 1860-1864 1900-1904 

Behoeftige Mannen Vrouwen Mannen  Vrouwen 

Gehuwd  1 

12,5%  

1 

16,7% 

3 

30% 

Ongehuwd 4 

66,7% 

3 

37,5% 

4 

66,7% 

5 

50% 

Gescheiden    1 

10% 

Verweduwd  3 

37,5% 

  

Onbekend     

Subtotaal 4 

66,7% 

7 

87,5% 

5 

83,3% 

9 

90% 

Betalende Mannen Vrouwen Mannen  Vrouwen 

Gehuwd 1 

16,7% 

1 

12,5% 

  

Ongehuwd 1 

16,7% 

 1 

16,7% 

1 

10% 

Gescheiden     

Verweduwd     

Onbekend     

Subtotaal 2 

33,4% 

1 

12,5% 

1 

16,7% 

1 

10 % 

Totaal  6 

100% 

8 

100% 

6 

100% 

10 

100% 

 

Bron:  MS Access databank ‘levensloopanalyse’  

 

7.2.2 Leeftijd bij eerste huwelijk 

 
In totaal zijn er dus 10 personen uit de cohorte die doorheen hun leven met zekerheid minstens 

eenmaal in het huwelijksbootje zijn gestapt. Van deze 10 personen wordt de leeftijd waarop ze 

huwden in dit onderdeel onderzocht. Tabel 7.6 geeft een overzicht weer van de minimum, de 

maximum en de gemiddelde leeftijd waarop deze 10 onderzoekspersonen huwden. Hierbij valt 

meteen het grote verschil tussen de minimum en maximum leeftijd bij huwelijk op, namelijk 31 

jaar. De jongste persoon op het moment van het eerste huwelijk was 19 jaar, de oudste 50 jaar. De 

gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk was 31,1 jaar.   
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Tabel 7.6: minimum, maximum en gemiddelde leeftijd bij eerste huwelijk van de personen uit de 

cohorte 

Totaal aantal gehuwden 11 

Aantal waarvan huwelijksdatum bekend is 9 

Aantal waarvan huwelijksdatum onbekend 

is 

2 

Minimum huwelijksleeftijd 19 

Maximum huwelijksleeftijd 50 

Gemiddelde huwelijksleeftijd 31,1 jaar 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’  

 

Om deze cijfers beter te kunnen analyseren, wordt de spreiding van de huwelijksleeftijd van de 

cohorte in tabel 7.7 opgesplitst in betalend/behoeftig en per periode. Er wordt in deze tabel enkel 

rekening gehouden met de 9 personen waarvan de huwelijksdatum, en dus ook de leeftijd waarop 

het huwelijk werd voltrokken, gekend is.  

De onderzoeksperiode 1860-1864 wordt als eerste besproken. Hierbij zien we dat alle 3 de 

behoeftige vrouwen in een andere leeftijdscategorie zijn gehuwd. Volgens het restrictief 

huwelijkspatroon dat tijdens de negentiende eeuw heerste, huwden vrouwen gemiddeld tussen 

26 en 28 jarige leeftijd. We zien dat slechts 1 van de 3 vrouwen in deze leeftijdscategorie, van 25 

tot en met 29 jaar, is gehuwd, namelijk V. Treits. Wanneer in detail naar de gegevens van Treits 

wordt gekeken, kan worden opgemerkt dat ze voor het eerst huwde op 25-jarige leeftijd. Dit 

huwelijk vond plaats voor haar eerste opname in het Sint-Jozefshuis. Ook P. Van Wezenmaele was 

al gehuwd voor haar opname. Dit huwelijk werd voltrokken toen ze 19 jaar oud was. Dit is een 

stuk jonger dan wat volgens het restrictief huwelijkspatroon gangbaar was. In de geraadpleegde 

bronnen is geen verklaring gevonden voor deze jonge huwelijksleeftijd. Zo was er bijvoorbeeld 

geen sprake van een onwettige zwangerschap die door een huwelijk gewettigd zou worden. 

Tenslotte was er S. Van Damme. Uit het vorige deel (cf. 7.2.1) werd duidelijk dat Van Damme 

ongeveer 2 jaar na haar tweede opname in het Sint-Jozefshuis op 30-jarige leeftijd huwde. Deze 

leeftijd ligt hoger dan wat volgens het restrictieve huwelijkspatroon gangbaar was. Van Damme 

verbleef immers tussen 26 en 28-jarige leeftijd in de instelling. Hierdoor kan met enige 

voorzichtigheid worden gesteld dat het huwelijk van S. door haar onstabiele geestestoestand is 

uitgesteld.168   

Vervolgens zien we in tabel 7.7 ook een gehuwde betalende vrouw. T. Davy was al gehuwd voor 

haar eerste opname in het Maison de Santé, op 21-jarige leeftijd. Uit een onderzoek van Sarah 

Moreels en Koen Matthijs naar de evolutie van het stedelijk huwelijkspatroon tijdens de 

negentiende eeuw blijkt echter dat vrouwen meteen hogere sociale status gemiddeld op een latere 

leeftijd huwden dan vrouwen met een lagere sociale status, namelijk op een gemiddelde leeftijd 

van 27 jaar tegenover een gemiddelde leeftijd van 25,5 jaar.169 Davy was echter een stuk jonger 

bij haar eerste huwelijk. Ook hier is in de geraadpleegde bronnen geen verklaring gevonden voor 

deze jonge huwelijksleeftijd. Tenslotte is er in de cohorte tijdens de eerste ondezoeksperiode 1 

 
168  
169 Sarah Moreels en Koen Matthijs, “Marrying in the city in times of rapid urbanization,” Journal of Family 
History 36, nr 1 (2010): 88. 
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gehuwde betalende patiënt, namelijk C. A. Erflinck. Volgens het onderzoek van Moreels en Matthijs 

huwden ook mannen uit een hoge sociale klasse gemiddeld op een latere leeftijd dan mannen uit 

een lage sociale klasse, gemiddeld 31 jaar ten opzichte van 28 jaar.170 C. A. Erflinck huwde echter 

voor het eerst op 50-jarige leeftijd. Het huwelijk werd voltrokken in Rijsel,  ongeveer 5 jaar nadat 

Erflinck verhuisde uit de stad Gent. Hierdoor was het niet mogelijk om de huwelijksakte te 

raadplegen. Meer informatie over zijn bruid of een verklaring voor de late huwelijksleeftijd is er 

dan ook niet.171   

Voor de tweede onderzoeksperiode zien we in tabel 7.7 dat 1 behoeftige man is gehuwd. P. Desmet 

was 21 jaar oud toen hij in het huwelijk trad. Dit huwelijk vond plaats voor zijn opname in het 

Guislaininstituut. Zoals eerder in het onderdeel 4.2 van deze verhandeling werd beschreven, 

vervielen tegen het eind van de negentiende eeuw de remmen op de huwelijkssluiting, waardoor 

de gemiddelde huwelijksleeftijd daalde.172 In de jaren 1890, Desmet huwde in het jaar 1895, was 

de gemiddelde mannelijke huwelijksleeftijd ongeveer 27,5 jaar.173 Er kan dus worden vastgesteld 

dat P. Desmet ruim onder deze gemiddelde leeftijd huwde. Daarnaast waren er ook vier behoeftige 

vrouwen gehuwd. Twee vrouwen huwden pas na hun opname. Deze casussen werden al kort 

besproken in deel 7.2.2. H. Vandam huwde in 1908 op 26-jarige leeftijd.174 M. Smaele was 32 jaar 

oud bij haar eerste huwelijk in 1904. De gemiddelde huwelijksleeftijd voor vrouwen lag in deze 

periode tussen 24 en 28 jaar. M. Smaele overschreed ruim deze gemiddelde huwelijksleeftijd. 2 

jaar voor dit huwelijk was ze echter opgenomen in het Sint-Jozefshuis. Deze opname duurde 

slechts 2 maanden. Het is dus niet duidelijk of deze late huwelijksleeftijd het gevolg is van haar 

opname in de instelling.175 Tot slot was er 1 van deze onderzoekspersonen gescheiden. A. Declercq 

huwde voor haar eerste opname op 19-jarige leeftijd. 5 jaar na het huwelijk scheidde het 

echtpaar.176  

 

 

  

 
170 Moreels en Matthijs, “Marrying in the city,” 88-9. 
171 De fiche van C. A. Erflinck kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 5) 
172Moreels en Matthijs, “Marrying in the city,” 88-9. 
173 Devos, “Marriage and economic conditions,” 231. 
174 De fiche van H. Vandam kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 24) 
175 De fiche van M. Smaele kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 29) 
176 De fiche van A. Declercq kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 21) 
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Tabel 7.7: spreiding van huwelijksleeftijd van de cohorte opgesplitst in betalend/behoeftig en per 

periode, in N en procent  

 

 1860-1864 1900-1904 

 Behoeftige 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Behoeftige 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

15-19 jaar  1  1 

20-24 jaar   1  

25-29 jaar  1  1 

30-34 jaar  1  1 

35-39 jaar     

40-44 jaar     

45-49 jaar     

50-54 jaar     

Subtotaal 0 3 1 3 

 Betalende 

mannen 

Betalende 

vrouwen 

Betalende 

mannen 

Betalende 

vrouwen 

20-24 jaar  1   

25-29 jaar     

30-34 jaar     

35-39 jaar     

40-44 jaar     

45-49 jaar     

50-54 jaar 1    

Subtotaal 1 1 0 0 

Totaal 1 4 1 3 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’ 

 

7.2.3 Duur van het huwelijk en hertrouwen 

 

Tijdens de negentiende eeuw werden bijna alle huwelijken ontbonden door het overlijden van 

één van de echtgenoten. Dit gebeurde gemiddeld genomen relatief vroeg. Eén op drie huwelijken 

duurde minder dan 10 jaar, één op twee huwelijken minder dan vijftien jaar.177 Binnen de cohorte 

zijn 7 van de 11 gehuwde personen te Gent overleden. 4 van deze 7 personen waren nog gehuwd 

bij overlijden. De gemiddelde duur van deze huwelijken was 25,5 jaar. 3 van deze 7 personen 

waren verweduwd bij overlijden. Van 1 weduwe, L. Ver Eecke,  is de huwelijksdatum onbekend, 

waardoor de duur van het huwelijk niet kan worden bepaald.178 Van een andere weduwe, V. Treits, 

is de overlijdensdatum van haar echtgenoot door een verhuis onbekend.179 Ook hier kan de duur 

van het huwelijk niet worden bepaald. Van de laatste weduwe, S. Vandamme, is de duur van haar 

huwelijk wel bekend, namelijk 6 jaar. 

 
177 Matthijs, De mateloze negentiende eeuw, 198. 
178 De fiche van L. Ver Eecke kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 17) 
179 De fiche van V. Treits kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 16) 

 



116 
 

Daarnaast waren er 3 personen die tijdens hun leven tweemaal gehuwd zijn. Een tweede huwelijk 

was tijdens de negentiende eeuw veelvoorkomend. Al deze personen waren behoeftige vrouwen. 

Een hertrouw gebeurde vaak uit financiële noodzaak om het gezin overeind te houden. Zonder 

dreigde het gezin sociaal weggedrukt te worden.180 V. Treits huwde voor de tweede maal op 34-

jarige leeftijd, 9 jaar nadat haar eerste huwelijk werd voltrokken. H. Vandam hertrouwde op 35-

jarige leeftijd, ook 9 jaar na haar eerste huwelijksdag. J. De Volgelaarde huwde 3 jaar na haar 

eerste huwelijk, op 29 jarige leeftijd.   

 

7.3 Fertiliteit 
 

In het derde deel van deze levensloopanalyse sta ik stil bij de fertiliteit. In het vierde hoofdstuk 

werd reeds aandacht besteed aan het kinderaantal van de opgenomen patiënten uit de vier 

onderzochte instellingen. Er werd echter opgemerkt dat het kinderaantal van geesteszieken 

onderzoeken aan de hand van de bronnen uit de psychiatrische instelling niet evident is. Gegevens 

over de kinderen van psychiatrische patiënten werden zelden consequent geregistreerd. Aan de 

hand van dit levenslooponderzoek tracht ik om dit hiaat weg te werken. In dit onderdeel sta ik 

eerst stil bij de algemene fertiliteit van de cohorte. Daarna wordt dieper ingegaan op het aantal 

kinderen dat de onderzoekspersonen hadden. Tenslotte wordt de leeftijd waarop het eerste kind 

werd geboren en de spacing onder de loep genomen.  

 

7.3.1 Algemene analyse van fertiliteit en kinderaantal van de cohorte 

 

Tabel 7.8 geeft de algemene fertiliteit van de cohorte weer. In deze tabel werden enkel de 

personen opgenomen die in Gent zijn gehuwd. 11 personen uit de cohorte verhuisden op een 

bepaald moment in het leven tijdelijk of permanent uit Gent. Hierdoor kan niet met zekerheid 

worden gezegd hoeveel kinderen ze hadden. Uit de tabel kan worden afgeleid dat alle gehuwde 

onderzoekspersonen kinderen hadden. Daarnaast hadden alle ongehuwde onderzoekspersonen 

geen kinderen. Dit wil echter niet zeggen dat er geen enkele onderzoekspersoon een 

buitenechtelijk kind had. S. Vandamme kreeg namelijk na de dood van haar echtgenoot op 36-

jarige leeftijd een onwettige zoon.181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 Matthijs, De mateloze negentiende eeuw, 199. 
181 De fiche van S. Vandamme kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 17) 
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Tabel 7.8: algemene fertiliteit van de cohorte per behoeftig/betalend en per onderzoeksperiode 

 

 1860-1864 1900-1904 

Behoeftige Mannen Vrouwen Mannen  Vrouwen 

Gehuwd 

Met kinderen 

Zonder 

kinderen 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ongehuwd 

Met kinderen 

Zonder 

kinderen 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

3 

 

3 

Verweduwd 

Met kinderen 

Zonder 

kinderen 

 3 

3 

  

Onbekend 3 1 1 5 

Subtotaal  4 7 5 9 

Betalende Mannen Vrouwen Mannen  Vrouwen 

Gehuwd 

Met kinderen 

Zonder 

kinderen 

 1 

1 

 

  

Ongehuwd 

Met kinderen 

Zonder 

kinderen 

1 

 

1  

 1 

 

1  

1 

 

1 

Onbekend 1    

Subtotaal  2 1 1 1 

Totaal 6 8 6 10 

 
Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’  

 

Nu duidelijk is dat alle gehuwde onderzoekspersonen kinderen hadden, kan het kinderaantal 

onderzocht worden. Tabel 7.9 geeft het minimum aantal kinderen, het maximum aantal kinderen 

en het gemiddeld aantal kinderen van de gehuwde onderzoekspersonen weer. Overleden 

kinderen werden meegerekend in het kinderaantal. In tabel 7.9 kunnen we zien dat de spreiding 

tussen het aantal kinderen groot is. Het kleinste gezin telde 1 kind, het grootste telde 9 kinderen. 

Om een nog een beter beeld te krijgen op het kinderaantal per onderzoeksgroep, wordt in tabel 

7.10 het kinderaantal van de cohorte opgesplitst in betalend/behoeftig en per periode 

onderzoeksperiode.   

 

Tabel 7.9: minimum, maximum en gemiddeld aantal kinderen in de cohorte 

 

Aantal waarvan kinderaantal bekend is 7 

Minimum aantal kinderen 1 

Maximum aantal kinderen 9 
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Totaal aantal kinderen 36 

Gemiddeld aantal kinderen 5 

 
Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’   

 

In tabel 7.10 is te zien dat geen enkele onderzoekspersoon evenveel kinderen had. Vervolgens 

zien we dat 4 van de 7 onderzoekspersonen tussen 1 en 5 kinderen had. Zoals eerder in het derde 

deel van het vierde hoofdstuk werd aangehaald, werd de negentiende eeuw gekenmerkt door een 

regime van natuurlijke vruchtbaarheid. Een vrouw kreeg rond het midden van de negentiende 

eeuw gemiddeld 4 à 5 kinderen, op het einde van deze eeuw was dit nog 2 à 3 kinderen. 3 personen 

uit de onderzoeksgroep overschreden echter het aantal van 5 kinderen. P. Desmet  kreeg 7 

kinderen. P. Van Wezenmael kreeg 8 kinderen, waarvan er 3 overleden in hun eerste of tweede 

levensjaar. L. Ver Eecke kreeg het meeste kinderen, namelijk 9. Deze 3 personen kregen samen 

66,7 procent van het totale aantal kinderen uit de cohorte. Tot slot valt het op dat de enige 

betalende patiënt met kinderen slechts twee kinderen had.  

 

7.10: spreiding van het kinderaantal van de cohorte opgesplitst in betalend/behoeftig en per 

periode  

 

 1860-1864 1900-1904 

Gehuwde 

behoeftige  

Mannen Vrouwen Mannen  Vrouwen 

1 kind    1 

2 kinderen     

3 kinderen     

4 kinderen   1   

5 kinderen  1   

6 kinderen     

7 kinderen   1  

8 kinderen  1   

9 kinderen  1   

Subtotaal  0 4 1 1 

Gehuwde 

betalende  

Mannen Vrouwen Mannen  Vrouwen 

1 kind     

2 kinderen  1   

3 kinderen     

4 kinderen      

5 kinderen     

6 kinderen     

7 kinderen     

8 kinderen     

9 kinderen     

Subtotaal 0 1 0 0 

Totaal 0 5 1 1 
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Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’ 

 

 

7.3.2 Leeftijd bij het krijgen van het eerste kind 
 

De leeftijd bij het krijgen van het eerste kind is de belangrijkste indicator om de zogenaamde 

starting, een term uit de het onderzoeksveld van de demografie, te onderzoeken. Dit houdt in dat 

het kinderaantal in een regime van natuurlijke vruchtbaarheid kon worden beperkt door op latere 

leeftijd het eerste kind te krijgen.182 In tabel 7.11 wordt de minimumleeftijd, de maximumleeftijd 

en de gemiddelde leeftijd bij het krijgen van het eerste kind weergegeven. De jongste persoon bij 

het krijgen van het eerste kind was L. Ver Eecke. Ze was 18 jaar bij de geboorte van haar eerste 

kind. In het vorige deel (cf. 7.3.2) zagen we dat Ver Eecke bovendien het grootst aantal kinderen 

uit de cohorte had, namelijk 9.183 In dit geval kan er worden geconcludeerd dat er niet aan starting 

werd gedaan om de natuurlijke vruchtbaarheid te controleren. De maximumleeftijd bij het krijgen 

van het eerste kind in de cohorte was 31 jaar. Deze leeftijd ligt hoger dat de gemiddelde 

huwelijksleeftijd die gangbaar was volgens het restrictieve huwelijkspatroon. Zowel S. Vandamme 

als J. De Vogelaere waren 31 jaar oud wanneer ze hun eerste kind kregen. Toch valt het verschil 

in aantal kinderen van deze twee vrouwen op. Vandamme kreeg in totaal 5 kinderen. J. De 

Volgelaere kreeg slechts 1 kind. Dit kan mogelijks verklaard worden doordat De Volgelaere 4 jaar 

na het krijgen van haar eerste kind, op 35-jarige leeftijd is overleden. De andere 4 patiënten waren 

tussen 23 en 26 jaar bij het krijgen van hun eerste kind. Dit ligt in de lijn met de gemiddelde leeftijd 

volgens het restrictieve huwelijkspatroon, waardoor er met enige voorzichtigheid kan worden 

gesteld dat er sprake is van starting.184  

Tabel 7.11: minimumleeftijd, maximumleeftijd en gemiddelde leeftijd bij eerste kind 

 

Aantal waarvan kinderaantal bekend is 7 

Minimumleeftijd bij krijgen eerste kind 18 jaar 

Maximumleeftijd bij krijgen eerste kind 31 jaar 

Gemiddelde leeftijd bij het krijgen eerste 

kind 

24,9 jaar 

 
Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’ 

 
182 Jan Van Bavel, “Detecting Stopping and Spacing Behavior in Historical Demography. A Critical Review of 
Methods,” Population 59, nr. 1 (2004): 117-28. 
183 De fiche van L. Ver Eecke kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 17) 
184 De fiche van J. De Vogelaere kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 26); De fiche van S. 
Vandamme kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 20) 
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7.3.3 Spacing en stopping 

 
Tenslotte wordt de spacing en stopping onderzocht. Ook dit zijn twee termen uit het 

onderzoeksveld van de demografie. Spacing verwijst naar het reproductief gedrag waarbij 

koppels trachten het interval tussen geboorten te verlengen. Stopping houdt in dat koppels 

proberen om de voortplanting  te voorkomen wanneer het gewenste aantal kinderen is bereikt.185 

Tabel 7.12 geeft de intervallen tussen het huwelijk en de geboorte van het eerste kind en tussen 

de geboortes zelf weer. P. Desmet heeft doorheen zijn leven een periode buiten de stad gewoond. 

Hierdoor is er niet voor elk kind een huwelijksakte gevonden en is het niet mogelijk om de juiste 

spacing te bepalen. L. Ver  Eecke en J. De Vogelaere zijn dan weer buiten Gent gehuwd, waardoor 

de huwelijksakte en exacte huwelijksdatum niet werden teruggevonden. Hierdoor is het niet 

mogelijk om voor deze twee vrouwen het interval tussen het huwelijk en de geboorte van het 

eerste kind te bepalen. Uit tabel 7.12 kan worden afgeleid dat het eerste kind gemiddeld 1,8 jaar 

na de huwelijksvoltrekking werd geboren. Het interval tussen geboortes bedroeg gemiddeld 2,4 

jaar. Dit kan worden beschouwd als een natuurlijk interval wanneer er rekening wordt gehouden 

met de borstvoedingsperiode en de 9 maanden durende zwangerschapsperiode die er eventueel 

opnieuw op volgde. De gemiddelde leeftijd bij het krijgen van het laatste kind bedraagt in de 

cohorte 34,2 jaar. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat er aan bewuste spacing of stopping 

werd gedaan, de natuurlijke vruchtbaarheid speelt hierbij immers een zeer belangrijke rol .  

 

Tabel 7.12: Intervallen tussen huwelijk en geboorte eerste kind en tussen geboorten, in jaren 

 

 Aantal Gemiddelde 
Interval tussen huwelijk en 
geboorte van eerste kind 

5 1,8 jaar 

Interval tussen geboorte 
kinderen 

22 2,4 jaar 

Gemiddelde leeftijd bij het 
laatste kind 

6 34,2 jaar  

  

 
185 Jan Van Bavel. “Detecting Stopping and Spacing Behavior,’ 117-28. 
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7.4 Terug naar de instelling  

 
Het vierde deel van het zevende hoofdstuk handelt over de eventuele heropnames van de 

onderzochte patiënten. Een ontslag uit de psychiatrische instelling betekende namelijk niet voor 

alle patiënten dat hun psychische problemen volledig waren verdwenen of dat ze nooit meer met 

de psychiatrie in aanraking zouden komen.186   

 

7.4.1 Factoren die kans op een heropname verhogen 

 

Volgens Vijselaar waren er twee factoren die een belangrijke rol speelden voor een eventuele 

heropname van een geesteszieke patiënt. De eerste factor was de gezins- en familieachtergrond 

van de patiënt. Uit Vijselaars onderzoek bleek dat geesteszieken met een gezins- en 

familieachtergrond sneller werden ontslagen uit de instelling.187 Deze patiënten hadden namelijk 

een sociale plek waarnaar ze konden terugkeren na hun verblijf in de instelling. Bovendien 

speelden de aanverwanten een belangrijke rol bij het nemen van initiatief om het ontslag van de 

geesteszieke aan te vragen. Dit alles hield echter wel in dat patiënten met een gezins- en 

familieachtergrond meer kans hadden om opnieuw opgenomen te worden dan alleenstaande 

patiënten.188 De tweede belangrijke factor die een rol speelde bij een heropname was het 

ziektebeeld van de patiënt. Geesteszieken die leden aan een stemmingsstoornis, zoals 

depressiviteit of manie, of een verslaving hadden de grootste kans op een heropname.189 Aan de 

hand van de MS Access databank ‘levensloopanalyse’ zoek ik uit of deze twee elementen ook voor 

de patiënten in de cohorte van toepassing zijn.  

 

7.4.2 Heropnames binnen de cohorte 

 

Tabel 7.13 geeft een overzicht weer van de heropnames van de onderzoekspersonen. Er moet 

echter worden opgemerkt dat deze cijfers niet volledig sluitend zijn. Er is namelijk nagegaan of de 

patiënt in kwestie nogmaals werd opgenomen in de instelling waar hij al eens verbleef. De kans 

bestaat echter dat deze patiënt niet nog eens in de onderzochte instelling verbleef, maar wel werd 

opgenomen in een andere instelling. Vorige opnames in andere instellingen werden soms 

opgenomen in het medische register. Hiermee is rekening gehouden in de cijfers. Daarnaast werd 

een opname in een gesticht nu en dan genoteerd in het bevolkingsregister. Dit gebeurde echter 

niet consequent.   

 

 

 

 

 
186 Vijselaar, Het gesticht, 265. 
187 Vijselaar, Het gesticht, 144. 
188 Vijselaar, Het gesticht, 312. 
189 Vijselaar, Het gesticht,144. 
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Tabel 7.13 : heropnames van de cohorte van 1860-1864 en de cohorte van 1900-1904 in N  

 

 1860-1864 1900-1904 

Behoeftige  Mannen Vrouwen Mannen  Vrouwen 

1 opname 2 3  6 

2 opnames  1 3 2 

3 opnames  1 1  

4 opnames 2 1 1  

5 opnames    1 

6 opnames  1   

Onbekend     

Subtotaal  4 7 5 9 

Betalende  Mannen Vrouwen Mannen  Vrouwen 

1 opname   1 1 

2 opnames 1    

3 opnames  1   

4 opnames     

5 opnames     

6 opnames     

Onbekend 1    

Subtotaal  2 1 1 1 

Totaal 6 8 6 10 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’  

 
Er kan worden gesteld dat 14 van de in totaal 30 onderzoekspersonen één keer in hun leven zijn 

opgenomen in een psychiatrische instelling. 12 van deze 14 onderzoekspersonen waren 

ongehuwd op het moment van hun opname. Dit betekende echter niet dat deze personen geen 

familieachtergrond hadden waarop ze konden terugvallen. Alle 12 personen woonden namelijk 

in bij een of meerdere familieleden, zoals hun vader, moeder, broer of zus. Daarnaast werden 5 

van deze 11 ongehuwden opgenomen met een stemmingsstoornis. Deze personen hadden volgens 

de factoren van Vijselaar een grotere kans op een heropname. Toch kan met een relatief grote 

zekerheid worden vastgesteld dat 4 van deze 5 personen slechts één keer in hun leven in de 

instelling werden opgenomen. 1 iemand verdween uit de cohorte door een verhuis, waardoor de 

kans bestaat dat deze persoon nogmaals werd opgenomen in een instelling. Vervolgens was 1 van 

deze 14 personen gehuwd op het moment van de opname. Deze persoon woonde voor opname 

samen met haar echtgenoot en drie kinderen. Het is onbekend aan welke ziekte deze vrouw leed 

bij haar opname in de instelling. Tot slot werd 1 van deze 14 personen opgenomen voor 

alcoholisme. A. Declercq is op 24-jarige leeftijd gescheiden. Deze scheiding vond plaats voor haar 

opname in de instelling waardoor deze vrouw alleenstaand was op het moment van haar opname. 

Als we naar de twee belangrijke factoren van Vijselaar kijken inzake heropnames, zien we hier 

een contradictorische situatie. De vrouw is namelijk opgenomen met een verslavings-

problematiek, wat de kans op een heropname vergroot. Daarnaast was de vrouw alleenstaand op 

het moment van haar opname, wat dan weer de kans op een heropname verkleint. Er moet echter 

worden opgemerkt dat niet het volledige levensverhaal van de vrouw gekend is. Twee jaar na haar 
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opname verhuisde ze naar Oostende.190 Na deze verhuis ontbrak ieder spoor van de vrouw in de 

geraadpleegde bronnen. Het is dus mogelijk dat de vrouw na haar verhuis is hertrouwd, kinderen 

heeft gekregen of opnieuw in een instelling werd opgenomen. 

16 van de 30 onderzoekspersonen heeft meer dan eens in zijn of haar leven in een psychiatrische 

instelling verbleven. 10 van deze 16 personen waren ongehuwd op het moment van de opname.191 

7 van de 10 personen woonden in bij familieleden, 3 personen woonden bij een familielid tot deze 

overleed, daarna leefden ze zelfstandig. De overige 6 personen waren gehuwd op het moment van 

hun opname. Het merendeel van deze onderzoekspersonen had dus een familie- of 

gezinsachtergrond waarop men eventueel kon terugvallen. 8 van deze 16 personen leed aan een 

stemmingsstoornis. Volgens de factoren van Vijselaar hadden deze patiënten een grote kans op 

heropname. De cijfers lijken dit te bevestigen. De patiënten met het hoogst aantal opnames leden 

allemaal aan stemmingsstoornissen.  

De tijd tussen de opnames varieert echter enorm. De levensloop van F. De Cock illustreert dit. F. 

was ongehuwd. Hij woonde samen met zijn moeder tot aan haar overlijden, waarna hij zelfstandig 

leefde. F. leed aan manie. Tussen zijn eerste en tweede opname zat iets minder dan 5 jaar. Na zijn 

tweede opname overleed zijn moeder en zat er 16 jaar tussen zijn tweede en derde opname. Deze 

grote tijdsspanne zou eventueel kunnen worden verklaard door het wegvallen van zijn 

familieachtergrond. Daarnaast moet worden opgemerkt dat F. gedurende 4 jaar buiten Gent 

woonde. Het was dus mogelijk dat hij in een andere instelling is opgenomen. Dit werd echter niet 

vermeld in het medisch register bij zijn derde en vierde opname in het Guislaininstituut. Tussen 

de derde en vierde opname zat er ongeveer 2 jaar. F. is tijdens zijn vierde opname overleden in de 

instelling.192  

 

  

 
190 De fiche van A. Declercq kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 21) 
191 9 van deze 11 personen bleven levenslang ongehuwd. 1 persoon huwde na haar opname. 1 persoon is 

door een verhuis uit de cohorte verdwenen.  
192 De fiche van F. De Cock kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 1) 
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7.5 Levensverwachting en mortaliteit   

 
In het vijfde deel van het  zevende hoofdstuk wordt het levenseinde van de onderzoekspersonen 

onder de loep genomen. Er wordt dieper ingegaan op de leeftijd waarop de onderzochte patiënten 

overleden. Hoe oud waren ze gemiddeld? Kwamen deze cijfers overeen met de Gentse en 

Belgische mortaliteitscijfers tijdens de negentiende eeuw? Zijn er verschillen merkbaar tussen de 

twee onderzochte periodes en tussen betalende en behoeftige patiënten? Aan de hand van de 

gegevens uit MS Access databank ‘levensloopanalyse’ wordt een antwoord gezocht op deze 

vragen. Om dit echter naar behoren te kunnen doen, is het noodzakelijk om eerst een algemene 

historische context van sterfte in België en Gent tijdens de negentiende eeuw te schetsen.   

 

7.5.1 Historische context van mortaliteit tijdens de negentiende eeuw  

 

De vroegmoderne tijd werd enerzijds gekenmerkt door een algemene hoge mortaliteit. De 

levensverwachting bij geboorte bedroeg tijdens deze periode nauwelijks 30-35 jaar. Bovendien 

werd de vroegmoderne tijd gekenmerkt door hevige sterfteschommelingen. Er deden zich 

regelmatig sterftecrisissen voor als gevolg van hongersnoden, epidemieën en oorlogen. Vanaf de 

tweede helft van de achttiende eeuw begon de mortaliteit echter te dalen. Dit was de aanzet van 

de mortaliteitstransitie, die in België in twee grote fasen verliep. De eerste fase van deze transitie 

startte tijdens de achttiende eeuw en werd gekenmerkt door het afnemen van grote sterftepieken. 

Dit ging gepaard met een kleine verbetering van de overlevingskansen. De tweede fase van de 

mortaliteitstransitie vond plaats tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw. Ditmaal kende 

het sterftecijfer een daling die van start ging bij kinderen en die zich uiteindelijk in alle 

leeftijdscategorieën doorzette. Dit had een spectaculaire toename van de levensduur tot gevolg.193 

Bij de eeuwwisseling bedroeg de levensverwachting bij geboorte al 46,5 jaar.194 

Toch mogen de grote verschillen tussen stad en platteland niet worden genegeerd. Ook tussen de 

steden onderling was er een verschil in levensverwachting en mortaliteit merkbaar. Tot ver in de 

negentiende eeuw was de mortaliteit in Gent immers veel hoger dan in andere steden. Dit hoge 

sterftecijfer was vooral te merken bij zuigelingen en kinderen, maar ook bij de volwassen was de 

sterfte hoog.195 Het hoge sterftecijfer is enerzijds te verklaren door de barre 

levensomstandigheden in de stad. Doorheen de tweede helft van de negentiende eeuw steeg de 

Gentse bevolking van 102 977 naar 166 445 inwoners.196 Deze bevolkingsgroei had echter 

belangrijke sociale en economische gevolgen. De stad was niet op deze bevolkingsgroei voorzien, 

waardoor de woonomstandigheden miserabel waren.197 De arbeiderswoningen waren klein, 

vochtig, donker, tochtig, koud, en onzindelijk. Bovendien was de kleding gebrekkig, de voeding te 

monotoon en persoonlijke hygiëne zo goed als onbestaande.198 Anderzijds veroorzaakten 

 
193 Isabelle Devos, Allemaal beestjes: mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw (Gent: 
Academia press, 2006). 47. 
194 Isabelle Devos en Tina Van Rossem, “Urban health penalties: estimates of life expectancies in Belgian 
cities, 1846-1910,” Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis 45, nr. 4 (2015):  92. 
195  Jeroen Backs, Mortaliteit in Gent (1830-1950) (Gent: Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 
2003), 93. 
196 Devos en Van Rossem, “Urban health penalties,” 83. 
197 Jeroen Backs, “Mortality in Ghent, 1850-1950. A social analysis of death,” Belgisch Tijdschrift voor 
Nieuwste Geschiedenis 31, nr. 3-4 (2001): 
198 Backs, Mortaliteit in Gent, 91 
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verschillende epidemieën grote sterftepieken. In 1866 was de gemiddelde levensverwachting bij  

geboorte voor de inwoners van de stad slechts 28 jaar. Ter vergelijking: de gemiddelde 

levensverwachting bij geboorte was voor België in dat jaar 32.4 jaar.199  

De hierboven omschreven mortaliteitstransitie tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw 

kan voor de stad Gent dus niet als een doorlopende beweging worden beschouwd. Er was sprake 

van een sociale differentiatie in de mortaliteitsdaling. Wie beschikte over een zekere welstand had 

tijdens de negentiende eeuw een zeker voordeel. Armen te Gent hadden namelijk hogere 

sterftekansen dan de elite.200 De mortaliteitsdaling in Gent startte dan ook rond het midden van 

de negentiende eeuw bij de volwassenen die tot de elites behoorden en eindigde tijdens de eerste 

helft van de twintigste eeuw met de daling van de kindersterfte in de arbeidersklasse.201  

 

7.5.2 Algemene analyse van mortaliteit in de cohorte  

 

Na dit beknopt historisch overzicht kan de mortaliteit van de cohorte worden onderzocht. Tabel 

7.14 toont een overzicht van het aantal personen uit de cohorte waarvan de sterftedatum bekend 

en onbekend is, de laagste en hoogste geregistreerde leeftijd bij overlijden en de gemiddelde 

leeftijd bij overlijden. Uit deze tabel kan worden opgemaakt dat voor 10 personen in de cohorte 

geen sterftedatum bekend is. Deze 10 personen zijn op een bepaald moment in hun  leven 

verhuisd en hierdoor uit de cohorte verdwenen.  De gemiddelde sterfteleeftijd van de 20 personen 

waarvan de sterfteleeftijd wel bekend is, is 53,9 jaar. Vervolgens valt het grote verschil tussen de 

minimum en maximum leeftijd bij opname op. Het jongste sterfgeval was C. Van Rassem, zij stierf 

op 24 jarige leeftijd.202 De oudste van de cohorte, C. A. Erflinck overleed op 86 jarige leeftijd.203

  

 

Tabel 7.14: minimum, maximum en gemiddelde leeftijd bij overlijden van de personen uit de 

cohorte 

Totaal aantal 30 

Aantal waarvan sterftedatum bekend is 20 

Aantal waarvan sterftedatum onbekend is 10 

Minimum sterfteleeftijd 24 jaar 

Maximum sterfteleeftijd 86 jaar 

Gemiddelde sterfteleeftijd 53,6 jaar 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’   

 

Doordat de spreiding tussen de minimum en maximum sterfteleeftijd zo groot is, is het interessant 

om na te gaan in welke leeftijdscategorieën het meeste overlijdens voorkwamen. Tabel 7.15 geeft 

deze spreiding weer. Het valt op dat deze tabel op te splitsen is in twee delen. Meer dan de helft 

van de onderzochte personen, 55 procent, overleed tussen 20 en 44-jarige leeftijd. De overige 45 

 
199 Devos en Van Rossem, “Urban health penalties,” 92. 
200 Backs, Mortaliteit in Gent, 269 
201 Backs, “Mortality in Ghent,” 552. 
202 De fiche van C. Van Rassem kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 15) 
203 De fiche van C. A. Erfelinck kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 5) 
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procent was tussen 55 en 89 jaar oud bij overlijden. 40 procent van de onderzochte personen 

werd zelfs ouder dan 60 jaar. Dit is enigszins een onverwacht resultaat. De patiënten uit de 

onderzoeksperiode 1860-1864 zijn geboren tussen de jaren 1831 en 1840. De gemiddelde 

levensverwachting bij geboorte voor de stad Gent in 1846 was slechts 32,1 jaar. De patiënten uit 

de onderzoeksperiode 1900-1904 zijn dan weer geboren tussen de jaren 1871 en 1882. In 1880 

bedroeg de gemiddelde levensverwachting bij geboorte voor Gent 38,7 jaar.204   

 

Tabel 7.15: spreiding van de sterfteleeftijd van de cohorte  

 

Sterfteleeftijd Aantal personen Percentage 

20-24 jaar 1 5% 

25-29 jaar 1 5% 

30-34 jaar 1 5% 

35-39 jaar 4 20% 

40-44 jaar 4 20% 

45-49 jaar   

50-54 jaar   

55-59 jaar 1 5% 

60-64 jaar 1 5% 

65-69 jaar   

70-74 jaar 1 5% 

75-79 jaar 2 10% 

80-84 jaar 3 15% 

85-89 jaar 1 5% 

Totaal 20 100% 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’   

 

7.5.3 Sociale differentiatie in mortaliteit binnen de cohorte 

 

In de beknopt geschetste historische context werd duidelijk dat er binnen de tweede fase 

mortaliteitsdaling sprake was van een sociale differentiatie. Hierdoor is het nuttig om de 

sterfteleeftijd onder te verdelen in categorieën. Zowel de behoeftige en de betalende patiënten 

werden van elkaar gescheiden, alsook de twee onderzochte periodes. Tabel 7.15 geeft deze 

opsplitsing weer. Ook de gemiddelde sterfteleeftijd werd op deze manier weergegeven. Dit is te 

zien in tabel 7.16 en 7.17.  

 

 

 

 

 
204 Devos en Van Rossem, “Urban health penalties,” 92. 
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Tabel 7.15: spreiding van sterfteleeftijd van de cohorte opgesplitst in betalend/behoeftig en per 

periode  

 

 1860-1864 1900-1904 

 Behoeftige 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

Behoeftige 

mannen 

Behoeftige 

vrouwen 

20-24 jaar  1   

25-29 jaar    1 

30-34 jaar    1 

35-39 jaar  1 2 1 

40-44 jaar  2 1 1 

45-49 jaar   1  

50-54 jaar     

55-59 jaar     

60-64 jaar     

65-69 jaar     

70-74 jaar 1    

75-79 jaar     

80-84 jaar  2   

85-89 jaar     

Subtotaal 1 6 4 4 

 Betalende 

mannen 

Betalende 

vrouwen 

Betalende 

mannen 

Betalende 

vrouwen 

20-24 jaar     

25-29 jaar     

30-34 jaar     

35-39 jaar     

40-44 jaar     

45-49 jaar     

50-54 jaar     

55-59 jaar     

60-64 jaar  1   

65-69 jaar     

70-74 jaar 1    

75-79 jaar     

80-84 jaar   1 1 

85-89 jaar 1    

Subtotaal 2 1 1 1 

Totaal 3 7 5 5 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’   
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Tabel 7.16: gemiddelde sterfteleeftijd opgesplitst in behoeftig/betalend en per periode  

 

 1860-1864 1900-1904 

 Aantal waarvan 

sterfteleeftijd 

bekend is 

Gemiddelde 

leeftijd bij 

overlijden 

Aantal waarvan 

sterfteleeftijd 

bekend is 

Gemiddelde 

leeftijd bij 

overlijden 

Behoeftige 

patiënten 

7 53,3 jaar 8 37,6 jaar 

Betalende 

patiënten 

3 74,3 jaar 2 81 jaar 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’  

 

Tabel 7.17: gemiddelde sterfteleeftijd opgesplitst in behoeftig/betalend en per geslacht en per 

periode 

 

 1860-1864 1900-1904 

 Aantal waarvan 

sterfteleeftijd 

bekend is 

Gemiddelde 

leeftijd bij 

overlijden 

Aantal waarvan 

sterfteleeftijd 

bekend is 

Gemiddelde 

leeftijd bij 

overlijden 

Behoeftige 

mannen 

1 71 jaar 4 41,3 jaar 

Behoeftige 

vrouwen 

6 50,6 jaar 4 34 jaar 

Betalende 

mannen 

2 81 jaar 1 82 jaar 

Betalende 

vrouwen 

1 63 jaar 1 80 jaar 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’  

 

In tabel 7.15  valt de spreiding van de sterfteleeftijd bij de behoeftige vrouwen uit de eerste 

onderzoeksperiode meteen op. Zo stief C. Van Rassem op 24-jarige leeftijd. C. was een ongehuwde 

vrouw zonder beroep die bij haar familie inwoonde. Op 2 februari 1861 werd ze opgenomen in 

het Sint-Jozefshuis. Haar diagnose is onbekend. C. mocht na een verblijf van 3 maanden genezen 

de instelling verlaten. Acht dagen later overleed ze echter. Doordat haar diagnose en 

doodsoorzaak onbekend zijn, is het niet mogelijk om na te gaan of haar dood gerelateerd was aan 

de reden waarom ze 3 maanden in de instelling verbleef. 205 De oudste behoeftige vrouw was C. B. 

Ghysbrecht. Dit was een ongehuwde vrouw die doorheen haar leven werkzaam was als strijkster. 

Ghysbrecht werd tweemaal in de het Sint-Jozefshuis opgenomen. Ruim 48 jaar na deze laatste 

opname overleed Ghysbrecht op 78-jarige leeftijd in het 'hospitaal voor oude vrouwen' op de Sint-

Antoniuskaai.206  

 
205 De fiche van C. Van Rassem kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 15) 
206 De fiche van C. B. Ghysbrecht kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 14) 
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Daarnaast kan worden opgemerkt dat de helft van deze onderzoeksgroep is gestorven tussen de 

leeftijd van 35 en 44 jaar. In tabel 7.17 zien we dat de gemiddelde leeftijd bij overlijden voor de 

behoeftige vrouwen uit de eerste onderzoeksperiode 50,6 jaar bedroeg.  

Wanneer de tweede onderzoeksperiode hiermee wordt vergeleken, valt het op dat geen enkele 

behoeftige vrouw ouder werd dan 44 jaar. Bij de behoeftige mannen is een gelijkaardige tendens 

te zien, al moet er worden opgemerkt dat van slechts één behoeftige man uit de eerste 

onderzoeksperiode de sterfteleeftijd bekend is. Dit was van F. De Cock, een ongehuwde man die 

werkzaam was als bloemist in loondienst. F. werd doorheen zijn leven viermaal in het 

Guislaininstituut opgenomen. Deze casus werd al eerder toegelicht in onderdeel 7.4.2 dat 

handelde over de heropnames. F. overleed op 71-jarige leeftijd in het Guislaininstituut. Doordat F. 

in het gesticht overleed, kan er met enige voorzichtigheid worden gesteld dat zijn doodsoorzaak 

mogelijk gerelateerd is aan de geestesziekte waarmee hij werd opgenomen. In de tweede 

onderzoeksperiode werd P. Desmet een gehuwde kaarsenmaker, het oudst.  Ook P. werd 

doorheen zijn leven vier keer, met verschillende stemmingsstoornissen en folie, in het 

Guislaininstituut openomen. 18 jaar na zijn laatste opname overleed P. op 49-jarige leeftijd. Er kan 

dus worden opgemerkt dat de behoeftige mannelijk patiënt uit de eerste onderzoeksperiode 12 

jaar ouder was dan oudste mannelijke behoeftige patiënt uit de tweede onderzoeksperiode. De 

gemiddelde sterfteleeftijd ligt voor 1900-1904 dan ook een stuk lager dan voor 1860-1864. De 

andere drie behoeftige mannen waren tussen 35 en 44 jaar oud bij hun overlijden. Dit ligt in de 

lijn met de gegevens van de behoeftige vrouwen. 

Daarnaast is te zien dat alle onderzochte betalende patiënten na hun zestigste verjaardag zijn 

overleden. De jongst overleden onderzoekspersoon bij de betalende patiënten was T. Davy, een 

gehuwde particuliere. Ze overleed ongeveer 24 jaar na haar laatste opname op 63-jarige 

leeftijd.207 C. A. Erflinck was de oudste betalende patiënt, een gehuwde hovenier die op 45-jarige 

leeftijd verhuisde naar het Franse Rijsel, waar hij op 86-jarige leeftijd overleed.208 Deze hoge 

sterteleeftijden weerspiegelen zich in de gemiddelde sterfteleeftijd van de betalende patiënten. In 

de eerste onderzoeksperiode is deze 74,3 jaar, in de tweede onderzoeksperiode 81 jaar. Het 

verschil met de sterfteleeftijd van de behoeftige patiënten is dan ook aanzienlijk. Vooral in de 

tweede onderzoeksperiode liggen de gemiddelde sterfteleeftijden van de betalenden (81 jaar) en 

behoeftigen (37,6 jaar) ver van elkaar. Ondanks de beperkte grootte van de onderzoeksgroep kan 

voorzichtig worden gesteld dat de betalende patiënten gemiddeld genomen langer leefden dan de 

behoeftige patiënten.   

 

7.5.4 Vergelijking levensduur cohorte met levensverwachting negentiende-eeuws Gent 

 

Om de sterftecijfers uit de cohorte nog beter te kunnen analyseren, moet er rekening worden 

gehouden met de leeftijdsspecifieke levensverwachting. In tabel 7.18 wordt de leeftijdsspecifieke 

levensverwachting van de stad Gent weergegeven. Er werd gekozen om de levensspecifieke 

levensverwachting op twintigjarige leeftijd te gebruiken, omdat dit de ondergrens was van de 

geselecteerde leeftijdscategorie bij het samenstellen van de cohorte.  

 

 
207 De fiche van F. De Cock kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 1) 
208 De fiche van C. A. Erfelinck kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 5) 
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Tabel 7.18: Gemiddelde levensverwachting op 20-jarige leeftijd voor Gent over de periode 1846-

1910 

 

 1856 1866 1880 1900 1910 1920 1947 

Gemiddelde 

resterende 

levensverwachting 

bij de leeftijd van 

20 jaar 

36,8  38,5 34,9 40,2 41,2 42.9 46,1 

 

Bron: Isabelle Devos en Tina Van Rossem, “Urban health penalties: estimates of life expectancies in Belgian 

cities, 1846-1910,” Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis 45, nr. 4 (2015): 98.  

 

De onderzochte patiënten uit de eerste onderzoeksperiode waren geboren tussen 1831 en 1840. 

Dit betekent dat deze personen de leeftijd van 20 jaar bereikten tussen de jaren 1851 en 1860. Uit 

tabel 7.18 kan worden opgemaakt dat deze onderzoeksgroep bij het bereiken van hun twintigste 

levensjaar nog een gemiddelde resterende levensverwachting hadden van 36,8 jaar, waardoor de 

personen uit deze onderzoeksgroep gemiddeld 56,8 jaar oud zouden worden. Wanneer dit wordt 

vergeleken met de gemiddelde leeftijd waarop deze onderzoekspersonen zijn overleden, zien we 

dat deze bij de behoeftige patiënten iets lager is, namelijk 53,3 jaar. Bij de betalende patiënten 

wordt deze verwachte leeftijd echter ruim overschreden. De gemiddelde leeftijd bij overlijden 

bedroeg in deze onderzoeksgroep immers 74,3 jaar. De onderzochte patiënten uit de tweede 

onderzoeksperiode zijn geboren tussen 1873 en 1880. Deze patiënten waren dus 20 jaar tussen 

1894 en 1900. In tabel 7.18 zien we voor deze onderzoeksgroep een gemiddelde resterende 

levensverwachting van 40,2 jaar, wat betekent dat de personen uit deze tweede onderzoeksgroep 

gemiddeld 60,2 oud zouden worden. Toch was de gemiddelde sterfteleeftijd bij de behoeftige 

patiënten uit deze ondezoeksperiode slechts 37,6 jaar. Net zoals bij de eerste onderzoeksperiode 

overschreden de betalende patiënten deze levensverwachting ruimschoots .  

 

7.5.5 Overlijdens in het gesticht 

 

Tot slot moet worden opgemerkt dat een aantal patiënten bij een heropname in het gesticht zijn 

overleden. Tabel 7.19 geeft een overzicht van het aantal patiënten dat in een van de onderzochte 

instellingen overleed en het aantal patiënten dat in een andere inrichting overleed.  

 

7.19: overzicht van plaats van overlijden van de cohorte 

 

Aantal patiënten overleden in een van de 

onderzochte instellingen 

8 

Aantal patiënten overleden in een andere 

inrichting 

4 

Andere 8 

Totaal 20 

 

Bron: MS Access databank ‘levensloopanalyse’ 
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8 van de 20 ondezoekspersonen waarvan de overlijdensdatum gekend is, is overleden in een van de 

onderzochte instellingen. 3 van deze 8 personen waren behoeftige mannen uit de onderzoeksperiode 

1900-1904. Dit is een opvallende vaststelling, aangezien deze onderzoeksgroep slechts bestond uit 5 

patiënten. Meer dan de helft van deze patiënten stierf met andere woorden in de instelling.  

De eerste geselecteerde patiënt die in het Guislaininstituut overleed, was A. Raveel, een ongehuwd man 

die bij zijn familie woonde. Raveel werd op 21-jarige leeftijd voor het eerst in het Guislain opgenomen 

en leed aan epilepsie. Na een maand mocht hij de instelling terug verlaten. Een kleine 15 jaar later 

werd Raveel opnieuw opgenomen, ditmaal met folie épileptique. Na een verblijf van 7maanden 

overleed hij op 37-jarige leeftijd. In het medisch register werd ‘epileptische aanval’ genoteerd als 

doodsoorzaak.209 Ook L. Thienpont overleed in het Guislaininstituut. Hij was een ongehuwde bloemist 

in loondienst. Doorheen zijn leven werd Thienpont 3 keer in de instelling opgenomen en leed net zoals 

Raveel aan epilepsie. Hij werd 38 jaar oud. Door het ontbreken van het medische register waarin zijn 

laatste opname in was genoteerd, is de doodsoorzaak niet gekend.210 Het is echter mogelijk dat deze, 

net zoals bij Raveel, gerelateerd is aan de ziekte waarvoor hij werd opgenomen. De derde patiënt die 

in het Guislaininstituut overleed was A. De Bruycker, een ongehuwde man die bij zijn familie inwoonde 

en geen beroep had. Op 24-jarige leeftijd werd De Buycker voor het eerst opgenomen in de instelling 

met paranoiawanen. Na 16 maanden mocht hij in verbeterde toestand de instelling verlaten. Hij werd 

echter in datzelfde jaar opnieuw opgenomen en verbleef er tot aan zijn dood. De Buycker werd 41 jaar 

oud.211 Vervolgens stierf 1 onderzochte patiënt in Het Strop, namelijk J. Ghyselinck. Dit was een 

ongehuwde man zonder beroep. Hij werd op 23-jarige leeftijd met de diagnose manie voor het eerst 

opgenomen in Het Strop. Na een verblijf van 5 maanden kon hij de instelling genezen verlaten. In het 

bevolkingsregister van 1867-1881 werd er genoteerd dat Ghyselink verhuisde naar Het Strop. Hij heeft 

de instelling niet meer verlaten. Het is niet gekend aan welke geestesziekte hij leed. Ghyselink werd 74 

jaar oud.212 Het valt op dat al deze mannen ongehuwd waren. Bovendien moet worden opgemerkt dat 

alle mannen die overleden in het Guislaininstituut tussen 37 en 41 jaar oud waren.  

Daarnaast stierven 4 van de onderzochte behoeftige vrouwen in de instelling. L. Ver Eecke was een 

verweduwde vrouw uit de eerste onderzoeksperiode die in het Sint-Jozefshuis overleed. Ver Eecke 

werd tijdens haar leven 6 keer opgenomen in de instelling. Ze leed meermaals aan 

stemmingsstoornissen. Haar laatste opname duurde iets langer dan 4 jaar, ze werd 44 jaar oud.213 Ook 

S. Vandamme overleed in het Sint-Jozefshuis. Ze was een gehuwde herbergierster die doorheen haar 

leven 3 keer werd opgenomen, al is het niet duidelijk aan welke geestesziekte ze leed. Haar laatste 

opname duurde amper 5 dagen. Ze overleed op 37 -jarige leefijd.214 Voor de tweede 

onderzoeksperiode overleden ook twee vrouwen in het Sint-Jozefshuis, namelijk A. Hoste en J. De 

Vogelaere. Hoste was een ongehuwde vrouw zonder beroep. Ze werd tijdens haar leven 2 maal in de 

instelling opgenomen, de eerste keer werd ze gediagnostiseerd met zwakzinnigheid en verliet ze na 

iets meer dan 6 jaar de instelling. 3 jaar later werd Hoste opnieuw opgenomen, ditmaal met een 

depressie. Ze overleed op 41-jarige leeftijd.215 Tot slot was er J. De Vogelaere, een verweduwde vrouw 

die na de dood van haar eerste echtgenoot hertrouwde. De Vogelaere werd in een tijdsspanne van iets 

minder dan 10 jaar 5 keer opgenomen. Ze leed aan depressies, delire en folie en overleed op 35-jarige 

 
209 De fiche van A. Raveel kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 8) 
210 De fiche van L. Thienpont kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 11) 
211 De fiche van A. De Bruycker kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 10) 
212 De fiche van J. Ghyslinck kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 6) 
213 De fiche van L. Ver Eecke kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 17) 
214 De fiche van S. Vandamme kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 20) 
215 De fiche van A. Hoste kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 22) 
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leeftijd.216 Bij deze twee ondezoeksgroepen valt het op dat 3 van de 4 vrouwen doorheen hun leven 

meer dan 2 keer in de instelling werden opgenomen. Deze 3 vrouwen waren allemaal gehuwd of 

verweduwd. Bovendien waren alle 4 de vrouwen tussen 35 en 45 jaar oud bij overlijden.  

Vervolgens is te zien dat er vier patiënten in een andere inrichting zijn overleden. 3 vrouwelijke 

patiëntes overleden in het ‘hospitaal voor oude vrouwen’ aan de Sint-Antoniuskaai te Gent. De twee 

behoeftige vrouwen, C. B. Ghysbrecht en V. Treits, waren 76 en 78 jaar.217 De betalende vrouw, M. 

Sellier was 80 jaar bij haar overlijden in deze instelling.218 1 patiënt overleed in het zogenaamde 

Lousbergsinstituut. Deze instelling werd in 1862 opgericht met een legaat van katoenfabrikant 

Ferdinand Lousbergs en was gelegen in de Lousbergskaai te Gent. De instelling ving er bejaarde en 

invalide katoen- en vlasbewerkers op. In 1911-12 verhuisde het ‘oudenmannenhuis’ van de Bijloke 

naar de Lousbergkaai. A. Proot, betalende patiënt verbleef tijdens zijn laatste levensjaren in deze 

instelling en overleed er op 82-jarige leeftijd.219  

  

 
216 De fiche van J. De Vogelaere kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 26) 
217 De fiche van B. C. Ghysbrecht kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 14); De fiche van V. Treits 
kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 16) 
218 De fiche van M. Sellier kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 30) 
219 De fiche van A. Proot kan in de appendix worden geraadpleegd. (fiche 9) 
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Besluit deel III  
 

Het tweede deel van deze verhandeling, dat handelde over het algemeen profiel van de 

psychiatrische patiënten, toonde aan dat bronnen uit psychiatrische instellingen zeer waardevol 

zijn. Deze bronnen focussen echter alleen op de patiënt binnen de muren van de instelling. Om 

een goed beeld te kunnen  krijgen op het volledige leven van de psychiatrische patiënt, en dus ook 

van de periode voor en na zijn of haar opname, maakte ik gebruik van een relatief nieuwe 

onderzoeksmethode binnen de geschiedschrijving, namelijk ‘levensloopanalyse’. Bij deze 

methode staan transities centaal. Dit zijn de opeenvolgingen van posities die een persoon 

doorheen zijn of haar leven doorloopt. Daarnaast wordt er bij levensloopanalyse een dynamische 

link gelegd tussen het individu, zijn sociale omgeving en de grote maatschappelijke evoluties in 

de tijd. Er zijn immers vijf factoren die in een belangrijke mate invloed hebben op de levensloop, 

namelijk de historische tijd waarin het individu zich bevindt, de vervlechting van het individu met 

andere individuen, groepen en instituties waarmee het individu in contact komt, de eigen doelen 

van een individu, voorgaande gebeurtenissen in het leven van het individu en tot slot de tijd 

waarop deze gebeurtenissen plaatsvinden.  

Om een cohorte voor de levensloopanalyse samen te stellen, werd er gebruik gemaakt van de MS 

Access Databank ‘opnames psychiatrische patiënten’. Op basis van verschillende criteria, zoals de 

geboort- en woonplaats bij opname, de leeftijd bij opname en de toestand bij vertrek, werden 30 

patiënten geselecteerd om de levensloop van te reconstrueren. De patiënten zijn quasi evenredig 

verdeeld over beide onderzoeksperiodes (14 personen voor de eerste onderzoeksperiode en 16 

personen voor de tweede onderzoeksperiode). Voor 1860-1864 is de cohorte samengesteld uit 8 

vrouwen (1 betalende en 7 behoeftigen) en 6 mannen (2 betalenden en 4 behoeftigen). Voor 1900-

1904 is cohorte samengesteld uit 10 vrouwen (1 betalende en 9 behoeftigen) en 6 mannen, 

waaronder opnieuw 1 betalende. De bronnen die werden gebruikt om de levenslopen te 

reconstrueren waren enerzijds de registers van de burgerlijke stand en anderzijds de 

bevolkingsregisters. Daarbovenop werden ook bronnen uit de psychiatrische instellingen 

geraadpleegd. Op die manier werd er getracht om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de 

levenslopen van de onderzoekspersonen.  

Vervolgens werd de levensloopanalyse in de praktijk toegepast. Dit gebeurde aan de hand van vijf 

verschillende onderdelen, namelijk het beroepsleven, het huwelijk, de fertiliteit, eventuele 

heropnames en tot slot de levensverwachting en mortaliteit. In het onderdeel ‘beroepsleven’ kon 

worden vastgesteld dat 16% van de behoeftige patiënten uit de cohorte op het moment van hun 

opname werkte in de dienstensector, 16% werkte binnen een ambacht en 32% was niet 

productief. De betalende patiënten waren op het moment van hun opname overwegend niet-

productief, al moet er worden opgemerkt dat voor een aanzienlijk deel van de patiënten het 

beroep bij opname in de instelling onbekend was. Ongeveer de helft van de patiënten uit de 

cohorte was niet niet-productief na de opname in het gesticht. Wie bij zijn eerste opname niet 

productief was, bleef dit meestal ook voor de rest van zijn leven. Vervolgens werd opgemerkt dat 

er 3 patiënten waren die voor hun opname wel werkzaam waren, maar dit na hun opname niet 

terug oppikten. Het is echter onduidelijk of  dit te maken heeft met de opname in het gesticht of 

er eerder een onderrepresentatie is van de werkende vrouwen in het beschikbare 

bronnenmateriaal. De overige 16 patiënten waren na hun opname actief. De helft van deze 16 

personen werden slechts eenmaal in hun leven in de instelling opgenomen. De andere 8 personen 

kwamen doorheen hun leven meermaals in aanraking met de psychiatrie, wat hen niet weerhield 

om een beroep uit te oefenen.  
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Daarnaast werd het huwelijk van de onderzoekspersonen onder de loep genomen. 23 van de 30 

onderzoekspersonen waren ongehuwd op het moment van hun opname in de instelling. Bij zowel 

de betalende als de behoeftige patiënten was het merendeel van de mannen ongehuwd. Enkel in 

de tweede onderzoeksperiode was één onderzoekspersoon gehuwd op het moment van opname. 

Bij de vrouwen was er voor de eerste periode een meer evenwichtige verdeling tussen gehuwden 

en ongehuwden. In de tweede periode waren alle vrouwelijke patiëntes, zowel behoeftig als 

betalend, ongehuwd. Eén vrouw uit deze cohorte was gescheiden. Bij de analyse van de burgerlijke 

staat na de opname werd duidelijk dat de helft van de cohorte die ongehuwd was bij opname, dit 

ook bleef voor de rest van zijn of haar leven. Daarnaast werd vastgesteld dat een kleine groep 

patiënten, namelijk 5 van de 23 ongehuwden bij opname, na hun vertrek uit de instelling alsnog 

in het huwelijksbootje stapten. Daarna werd de leeftijd waarop het eerste huwelijk werd 

voltrokken, onderzocht. Het verschil tussen de minimumleeftijd en de maximumleeftijd was zeer 

groot, namelijk 19 en 50 jaar. De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk was 31,1 jaar. Er werd 

echter per onderzoeksgroep een vergelijking gemaakt tussen de gangbare huwelijksleeftijd 

volgens het restrictieve huwelijkspatroon uit de negentiende eeuw en de onderzoekspersonen uit 

de cohorte. Hieruit bleek dat verschillende personen deze gemiddelde huwelijksleeftijd ruim 

overschreden, terwijl anderen op een veel jongere leeftijd huwden. Samenhangend met het 

huwelijksgedrag werd ook de fertiliteit van de cohorte onderzocht. Er kon worden vastgesteld dat 

alle gehuwde personen kinderen hadden, en alle ongehuwde personen geen kinderen hadden. Het 

kinderaantal varieerde tussen 1 en 9 per gezin. Hierbij viel echter op dat de enige betalende 

patiënt ‘slechts’ 2 kinderen had. Van 7 patiënten is de leeftijd gekend waarop ze hun eerste kind 

kregen. De jongste persoon was 18, de oudste was 31. De andere 4 vrouwen kregen hun eerste 

kind tussen 23 en 26 jaar, wat beantwoordt aan de gemiddelde leeftijd volgens het restrictieve 

huwelijkspatroon. 

Vervolgens stond ik stil bij het gegeven van heropnames. Vijselaar omschreef  twee factoren die 

een eventuele heropname in de hand kunnen werken, namelijk het beschikken over een gezins- 

of familieachtergrond en het lijden aan stemmingsstoornissen of een verslavingsproblematiek. 

Deze twee factoren werden getoetst aan de heropnames van de personen uit de cohorte. Er werd 

vastgesteld dat 14 van de 30 personen slechts eenmaal in zijn of haar leven werden opgenomen. 

De overige 16 onderzoekspersonen werden meermaals, tussen 2 en 6 keer in hun leven, in een 

instelling opgenomen. Er kon worden vastgesteld dat personen die aan stemmingsstoornissen 

leden, doorgaans meer heropnames meemaakten. Toch moet worden opgemerkt dat zo goed als 

alle patiënten konden rekenen op een familie- of gezinsachtergrond.  

Tot slot werd de levensverwachting en de mortaliteit van de onderzoekspersonen uit de cohorte 

onderzocht. Van 20 personen van de cohorte is de sterftedatum bekend. De gemiddelde leeftijd 

bij overlijden bedroeg 53,6 jaar. De jongste overledene was 24 jaar, de oudste 86 jaar. Omdat 

sociale differentiatie bij de sterftecijfers een rol speelt, wordt ook hier een onderscheid gemaakt 

tussen de betalende en de behoeftige patiënten. Behoeftige vrouwen stierven in de eerste 

ondezoeksperiode gemiddeld op de leeftijd van 51 jaar en in de tweede onderzoeksperiode op 

een leeftijd van 34 jaar. Bij de behoeftige mannen zien we dat de gemiddelde sterfteleeftijd in de 

eerste onderzoeksperiode hoger ligt (71 jaar) dan in de tweede onderzoeksperiode (41 jaar). Bij 

de betalende patiënten lag de gemiddelde leeftijd echter merkelijk hoger. Tijdens de eerste 

onderzoeksperiode werden de twee onderzochte mannen gemiddeld 81. De onderzochte vrouw 

bereikte een leeftijd van 63 jaar. In de tweede periode werd de onderzochte betalende man 82 en 

de onderzochte betalende vrouw 80 jaar. De gemiddelde levensverwachting voor personen uit de 

eerste onderzoeksgroep was 56,8 jaar. Voor de tweede onderzoeksperiode was de gemiddelde 

levensverwachting 60,2 jaar. De betalende patiënten overschreden deze levensverwachtingen 

ruimschoots, terwijl behoeftige patiënten deze levensverwachtingen niet haalden.  
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Algemeen besluit 
 

In deze verhandeling werd een onderzoek gevoerd naar psychiatrische patiënten binnen en 

buiten de muren van de instelling.  Het doel van deze studie was om niet enkel de psychiatrische 

patiënt te zien in de context van zijn of haar opname, maar ook doorheen de rest van het leven. 

Ondanks de groeiende interesse in de Angelsaksische wereld en Nederland voor een meer sociale 

benadering van de psychiatrie, staat dit onderzoek in België nog niet ver.  Om deze reden koos ik 

ervoor om niet alleen te focussen op de opname van de geesteszieken, maar ook op het leven na 

de opname. Zo wordt het mogelijk om na te gaan in welke mate een psychiatrische opname een 

impact had op het leven van een individu en krijgt de geesteszieke zelf een actieve rol toebedeeld 

in zijn eigen levensverhaal.  

In het eerste hoofdstuk van deze verhandeling werd de historische context van de Belgische 

psychiatrie tijdens de negentiende eeuw geschetst. Er werd stilgestaan bij de vele veranderingen 

die de negentiende-eeuwse krankzinnigenzorg kenmerken. Onder invloed van de veranderende 

visie en onder invloed van de Verlichting en een algemene tendens tot humanisering werden 

krankzinnigen niet langer aanzien als zondaars of bezetenen, maar als zieken die een menselijke 

en medische behandeling verdienden. Dankzij een nieuwe morele behandeling werd gepleit voor 

een persoonlijke behandeling van de geesteszieken binnen de muren van een instelling. In België 

bleef de medische behandeling van de krankzinnigen een marginaal verschijnsel, tot belangrijke 

figuren zoals Ducpétiaux, Guislain en Triest de erbarmelijke situaties in de gestichten 

aanklaagden. Door middel van verschillende rapporten werd de interesse van de overheid 

aangewakkerd om iets aan de situatie van de krankzinnigen te veranderen. Dit mondde onder 

meer uit in de eerste krankzinnigenwet van 1850. Door verschillende rapporten van de 

permanent opgerichte onderzoekscommissie te raadplegen, ging ik na of deze wetsveranderingen 

een positief effect hebben gehad op de situatie van de krankzinnigen. De rapporten bevestigden 

dit inderdaad : ‘le sort des aliénés a subi une transformation complète’.220 Desondanks deed er zicht 

op het einde van de negentiende eeuw een opmerkelijke tendens voor. Ondanks de algemene 

verbetering van de algemene leefomstandigheden in de gestichten en het optimisme dat 

geesteszieken konden worden genezen, steeg het aantal ‘uitbehandelde’ krankzinnigen in de 

instellingen.  

In het tweede hoofdstuk werden de Gentse instellingen die in deze verhandeling werden 

onderzocht, namelijk het Guislaininstituut voor behoeftige mannen, het Sint-Jozefshuis voor 

behoeftige vrouwen, Het Strop voor betalende mannen en het Maison de Santé voor betalende 

vrouwen, besproken. De keuze om de Gentse casus te onderzoeken werd door verschillende 

factoren beïnvloed. Twee sleutelfiguren in de geschiedenis van de Belgische psychiatrie, Triest en 

Guislain, waren in deze stad werkzaam. Daarnaast kende de stad een lange en rijke traditie van 

dolhuizen en gestichten. Tot slot zijn de gestichten uit de stad al meerdere malen het onderwerp 

geweest van diverse onderzoeken. Toch is er nog geen werk geschreven die mannelijke en 

vrouwelijke patiënten met elkaar vergelijkt. Een belangrijk uitgangspunt van deze studie was dan 

ook om zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten en zowel betalende als behoeftige patiënten  

te onderzoeken. Om een goed beeld te krijgen over deze vier onderzoeksgroepen werd het 

algemeen profiel van de psychiatrische patiënten gereconstrueerd. Om dit mogelijk te maken, 

 
220 Situation des établissements d'aliénés du Royaume, années 1874 à 1876. Onzième rapport de la commission 
permanente d'inspection des établissements d'aliénés. Brussel, 1878, 22-4. 
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werden verschillende bronnen uit de psychiatrische instellingen geraadpleegd, namelijk 

medische registers en grootboeken. Ik koos ervoor om de medische registers als uitgangspunt te 

nemen. In deze registers staan alle variabelen die nodig zijn om het profiel van de opgenomen 

patiënt te reconstrueren, gestructureerd samen. Toch werd ik geregeld geconfronteerd met 

hiaten. Deze werden opgevuld door de grootboeken te raadplegen. Op deze manier trachtte ik om 

een zo volledig mogelijk beeld van de opgenomen patiënt te krijgen. Voor het onderzoek naar het 

sociaal profiel werden twee verschillende onderzoeksperiodes onderzocht, namelijk 1860 tot en 

met 1864 en 1900 tot en met 1904. De eerste periode werd gekozen in functie van de 

levensloopanalyse die in het derde deel van deze verhandeling aan bod kwam. De tweede periode 

fungeerde als vergelijking. Op deze manier werd het mogelijk om na te gaan of de evolutie naar 

het grote aandeel  ‘onbehandelbare’ patiënten die voor een langere tijd in de instelling verbleven 

ook in de onderzoeksresultaten tot uiting kwam. In totaal werden er voor het reconstrueren van 

het algemeen profiel 1370 patiënten in een MS Access databank opgenomen, 664 vrouwen en 706 

mannen. Voor de periode van 1860 tot en met 1864 zijn er in totaal 415 vrouwen onderzocht, 314 

behoeftige uit het Sint-Jozefshuis en 101 betalende uit het Maison de Santé. Daarnaast zijn 259 

mannen onderzocht, waarvan 154 behoeftige uit het Guislaininstituut en 105 betalende mannen 

uit Het Strop. Voor de periode van 1900 tot en met 1904 zijn er in totaal 249 vrouwen onderzocht, 

waarvan 234 behoeftige vrouwen uit het Sint-Jozefshuis en 15 vrouwen uit het Maison de Santé. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat dit aantal beduidend lager ligt dan bij de andere 

onderzoeksgroepen. Voor deze onderzoeksgroep waren er enkel medische registers beschikbaar, 

waarin niet alle opgenomen patiënten werden geregistreerd. Het is dan ook belangrijk om de 

bekomen onderzoeksreslutaten van deze onderzoeksgroep met enige voorzichtheid te 

benaderen. 

Uit de bronnen blijkt dat het overgrote deel van de opgenomen patiënten in de Gentse instellingen 

geboren was in Oost-Vlaanderen. De meeste van de patiënten waren bij opname ongehuwd. De 

gehuwde opgenomen mannen waren steeds kinderloos, de groep behoeftige vrouwen kregen het 

meeste kinderen. Binnen de groep van de behoeftige mannen was de scholingsgraad het laagst 

(over de scholingsgraad van de vrouwen zijn weinig gegevens), de betalende mannen genoten 

doorgaans een gemiddelde tot superieure opleiding. Wat betreft de geloofsovertuiging kunnen we 

stellen dat deze bijna unaniem katholiek was. Bij het onderzoek naar de beroepscategorie kunnen 

we stellen dat de meeste behoeftigen werkzaam waren als ambachtsman, landbouwer of arbeider. 

Behoeftige vrouwen waren meestal niet-productief of werkzaam in de dienstensector. Betalende 

mannen hadden vaak een vrij beroep terwijl betalende vrouwen doorgaans niet-productief waren 

of werkzaam in de dienstensector. De leeftijd bij opname schommelde doorgaans tussen 41 en 49 

jaar. Eens ze waren opgenomen verbleven de meeste patiënten minder dan één jaar in de 

instelling. Opvallend is dat een heel groot deel van de patiënten overleed in de instelling. Het 

minste genezingen werd bereikt bij de behoeftigen. 

Eenmaal het algemeen profiel van de opgenomen patiënten in beeld was gebracht, werd er in het 

zesde hoofdstuk overgegaan tot de voorbereiding van de eigenlijke levensloopanalyse. De 

cohorten voor het levenslooponderzoek werden samengesteld aan de hand van de databank die 

werd opgesteld om het algemeen profiel van de opgenomen geesteszieken te onderzoeken. De 

patiënten voor het levenslooponderzoek werden geselecteerd aan de hand van verschillende 

criteria. Om in aanmerking te komen voor de levensloopanalyse, moesten de patiënten in 

verbeterde of genezen toestand de instelling verlaten hebben. Vervolgens moesten de patiënten 

geboren zijn in Gent en er op het moment van hun opname verblijven, om zo al zeker twee 

aanknopingspunten in de levensloopanalyse te verzekeren. Tot slot werden alle overgebleven 
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personen gefilterd aan de hand van de leeftijd bij opname. Alle personen die tussen 20 en 29 jaar 

oud waren bij opname, werden geselecteerd. Deze leeftijdscategorie werd omwille van 

verschillende redenen gekozen, waarvan de belangrijkste echter de beschikbaarheid van de 

bevolkingsregisters. Deze bronnen speelden namelijk een cruciale rol bij het reconstrueren van 

de levensloopanalyses. Na deze selectie bleven er nog 30 personen over. 14 van de 30 patiënten 

waren opgenomen in de periode 1860-1864. Van deze 14 onderzochte patiënten zijn er 8 

vrouwen en 6 mannen. Van deze 8 vrouwen was er 1 patiënte die in de betalende instelling het 

Maison de Santé verbleef. De andere 7 vrouwen waren opgenomen in het Sint-Jozefshuis. Van de 

6 mannen waren er 2 betalende patiënten die in Het Strop verbleven. De overige 4 mannen waren 

opgenomen in het Guislaininstituut. De resterende 16 van de 30 patiënten waren opgenomen in 

de instelling tussen 1900 en 1904. 10 van de 16 patiënten uit deze onderzoeksgroep zijn vrouwen. 

1 vrouw van deze 10 was een betalende patiënte uit het Maison de Santé. De overige 9 vrouwen 

waren opgenomen in het Sint-Jozefshuis. Tot slot waren 6 mannen uit de onderzoeksperiode 

1900-1904 die voldeden aan alle bovenstaande criteria. Ook in deze onderzoeksgroep was er 1 

betalende patiënt, deze was opgenomen in Het Strop. De overige 5 patiënten waren behoeftigen 

uit het Guislaininstituut. 

In het zevende hoofdstuk werden de levenslopen van de 30 onderzochte patiënten aan de hand 

van vijf onderdelen gereconstrueerd, namelijk het beroepsleven, het huwelijk, de fertiliteit, de 

heropname en de levensverwachting en mortaliteit. Bij het beroepsleven kon worden 

geconcludeerd dat ongeveer de helft van de patiënten uit de cohorte was niet niet-productief na 

de opname in het gesticht. Wie op het moment van zijn eerste opname niet productief was, bleef 

dit meestal ook voor de rest van zijn leven. 16 patiënten weren wel actief na hun opname. De helft 

van deze 16 personen werden slechts eenmaal in hun leven in de instelling opgenomen. De andere 

8 personen kwamen doorheen hun leven meermaals in aanraking met de psychiatrie, wat hen  

echter niet weerhield om een beroep uit te oefenen. Tenslotte werd opgemerkt dat er 3 patiënten 

waren die voor hun opname wel werkzaam waren, maar dit na hun opname niet terug oppikten. 

Het is echter onduidelijk of dit een rechtstreeks gevolg was van de opname in het gesticht. Bij de 

huwelijksleeftijd kon worden geconcludeerd dat 5 van de 23 ongehuwden bij opname, na hun 

vertrek uit de instelling alsnog in het huwelijksbootje stapten. De leeftijden waarop men voor het 

eerst huwde waren zeer verspreid. Uit de vergelijking van deze eerste huwelijksleeftijden bleek 

dat verschillende personen deze gemiddelde huwelijksleeftijd ruim overschreden, terwijl 

anderen op een veel jongere leeftijd huwden. Hierbij was het niet mogelijk om een duidelijk 

onderscheid te maken tussen betalende en behoeftige patiënten of tussen de twee verschillende 

onderzoeksperiodes. Daarna werd de fertiliteit onderzocht. Dit hangt echter nauw samen met het 

huwelijksgedrag. In dit deel kon worden vastgesteld dat alle gehuwde personen kinderen hadden, 

en alle ongehuwde personen geen kinderen hadden. Het kinderaantal varieerde tussen 1 en 9 per 

gezin. Van 7 patiënten is de leeftijd gekend waarop ze hun eerste kind kregen. De jongste persoon 

was 18, de oudste was 31. De andere 4 vrouwen kregen hun eerste kind tussen 23 en 26 jaar, wat 

beantwoordt aan de gemiddelde leeftijd volgens het restrictieve huwelijkspatroon. Vervolgens 

werd de heropnames van de patiënten onder de loep genomen. 16 onderzoekspersonen werden 

meermaals, tussen 2 en 6 keer in hun leven, in een instelling opgenomen. Er kon worden 

vastgesteld dat personen die aan stemmingsstoornissen leden doorgaans meer heropnames 

meemaakten. Tenslotte werd er aandacht besteed aan de levensverwachting en mortaliteit. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde levensverwachting bij de betalende 

patiënten in de twee onderzoeksperiodes ruim werd overschreden, terwijl deze bij de behoeftige 

patiënten nauwelijks werd bereikt. 

Tijdens mijn levenslooponderzoek stootte ik regelmatig op de grenzen van de beperkte 

onderzoeksgroep. Doordat een derde van de personen uit de cohorte doorheen zijn of haar leven 
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verhuisde naar een of meerdere locaties buiten de stad Gent ging er veel kostbare informatie 

verloren. Bovendien kan de representativiteit van de cohorte door de beperkte omvang in vraag 

gesteld worden. Meer historisch onderzoek naar de levenslopen van psychiatrische patiënten kan 

een grote meerwaarde betekenen voor het huidige geschiedschrijving van de Belgische 

psychiatrie. 
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l’amélioration de la condition des aliénés en Belgique et la réforme des établissements qui leur sont 

consacrés. Brussel, 1842. 

Situation des établissements d'aliénés du Royaume, années 1866 à 1871. Dixième rapport de la 

commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés. Brussel, 1872. 

 

Situation des établissements d'aliénés du Royaume, années 1874 à 1876. Onzième rapport de la 

commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés. Brussel, 1878. 

 

Situation des établissements d'aliénés du Royaume, années 1877 à 1881. Douzième rapport de la 

commission permanente d'inspection des établissements d’aliénés. Brussel, 1884. 

Situation des établissements d'aliénés du Royaume, années 1883 à 1892. Treizième rapport de la 

commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés. Brussel, 1894. 

Situation des établissements d'aliénés du Royaume années 1892 à 1911. Quatorzième rapport sur la 

situation d'aliénés du royaume. Brussel, 1913. 

 

‘Wet over den regel der krankzinnigen’ van 18 juni 1850, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

Parlementaire stukken (1849-1850), nr. 191. 
 

  



142 
 

Literatuur 
 

Agentschap ontroerend erfgoed. “Erfgoedobject Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain.” Inventaris 

onroerend erfgoed. Geraadpleegd 30.04.2019. https://inventaris.onroerenderfgoed.be. 

Agentschap ontroerend erfgoed, “Erfgoedobject Het Strop van de Broeders van Liefde,” Inventaris 

onroerend erfgoed, geraadpleegd 01.05.2019. https://inventaris.onroerenderfgoed.be. 

Andrews, Jonathan. “Case notes, case histories, and the patient’s experience of insanity at 

Gartnavel Royal Asylum, Glasgow, in the nineteenth century.” Social history of medicine 11 nr. 2 

(1998): 255-81. 

Backs, Jeroen. “Mortality in Ghent, 1850-1950. A social analysis of death.” Belgisch Tijdschrift voor 

Nieuwste Geschiedenis 31, nr. 3-4 (2001): 529-56. 

 

Jeroen Backs, Mortaliteit in Gent (1830-1950). Gent: Maatschappij voor geschiedenis en 

oudheidkunde, 2003. 

Andrews, Jonathan. “Grand master of bedlam: Roy Porter and the history of psychiatry,” History 

of Science 41, nr. 3, (2003): 269-74. 

Boone, Katrien. “De Zusters van Liefde van Jezus en Maria en het eerste asiel in België voor 

zwakzinnige meisjes: Sint-Benedictus te Lokeren (1887-1921).” Masterproef, Universiteit Gent, 

2002. 

Deblon, Veronique. “Constructing the illusion of freedom: architecture and psychiatry in 

nineteenth-century Belgium,” Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 47, nr. 4 (2017): 85-

111. 

Deforce, Veerle. “Vrouwen en krankzinnigheid: de houding van de psychiatrie ten opzichte van 

vrouwen in de tweede helft van de 19de eeuw meer bepaald in de Gentse instellingen.” 

Masterproef, Universiteit Gent, 1996. 

Delos, Filip. “Alcoholisme in de tweede helft van de 19e eeuw. Het jeneververbruik in de Brugse 

herbergen.” Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 127, nr. 1-2 (1990): 57-77. 

Demets, Johan. “De bouw van Caritas.” .” In Terug naar de toekomst. 100 jaar Psychiatrisch Centrum 

Caritas, 200 jaar psychiatrische zorg door de Zusters van Liefde van J.M., uitgegeven door Zusters 

van de Liefde M.J., 1-17. Melle: Psychiatrisch Centrum Caritas vzw, 2008. 

Demets, Johan. Het Sint-Jozefshuis te Gent en het Psychiatrisch Ziekenhuis te Melle. 175 jaar 

psychiatrische zorgverlening door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Melle: Psychiatrisch 

Ziekenhuis Caritas, 1983. 

Demolder, Jef en Bart Pattyn. “Het ontstaan van de psychiatrie in België.” In Godsdienst en gezag: 

De ontstaansgeschiedenis van de psychiatrie in België als paradigma, uitgegeven door Patrick 

Vandermeersch, 153-69. Leuven: Acco, 1984. 

De Samblanx, Annelies. “In de ban van de psychiatrie. Een profielanalyse van de mannelijke 

kranken der welstellende klas in de psychiatrische inrichting Sint-Alfons (1840-1940).” 

Masterproef, Universiteit Gent, 2015. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/


143 
 

Descheerder, Veerle. “Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg: theoretische, juridische en 

organisatorische aspecten. Casus Gent (1807-1950).” Masterproef, Universiteit Gent, 1998. 

De Veirman, Sofie. “Breaking the silence: the experiences of deaf people in East Flanders, 1750-

1950: a life course approach.” PhD diss, Universiteit Gent: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 

2015. 

Devos, Isabelle. Allemaal beestjes: mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw. Gent: 

Academia press, 2006. 47. 

Devos, Isabelle. “Drie eeuwen sterfte in België, 18de-20ste Eeuw.” In Histoire de la population de 

la Belgique et de ses territoires: actes de la Chaire Quetelet 2005, uitgegeven door Thierry Eggerickx 

en Jean-Paul Sanderson, 591–612. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, 2010. 

Devos, Isabelle. “Marriage and economic conditions since 1700: the Belgian case.” In Marriage and 

rural economy, Western Europe since 1400, uitgegeven door Isabelle Devos en Liam Kennedy, 101-

32. Turnhout: Brepols, 1999. 

Devos, Isabelle en Tina Van Rossem. “Urban health penalties: estimates of life expectancies in 

Belgian cities, 1846-1910,” Belgisch Tijdschrift Voor Nieuwste Geschiedenis 45, nr. 4 (2015): 74-

109. 

Devos, Isabelle, Sofie De Langhe en Christa Matthys, “Lost in Registration? Missing occupations of 

single women in the Bruges countryside, C.1814.” History of the Family 19, nr. 4 (2014): 469-88. 

Digby, Anne. Madness, morality and medicine: a study of the York Retreat, 1796-1914. London: 

Cambridge University Press, 1985.  

Digby, Anne. “Quantitative and qualitative perspectives on the asylum.” In Problems and methods 

in the history of medicine, uitgegeven door Roy Porter en Andrew Wear, 151-174. Beckenham: 

Crook Helm, 1987.  

Foucault, Michel. Folie et déraison, histoire de la folie à l’âge classique. Parijs: Plon, 1961. 

Ghysels, Jonathan. “Met vallen en opstaan: leven met epilepsie in de 19de eeuw. Een 

levensloopanalyse van mannelijke epilepsiepatiënten uit de regio Gent.” Masterproef, Universiteit 

Gent, 2016.  

 

Gijswijt-Hofstra, Marijke en Harry Oosterhuis, “Psychiatrische geschiedenissen,” Bijdragen en 

Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 116, nr. 2 (2001): 162-197. 

Godderis, Jan. “De geesteszieken: nieuwe inzichten en instellingenzorg.” In Er is leven voor de dood: 

tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, uitgegeven door Jan de Maeyer, Lieve Dhaene, 

Gilbert Hertecant en Karel Velle, 58-69. Kappellen: Uitgerij Pelckmans, 1998.  

Haage, Helena, Erling Häggström Lundevaller en Lotta Vikström. “Disabled and unmarried? 

Marital chances among disabled people in Nineteenth-Century Northern Sweden.” Economic & 

Business History 35, nr.1 (2017): 207-38. 

Hermans, Goedele. “Collocatie en dwang. Krankzinnigenzorg in België (1850-1900). ” Masterproef 

Katholieke Universiteit Leuven, 2010. 



144 
 

Hermans, Goedele. “Krankzinnigenzorg in België (1850-1900): collocatie en dwang.” Studium: 

Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits-geschiedenis 5, nr. 4 (2013): 193-206.  

Hofman, Elwin. “De Schaduw van Foucault. Over opsluiting van krankzinnigen in de achttiende 

eeuw.” De uil van Minerva 25, nr. 3 (2012): 132-46.  

Houston, R.A. Madness and society in eighteenth-century Scotland. Oxford: Clarendon Press, 2000. 

Klijn, Annemieke. Tussen caritas en psychiatrie: lotgevallen van zwakzinnigen in Limburg, 1879-

1952. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1995. 

Kok, Jan. “Principles and prospects of the Life Course Paradigm,” Annales de démographie 

historique 1, nr. 113 (2007): 203-30. 

Laing, Ronald D. The politics of experience and the bird of paradise. Repr Harmondsworth: Penguin 

Books, 1975. 

Leeman, Kaat. “De Zusters van Liefde en de eerste stappen in de psychiatrie, 1808.” In Terug naar 

de toekomst. 100 jaar Psychiatrisch Centrum Caritas, 200 jaar psychiatrische zorg door de Zusters 

van Liefde van J.M., uitgegeven door Zusters van de Liefde M.J., 1-17. Melle: Psychiatrisch Centrum 

Caritas vzw, 2008. 

Liégois, Axel. “Guislain tussen morele en organische benadering.” In Geen rede mee te rijmen. 

Geschiedenis van de psychiatrie, uitgegeven door Museum Dr. Guislain, 57-60. Tielt: Uitgeverij 

Lannoo, 2012.  

MacDonald, Michael. Mystical bedlam: madness, anxiety and healing in seventeenth-century 

England. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 

Mackenzie, Charlotte. “Social factors in admission, discharge and continuing stay of patients at 

Ticehurst Asylum, 1845-1917.” In The anatomy of madness. Essays in the history of psychiatry, 

volume 2, uitgegeven door Roy Porter en Michael Shepherd, 147-74. Londen: Routledge, 1985.  

Majerus, Benoît en Anne Roekens, eds. “Thematic issue: histories of psychiatry in Belgium,” 

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 47, nr. 4 (2017). 

Majerus, Benoît en Anne Roekens. Vulnérables. Les patients psychiatriques en Belgique (1914-

1918). Namen: Presses universitaires de Namur, 2018. 

Majerus, Benoît. Parmi les fous: une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle. Rennes: Presses 

universitaires de Rennes, 2013. 

Matthijs, Koen. De mateloze negentiende eeuw. Bevolking, huwelijk, gezien en sociale verandering. 

Leuven: Universitaire pers Leuven, 2001. 

Christa Matthys, “Dossier: migratie tussen stad en platteland in Vlaanderen tijdens de 19de eeuw.” 

Familiegeschiedenis. Geraadpleegd op 05.04.2019. www.familiegeschiedenis.be.  

Mechant Maja, Sofie De Langhe, Sofie De Veirman, Isabelle Devos en Christa Matthys. 

“Mogelijkheden en beperkingen van de levensloopanalyse voor het vroegmoderne demografisch 

onderzoek in Vlaanderen.” In Leren van historische levenslopen: historisch-demografisch onderzoek 

in Vlaanderen en Nederland, uitgegeven door Koen Matthijs, Jan Kok en Hilde Bras, 75–96. Leuven: 

Acco, 2012. 

http://www.familiegeschiedenis.be/


145 
 

Moreels, Sarah en Koen Matthijs, "Marrying in the city in times of rapid urbanization," Journal of 

Family History 36, nr. 1 (2010): 72-92. 

Mortier, Erwin. “Tussen ziektebeeld en wereldbeeld. Achtergronden bij de eerste decennia van de 

psychiatrie in onze gewesten,” in Met recht en rede: waanzin tussen wet en kabinet, uitgegeven 

door Patrick Allegaert, Annemie Cailliau en Erwin Mortier, 7-24. Gent: Museum Dr. Guislain, 1997. 

Muyllaert, Eddy. “’Médecin par état, architecte par goût.’ Jozef Guislain en de architectuur.” In Geen 

rede mee te rijmen. Geschiedenis van de psychiatrie, uitgegeven door Museum Dr. Guislain, 66-69. 

Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2012. 

N.N. “Ons belangrijkste museumstuk.” Museum dr. Guislain. Geraadpleegd 30.04.2019. 

http://www.museumdrguislain.be. 

N.N. “Onze stichter: Petrus-Jozef Triest.” Broeders van Liefde. Geraadpleegd 11.04.2019. 

www.broedersvanliefde.be. 

Porter, Roy. A Social History of Madness: Stories of the Insane. London: Weidenfeld and Nicolson, 

1989. 

Porter, Roy. “Koning George wordt gek.” In Geen rede mee te rijmen. Geschiedenis van de 

psychiatrie, uitgegeven door Museum Dr. Guislain, 33-5. Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2012. 

Porter, Roy. Madness: a brief history. Oxford: Oxford university press, 2002.  

Risse, Guenter B. “Hospital history: new sources and methods.” In Problems and methods in the 

history of medicine, uitgegeven door Roy Porter en Andrew Wear, 151-174. Beckenham: Crook 

Helm, 1987.  

Risse, Guenter B. en John Warner, “Reconstructing clinical activities: patient records in medical 

history.” Social history of medicine 5, nr. 2 (1992): 183-206. 

Sienaert, Pascal. “Psychiatrie en fotografie: een passionele relatie.” In Lichtgevoelig. Psychiaters, 

patiënten, portretten, uitgegeven door Pascal Sienaert, Erik Thys, Steven Humblet, Arnout De 

Cleene, Kirsten Catthoor, Patrick Allegaert en Jürgen De Fruyt, 9-57. Kortenberg: Vlaamse 

Vereniging voor Psychiatrie, 2015. 

Sueur, Laurent. “Les psychiatres français de la première moitié du XIXe siècle face à l’isolement 

des malades mentaux dans des hôpitaux spécialisés. Revue historique 590 (1994): 299-314. 

Stockman, René. “Het leven binnen de muren van het Guislaininstituut,” Ghendtsche Tydinghen 19, 

nr. 1, (1990): 58-76. 

Stockman, René. “Prof. dr. Joseph Guislain: zijn leven en zijn werken.” Ghendtsche tydinghen 26, 

nr.4 (1997): 170-88. 

Stockman, René. Van nar tot patiënt. Een geschiedenis van de zorg voor geesteszieken. Leuven: 

Davidsfonds, 2000.  

Stulens, Laura. “In beeld gebracht. Een levensloopanalyse van blinden in het late achttiende- en 

negentiende-eeuwse Oost-Vlaanderen.” Masterproef, Universiteit Gent, 2018. 

 

 

http://www.museumdrguislain.be/
http://www.broedersvanliefde.be/


146 
 

Van Bavel, Jan. “Detecting Stopping and Spacing Behavior in Historical Demography. A Critical 

Review of Methods,” Population 59, nr. 1 (2004): 117-28. 

Van den Abeele, Veronique. Het sociaal-geografisch profiel van de opgenomen krankzinnigen en 

het dagelijks leven in twee Gentse mannengestichten, 1857-1900.” Masterproef, Universiteit Gent, 

1999.  

van den Berghe, Gie. “Van “aliéné” tot “outsider”. De geboorte van de psychiatrie en Joseph 

Guislain.” Ons Erfdeel, nr. 1 (2013): 71-9. 

Vandenbroeke, Chris. Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden. Seks, liefde en huwelijk in 

historisch perspectief. Brussel: Elsevier Libreco, 1986.  

Vandenbroeke, Chris. “Werkinstrumenten bij een historisch en sociaal-economische synthese, 

14de-20ste eeuw.” In Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden: verzamelde studies van 

Prof. Dr. Chris Vandenbroeke, uitgegeven door Isabelle Devos en Thijs Lambrecht, 157-72. Gent: 

Academia Press, 2004. 

Van Gelder, Klaas. “Mensen in de marge.” In Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne 

Tijd, uitgegeven door René Vermeir, Isabelle Devos, Thijs Lambrecht, Michael Limberger, Anne-

Laure Van Bruane, Steven Vanden Broecke, Jeroen Vandommele en Klaas Van Gelder, 254-70. 

Wommelgem: Van In, 2012. 

Vanhaute, Eric. “Leven, wonen en werken in onzekere tijden. Patronen van bevolking en arbeid in 

België in de 'lange negentiende eeuw,” BMGN - Low Countries Historical Review 118, nr. 2 (2003): 

153-78. 

Vanoverschelde, Vaast. “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).” Masterproef, Universiteit Gent, 2008. 

Van Staeyen, Eduard. “Guislain en de ‘traitement moral’.” In Geen rede mee te rijmen. Geschiedenis 

van de psychiatrie, uitgegeven door Museum Dr. Guislain, 61-5. Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2012. 

Van Waesberghe, Wim. “Het Belgische krankzinnigenbeleid in de XIXde eeuw,” Annales de la 
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Appendix 
 

Bijlage 1: voorbeelden van de formulieren uit de  MS Access databank ‘opname 

psychiatrische patiënten’ 
 

Figuur B1.1: voorbeeld van het formulier ‘patiënt’  

 

 

Bron: MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 
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Figuur B1.2: voorbeeld van het formulier ‘opname’ 

 

 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 
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Figuur B1.3: voorbeeld van het formulier ‘diagnose’  

 

 
 

Bron:  MS Access databank ‘opnames psychiatrische patiënten’ 
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Bijlage 2: voorbeelden van de formulieren uit de MS Access databank 

‘levensloopanalyse’ 
 

Figuur B2.1: voorbeeld van het formulier ‘geboorteakte’  

 

 

Bron:  MS Access databank ‘levensloopanalyse’ 

 

Figuur B2.2: voorbeeld van het formulier ‘huwelijksakte’ 

 

 

Bron:  MS Access databank ‘levensloopanalyse’ 
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Figuur B2.3: voorbeeld van het formulier ‘overlijdensakte’   

 

 

Bron:  MS Access databank ‘levensloopanalyse’ 

 

Figuur B2.4: voorbeeld van het formulier ‘opname’  

 

 

Bron:  MS Access databank ‘levensloopanalyse’ 
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Figuur B2.5: voorbeeld van het formulier ‘bevolkingsregister’ 

 

 

Bron:  MS Access databank ‘levensloopanalyse’ 
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Bijlage 3: persoonlijke fiches van onderzoekspersonen levensloopanalyse 
 

Fiche 1 

  

Voornaam: F. L. 

Achternaam: De Cock 

Geboorte 

Geboortedatum: 20/01/1836 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Arbeidster, naaister 

Beroep vader: Onbekend 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 05/07/1907 

Leeftijd bij overlijden: 71 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 4 

                Eerste opname 

                             Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 24/03/1855 

                             Leeftijd bij opname: 19 

                             Onderwijsniveau: Elementair   

Beroep: Dagloner 

                             Geloofsovertuiging: Onbekend 

                             Leeftijd bij vertrek: 19 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 4 

                             Diagnose: Manie 
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               Tweede opname 

Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 07/04/1860 

                             Leeftijd bij opname: 24  

Leeftijd bij vertrek: 27 

                              Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 39 

                             Diagnose: Manie 

               Derde opname 

Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 1879 

                             Leeftijd bij opname: 43 

Leeftijd bij vertrek: 43 

                             Toestand bij vertrek: Vertrokken zonder genezing 

                             Opnameduur in maanden: Onbekend 

                             Diagnose: Manie 

   Vierde opname  

Instelling: Guislaininstituut 

                              Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 1881 

                             Leeftijd bij opname: 45 

Leeftijd bij vertrek: 71 

                             Toestand bij vertrek: Overleden 

                             Opnameduur in maanden: Onbekend 

                             Diagnose 

Bevolkingsregister 

               Woonde samen met zijn moeder (1836 –1861) 

               Woonde na het overlijden van zijn moeder alleen (1861-1907) 

Voerde aanvankelijk geen beroep uit (1836-1854), werd bloemist (1854-1855), voerde 

vervolgens weer geen beroep uit (1855-1860), werd daarna hoveniersknecht (1860-

1881), soldaat (1864) en tot slot landwerker (1881-1907). 
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Overleden in de Guislainstraat (Broeders van Liefde voor geesteszieken) 

 Opmerkingen 

               Onwettig kind, vader onbekend 

               Legerdienst in 1864 
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Fiche 2 

  

Voornaam: F. L. E. 

Achternaam: De Pauw 

Geboorte 

Geboortedatum: 26/07/1833 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Huisvrouw 

Beroep vader: Winkelier 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0 

Overlijden 

Overlijdensdatum: Onbekend 

Leeftijd bij overlijden: Onbekend 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                             Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 03/11/1860 

                             Leeftijd bij opname: 27 

                             Onderwijsniveau: Gemiddeld 

Beroep: Soldaat 

                             Geloofsovertuiging: Onbekend 

                             Leeftijd bij vertrek: 28 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 4 

                             Diagnose: Melancholie 

Bevolkingsregister 

Woonde samen met zijn oudere zus 
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Voerde geen beroep uit  

Opmerkingen 

Geen 
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Fiche 3 

  

Voornaam: G. A. 

Achternaam: Maes 

Geboorte 

Geboortedatum: 10/08/1839 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Huisvrouw 

Beroep vader: Kapitein commandant pompiers 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0 

Overlijden 

Overlijdensdatum: Onbekend 

Leeftijd bij overlijden: Onbekend 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 4 

                             Eerste opname 

                             Instelling: Guislaininstituut  

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 16/05/1860 

                             Leeftijd bij opname: 24 

                             Onderwijsniveau: Gemiddeld    

Beroep: Onbekend 

                             Geloofsovertuiging: Onbekend 

                             Leeftijd bij vertrek: 25 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 8 

                             Diagnose: Delire 

               Tweede opname 

 Instelling: Guislaininstituut 
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                             Betalend/behoeftig: behoeftig 

Datum van opname: onbekend 

                              Leeftijd bij opname: onbekend  

Leeftijd bij vertrek: onbekend 

                             Toestand bij vertrek: onbekend 

                             Opnameduur in maanden: onbekend 

                             Diagnose: onbekend 

               Derde opname 

Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: behoeftig 

Datum van opname: onbekend 

                             Leeftijd bij opname: onbekend 

Leeftijd bij vertrek: onbekend 

                             Toestand bij vertrek: onbekend 

                             Opnameduur in maanden: onbekend 

                             Diagnose: onbekend 

Vierde opname  

Instelling: : onbekend 

               Betalend/behoeftig: onbekend 

Datum van opname: onbekend 

               Leeftijd bij opname: onbekend 

Leeftijd bij vertrek: onbekend 

Toestand bij vertrek: onbekend 

              Opnameduur in maanden: onbekend 

               Diagnose: onbekend 

Bevolkingsregister 

               Voerde geen beroep uit (1847-1856) 

               Verhuist naar Antwerpen (1856) 

Opmerkingen 

Geen 
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Fiche 4 

  

Voornaam: F. 

Achternaam: Tiberghien 

Geboorte 

Geboortedatum: 15/01/1840 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Huisvrouw 

Beroep vader: Vergulder 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd op moment van opname, na verhuis onbekend 

Aantal kinderen: Onbekend 

Overlijden 

Overlijdensdatum: Onbekend 

Leeftijd bij overlijden: Onbekend 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                              Instelling: Guislaininstituut 

                              Betalend/behoeftig: Behoeftig 

 Datum van opname: 07/04/1860 

                              Leeftijd bij opname: 26 

                              Onderwijsniveau: Elementair   

 Beroep: Onbekend 

                              Geloofsovertuiging: Onbekend 

                              Leeftijd bij vertrek: 27 

                              Toestand bij vertrek: Genezen 

                              Opnameduur in maanden: 13 

                              Diagnose: Melancholie 

Bevolkingsregister 

               Voerde geen beroep uit (1847-1856) 
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Verhuist naar Brussel  

Opmerkingen 

Geen 
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Fiche 5 

  

Voornaam: C. A. 

Achternaam: Erflinck 

Geboorte 

Geboortedatum: 01/03/1838 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Hovenier en melkvrouw 

Beroep vader: Onbekend 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Datum eerste huwelijk: 02/03/1888 

Leeftijd eerste huwelijk: 50 

Aantal kinderen: Onbekend 

                 Geboortedatums kinderen: Onbekend 

                Leeftijd bij het krijgen van het eerste kind: Onbekend 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 25/11/1924 

Leeftijd bij overlijden: 86 

Doodsoorzaak: Onbekend          

Opname 

               Aantal opnames: Onbekend 

               Eerste opname 

                             Instelling: Het Strop 

                             Betalend/behoeftig: Betalend 

Datum van opname: 8/11/1865 

                             Leeftijd bij opname: 27 

                             Woonplaats bij opname: Gent 

                             Onderwijsniveau: Onbekend            

Beroep: Pensionair 

                             Geloofsovertuiging: Onbekend 

                             Leeftijd bij vertrek: 28 
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                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 4  

                             Diagnose: Onbekend 

Bevolkingsregister 

               Verhuist naar Frankrijk, nadien nog eens naar Rijsel 

               Woonde bij zijn ouders 

               Was als beroep hovenier in loondienst               

Opmerkingen 

Geen 
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Fiche 6 

  

Voornaam: J.  

Achternaam: Ghyselinck 

Geboorte 

Geboortedatum: 17/08/1840 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Onbekend 

Beroep vader: IJzergieter 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 13/07/1915 

Leeftijd bij overlijden: 74 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: Opnieuw opgenomen 

               Eerste opname 

                             Instelling: Het Strop 

                             Betalend/behoeftig: Betalend 

Datum van opname: 16/06/1864 

                             Leeftijd bij opname: 23 

                             Onderwijsniveau: Superieur      

Beroep: Geen 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 23 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 5 

                             Diagnose: Manie 

               Tweede opname 

Instelling: Het Strop 
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                             Betalend/behoeftig: betalend 

Datum van opname: tussen 1867 en 1880 

                             Leeftijd bij opname: Onbekend 

Leeftijd bij vertrek: Onbekend 

                             Toestand bij vertrek: Overleden 

                             Opnameduur in maanden: Onbekend 

                             Diagnose: Onbekend 

Bevolkingsregister 

               Voerde geen beroep uit (1847-1880) 

               Overleden in de Stropstraat 

Opmerkingen 

               Geen 
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Fiche 7 

  

Voornaam: A. A. A. 

Achternaam: Hendrickx 

Geboorte 

Geboortedatum: 03/06/1876 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Geen 

Beroep vader: Bediende 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd bij moment van opname, na verhuis onbekend 

Aantal kinderen: Onbekend 

Overlijden 

Overlijdensdatum: Onbekend 

Leeftijd bij overlijden: Onbekend 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 2 

               Eerste opname 

                             Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 03/09/1900 

                             Leeftijd bij opname: 24 

                             Onderwijsniveau: Primair          

Beroep: Bakker 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 24 

                             Toestand bij vertrek: Verbeterd 

                             Opnameduur in maanden: 6 

                             Diagnose: Zwakzinnigheid 

               Tweede opname 

Instelling: Guislaininstituut 
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                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 02/11/1901 

                             Leeftijd bij opname: 25 

 Leeftijd bij vertrek: 25 

                             Toestand bij vertrek: Verbeterd 

                             Opnameduur in maanden: minder dan een maand 

                             Diagnose: Onbekend 

Bevolkingsregister 

               Beroep bakkersgast (1891-1900) 

               Verhuist naar Ieper (1893-1896) 

               Verhuist naar Brussel (1902) 

Opmerkingen 

               Heeft een strafregister 
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Fiche 8 

  

Voornaam: A. 

Achternaam: Raveel 

Geboorte 

Geboortedatum: 26/11/1879  

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Winkelier 

Beroep vader: Winkelier 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 26/01/1917 

Leeftijd bij overlijden: 37 

Doodsoorzaak: Epileptische aanval 

Opname 

               Aantal opnames: 2 

               Eerste opname 

                             Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 04/12/1901 

                             Leeftijd bij opname: 21 

                             Onderwijsniveau: Primair          

Beroep: Bediende 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 22 

                             Toestand bij vertrek: Verbeterd 

                             Opnameduur in maanden: 1 

                             Diagnose: Epilepsie 

               Tweede opname 

 Instelling: Guislaininstituut 
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                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 7 

                             Leeftijd bij opname: 36  

Leeftijd bij vertrek: 36 

                             Toestand bij vertrek: Overleden 

                             Opnameduur in maanden: 7 

                             Diagnose: folie epileptique 

Bevolkingsregister 

               Woonde bij zijn ouders tot 1900 

Voerde aanvankelijk geen beroep uit, werd vervolgens beeldhouwer in loondienst, nadien 

sigarenmaker in loondienst en tot slot bediende 

Overleden in de Guislainstraat 

Opmerkingen 

               Geen 
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Fiche 9 

  

Voornaam: A. V. L. 

Achternaam: Proot 

Geboorte 

Geboortedatum: 13/03/1979 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Geen 

Beroep vader: Verzekeringsagent en kolenhandelaar 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 31/01/1962 

Leeftijd bij overlijden: 82 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: Onbekend 

               Eerste opname 

                             Instelling: Het Strop 

                             Betalend/behoeftig: Betalend 

Datum van opname: 10/05/1902 

                             Leeftijd bij opname: 23 

                             Onderwijsniveau: Gemiddeld    

Beroep: Onbekend 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 23 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 12 

                             Diagnose: Onbekend 
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Bevolkingsregister 

Was aanvankelijk als beroep bloemist, werd in 1912 kolenhandelaar en in 1932 bediende, 

daarna kwam hij in 1938 zonder beroep te zitten tot 1962. 

Woonde aanvankelijk bij zijn familie en nadien bij zijn moeder (1912-1940). Tot slot 

woonde hij bij zijn zus (1940-1962) 

Opmerkingen 

               Heeft strafregister 

               Krijgt ouderdomspensioen 

               Vrijgesteld voor 1 jaar burgerdienst, daarna dienstplichtig 
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Fiche 10 

  

Voornaam: A. 

Achternaam: De Bruycker 

Geboorte 

Geboortedatum: 08/01/1877 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Winkelier 

Beroep vader: Smid 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 07/09/1918 

Leeftijd bij overlijden: 41 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 2 

               Eerste opname 

                             Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 17/12/1901 

                             Leeftijd bij opname: 24 

                             Onderwijsniveau: Gemiddeld    

Beroep: Geen 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 26 

                             Toestand bij vertrek: Verbeterd 

                             Opnameduur in maanden: 16 

                             Diagnose: Paranoia 

               Tweede opname 

Instelling: Guislaininstituut 
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                             Betalend/behoeftig: behoeftig 

Datum van opname: onbekend 

                             Leeftijd bij opname: onbekend 

Leeftijd bij vertrek: onbekend 

                             Toestand bij vertrek: onbekend 

                             Opnameduur in maanden: onbekend 

                             Diagnose: onbekend 

Bevolkingsregister 

               Is nooit verhuisd, is altijd bij het gezin blijven wonen 

               Gestorven in de Guislainstraat 

               Voerde geen beroep uit 

Opmerkingen 

               Ongeschikt verklaard voor burgerdienst/burgerwacht 
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Fiche 11 

  

Voornaam: L. 

Achternaam:  Thienpont 

Geboorte 

Geboortedatum:  31/03/1875 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Geen 

Beroep vader: Fabrieksarbeider 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 17/12/1913 

Leeftijd bij overlijden: 38 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 3 

               Eerste opname 

                             Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 27/01/1902 

                             Leeftijd bij opname: 27 

                             Onderwijsniveau: Primair          

Beroep: Geen 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 27 

                             Toestand bij vertrek: Verbeterd 

                             Opnameduur in maanden: 4 

                             Diagnose: Epilepsie 

               Tweede opname 

Instelling: Guislaininstituut 
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                             Betalend/behoeftig: behoeftig 

Datum van opname: 3/11/1902 

                             Leeftijd bij opname: 27 

Leeftijd bij vertrek: 28 

                             Toestand bij vertrek: Verbeterd 

                             Opnameduur in maanden: 5 

                             Diagnose: Epilepsie 

               Derde opname 

Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: behoeftig 

Datum van opname: onbekend 

                             Leeftijd bij opname : onbekend 

Leeftijd bij vertrek: onbekend 

                             Toestand bij vertrek: onbekend 

                             Opnameduur in maanden: onbekend 

                             Diagnose: onbekend 

Bevolkingsregister 

Was aanvankelijk een bloemist in loondienst, had vervolgens gedurende een bepaalde 

periode geen beroep meer, werd nadien kortstondig een leurder en had tot slot opnieuw 

geen beroep meer 

Woonde aanvankelijk bij het gezin, nadien bij zijn vader, vervolgens bij zijn nonkel en tot 

slot bij zijn neef  

Is verhuisd naar Lokeren tot 1905 

Opmerkingen 

               Heeft strafregister 

               Heeft in de gevangenis gezeten 
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Fiche 12 

  

Voornaam: P. 

Achternaam: Desmet 

Geboorte 

Geboortedatum: 06/06/1874 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Huisvrouw 

Beroep vader: Dagloner 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Datum eerste huwelijk: 30/09/1895 

Leeftijd eerste huwelijk: 21 

Voornaam echtgenoot: 

Achternaam echtgenoot: 

Leeftijd echtgenoot: 

Beroep echtgenoot: Geen 

Handtekening: Nee 

Aantal kinderen: 7 

               Geboortedatums kinderen: 

                Leeftijd bij het krijgen van het eerste kind: 23 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 12/12/1923 

Leeftijd bij overlijden: 49 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 4 

               Eerste opname 

                             Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 25/07/1900 

                             Leeftijd bij opname: 26 
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                             Onderwijsniveau: Primair          

Beroep: Kaarsmaker 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 26 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 2 

                             Diagnose: Manie 

               Tweede opname 

Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 14/04/1902 

                             Leeftijd bij opname: 28 

Leeftijd bij vertrek: 28 

                             Toestand bij vertrek: Onbekend 

                             Opnameduur in maanden: 1  

                             Diagnose: Depressie 

               Derde opname 

Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 03/07/1903 

                             Leeftijd bij opname: 29 

Leeftijd bij vertrek: 30 

                             Toestand bij vertrek: Onbekend 

                             Opnameduur in maanden 

                             Diagnose: Manie 

 Vierde opname  

Instelling: Guislaininstituut 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname:17/04/1905 

                             Leeftijd bij opname: 31 

Leeftijd bij vertrek: 31 

                             Toestand bij vertrek: Onbekend 
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                              Opnameduur in maanden: minder dan 1 maand 

                              Diagnose: Folie 

Bevolkingsregister 

Aanvankelijk was P. een bleker in loondienst, nadien werd hij een dagloner. Vervolgens is 

hij ook een kaarsmaker, stoker en marmerpolijster geweest. Op het moment van zijn 

huwelijk was P. een fabrieksarbeider. 

Verhuist naar Frankrijk (1907-1908) 

Opmerkingen 

               Heeft strafregister 
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Fiche 13 

  

Voornaam: T. 

Achternaam: Davy 

Geboorte 

Geboortedatum: 28/04/1835 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Onbekend 

Beroep vader: Onbekend (overleden bij geboorte) 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Datum eerste huwelijk: 25/07/1856 

Leeftijd eerste huwelijk: 21 

Voornaam echtgenoot: C. 

Achternaam echtgenoot: D. 

Leeftijd echtgenoot: 

Beroep echtgenoot: Conducteur des pontes 

Handtekening: Ja 

Aantal kinderen: 2 

              Geboortedatums kinderen: Zoon (11/09/1859), dochter (19/05/1862) 

               Leeftijd bij het krijgen van het eerste kind: 24 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 02/04/1898 

Leeftijd bij overlijden: 63 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 3 

               Eerste opname 

                             Instelling: Maison de Santé 

                             Betalend/behoeftig: Betalend 

Datum van opname: 10/12/1860 

                             Leeftijd bij opname: 25 
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                             Onderwijsniveau: Elementair  

Beroep: Particulier 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 25 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 8 

                             Diagnose:  Dementie 

               Tweede opname 

Instelling: Maison de Santé 

                             Betalend/behoeftig: Betalend 

Datum van opname: 02/06/1862 

                             Leeftijd bij opname: 27 

Leeftijd bij vertrek: Onbekend 

                             Toestand bij vertrek: Onbekend 

                             Opnameduur in maanden: Onbekend 

                             Diagnose: Dementie 

               Derde opname 

Instelling: Maison de Santé 

                             Betalend/behoeftig: Betalend 

Datum van opname: 02/06/1862 

                             Leeftijd bij opname: 27 

Leeftijd bij vertrek: 30 

                             Toestand bij vertrek: Vertrokken zonder genezing 

                             Opnameduur in maanden: 35 

                             Diagnose: Dementie 

Bevolkingsregister 

               Had meermaals een inwonende dienstmeid (1856-1866, 1881-1890 en 1891-1900) 

Opmerkingen 

               Geen 
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Fiche 14 

  

Voornaam: C. B. 

Achternaam: Ghysbrecht 

Geboorte 

Geboortedatum: 27/07/1831 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Huisvrouw 

Beroep vader: Portier 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 23/07/1910 

Leeftijd bij overlijden: 78 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 2 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 04/06/1860 

                             Leeftijd bij opname: 28 

                             Onderwijsniveau: Onbekend     

Beroep: Strijkster 

                             Geloofsovertuiging: Onbekend 

                             Leeftijd bij vertrek: 28 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 4 

                             Diagnose: Onbekend 

               Tweede opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 
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                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 28/01/1861 

                             Leeftijd bij opname: 29 

Leeftijd bij vertrek: 30 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 15 

                             Diagnose: Onbekend 

Bevolkingsregister 

               Verhuist naar Brussel (1855), nadien terug naar Gent (1856) 

               Gestorven in het gesticht voor oude vrouwen (Sint-Antoniuskaai) 

Opmerkingen 

               Geen 
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Fiche 15 

  

Voornaam: C. 

Achternaam: Van Rassem 

Geboorte 

Geboortedatum: 30/10/1836 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Onbekend 

Beroep vader: Dagloner 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 04/05/1861 

Leeftijd bij overlijden: 24 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 20/02/1861 

                             Leeftijd bij opname: 24 

                             Onderwijsniveau: Onbekend 

Beroep: Huisvrouw 

                             Geloofsovertuiging: Onbekend 

                             Leeftijd bij vertrek: 24 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 2 

                             Diagnose: Onbekend 

Bevolkingsregister 

Opmerkingen 



184 
 

               Geen 
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Fiche 16 

  

Voornaam: Virginie 

Achternaam: Treits 

Geboorte 

Geboortedatum: 30/05/1833 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Huisvrouw 

Beroep vader: Kleermaker 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Datum eerste huwelijk: 08/09/1858 

Leeftijd eerste huwelijk: 25 

Voornaam echtgenoot: L. P. 

Achternaam echtgenoot: Blondeel 

Datum tweede huwelijk: 03/07/1867 

Leeftijd tweede huwelijk: 30 

Voornaam echtgenoot: J. J. 

Achternaam echtgenoot: Van Loo 

Aantal kinderen: 4 

Geboortedatums kinderen: 1e kind (1859), 2e kind (1864), 3de kind (1868) en 4de 

kind (1872), eerste twee kinderen uit eerste huwelijk, laatste twee kinderen uit 

tweede huwelijk 

                Leeftijd bij het krijgen van het eerste kind: 26 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 02/05/1910 

Leeftijd bij overlijden: 76 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 4 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis  

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 
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Datum van opname: 22/07/1861 

                             Leeftijd bij opname: 28 

                             Onderwijsniveau: Onbekend     

Beroep: Onbekend 

                             Geloofsovertuiging: Onbekend 

                             Leeftijd bij vertrek: 28 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 3 

                             Diagnose: Onbekend 

               Tweede opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 20/06/1864 

                             Leeftijd bij opname: 31 

Leeftijd bij vertrek: 31 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 4 

                             Diagnose: Onbekend 

               Derde opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 08/07/1869 

                             Leeftijd bij opname: 36 

Leeftijd bij vertrek: 36 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: Minder dan 1 maand (30 dagen) 

                             Diagnose: Onbekend 

Vierde opname  

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 12/07/1878 

                             Leeftijd bij opname: 45 
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Leeftijd bij vertrek: 46 

                             Toestand bij vertrek: Verbeterd 

                             Opnameduur in maanden: 12 

                             Diagnose: Onbekend 

Bevolkingsregister 

Woonde samen met haar eerste man, na het overlijden ging ze terug bij haar ouders gaan 

wonen. 

Beroep huisvrouw (1857-1866) 

               Geen beroep (1867-1880) 

Opmerkingen 

               Twee kinderen uit het eerste huwelijk en twee kinderen uit het tweede huwelijk 
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Fiche 17 

  

Voornaam: L. 

Achternaam: Ver Eecke 

Geboorte 

Geboortedatum: 21/11/1835 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Naaister 

Beroep vader: Onbekend 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Datum eerste huwelijk: Onbekend 

Leeftijd eerste huwelijk: Onbekend 

Voornaam echtgenoot: N. 

Achternaam echtgenoot: Destandberg 

Beroep echtgenoot: Krantenredacteur 

Handtekening: Onbekend 

Aantal kinderen: 9 

Geboortedatums kinderen: 1e kind (1854), 2de kind (1855), 3de kind (1857), 4de 

kind (1859), 5de kind (1860), 6de kind (1860), 7de kind (1861), 8ste kind (1869), 9de 

kind (1873) 

                 Leeftijd bij het krijgen van het eerste kind: 18 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 19/07/1880 

Leeftijd bij overlijden: 44 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 6 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis  

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 04/11/1861 

                             Leeftijd bij opname: 26 
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                             Onderwijsniveau: Onbekend     

Beroep: Huisvrouw 

                             Geloofsovertuiging: Onbekend 

                             Leeftijd bij vertrek: 28 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 31 

                             Diagnose: Onbekend 

               Tweede opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 01/12/1871 

                             Leeftijd bij opname: 36 

Leeftijd bij vertrek: 36 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 2 

                             Diagnose: Melancholie 

               Derde opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: behoeftig 

Datum van opname: 15/02/1872 

                             Leeftijd bij opname: 36 

Leeftijd bij vertrek: 36 

                             Toestand bij vertrek: Verbeterd 

                             Opnameduur in maanden: 2 

                             Diagnose: Onbekend 

Vierde opname  

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 20/05/1873 

                             Leeftijd bij opname: 37 

Leeftijd bij vertrek: 37 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 
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                             Opnameduur in maanden: 5 

                             Diagnose: Melancholie 

Vijfde opname  

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 13/03/1874 

                             Leeftijd bij opname: 38 

Leeftijd bij vertrek: 39 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 17 

                             Diagnose: Onbekend 

Zesde opname  

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 15/05/1876 

                             Leeftijd bij opname: 40 

Leeftijd bij vertrek: 44 

                             Toestand bij vertrek: Overleden 

                             Opnameduur in maanden: 50 

                             Diagnose: Onbekend 

Bevolkingsregister 

               Beroep huisvrouw (1857 – 1866) 

Komt terug uit Antwerpen (1858) 

               Geen beroep (1867 – 1880) 

Opmerkingen 

               Geen 
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Fiche 18 

  

Voornaam: C. 

Achternaam: Vandeputte 

Geboorte 

Geboortedatum: 01/12/1838 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Winkelier 

Beroep vader: Kleermaker 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd op moment van opname, na verhuis onbekend 

Aantal kinderen: Onbekend 

Overlijden 

Overlijdensdatum: Onbekend 

Leeftijd bij overlijden: Onbekend 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 16/04/1862          

                             Leeftijd bij opname: 23 

                             Onderwijsniveau: Onbekend     

Beroep: Dienstmeid 

                             Geloofsovertuiging: Onbekend 

                             Leeftijd bij vertrek: 23 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 5 

                             Diagnose: Onbekend 

Bevolkingsregister 

               Beroep dienstmeid (1857-1866) 
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Verhuist naar Brugge (1866) 

Opmerkingen 

               Geen 
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Fiche 19 

  

Voornaam: P. 

Achternaam: Van Weesmaele 

Geboorte 

Geboortedatum: 20/05/1835 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Huisvrouw 

Beroep vader: Winkelier 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Datum eerste huwelijk: 30/08/1854 

Leeftijd eerste huwelijk: 19 

Voornaam echtgenoot: J. 

Achternaam echtgenoot: Deneef 

Beroep echtgenoot: Katoenspinner/fabrieksarbeider 

Handtekening: Ja 

Aantal kinderen: 8 

Geboortedatums kinderen: 1e kind (1856), 2de kind (1858), 3de kind (1861), 4de 

kind (1864), 5de kind (1865), 6de kind (1866), 7de kind (1868) en 8ste kind (1869) 

                Leeftijd bij het krijgen van het eerste kind: 21 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 24/07/1878 

Leeftijd bij overlijden: 43 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 01/05/1863 

                             Leeftijd bij opname: 20 
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                             Onderwijsniveau: Onbekend    

Beroep: Huisvrouw 

                             Geloofsovertuiging: Onbekend 

                             Leeftijd bij vertrek: 20 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 2 

                             Diagnose: Onbekend 

Bevolkingsregister 

               Beroep wasser (1865) 

               Geen beroep (1867-1880) 

Opmerkingen 

               Geen 
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Fiche 20 

  

Voornaam: S. 

Achternaam: Vandamme  

Geboorte 

Geboortedatum: 17/05/1838 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Onbekend 

Beroep vader: Hovenier 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Datum eerste huwelijk: 28/11/1868 

Leeftijd eerste huwelijk: 30 

Voornaam echtgenoot: A. 

Achternaam echtgenoot: Van Doorn 

Beroep echtgenoot: Bakker 

Handtekening: Nee 

Aantal kinderen: 5 

Geboortedatums kinderen: 1e kind (1869), 2de kind (1871), 3de kind (1872), 4de 

kind (1874) en 5de kind (1875) 

                Leeftijd bij het krijgen van het eerste kind: 31 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 03/05/1875 

Leeftijd bij overlijden: 37 

Doodsoorzaak: Ontsteking van de baarmoeder en het buikvlies 

Opname 

               Aantal opnames: 3 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 20/12/1863 

                             Leeftijd bij opname: 25 
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                             Onderwijsniveau: Onbekend     

Beroep: Tuinwerkster 

                             Geloofsovertuiging: Onbekend 

                             Leeftijd bij vertrek: 26 

                             Toestand bij vertrek: Verbeterd 

                             Opnameduur in maanden: 6 

                             Diagnose: Onbekend 

               Tweede opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis  

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 27/11/1866 

                             Leeftijd bij opname: 28 

Leeftijd bij vertrek: 28 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 1 

                             Diagnose: Onbekend 

               Derde opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 28/04/1875 

                             Leeftijd bij opname: 37 

Leeftijd bij vertrek: 37 

                             Toestand bij vertrek: Overleden 

                             Opnameduur in maanden: Minder dan 1 maand (5 dagen) 

                             Diagnose: Onbekend 

Bevolkingsregister 

               Beroep huisvrouw 

               Beroep herbergierster 

Opmerkingen 

               Heeft 4 kinderen met haar man en één onwettige zoon (1875) 
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Fiche 21 

  

Voornaam: A. 

Achternaam: Declercq 

Geboorte 

Geboortedatum: 23/08/1877 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Geen 

Beroep vader: Bediende 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Gescheiden 

Datum eerste huwelijk: 26/08/1896 

Leeftijd eerste huwelijk: 19 

Handtekening: Ja 

Aantal kinderen: 0  

Overlijden 

Overlijdensdatum: Onbekend 

Leeftijd bij overlijden: Onbekend 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 01/08/1903 

                             Leeftijd bij opname: 25 

                             Onderwijsniveau: Gemiddeld    

Beroep: Huisvrouw 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 26 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 3 



198 
 

                             Diagnose: Alcoholisme 

Bevolkingsregister 

               Verhuist naar Lille (1894-1898) 

               Verhuist naar Antwerpen (1900) 

               Verhuist naar Oostende (1904) 

Opmerkingen 

               Gescheiden op 08/01/1902 (24 jaar) 
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Fiche 22 

  

Voornaam: A. J. 

Achternaam: Hoste 

Geboorte 

Geboortedatum: 07/10/1873 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Onbekend 

Beroep vader: Fabrieksarbeider 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0  

Overlijden 

Overlijdensdatum: 04/03/1915 

Leeftijd bij overlijden: 41 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 2 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 18/03/1900 

                             Leeftijd bij opname: 26 

                             Onderwijsniveau: Geen               

Beroep: Geen 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 32 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 71 

                             Diagnose: Zwakzinnigheid 

               Tweede opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 
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                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 18/04/1909 

                             Leeftijd bij opname: 35              

Leeftijd bij vertrek: 41 

                             Toestand bij vertrek: Overleden 

                             Opnameduur in maanden: 70 

                             Diagnose: Depressie 

Bevolkingsregister 

               Woonde aanvankelijk bij haar moeder, nadien bij haar zus. 

               Had aanvankelijk geen beroep, werd nadien vlasbewerkster. 

Opmerkingen 

               Geen 

  

  



201 
 

Fiche 23 

  

Voornaam: F. 

Achternaam: Verniers 

Geboorte 

Geboortedatum: 07/01/1880 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Kleermaakster 

Beroep vader: Sigarenmaker 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0  

Overlijden 

Overlijdensdatum: 02/07/1909 

Leeftijd bij overlijden: 29 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 14/09/1903 

                             Leeftijd bij opname: 23 

                             Onderwijsniveau: Primair          

Beroep: Naaister 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 24 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 7 

                             Diagnose: Melancholie 

Bevolkingsregister 

Woonde samen met haar moeder 
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Beroep kleermaker 

Opmerkingen 

               Geen 
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Fiche 24 

  

Voornaam: H. 

Achternaam: Vandam 

Geboorte 

Geboortedatum: 20/09/1882 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Geen 

Beroep vader: Dagloner 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Datum eerste huwelijk: 07/10/1908 

Leeftijd eerste huwelijk: 26 

Datum tweede huwelijk: 28/11/1917 

Leeftijd tweede huwelijk:  

Aantal kinderen: Onbekend  

Overlijden 

Overlijdensdatum: Onbekend 

Leeftijd bij overlijden: Onbekend 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 22/02/1902 

                             Leeftijd bij opname: 20 

                             Onderwijsniveau: Primair          

Beroep: Fabrieksarbeidster 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 20 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 
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                             Opnameduur in maanden: 1 

                             Diagnose: Manie 

Bevolkingsregister 

Opmerkingen 

               Geen 
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Fiche 25 

  

Voornaam: J. 

Achternaam: Rasquin  

Geboorte 

Geboortedatum: 09/06/1873 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Geen 

Beroep vader: Blikslager 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd op moment van opname, na verhuis onbekend 

Aantal kinderen: Onbekend  

Overlijden 

Overlijdensdatum: Onbekend 

Leeftijd bij overlijden: Onbekend 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 06/09/1900 

                             Leeftijd bij opname: 27 

                             Onderwijsniveau: Geen               

Beroep: Geen 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                              Leeftijd bij vertrek: 31 

                             Toestand bij vertrek: Verbeterd 

                             Opnameduur in maanden: 46 

                             Diagnose: Epilepsie 

Bevolkingsregister 

               Beroep dienstmeid 



206 
 

Opmerkingen 

Geen 
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Fiche 26 

  

Voornaam: J. 

Achternaam: De Vogelaere  

Geboorte 

Geboortedatum: 07/02/1875 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Geen 

Beroep vader: Kopergieter 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Datum eerste huwelijk: Onbekend 

Leeftijd eerste huwelijk: Onbekend  

Voornaam echtgenoot: E. 

Achternaam echtgenoot: 

Leeftijd echtgenoot: 

Beroep echtgenoot:  

Handtekening:  

Datum tweede huwelijk: 17/02/1904 

Leeftijd tweede huwelijk:  

Voornaam echtgenoot: M. 

Achternaam echtgenoot: 

Leeftijd echtgenoot: 

Beroep echtgenoot: 

Handtekening: 

Aantal kinderen: 1 

                 Geboortedatums kinderen: 1906 

                 Leeftijd bij het krijgen van het eerste kind: 31 

Overlijden 

Overlijdensdatum: 08/03/1912 

Leeftijd bij overlijden: 35 

Doodsoorzaak: Onbekend 
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Opname 

               Aantal opnames: 5 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 26/05/1901 

                             Leeftijd bij opname: 26 

                             Onderwijsniveau: Geen               

Beroep: Dienstmeid 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 26 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 8 

                             Diagnose: Delire  

               Tweede opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 21/06/1902 

                             Leeftijd bij opname: 27 

Leeftijd bij vertrek: 28 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 15 

                             Diagnose: Melancholie 

               Derde opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 03/01/1905 

                             Leeftijd bij opname: 29 

Leeftijd bij vertrek: 30 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 4 

                             Diagnose: Melancholie 
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Vierde opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 12/10/1906 

                             Leeftijd bij opname: 31 

Leeftijd bij vertrek: 32 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 4 

                             Diagnose: Mentaal verward 

Vijfde opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 07/06/1908 

                             Leeftijd bij opname: 33 

Leeftijd bij vertrek: 37 

                             Toestand bij vertrek: Overleden 

                             Opnameduur in maanden: 45 

                             Diagnose: Folie 

Bevolkingsregister 

               Beroep dienstmeid 

               Woonde bij haar moeder 

Opmerkingen 

               Eerste echtgenoot in 1902 overleden 
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Fiche 27 

  

Voornaam: L. C. J. 

Achternaam: De Moor 

Geboorte 

Geboortedatum: 21/08/1876 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Geen 

Beroep vader: Kolenhandelaar 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0  

Overlijden 

Overlijdensdatum: 22/10/1907 

Leeftijd bij overlijden: 31 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 21/11/1900 

                             Leeftijd bij opname: 24 

                             Onderwijsniveau: Primair          

Beroep: Naaister 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 24 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 3 

                             Diagnose: Melancholie 
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Bevolkingsregister 

Woonde aanvankelijk bij haar familie, ging nadien gaan intrekken bij haar moeder en na 

haar overlijden woonde ze alleen 

               Voerde aanvankelijk geen beroep uit, werd vervolgens kleermaakster 

Opmerkingen 

               Geen 
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Fiche 28 

  

Voornaam: M. 

Achternaam: Reynvoet 

Geboorte 

Geboortedatum: 08/03/1882 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Geen 

Beroep vader: Goudsmid 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd bij eerste opname, na verhuis onbekend 

Aantal kinderen: Onbekend 

Overlijden 

Overlijdensdatum: Onbekend 

Leeftijd bij overlijden: Onbekend 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 28/04/1902 

                             Leeftijd bij opname: 20 

                             Onderwijsniveau: Primair          

Beroep: Onbekend 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 29 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 101 

                             Diagnose: Paranoia 

Bevolkingsregister 

               Voerde aanvankelijk geen beroep uit, werd nadien kleermaakster 
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               Woonde aanvankelijk bij haar familie, ging nadien bij haar broer gaan wonen 

Opmerkingen 

               Geen 
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Fiche 29 

  

Voornaam: M. 

Achternaam: Smaele 

Geboorte 

Geboortedatum: 09/12/1873 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Onbekend 

Beroep vader: Beeldhouwer 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Aantal kinderen: 0  

Overlijden 

Overlijdensdatum: 14/07/1958 

Leeftijd bij overlijden: 80 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 1 

               Eerste opname 

                             Instelling: Maison de Santé 

                             Betalend/behoeftig: Betalend 

Datum van opname: 24/11/1904 

                             Leeftijd bij opname: 29 

                             Onderwijsniveau: Gemiddeld    

Beroep: Huisvrouw 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 30 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 1 

                             Diagnose: Paranoia 
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Bevolkingsregister 

Voerde aanvankelijk geen beroep uit, werd nadien dienstvrouw en voerde daarna terug 

geen beroep meer uit 

               Woonde bij haar vader 

Opmerkingen 

               Krijgt ouderdomspensioen 
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Fiche 30 

  

Voornaam: M. F. 

Achternaam: Sellier 

Geboorte 

Geboortedatum: 02/12/1871 

Geboorteplaats: Gent  

Beroep moeder: Onbekend 

Beroep vader: Fabrieksarbeider 

Huwelijk en fertiliteit 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Datum eerste huwelijk: 23/01/1904 

Leeftijd eerste huwelijk: 32 

Voornaam echtgenoot: 

Achternaam echtgenoot: 

Leeftijd echtgenoot: 

Beroep echtgenoot: Molenaar 

Handtekening: Ja 

Aantal kinderen: 3 

                Geboortedatums kinderen: 1907, van andere kinderen onbekend 

                Leeftijd bij het krijgen van het eerste kind: 33 

Overlijden 

Overlijdensdatum: Onbekend 

Leeftijd bij overlijden: Onbekend 

Doodsoorzaak: Onbekend 

Opname 

               Aantal opnames: 2 

               Eerste opname 

                             Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 24/10/1901 

                             Leeftijd bij opname: 29 
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                             Onderwijsniveau: Primair          

Beroep: Naaister 

                             Geloofsovertuiging: Katholiek 

                             Leeftijd bij vertrek: 30 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 2 

                             Diagnose: Melancholie 

               Tweede opname 

Instelling: Sint-Jozefshuis 

                             Betalend/behoeftig: Behoeftig 

Datum van opname: 04/07/1905 

                             Leeftijd bij opname: 33 

Leeftijd bij vertrek: 33 

                             Toestand bij vertrek: Genezen 

                             Opnameduur in maanden: 1 

                             Diagnose: Zelfmoordneiging 

Bevolkingsregister 

               Aanvankelijk was ze naaister, nadien werd ze kruidenierster 

Opmerkingen 

               Geen 
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