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Eeuwig hetzelfde 

Herhaling is nodig, maar herhaling is ook saai. Herhaling 

kan beklemmend, maar ook bevrijdend zijn. Doorgaans zijn 

deze rituelen van elke dag vaag en ongeregistreerd, maar in 

een klooster ligt alles vast in de regel. De vaste patronen 

worden op die manier heel zichtbaar.  

De diverse collecties die het Erfgoedhuis Zusters van Liefde 

herbergt, zijn een weerslag van het leven en de activiteiten 

van de zusters. Ook hier zien we terugkerende rituelen,  

objecten en beelden die zich steeds herhalen. Dit wordt in 

verschillende installaties tot uiting gebracht. 

Vorig jaar werd het archief van het psychiatrisch centrum 

Caritas uit Melle (en zijn voorgangers in Gent) overgedra-

gen aan het Erfgoedhuis. Om deze overdracht in de kijker 

te stellen focust een deel van de tentoonstelling hierop.  

In een psychiatrische instelling zijn, net zoals in het kloos-

ter, veel vaste regels om het functioneren ervan mogelijk te 

maken. Individueel wordt eveneens teruggegrepen naar 

vaste handelingen. Persoonlijk bidden, het getijdegebed, 

het rozenhoedje enz. zijn rituelen die steeds terugkomen in 

het leven van een kloosterlinge. Ook de psychiatrische pati-

ënten hebben hun rituelen om het leven aan te kunnen, 

met bijvoorbeeld het duizendvoudig kopiëren van een brief 

of door steeds dezelfde tekeningen te maken.  

We leggen de levens van de patiënten en van de zusters 

naast elkaar. We oordelen niet, maar kijken. 
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1808 - De Zusters van Liefde beginnen de  
psychiatrische zorg in België 

Vóór de 19de eeuw was de psychiatrische behandeling van 

geesteszieken in de Westerse wereld onbestaande. Vanaf 

1800 komt hierin verandering met de “morele behande-

ling” vanuit Engeland en Frankrijk. De morele behande-

ling gaat ervan uit dat geesteszieke mensen te behandelen 

zijn door hen in goede leefomstandigheden een geregeld 

leefpatroon aan te bieden.  

Petrus Triest is op dat 

ogenblik actief in het 

bestuur van de wel-

zijnszorg van de stad 

Gent. In die functie 

wordt hij geconfron-

teerd met de inhuma-

ne wijze waarop 

krankzinnigen toen 

verzorgd werden. Van-

af 1808 krijgt hij de 

verantwoordelijkheid 

over het vrouwenhos-

pice en begint er, sa-

men met de zusters, 

voor het eerst in België 

Het leven in het klooster  

en de instelling  
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een vorm van geïnstitutionaliseerde behandeling van gees-

teszieken in het Sint-Jozefshuis. De zusters passen er van 

bij het begin, zonder opleiding, de morele behandeling toe.  

Voor de wetenschappelijke uitbouw van de krankzinnigen-

zorg verkrijgt Triest in 1829 de  benoeming van de jonge 

dokter Joseph Guislain als hoofdgeneesheer. 

 

De "krankzinnigenwet" van 1850 

De wet van 1850 zal de geschiedenis ingaan als de 

‘krankzinnigenwet’. Deze blijft nagenoeg onveranderd tot 

1990. Deze wet draagt duidelijk de handtekening van  

dr. Guislain die zijn eigen inzichten als basis gebruikt. 

De werking van het Sint-Jozefhuis en het Maison de Santé 

voor betalende dames, staan - samen met de instellingen 

van de Broeders in Gent -  model voor de aanpak die men 

bij wet gaat doordrukken.  

Om de wet kracht bij te zetten wordt een inspectiecommis-

sie opgericht. De commissie brengt ongenadig verslag uit 

over de vele mistoestanden in de Belgische instellingen, en 

brengt zo op korte termijn een ‘psychiatrische revolutie’ in 

België tot stand. 



6 

 

De geneeskundige dienst en de hoofdgeneesheer 

Het bestuur van de krankzinnigengestichten bestond uit 

de geneeskundige en de "huysselyke"  dienst.  

Aan het hoofd van de geneeskundige dienst staat de op-

pergeneesheer die een zeer ruime bevoegdheid heeft in de 

instelling. Hij bepaalt de behandeling, aanpak, opvolging 

en verzorging van de geesteszieken en heeft tevens in-

spraak in de infrastructurele voorzieningen en het bouw-

concept.  

Hij "bezichtigt" de krankzinnigen dagelijks en houdt het 

verloop van hun ziekte bij in het medisch register. Hij be-

paalt de levensregel, eetregel, kleding en slaping. Ook de 

beslissing over "tuchtigende straffen", wandelingen, brief-

wisseling, bezoek, uitgang en genezing vallen onder zijn 

verantwoordelijkheid.  

Ten slotte heeft hij de taak 

een aantal  registers 

(opname, ontslag en overlij-

den), alle handschriften van 

de patiënten en verslagen 

van lijkonderzoeken bij te 

houden.   

Dr. Joseph Guislain 

Hoofdgeneesheer  (1829 - 1860) 
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De huysselyke dienst  

De bestuurster, die aan het hoofd van de huiselijke dienst 

stond, is in de 19de eeuw de overste van het klooster. On-

der haar verantwoordelijkheid valt de administratie en het 

financieel beleid.  

Er waren verschillende diensten die onder haar gezag vie-

len: Kerkelyke dienst, Dienst van de Ekonom, Dienst der Be-

waekzaemheid, Dienst der Baden en Stortbaden (Douches), 

Dienst der Keuken, Dienst der Eetzalen, Dienst der Linnen-

kamer, Dienst van het Waschhuis, Dienst der Werkzaemhe-

den, Dienst der Scholen, Dienst der Oppassters, Dienst der 

Voordeur, Dienst der Bevelgelastigden (boodschappers). 

Dit geeft de indruk van een enorm personeelsbestand, 

maar verschillende diensten worden door eenzelfde per-

soon waargenomen. Ook mogen de zusters ‘hulpbedienden’ 

rekruteren  onder de (beterende) zieken.  



8 

 

Een dag in het Sint-Jozefshuis voor krankzinnige 
vrouwen 

6 uur: opstaan.  

Op de slaapzalen en -kamers staan wastafels en handdoe-

ken waar de patiënten het ochtendtoilet doen, onder het 

toeziend oog van de "eerste surveillante". Deze controleert 

ook of de kledij in orde is en of de bedden goed opge-

maakt zijn.  

7 uur: ontbijt.  

Na het ontbijt doet de surveillante een voorbereidende 

ronde bij alle patiënten, vooraleer de dokter in de loop van 

de voormiddag zijn dagelijkse visite doet. Hij bepaalt wie 

kan werken en wie welke therapie moet krijgen. Degenen 

die in staat worden geacht te werken, gaan vervolgens 

naar de handwerkateliers. De anderen blijven in de ge-

meenschappelijke ruimtes of krijgen therapie, zoals de 

badbehandeling.  

11 uur: middagmaal.  

Nadien gaat men of terug naar het werk of naar de thera-

pie. Er zijn ook nog een reeks andere activiteiten voor ie-

dereen die ze kan bijwonen, zoals leesvergaderingen en 

muzieklessen. Ook is er een dagelijkse mis. 

18 uur: avondmaal 

20.30 u: bedtijd.  

De eerste surveillante doet alle deuren op slot en op iede-

re slaapzaal is er steeds bewaking aanwezig.  
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Eten en drinken in het krankzinnigengesticht - 
eind 19de eeuw 

De artikels uit het reglement over de voeding zijn uitge-

breid. De maaltijden zijn rijkelijker en gevarieerder dan het 

doorsnee 19de-eeuwse menu buiten de instelling. Er wordt 

boter, kaas, eieren, vlees, vis, soep, groenten, sla en fruit 

geserveerd. 's Middags wordt er doorgaans brood bij de 

maaltijd gegeten en geen aardappelen. 's Avonds staan die 

wel vaker op het menu. "De Heilig- en Feestdagen zal de 

Maaltyd mogen bestaen in Rystpap, Hespe en andere betere 

spyzen."  

Bij het ontbijt wordt thee en koffie gedronken, voor de rest 

van de tijd drinkt men bier. "Wyn en geestryke dranken mo-

gen aen de lyders niet gegeven worden, ten zy op het voor-

schrift der Geneesheren."  

Kort voor de maaltijd weerklinkt de eerste bel, waarbij alle 

vrouwen zich in een dubbele rij stellen. Bij het tweede bel-

signaal begeeft men zich processiegewijs naar de gezamen-

lijke refter. Na een kort gebed wordt er in stilzwijgendheid 

gegeten. Enkel degenen die om gezondheidsredenen iets 

bijzonders krijgen, eten apart.  

Elke zieke heeft een lepel en een vork, behalve sommigen 

die men niet kan vertrouwen. De helpers in de eetzaal ver-

zamelen en tellen na iedere maaltijd de lepels en vorken, 

om zeker te zijn dat er geen verdwenen zijn.   
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Hoe waren de patiënten gekleed?  

De morele behandeling houdt ook in dat het comfort van 

de patiënten goed is, o.m. op het vlak van kleding. Bij het 

binnenkomen worden de eigen kleren van de zieke vervan-

gen door het "gestichtsuniform". De stof en de modellen wa-

ren goedgekeurd door het bestuur. Blauwe stoffen krijgen 

de voorkeur. De welstellende patiënten kunnen wel hun 

eigen kleren dragen, omdat deze "welvoegelyk gevonden 

wierde".  

In de zomer zijn het kleed en de rok van katoen. In de win-

ter zijn het kleed en de rok van grof laken (wol), met daar-

bij een onderrok en een wollen hemdrok. Daarnaast krijgen 

de patiënten een muts, een halsdoek, kousen en schoenen 

en een zakdoek. 

"De oude kleederen zullen gegeven worden aen de krankzin-

nigen die hunne kleederen bemorsen en aen stukken scheu-

ren." 
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Een dag in het klooster 

Uit de regel van de zusters uit de 19de eeuw komt een 

streng leven naar voor. Een leven van bidden en werken, 

geritmeerd door de getijdengebeden (metten, lauden, prie-

men enz.) 

De invulling van een gewone werkdag : 

Op het eerste zicht lijkt de-

ze dagindeling niet zo 

zwaar, maar in de praktijk 

was er meer.  

De zusters doen halve 

nachtdiensten zonder extra 

rust, nachtelijke aanbid-

ding, bewaking op de slaap-

zalen van de leerlingen, ex-

tra werkjes (vooral voor de 

novicen en de jongere zusters) zoals afwassen, poetsen e.a. 

huishoudelijk werk in de vrije momenten.  

Vergeleken met de situatie van een arbeidersvrouw in de 

19de eeuw hebben de zusters het beter. Het is weliswaar 

een hard en sober leven, maar de zusters hebben be-

staanszekerheid en betere materiële omstandigheden. Van-

af 1830 rekruteren de Zusters van Liefde sterk onder de 

burgerij. Het doorsnee bestaan van een vrouw uit die krin-

gen is heel wat lichter dan dat van de zusters. Vele meisjes 

kiezen dus bewust voor een zwaarder en veeleisender be-

staan.  
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"Zy zullen gekleed zyn met …" 

In 1805 wordt het witte habijt met zwart schapulier en 

sluier ingevoerd, geïnspireerd op de kledij van de cisterci-

ënzers. Dit kostuum blijft quasi ongewijzigd tot 1968, toen 

er werd overgestapt op burgerkledij.  

Het witte wollen habijt 

wordt enkel op zon- en 

feestdagen gedragen. Tij-

dens de week dragen de 

zusters een kort wit jak 

en een zwarte wollen rok, 

met daarover de zwarte 

schapulier. Voor het ech-

te vuile werk doen de 

zusters een blauwe 

schort aan, blauwe 

mouwtjes en klompen. In 

de kapel draagt iedereen 

een witte keuvel of koor-

mantel boven de kleren. 

Deze wordt bewaard 

dicht bij de kapel.  

De ‘kleermeestersse’ 

heeft de leiding over de zusters die de kleren maken. Zij 

houdt ook de voorraad bij, verstelt en past de kleren aan, 

tekent alle stukken met een nummer (toegekend aan iedere 

zuster), geeft propere of nieuwe kledingstukken aan de 

zusters, organiseert de grote was, verwijdert tussenin plek-

ken uit de habijten en keuvels etc… 
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"Van den maaltyd en de refter" 

In de regel staan bladzijden vol over de maaltijden, de tafel-

bediening en -aankleding, de refter, enz. De zusters worden 

aangeraden om  deze regels zeer nauwgezet onderhouden, 

want: "De maeltyd is eene van die oeffeningen in de welke 

den duyvel de meeste en gevaerlykste strikken legt…" 

We vinden heel wat regels terug, die zeer dicht bij die van 

de instellingen liggen. In het algemeen is het regime van de 

zusters strenger dan dat van de bewoners: 

"Art. 68. Daer zal op de gemeyne noen-maelen maer twee 

portiën gegeven worden (soup of salade zyn voor gene porti-

ën aenzien), op byzondere dagen zal er noyt meer als dry 

portiën gegeven worden. 

 



14 

 

Art. 69. 'S avonds zal geen vleesch gegeven worden, maer 

alleenelyk eene warme portie en eenige fruyten voor des-

sert." 

De restricties zijn erg streng: tijdens de vastendagen eet 

men zelden vlees, het ontbijt wordt overgeslagen, de 

avondmalen bestaan uit droog brood en bier.  

De patiënten krijgen een verbod op het drinken van wijn 

en sterke dranken, tenzij met toelating van de dokter. 

We zien dit verbod terugkeren in het klooster, maar 

daarenboven wordt ook nog een verbod op koffie inge-

steld.  

De tafeldekking in het klooster toont veel gelijkenissen 

met die van de behoeftige patiënten: er is aardewerk en 

tin, geen tafelkleed en zeker nooit porselein! Ook het 

naar de refter gaan gebeurt hier in een rij.  

Het is ook verboden om alleen te eten en men onder-

houdt nauwkeurig de stilzwijgendheid tijdens de maal-

tijd. In het klooster wordt ondertussen wel stichtende 

lectuur voorgelezen.  

 

"Den Dienst der Werkende Lydsters" 

Arbeid neemt binnen de principes van de ‘morele behan-

deling’ een belangrijke plaats in. Voor de vrouwelijke pa-

tiënten is dit in hoofdzaak ambachtelijk handwerk, zoals 

breien, naaien, borduren en kantklossen. 
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In een zakboekje wordt per werkende patiënte genoteerd 

hoeveel uren ze gewerkt had, wat ze vervaardigd had en de 

vergoeding die ervoor gegeven was. Degenen die winstge-

vende activiteiten hebben, zoals het kantwerk, krijgen een 

derde van de waarde van de door hen gemaakte werken. De 

rest van het geld wordt gebruikt voor aankoop van grond-

stoffen en werkmateriaal.  

De zusters mogen nooit uit het oog verliezen dat het werk 

is ingesteld voor het welzijn van de krankzinnigen en niet 

om winst te maken. De "Hoofdbediende van de Werkende 

Lydsters" moet ervoor zorgen dat de gezondheid van de zie-

ken niet in gevaar komt door te hard te werken en ook 

voorzien in voldoende ontspanning.  
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Ontspanning 

Een goede ontspanning wordt gezien als zeer nuttig en 

een noodzaak voor de genezing. Er zijn mogelijkheden om 

te musiceren en een uitgebreide bibliotheek staat er be-

schikking.  

De zieken mogen ook wandelingen maken, zelfs individue-

le uitstappen naar de stad (al dan niet begeleid). Vaak 

gaat men in groep weg, bijvoorbeeld om naar een proces-

sie of het opstijgen van luchtballonnen te kijken of naar 

de kermis.  

Er worden concerten georganiseerd en "vermakelijke to-

neelstukjes". De magische lantaarn en de kijkkast kent 

bijvoorbeeld veel bijval. Ook 's avonds zijn er feestelijkhe-

den: t.g.v. Sinterklaas en Sint-Maarten, carnaval… De pa-

tiënten trekken dan hun mooiste kleren aan en krijgen 

allerlei lekkers. Ook snuiftabak werd veel gebruikt. In 

1862 is er een verbruik van 375 kilo! 

Voor de kinderen zijn er spelen beschikbaar, zoals bikke-

len, domino, kaarten en ganzenborden en vanaf 1874 mo-

gen ze zelfs touwtjespringen!  
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Maison de Santé - 1842 

Een belangrijke uitbreiding in Gent is de oprichting van het 

‘Maison de Santé’ voor betalende zieken, in 1842. Onder al-

gemene overste Benoit De Decker, opvolger van Triest, wor-

den de plannen uitgewerkt door dr. Guislain en van bij de 

start is er plaats voor 30 vrouwen. Heel wat vermogende pa-

tiënten, uit binnen- en buitenland, worden er opgenomen.  

Het huis bevindt zich naast het bestaande Sint-Jozefshuis 

voor krankzinnige vrouwen. Na de oprichting van het 

"Maison de Santé" worden de patiëntes van hogere en lagere 

sociale klasse gescheiden. Het huis, de aankleding, het loge-

ment en de voeding zijn aangepast aan de rijkere klasse die 

de patiëntengroep vormt.  
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Sociale verschillen in de instelling 

Op de prospectus, met de tarieven die de patiëntes moe-

ten betalen en die dateert van vóór 1842, komen vier 

klassen voor.  

De dames van de eerste klas krijgen voor het jaarlijkse 

kostgeld van 1096,82 frank een gemeubelde kamer met 

schouw. Dit is een zeer aanzienlijk bedrag. De tweede 

klas krijgt ook een eigen kamer, maar dan zonder 

schouw. Deze twee groepen eten samen en krijgen een 

"beter" menu . 

De zieken van derde klas delen een kamer met twee en de 

patiëntes van vierde klas slapen samen op een slaapzaal. 

Deze twee groepen eten ook samen.  

Het honorarium van de dokter is inbegrepen, maar de 

medicatie, extra wijn of koffie niet. Ook de was van het 

linnen is extra te betalen of wordt door de familie gedaan.  

Deze tarieven gelden NIET voor de armlastige krankzinni-

gen, die onderhouden worden door de arm- of gemeente-

besturen. De kostprijs van hun verblijf wordt bepaald 

door de overheid.  
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Eeuwig hetzelfde 

De vertroosting van een ritueel is iets zeer herkenbaar.  

Het vertrouwde, herhalende karakter van de handeling 

geeft rust. De vorm ligt vast, de geest wordt vrijer.  

In het klooster worden 

zeer vaak rituele hande-

lingen gesteld. Er zijn 

grote rituelen die belang-

rijke momenten begelei-

den, zoals de kleding en 

de professie. Maar het 

zijn de kleine, herhalende 

rituelen die hier de aan-

dacht trokken: het recite-

ren van de litanie van O.L. Vrouw, het lezen in het brevier, 

het gebruik van de discipline, het bidden van een rozen-

hoedje … Op zo'n momenten ontstaat een bijna trance-

achtige toestand die rust brengt en het hoofd leeg maakt.  

In de psychiatrische instelling grijpen mensen ook vaak 

naar herhaling en creëren hun eigen rituelen. Ze zijn ook 

op zoek naar rust en naar betekenis. Duizenden malen 

wordt dezelfde brief geschreven en eenzelfde envelop gete-

kend, duizenden gelijkaardige figuren worden geschilderd 

en getekend, duizenden woorden aan elkaar geregen tot 

een boek vol AMEN.  

Rituelen in het klooster  

en de instelling  
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Brievenschrijfster Suzanne 

Suzanne is veertig wanneer ze in 

1945 wordt opgenomen in PC Cari-

tas. Ze verblijft er 55 jaar tot haar 

overlijden in 2000. Al die jaren wor-

den beheerst door een cursus 

‘Hygiène Familiale’ die Suzanne in 

1935 volgde bij het Rode Kruis.  

Minutieus schrijft ze dagelijks brieven namens het Rode 

Kruis naar verschillende instanties, burgemeesters, advo-

caten, apothekers, … De adressen zoekt ze op in kranten, 

tijdschriften en het telefoonboek. 

In haar medisch dossier schrijft hoofdgeneesheer Paul 

Verstraeten: "…ze wil aan de overheden schrijven om in 

dienst te treden bij het Rode Kruis of de Brandweer, vooral 

verlangt ze een uniform te dragen!" 

Eens afgewerkt, steekt Suzanne haar brief in een omslag 

en legt ze deze in een kast. Wanneer een stapeltje van een 

20-tal brieven klaar is, verpakt ze deze in roze krantenpa-

pier. De verpleegkundigen 

van de toenmalige afde-

ling Observatie nemen de 

brievenpakjes mee en be-

waren ze op de zolder van 

Caritas. 

Geen enkele brief wordt 

ooit verstuurd.  
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Discipline op vrijdag 

De discipline werd gebruikt voor de zelfkastijding. Iedere vrij-

dag trokken de zusters zich terug in hun chambrette op de 

slaapzaal en tijdens het zingen van een miserere sloegen ze 

met de discipline op hun ontblote rug. 

De regel voegde toe: "Ze zullen geen andere lichamelijke peni-

tentiën doen zonder de toelating van hun biechtvader en hun 

Overste. Men zal hierin acht geven op de gezondheid en den 

leeftijd der Zusters. Elke voor de gezondheid schadelijke peni-

tentie moet verboden worden." 

Ieder zijn paternoster! 

Iedere zuster had een paternoster aan de linkerkant van haar 

ceintuur hangen. De regel bepaalde dat de zusters elke dag 

voor het middagmaal gezamenlijk een rozenhoedje baden. Dit 

is driemaal de paternoster met extra gebeden bij. 

Als er te weinig tijd was (en dat was meestal zo) werd deze 

regel aangepast en werd er slechts één paternoster gebeden. 

Ook op andere momenten, zoals de inbezitname van een 

nieuw klooster, bij overlijdens was een rozenhoedje voorzien. 

 

Marie-Josée Vande Veegaete 

Biografie 
Marie-Josée Vande Veegaete wordt gebo-

ren in een kunstenaarsfamilie in het 

Gentse in 1917. Zwak van gestel, heeft ze 

toch een zeer eigenzinnig karakter. Op 

haar veertiende blijft ze thuis van school. 

Vanaf dan is ze dagelijks in de weer met 

tekenen. Een gewoonte die ze voor de rest 

van haar leven zou behouden. Van haar 
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vader Julien, die een zeer talentrijk maar enigszins mis-

kende artist was, neemt ze de tekenstijl over.  

Ook muziek speelt een grote rol in haar leven. Haar moe-

der was zangeres en vader speelde vaak piano. Deze mu-

zikaliteit sluipt ook de tekeningen van Marie-Josée bin-

nen.  

Als ze 24 jaar oud is, overlijdt haar moeder. Aanvankelijk 

speelt  Marie-Josée een publieke rol: ze stelt samen met 

haar vader Julien haar werken tentoon. Het thema was 

toen al: kinderen en de moeder-kind relatie. Het noodlot 

slaat echter toe en na een traumatische overval op de 

trein, sluit Marie-Josée zich op in zichzelf en de ziekte-

symptomen nemen gestaag toe.  

Uiteindelijk wordt ze opgenomen in een psychiatrisch zie-

kenhuis en gecolloceerd. Vervolgens komt ze in 1956 in 

Caritas te Melle terecht, waar ze therapeuten treft die 

openstaan voor haar werkwijze en stijl en Marie-Josée 

kan haar eigen gang gaan, zonder therapeutisch keurslijf. 

In 2005 overlijdt Marie-Josée te Melle. Haar grote artistie-

ke collectie blijft er bewaard en gewaardeerd.  

Tekeningen 

In Caritas leert ze Ali-

ce kennen, waar ze 

een hechte vriend-

schap mee opbouwt. 

Samen werken ze da-

gelijks in de ateliers 

voor vrije expressie. 

Als Alice, omwille van 
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haar hoge leeftijd, stopt met tekenen, staakt ook Marie-

Josée haar bezoeken aan het atelier. Ze wil voor haar 

vriendin zorgen en haar gezelschap houden.  

Toch blijft ze tekenen en schetsen. Op notaboekjes, op ge-

vonden stukjes papier, op de vrije ruimtes in tijdschriften. 

Van 's morgens tot 's avonds blijft ze onverstoorbaar bezig.  

Het thema moeder en kind blijft ze trouw. Ook zien we 

idyllische koppeltjes, vaak met androgyne trekken. De stijl 

ontwikkelt zich op zeer persoonlijk wijze: gestileerde, ele-

gante, verfijnde figuren worden heel kleurrijk op papier ge-

zet. (Behalve groen, dat 'vergif' was). Op deze wijze visuali-

seert zij wat ze zelf al haar hele leven mist.  

Binnen de art brut en outsider art wordt ze zeer gewaar-

deerd en tentoongesteld.   

 

Het rozenhoedje en de Litanie van O. L. Vrouw 

In het klooster waren er heel wat momenten waarop de 

zusters een gemeenschappelijk gebed zegden: de officies 

(metten, lauden, vespers, completen…), morgen-, avond-, 

en tafelgebeden, het rozenhoedje, het Angelus driemaal per 

dag…  

"Op Zon- en feestdagen, wordt, in den morgen, de Litanie 

van Onze-Lieve-Vrouw gezongen."  (Regel, 1929) Deze lita-

nie, die een hele reeks aanroepingen tot Maria bevat, werd 

in 1601 door de paus vastgelegd.  

Ook buiten het klooster werd de Litanie vaak gebeden. Dit 

immateriële erfgoed werd in een geluidsopname geregi-

streerd. 
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Helena en haar ‘Amen’ op het behang  

Helena neemt een aparte plaats in. Ze heeft een verstan-

delijke beperking en komt op 21-jarige leeftijd naar PC 

Caritas vanuit de instelling te Lokeren. In de jaren 80 

werkt ze mee in het druk- en glasatelier en gaat voor haar 

een nieuwe wereld open. Vanaf dan begint ze op haar ka-

mer ’s avonds ganse schriften vol te pennen met voor 

haar betekenisvolle woorden. 

Wat steeds terugkomt is de verbastering van haar naam, 

het woordje ‘wei’ en één van de schriften schrijft ze vol 

met ‘amen’. 
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Het verhaal van Dymphna is een verhaal van vlucht. 

Vlucht voor gepleegde feiten, vlucht voor incest, vlucht voor 

het verleden dat je achtervolgt en je niet echt laat ontsnap-

pen.  

Een vrouw die in aan-

raking kwam met in-

cest getuigt in de ka-

pel. Op haar manier: 

met tekeningen.  

Een reeks verhalen 

van vrouwen werd 

gebundeld in het ver-

haal van ‘Lisa’, als 

een hedendaagse 

Dymphna.  

Deze getuigenissen 

worden in een brede-

re context geplaatst, 

die verwijst naar het 

lijden. De veertien 

staties van de kruis-

weg vormen de set-

ting van de Dymphna 

verhalen van deze 

tijd.  

Kapel van de 

Heilige Dymphna 
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Het leven van de H. Dymphna 

Dymphna was de dochter van een koning uit Ierland. Na 

het overlijden van zijn echtgenote, wil hij Dymphna als 

vrouw. Dymphna schrok enorm van de voorgestelde 

bloedschande en weigerde. Toen haar vader bleef aan-

dringen vluchtte ze overzee, op raad van haar biechtva-

der, en ging aan land in Antwerpen. In de streek stichtte 

ze met de priester Gerebernus een kloostertje. 

Toen de koning besefte dat zijn dochter gevlucht was, 

achtervolgde hij haar. Wederom dwong hij Dymphna om 

met hem te trouwen en haar biechtvader om het huwelijk 

te sluiten. Maar hun antwoord was een duidelijk neen. 

Hierop ontstak haar vader in razernij, onthoofdde zelf zijn 

dochter en laat Gerebernus door zijn dienaren onthoofd-

den. 

Na de moord bleef haar lichaam op het veld liggen, om 

door de vogels en wilde dieren opgegeten te worden. Maar 

God liet dit niet gebeuren en haar resten bleven onaange-

roerd. Enkele bewoners besloten na een paar dagen om 

de lichamen toch te begraven. Aan het graf deden zich 

vanaf dan dagelijks mirakelen voor. Mensen kwamen van 

heinde en verre om gezondheid en andere gratie van God 

te ontvangen.  

De H. Dymphna wordt aangeroepen tegen krankzinnig-

heid, slaapwandelen, verlies van ouders en bezetenheid.  

Ze is de patroon van de hulpverleners en incestslachtof-

fers. Onder de mirakelen die God door bemiddeling van 

de H. Dymphna doet, zijn de duiveluitdrijvingen, vandaar 

de afbeelding van een geketende duivel bij de H. Dym-

phna. Haar feestdag is op 15 mei. 
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Verhaal van Lisa*, de hedendaagse Dymphna 

Lisa woonde in het koninkrijk België in een gezin met 3 

kinderen. De relatie tussen haar ouders liep niet goed. 

Als de dominante vader gedronken had, was hij agressief 

tegenover de moeder en de zonen. Iedereen wist dit, maar 

niemand overwoog zelf om zich hiermee moeien. Door-

heen de jaren zonk de moeder weg in depressies.  

Lisa leek zijn oogappel. Rond haar 8 jaar signaleerde de 

school dat het niet zo goed met haar ging. Ze was heel 

zwijgzaam, erg in zichzelf gekeerd en presteerde duidelijk 

onder haar kunnen. Zij werd doorverwezen naar het 

CLB, maar daar gaf Lisa te kennen dat er thuis geen pro-

blemen waren. Haar broers begonnen ondertussen op 

heel jonge leeftijd soft drugs te gebruiken en ontvlucht-

ten de thuissituatie.  

Zo bleef Lisa vaak alleen thuis met haar vader en psy-

chisch zieke moeder. Het seksueel misbruik nam steeds 

ernstiger vormen aan en vader noemde dit tegenover Lisa 

hun geheim. Hij dreigde dat haar moeder iets ernstigs 

zou overkomen indien zij haar erover inlichtte. Lisa wist 

ook niet wat aanvangen met het vele speelgoed dat ze 

van vader ontving. Het was allemaal erg verwarrend voor 

haar. Enerzijds de pijn en de bedreigingen, anderzijds de 

‘verwennerij’, waardoor ze zich nog schuldiger en mede-

plichtiger voelde. 

Toen Lisa 14 werd, kwam moeder voor de zoveelste keer 

in een psychiatrisch ziekenhuis terecht. Ditmaal werd 

het een lange opname. Het was een verschrikkelijke peri-

ode voor Lisa, die nu thuis alleen was met vader. De lan-

gere opname van moeder had wel een belangrijk gevolg. 

Met de steun van het behandelend team vond moeder de 
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moed om het huis te verlaten en haar kinderen mee te 

nemen.  

Voor Lisa was dit een hele herademing. Toch was daar-

mee niet alles opgelost. Hoewel ze met haar verstand wist 

dat er geen onmiddellijke dreiging meer was van haar va-

der, zei haar gevoel iets anders. Zijn dreigende stem weer-

klonk in haar hoofd. Ze besefte dat dit eigenlijk niet kon, 

maar de stem was er wel. Ze had ook schrik dat haar va-

der ineens zou opduiken en haar ontvoeren. Vaak zag ze 

een schim in de gedaante van haar vader. Niemand kende 

haar geheim.  

Zo ging het jaren door en de vreemde gewaarwordingen 

werden steeds erger. Lisa was soms ganse periodes tijd 

kwijt. Soms raakte ze op de dool en pikte  de politie haar 

op nadat men haar ergens ineengedoken aantrof op 

straat. Er drong dan niets tot haar door. Lisa herinnerde 

zich niets van deze dwaaltochten. Ze had wel het gevoel 

dat er één of meer andere personen in haar schuilgingen 

die het commando overnamen als ze het weer eens moei-

lijk had. 

Toen Lisa 19 was, had ze er genoeg van en vroeg om hulp. 

Enkel een opname en een intensieve behandeling konden 

op termijn haar leven en toekomst weer dragelijk maken. 

Lisa volgde het advies. Het werd het begin van een lange 

en lastige tocht. Ditmaal geen vlucht en dwaaltocht langs 

de straten van Belgische dorpjes in een onbewuste toe-

stand, maar wel doorheen haar eigen ‘onderland’, langs 

wegen die ze helaas maar al te goed kende, doch altijd 

had proberen te ontkennen en ontwijken …  
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Badtherapie 

Tijdens het eerste decennium van de 20e eeuw wordt de 

langdurige badbehandeling geïntroduceerd als therapie 

voor onrustige patiënten in psychiatrische inrichtingen. 

Men houdt deze patiënten uren- of dagenlang in lauwwarm 

water om hen tot rust te brengen. Het wordt een algemeen 

toegepaste behandeling, die echter vanaf de jaren twintig 

geleidelijk verdrongen wordt door de arbeidstherapie. De 

opkomst van de psychofarmaca in de jaren 1950 maakt 

definitief een eind aan de langdurige badbehandeling. 

 

Paviljoenbouw  -  Caritas in Melle  

Onder meer door het toenemend aantal patiënten in het 

Sint-Jozefshuis (285 in 1901) en het Maison de Santé (87 

in 1902) keken de Zusters van Liefde rond de eeuwwisse-

ling uit naar een nieuwe locatie. Dit werd Caritas. 

Er werden gronden aangekocht in het landelijke Melle om-

dat een groene en prikkelarme omgeving het genezingspro-

ces van de geesteszieke zou bevorderen. In plaats van een 

gesloten mastodontinstelling opteerden de hoofdgeneesheer 

en de Zusters voor een paviljoenstructuur: losstaande ge-

bouwen met symmetrisch opzet. Ze haalden  inspiratie in 

Nederland en Duitsland. Architect Jozef Haché tekende de 

plannen.  

Psychiatrie in de praktijk 
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De losse gebouwen stimuleerden rust en de gezonde bui-

tenlucht had vrij spel tussen de vrijstaande gebouwen. 

Daarnaast lieten de paviljoenen ook toe om de patiënten 

in categorieën onder te brengen: betalend versus niet-

betalend, rustig versus onrustig en fysiek gezond versus 

ziek.  

Ook andere psychiatrische instellingen van de Zusters 

werden volgens het ‘model Caritas’ opgetrokken. 

 

‘Boîte aux lettres pour retourner dans le monde’ 

De wet op de krankzinnigenzorg (1850 en 1872) voorziet 

enkele beschermingsmaatregelen voor de patiënt om te 

kunnen protesteren bij een gedwongen opname. Zo moet 
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vanaf 1850 op elke psychiatrische afdeling een brievenbus 

staan, waarin de patiënt klacht kan indienen tegen zijn op-

name. Soms wordt een gedwongen opname immers mis-

bruikt bij een erfenis- of familiekwestie.  

Er zijn 2 sleutels nodig om de klachtenbus te openen. De 

ene sleutel is bij de directeur van de instelling. In Caritas is 

dit de Moeder-Overste. De andere is in bezit van de Procu-

reur des Konings die regelmatig langskomt om samen met 

de overste de bussen te openen en de bezwaren te bespre-

ken. 

Een patiënte die jarenlang verbleef op afdeling Notre Dame 

noemde deze brievenbus ‘La boîte aux lettres pour retourner 

dans le monde’. 

 

Psychiatrische behandeling: Medicatie 

Reeds van in de oudheid zijn een aantal plantaardige mid-

delen in gebruik. Van de papaver kookt men de zaadhuizen 

(slaapbollen of holhuizekes) om de 'opium' in te nemen. Het 

bekende laudanum is opiumtinctuur met safraan. De be-

schikbare medicatie voor geesteszieken is lange tijd echter 

zeer beperkt. 

In het midden van de 19de eeuw duiken de eerste schei-

kundige stoffen op bij behandeling van 'zenuwlijders': bro-

miden (kalmeermiddel) en chloralhydraat (slaapmiddel).  

Deze worden rond 1900 vervangen door een nieuwe groep, 

de barbituraten. Deze kalmeer- en slaapmiddelen leidden 

vaak tot verslaving. 
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De grote doorbraak van de medicatie vindt plaats na 1950 

met de invoering van de psychofarmaca, zoals Largactil en 

Haloperidol. De meeste agitatie bij de patiënten wordt hier-

door weggenomen. Dit heeft enorme invloed op de psychia-

trische behandelingen en op de instellingen. Een reeks 

acute, storende symptomen worden geweerd en daardoor 

moeten veel patiënten niet meer als chronische gevallen in 

het instituut verblijven.  

Ook in het instituut 

kunnen meer mensen 

bij de arbeidstherapie 

ingeschakeld. Cellen en 

afzonderingskamers 

worden minder gebruikt 

en langdurige badthera-

pieën worden onnodig. 

Vandaag de dag is medicatie vooral ondersteunend. Een 

aangepaste, goed uitgebalanceerde medicatie helpt de pati-

ënt om zijn (re)integratie in de maatschappij te realiseren. 

Gesprekken met de psycholoog, het ondersteunend team, 

ervaringsdeskundigen (ex-patiënten), werken met het hele 

gezin en heel wat therapieën zoals muziek-, bewegings-, 

relaxatie-, ergo- en hippotherapie helpen hem om zijn 

plaats in de maatschappij opnieuw in te nemen. 

 

Psychiatrische behandeling: enkele therapieën 

De shocktherapieën, die reeds lang toegepast werden, 

steunen op het idee dat men door een verrassingseffect de 

ingesteldheid van de patiënt kan verbeteren. In de 19de 

eeuw worden deze middelen technisch verder uitgewerkt: 
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draaistoelen, slingermachines, speciale douche-installaties, 

braak- en laxeerkuren … Veel van deze kuren komen ons 

nu eerder cru over, maar de bedoeling was positief en het 

bereikte resultaat was vaak heilzaam.  

Een reeks nieuwe therapieën doet zijn intrede in de 20ste 

eeuw: het kunstmatig opwekken van malariakoorts bijvoor-

beeld of een langdurige slaapkuur (3 weken) met barbitura-

ten. Ook wordt geëxperimenteerd met het inspuiten van 

terpentijn wat een hoge koorts veroorzaakte. Tevens wor-

den inspuitingen met insuline in overdosering toegediend 

om het bewustzijn uit te schakelen. De patiënt wordt uit de 

coma gewekt door een glucose-oplossing toe te dienen via 

een sonde in de slokdarm. Dit was de eerste werkzame me-

thode tegen schizofrenie.  

In 1937 wordt de elektroshockmethode op punt gesteld. Bij 

deze therapie wordt een regelbare stroomspanning gedu-

rende een fractie van een seconde door de voorhoofdskwab-

ben van de hersenen geleid. Dit schakelt het bewustzijn uit 

en wekt een epilepsie-achtige kramp op. Vooral in het be-

handelen van de toen zogenaamde "manisch-depressieve 

psychose" was dit hét behandelingsmiddel. Deze te veelvul-

dig gebruikte methode kreeg een slechte reputatie in de 

loop van de jaren en wordt nu slechts in specifieke gevallen 

toegepast. Vooral bij endogene depressie wordt dit nog on-

der algemene anesthesie gebruikt.   

 

 
Casus: Elvira Van Oostende 

Geboren te Zwijnaarde op 30 november1897,ongehuwd, 18 

jaar bij opname. 
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Het geneeskundig getuigschrift opgemaakt door Dr. Cre-

mers uit Zwijnaarde op 2 juni 1916 verklaart: 

"Zij is aangedaan door krankzinnigheid, die zich kenmerkt 

door de volgende teekens: slapeloosheid, gebrek aan eet-

lust, gejaagdheid, lichtzinnig gedrag, neiging tot steelen.  

Het is diensvolgens noodzakelijk zoowel in het belang ha-

rer gezondheid als in datgene der openbare veiligheid, 

haar te plaatsen in een bijzonder gesticht…" 

Dit getuigschrift is mee ondertekend door de gemeentelij-

ke overheid. Ze wordt opgenomen op kosten van de open-

bare onderstand. 

Bij de eerste observatie wordt vermeld dat ze zelf zegt dat 

ze weggelopen is van huis om te ontsnappen aan de 

slechte behandeling van haar vader. De volgende dagen 

wordt in vrij harde bewoordingen het beeld geschetst van 

een weinig ontwikkelde en lichtzinnige vrouw. Elvira 

wordt als zwakzinnig beschreven, met "menigvuldige 

teekens van ontaarding". Het besluit na 5 dagen observa-

tie is: "opsluiting verrechtvaardigd". 

Er is dan een hele tijd zeer weinig verandering in haar 

toestand. Ook op dat vlak was het "eeuwig hetzelfde" in de 

instelling. In 1919 is er sprake van suïcidaal gedrag. Een 

jaar later mag ze dan eens op proef naar buiten, maar 

blijkbaar met weinig succes want de volgende dag staat ze 

al terug in Melle.  

In 1926 spreekt men van een opmerkelijke verbetering en 

ze wordt beschreven als werkzaam en actief. In 1928 

wordt ze zelfs geschikt geacht om als meid in een klooster 

te werken en op 6 mei vertrekt ze naar Eeklo.  

De laatste notitie in het medisch register luidt: "Va bien". 
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Concept van de installaties 

Via de installaties presenteren we u voorwerpen uit de col-

lecties van het erfgoedhuis op een originele en eigenzinni-

ge manier gepresenteerd. We gingen op jacht op de zol-

ders, in de kamers en de vele dozen die het archief rijk is 

en vond er veel variaties van dezelfde voorwerpen: kruis-

wegen, kruisbeelden, kisten, kostuums, relikwieën, …  

Er wordt gebruik gemaakt van de techniek van de accu-

mulatie: het opeenstapelen of samenbrengen van voor-

werpen in een bepaalde vorm en omgeving. Bijvoorbeeld 

tientallen kruisbeelden op een muur, verschillende kruis-

wegen op en door elkaar, opeengestapelde kisten zoals in 

een magazijn, mededelingen op een prikbord, een kos-

tuumkamer vol kapstokken met kleren, kleine kunstwerk-

jes in een fictieve winkelvitrine.  

De voorwerpen vertellen hun eigen verhaal en maken voe-

lens en fantasieën los. Regelmatig worden er linken gelegd 

naar de Heilige Regel van de Zusters van Liefde. 

Herhaling in de collectie 
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De installaties 

In Aan de muur genageld wordt aangetoond hoe een voor-

werp waar we soms geen acht op slaan, enorm aan expres-

sieve kracht kan winnen als je het tientallen keren naast 

en door elkaar monteert. Hier loop je niet onbewogen voor-

bij. 

 

In Het Magazijn van Verborgen Dingen staat een stellage 

vol kisten centraal, op het eerste zicht lijkt het wat op de 

Kaäba, het heiligdom in Mekka, het nodigt uit om er als 

een pelgrim omheen te wandelen. Opvallend zijn de sleu-

tels en de sloten, een verwijzing naar het gesloten karakter 

van het klooster en zijn cultuur van regels die het afge-

schermde leven overzichtelijk en leefbaar moet maken.  

Vele aspecten van het leven worden echter achter slot en 

grendel geplaatst. Maar niet alles blijkt op slot te zijn, bin-

nenin de kisten en kistjes vertoont zich een boeiende we-

reld, als de toeschouwer ze durft open te doen.  

De kisten verwijzen ook naar transport van goederen, van 

de ene instelling naar de andere, van het moederklooster 

naar de afdelingen, van het moederland naar de landen 

van de ‘inboorlingen’.  

Een zwarte zuster met een eeuwige glimlach zorgt voor de 

boekhouding van de dingen. Het prikbord overweldigt door 

de veelheid aan regels, goeie raad, aanwijzingen van hoger-

hand, … 
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De Kleedkamer  is een hyperrealistisch werk: een kamer 

vol kleren, die veel vertellen over de handelingen, werken 

en rituelen van de zusters. We krijgen een inkijk in hun 

intieme garderobe.  

Men diene met schroom deze kamer te betreden, want elk 

moment kan een zuster er haar opwachting maken om 

van kostuum te wisselen. 

 

Souvenirs is geïnspireerd door een snoepwinkeltje. Maar 

in plaats van snoep hebben we in de vitrines allerlei klei-

ne ‘kunstwerkjes’ geïnstalleerd (relikwieën, versierde 

prentjes, borduurwerk, …), spulletjes waaruit blijkt dat 

de niet-materialistisch ingestelde zusters wel degelijk van 

voorwerpen en hun schoonheid konden genieten en ze 

konden koesteren. 
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Eeuwig hetzelfde ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoe vastgelegd het leven in het klooster en de instelling ook was 

en hoe onveranderlijk alles ook leek, toch blijft het niet eeuwig 

hetzelfde. Kloosters vergrijzen en lopen langzaam leeg, 

psychiatrische instellingen zijn zelden meer de thuishaven voor 

honderden patiënten voor lange en lange jaren.  

Er is verandering en dat is maar goed ook. En als je het goed 

bekijkt, blijven de basiskeuzes, het engagement en de zorg toch 

eeuwig hetzelfde! 
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Colofon 

 

Tentoonstelling 

An Vandenberghe, stafmedewerker Erfgoedhuis 

Kaat Leeman, coördinator Erfgoedhuis 

Johan Demets, vrijwilliger. Tot maart 2015 communicatie-
verantwoordelijke in PC Caritas te Melle. 

De installaties: Luc Van Autreve, vrijwilliger. Germanist,  

theaterwetenschapper en decorbouwer. 

Advies: Ferdy Marysse, psycholoog in PC Caritas te Melle 

 

Logistiek en uitvoering 

Cynthia Aerssens, depotbediende Erfgoedhuis  

Christine Bruyneel, vrijwilligster 

Sarah Jarron, glazenierster 

Aline Maenhout, vrijwilligster 

Günsel Saglam, onderhoud 

Bart Coppens, technische dienst 

Lieven Oosterlinck, technische dienst 

Daniel Vandewalle, technische dienst 

 

Algemene coördinatie en eindredactie 

Kaat Leeman, coördinator Erfgoedhuis  
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Erfgoedhuis ǀ Zusters van Liefde JM  

Brandweerstraat 6 9000 Gent  

info@erfgoed.zvl.org tel. 09 235 82 32  

ma-vrij: 9.00 - 16.30 uur  

 

Volg ons op  Facebook   Instagram  


