
Museum Dr. Guislain 

Het was in het midden van de negentiende eeuw dat de Gentse psychiater Dr. Joseph Guislain 

(1797-1860) de behandeling en huisvesting van wat toen nog “aliénés” werden genoemd, aan 

de kaak stelde. Geïnspireerd door nieuwe psychiatrische inzichten uit het buitenland, onder 

meer van de Franse arts Philippe Pinel (1745-1826), begon Guislain zich in zijn eigen 

thuisstad en -land in te zetten voor een menswaardiger en meer verantwoorde omgang met 

geesteszieken. Guislain ijverde er bijvoorbeeld mee voor dat er ook in België een wet op de 

behandeling van de geesteszieken zou komen, in navolging van Frankrijk, waar al in 1838 

zo’n wet werd gestemd, en van Nederland, dat volgde in 1841. De Gentse dokter was één van 

de drijvende krachten achter de “Belgische wet op de behandeling van krankzinnigen” van 

1850.  

 Tot 1828 werden de Gentse geesteszieken opgevangen, of beter: opgesloten, in het 

Geeraard de Duivelsteen in het centrum van de stad. Bij een bezoek aan deze instelling werd 

Joseph Guislain diep geraakt door de mensonterende omstandigheden waarin de “gekken” er 

aan hun lot werden overgelaten. Vanuit de gemeenteraad, waarin hij zetelde, wist Joseph 

Guislain het Gentse stadsbestuur ervan te overtuigen dat er een nieuwe huisvesting voor de 

geesteszieken diende te komen. Op Guislains architecturale en medische aanwijzingen, werd 

er een geheel nieuw “gesticht” gebouwd, dat in 1857 openging en meteen plaats bood aan 294 

zieken. Het “Gesticht der krankzinnige Mans aan de Brugse Poort”, dat gerund werd door de 

congregatie van de “Broeders van Liefde”, werd al gauw bekend onder de naam “Saint-

Guislain”. 

 Dit gesticht beantwoordde helemaal aan op dat moment moderne ideeën over de 

opvang en de huisvesting van “aliénés”. Het lag buiten de stad, al veranderde dat gauw toen 

de industrialisering in een stroomversnelling raakte en de Gentse zeehaven uitbeidde. De 

architectuur was eenvoudig en sereen en moest aangename gevoelens opwekken. Er waren 

veel binnentuinen en promenades waar de zieken tot rust konden komen.  

 Tot op vandaag worden er in het “Saint-Guislain” nog geesteszieken gehuisvest en 

behandeld. Sinds september 1986 is er in de gebouwen van de instelling echter ook een 

museum gevestigd: het Museum Dr. Guislain. Het was de huidige directeur van de instelling, 

broeder dokter René Stockman, die het initiatief nam tot de oprichting van dat museum. Sinds 

begin de jaren tachtig maakte in de psychiatrie het idee opgeld dat patiënten beter opnieuw in 

de maatschappij geïntegreerd konden worden dan opgesloten in instellingen. Om ervoor te 

zorgen dat het historische erfgoed over de behandeling van geesteszieken door die 

paradigmawissel niet verloren zou gaan, riep Stockman het Museum Dr. Guislain in het leven. 



Sinds de opening probeert dat museum niet alleen de bestaande collecties te bestendigen, 

maar voert het ook een actieve verwervingspolitiek. Zo kon het museum uitgroeien tot wat het 

nu is: één van de belangrijkste centra voor de documentatie omtrent de geschiedenis van de 

psychiatrie.  

 De vaste collectie van het museum overloopt dan ook deze geschiedenis. Er worden 

objecten en documenten tentoongesteld uit de verschillende historische fasen van het 

psychiatrische onderzoek, te beginnen bij de “voorgeschiedenis”, voor er sprake was van de 

wetenschappelijke psychiatrie, van de prehistorie tot de middeleeuwen. De tweede periode die 

belicht wordt, is die waarin de moderne, wetenschappelijk gefundeerde psychiatrie ontstond - 

precies die periode waarin Joseph Guislain in Vlaanderen een pioniersrol vervulde. Het derde 

deel van de permanente collectie richt zich op de opkomst van de biologisch getinte 

psychiatrie aan het begin van de twintigste eeuw. Vanaf de jaren zestig kwam de nadruk 

echter steeds meer te liggen op de sociale reïntegratie van mensen met een mentale 

aandoening. Deze evolutie wordt uitgelegd in het vierde deel van de permanente collectie.    

 Behalve met de permanente collectie, wist het Museum Dr. Guislain zich de laatste 

jaren steeds meer in de belangstelling te werken met tijdelijke tentoonstellingen van 

“outsider”kunst - kunst van psychiatrische patiënten, een domein van de kunsten waarvoor de 

interesse gestaag blijft toenemen. Tijdens het Keizer Kareljaar 2000 kende de tentoonstelling 

“Gestoorde vorsten” veel succes. Je kon er zien hoe mensen met een mentale aandoening 

uitdrukking gaven aan hun visies over koningen, heersers en leiders allerhande.  

In 2002 liet het Museum Dr. Guislain nog eens luid van zich spreken. In dat jaar kreeg het 

immers de “outsider”kunstcollectie van het Nederlandse museum De Stadshof in Zwolle in 

bruikleen, één van de belangrijkste collecties van dien aard in Europa. De expositie waarin 

een eerste selectie uit de nieuw verworven verzameling werd getoond, “Outsiders”, kreeg veel 

aandacht in de pers.  

 Het recentste project van het Museum Dr. Guislain is wellicht het meest ambitieuze 

dat het ooit gerealiseerd heeft. Van 29 oktober 2002 tot en met 30 maart 2003 liep de 

tentoonstelling “Tweelingen”, waarin het fenomeen “tweelingen” vanuit medisch en 

cultuurhistorisch perspectief werd bekeken. De tentoonstelling ging gepaard met een heuse 

“Tweelingendag” op 26 januari 2003, waarop tweelingen uit het hele land verzamelden bij het 

museum. Daarnaast vonden er ook nog twee studiedagen plaats, één waarop het fenomeen 

tweelingen vanuit medische hoek bekeken werd, en een andere waarbij tweelingen in hun 

cultuurhistorische verschijningsvormen werden onderzocht.   



 Met projecten als deze weet het Museum Dr. Guislain zowel in Vlaanderen als 

daarbuiten hoge ogen te gooien. In elk geval toont dit museum aan dat er op het vlak van 

psychiatrie en “outsider”kunst nog hele onderzoeksterreinen openliggen. De mensen van dit 

museum weten bovendien hoe ze deze terreinen voor een breed publiek betreedbaar kunnen 

maken, zonder dat ze de wetenschappelijke relevantie van de projecten verloochenen. In deze 

tijden van cultuurparticipatie is dat een niet geringe verdienste. Ik ben benieuwd hoe het 

museum het publiek in de toekomst nog zal weten te verrassen. 
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