
JOZEF GUISLAIN (1797-1860) 

Honderd jaar geleden ovcrleed deze grote psychiater, sieraad van 
de lage landen. Dit tijdschrift mag het feit niet onopgemerkt voorbij-
gaan. 

Uit een begoede Gentse burgersfamilie op 2 februari 1797 geboren, 
behoort Guislain nog juist tot de 18e eeuw : hij komt ter wereld op 
het ogenblik dat onze boeren in Waasland en de Kempen naar de 
wapens grijpen. 

Aan vaders zijde blijkt er een artistieke aanleg in de familie bestaan 
te hebben ; ook Jozef was kunstzinnig en had talent voor het tekenen ; 
hij werd tot architect bestemd, en heeft thuis weerstand cm de weg 
der geneeskunde te kunnen inslaan (1). Die aanleg voor het tekenen 
zal hem meermaals van pas komen ; « medecin par etat, architecte 
par goijt » zoals hij zichzelf noemt, illustreert hij zijn boek over het 
gestichtswezen in Italic met 32 plannen en afbeeldingen ; in zijn « Le-
Qons orales » schrijft hij : « Je me plais quelquefois a tracer a la plume 
les traits de mes malades » en schetst hij enkele fraaie portretten 
met zeer typische gelaatsuitdrukking. 

Na 2 jaar latijnse studies volgt Guislain de Ecole de medecine du 
departement de I'Escaut en bekwaamt zich verder aan de door Ko-
ning Willem gestichte Gentse universiteit. Op een latijnse dissertatie, 
zoals het toen nog gebruikelijk was, promoveert hij de 31 juli 1819 
tot doctor (2). Zijn eerste contact met de psychiatric zou in het bezoek 
aan een Gents dolhuis hebben gelegen, waar de erbarmelijke toestand 
van de gecsteszieken hem trof. In 1824 dingt hij in een wedstrijd 
der Brusselse bouwacademie mee, die een plan van krankzinnigenin-

(1) Ch. Van Bambeke : Liber Memorialis, Gent 1913. II 455. 
(2) De exhalationibus sanguincis in genere, Gent 1819. 
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richting vraagt (3) ; in 1825 antwoordt hij op een prijsvraag der 
Commissie van geneeskundig toezicht te Amsterdam met zijn mees-
terlijk « Traite sur I'alienation mentale et les hospices d'alienes » en 
wordt er bekroond. 

• 

Om zich enigszins rekenschap te kunnen geven van de toestanden 
voor dewelke Guislain zich te dien tijde geplaatst zag, doorbladere 
men enkele beschrijvende rapporten van tijdgenoten ; daaruit blijkt 
dat de gecsteszieken nog slechtcr dan gevangenen werden behandeld : 
men sloot ze op in kooien, wierp zc in kerkers of krochten zonder 
vensters doch alleen met gaten in de muren, waardoor men hun he<: 
karig vocdsel toewierp ; men stalde ze op stro als dieren, sloot ze 
naakt in hokken op, ketende ze vast aan de wand of bond hun voet-
blokken aan. In de Parijse Salpetriere lagen de psychisch gestoorden 
in koude kelders waarin bij hoog peil het water binnendrong ; het 
spreekt vanzelf dat in dergclijkc omstandigheden de sterfte bijzonder 
hoog mcest zijn. Zulkc toestanden waren enerzijds te verklaren door 
de algemene slechtc hygiene en organisatie van die tijd en anderzijds 
door het feit dat er voor deze zicken nog weinig of geen spraak van 
behandeling was : de genomen maatregelcn strekten er alleen toe de 
samenleving te beschermen door het onschadelijk maken van de 
krankzinnigen (4). In 1795 had de Franse filantroop Philippe Pinel 
reeds op symbolische wijzc de boeien van de gecsteszieken afge-
nomen, doch dit gcbaar had weinig weerklank of navolging gevonden. 
Op sommige plaatsen ging men zo ver de ziekclijkc nicuwsgierigheid 
van het publiek uit te buiten door van de arme gecstesgestoorden 
een soort openbare vermakclijkheid te maken : bij bepaalde gelegen-
heden werden de ongelukkigcn voor een inkomgcld te kijk gesteld, 
wat natuurlijk een zeer ongunstige invloed op hun toestand uitoe-

(3) L. Elaut : Joseph Guislain, medikus van formaat, filantroop en flamingant 
(Hand. IX der Zuidned. Maatsch. voor Taal- en Letterk. en Geschied., Oude-
naarde 1955). 

(4) A. Evrard : Inleiding tot de Geschiedenis der Psychiatric, Amsterdam 1955, 
Hfdst. Van gevangenis tot gestlcht. 
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fende (5). Het bewakend pcrsonecl in de zogenaamde dolhuizen be-
stond mccstal uit licdcn van minder allooi : afgedankte soldaten, 
kerels die nergens aanvaard werden en wier enige eigenschap Hchame-
lijke kracht of brutaliteit was. 

** * 

Guislain verontwaardigde zich diep over die situaties ; in de inlei
ding tot zijn « Legons orales » schrijft hij : « Dans les grandes villcs 
on se soucie generalement tres peu des alienes... La capitale n'a pas 
meme d'asile pour ses alienes! Dans les communes ruralcs... on fait 
peu pour cu.x : les fous nous ruinent, disent les administrations ruralcs. 
Les annees se passcnt, et personne n'entend les plaintes de ces mal-
heureu.x. lis demeurent oublies, enfermes dans de sombres prisons. 
lis sont sur bien des points assimiles a une marchandise : des specu-
lateurs sont la oii les vrais amis de Thomme devraient se trouver. 
Les alienes sont I'objet d'un trafic infame. Ces malades, le croirait-
on, sont consideres comme des especes d'animau.\ de basse-cour ; on 
negocie Icur placement comme s'il s'agissait de celui des pores et des 
chevau.x ! » (6). 

Guislain trekt te velde tegen zulkc crgerlijke mistocstanden en wan-
begrippen, niet zoals iemand die maar wat fantaseert, of als dilettant-
filantroop wil optrcden, maar als een man die weet wat hij wil, die er 
alles op zet en er het doel van zijn leven van maakt. Uit eigen over-
tuiging en tot staving van zijn actie fundeert hij alles wetenschappe-
lijk, hij schrijft zijn « Traite sur les Phrenopathies ou Doctrine nou-
vclle des Maladies mentales » ; hij wil gestichten en zickenhuizen 
voor de geestesgestoorden, en daarom herhaalt hij steeds dat de 
krankzinnigen zieken zijn, geen bezetenen of misdadigers ; het ge-
noemdc boek vcrschijnt in vele talen, o. a. in Duitsland kent het 3 
opecnvolgende uitgavcn. 

In dit werk ontwerpt en verdedigt Guislain de term phreno-pathie, 
die nu niet meer in voegc is, maar welkc voor die tijd een zeer bruik-
baar en verhelderend bcgrip bracht ; tegenover de bestaande ver-

(5) Schim van der Loeff & Barnhoorn : Zielszieken en hunnc verpleging, Roer-
mond 1930, 368. 

(6) Legon-s orales sur les PhrenoDathies. Gent 1852, Tome I biz. 8. 
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warring stelt hij een nicuwe en vereenvoudigde nomenclatuur. Voor 
wat het ontstaan der geestesstoornissen betreft, kent de Gentse ge-
leerde een zeer grotc betekenis toe aan de morele oorzaken : angst, 
droefheid, teleurstelling, sterke emoties en gevoelens spelen volgens 
hem een primordialc rol, lets wat nu nog wel voor bepaalde stoor-
nissen of als uitlokkende gelcgenheidsoorzaak wordt aanvaard, maar 
toch als minder algemecn geldend wordt beschouwd. Het interes-
santste deel in zijn « Traite sur les Phrenopathies » is dit waarin hij 
het over de behandeling der gecsteszieken heeft; daarin is bet geen 
theorie meer, maar de practijk zoals hij zc zelf beocfent. Het gaat 
over de mensclijkhcid waarmede men dc patienten meet bejegenen, de 
begrijpzaamheid en het geduld waarmee men ze tegemoctkomt, de 
nodige atmosfecr in dc inrichtingen, dc vereiste kwaliteiten van psy
chiaters en van personeel. Voor dc verschillende vormen van ergo-
therapie gelanceerd waren, paste Guislain ze reeds toe : hij stelde 
zijn zieken in allerlci bezigheden te werk (« Je puis assurer que sur 
pres dc deux cents alienees qui habitent notre hospice des femmes, 
il ne s'en trouve pas dix qui du matin au soir ne s'occupent, soit aux 
soins de la maison, soit a filer, a tricoter, a coudre, a faire des den-
telles ; et parmi nos hommes, nous avons des jardiniers, des cordon-
niers, des taillcurs, des charpentiers ») ; hij vcrschaft de patienten 
bezigheid en verstrooiing ; zelf artistick aangelcgd, tracht hij die nei-
ging bij sommigcn op te roepen : « Dans quelques cas, j'ai obtcnu 
de I'avantagc en inspirant au malade le gout pour le dessin » (7). 

* 

Aan Guislain is, vooral in het eigen land, ontzaglijk vcel te danken 
op het gebied van dc psychiatric ; voor hem was er maar weinig of 
niets voorzien : geen geschiktc gebouwen, geen redelijke behandeling, 
geen bcschermende wet, geen onderwijs in de psychiatric, geen prac-
tische boeken over het vak. Er was geen belangstelling voor het pro-
bleem, alleen verkeerde, vaak bijgelovig-gekleurde opvattingen en een 
houding van schrik of afschuw tegenover de gecsteszieken ; jarenlang 
vocht Guislain tegen dc weerstand van sommigen en de onverschil-

(7) Traite sur les Phrenopathies, Brussel 1833. 401. 

71 



ligheid der mecsten. In 1828 te Gent hoofdgenecshccr der kranzinni-
gen-gestichten geworden, nam hij het op tegen officielc traagheid, 
administratieve rompslomp en conservatisme, en trachtte hij het pu
bliek en de vcrantwoordelijken wakker te schudden. 

Gczien zijn reeds bestaande faam in binncn- en buitenland benocmt 
men hem in 1835 tot professor aan de Genecskundige Faculteit, en 
wel op cenparig verzoek dczer laatste ; hij wordt met het onderwijs 
der physiologic belast. In 1837 komt daar dc hygiene bij, voorts de 
geschiedenis der geneeskunde ; hij publiceert werken over de typhus, 
over longgangrccn, over hersenblocding ; hij schrijft over Jan Yper-
man, Vlaams chirurg uit de 14e eeuw ; hij interessccrt zich dus voor 
allerlci genecskundige problemen (8). maar zijn voorkeur en zijn be
langstelling gaan in dc eerste plaats naar de psychiatric en zijn gees-
tcsziekcn. Pas in 1849 kan hij lessen in klinische psychiatric beginnen 
geven ; ze worden in 1852 uitgegeven als « Legons orales sur les 
phrenopathies ». Dat Guislain die lessen op interessante en overtui-
gende wijzc geeft, wordt geillustrcerd door het feit dat de studenten 
der geneeskunde hem vieren en hem zijn marmeren borstbeeld aan-
bieden ; wanneer we die « Legons orales » doorlezcn, valt ons vooral 
dc gecstdriftige taal van de pionier op : hij klaagt de tekortkomingen 
aan, de slechte behandeling, de achteruitstelling der gecsteszieken, 
dc incrtie en het conservatisme der ovcrheden ; hij spreekt aan zijn 
studenten van een zending en een apostolaat ; zijn lessen gctuigen 
van een brede intercsse, hij toont zich philoloog en praktisch philosoof, 
in de bronnen die hij aangeeft geeft hij blijk van grote eruditie. En 
toch blijft het alles zo overtuigend en eenvoudig, het zijn lessen ; 
merkwaardig is dat die boeken nog altijd aangcnaam om lezen zijn : 
van hoeveel wetenschappelijke werken van v66r 100 jaar zou men 
dat kunnen zeggen ? 

Veel van wat men bij Guislain aantrcft, lijkt ons thans verouderd, 
maar laten we niet vergcten dat het voor die tijd veropenbarend was, 
dat zijn werken werden geschreven in een periode waarin nog de 

(8) Discussion sur le typhus des Flandres, Brussel 1851. 
Gangrene des poumons chez les alienes, Gent 1848. 
Apoplexie, Gent 1844. 
Discussion sur le lieu de naissance et les travaux dc mattre Jean Yperman, 
Gent 1855. 
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grootste verwarring heerste, waarin nog dc grofste vergissingen 
werden begaan en vaak zeer onmenselijke vooroordelen hoogtij 
vierden. Sommige door hem gebruikte benamingen komen wat vreemd 
voor, sommige zijner beschouwingen lijken achtcraf tamclijk speku-
latief te zijn gcweest, maar de klinische beschrijvingen die hij geeft 
zijn schitterend en hebben hun voile waarde behouden ; wat hij bv. 
over de melancholic of gecstcsdeprcssic schrijft, daar kan men nau-
welijks icts aan verbetercn. Lang voor Kraepelins grotc indeling der 
psychiatric, bcschrijft onze Gentenaar de manisch-depressicvc psy-
chose als « melancolie maniaque ». Toen van Freud nog geen spraak 
kon zijn, waren sommige begrippen van dieptc-psychologie hem niet 
vreemd : « II faut sonder dans le sens des idecs erotiques. II faut 
remuer des motifs profondement caches ». Met merkwaardige intuitie 
heeft hij vele zaken voorzien en aangevoeld die pas later werden 
ontdekt. 

Hoeveel Guislain ook voor de psychiatrische wetenschap moge ge-
daan hebben, het is niet daarin dat zijn grootste verdienste ligt ; ze 
ligt vooral op het gebied der verpleging : zijn roem dankt hij aan de 
edelmocdige strijd voor humanisme in de huisvesting en verzorging 
van ongelukkigcn. Daarvoor heeft hij Europa afgelopcn ; hij reisde 
in Zwitserland, Italic, Duitsland, Engcland en Frankrijk, bestudecrde 
er de gestichtsverpleging, bezocht en ondcrzocht dc instellingen, be-
schreef ze, maakte rapporten op (9). Daarvoor heeft hij zich in de 
politick gcworpen : hij werd gcmeenteraadslid van Gent om meer 
druk te kunnen uitoefenen en zijn gedroomd gesticht te kunnen ver-
wezenhjkcn. Steeds hamert hij op de onwaardige toestanden en de 
nodige maatregelcn, het wordt ons alleen reeds door dc titels zijner 
publicatics bewezen (10). Tenslottc begonnen zijn inspanningen tast-

(9) Lettres Medicales sur I'ltalie, Gent 1840. 
Lettre Medicale sur la Hollande, Gent 1842. 

(10) Nos alienes, Gent 1841. 
Expose sur I'etat actuel des alienes en Belgique, Gent 1838. 
Recherches statistiques faites dans les Etablissements d'Alienes a Gand, Gent 
1853. 
Rapport relatif a la Construction d u n Etablissement pour Hommes Alienes, 
Gent 1851. 
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bare vruchten af te werpcn : dc wet van 1850 op dc krankzinnigcn-
zorg, die een belangrijke basis vormde, is er dank zij Guislain ge-
komcn. In 1852 begint men met de bouw van het gesticht : zijn ge
sticht ; hij heeft er zelf het p̂ .̂ n van ontworpen en uitgewerkt, en het 
is een model-inrichting voor die tijd ; hij zal er echter de voltooiing 
niet van beleven, doch men geeft er pieteitsvol zijn naam aan. 

Op 1 april 1860 ovcrleed Jozef Guislain. Volgens testament crfden 
het gesticht en de weldadigheidsinstellingen der stad Gent. Hij werd 
begraven te St.-Amandsberg, vlakbij zijn vrienden Snellacrt, Jules de 
Saint-Gcnois en K. L. Ledeganck (die hem het lange gedicht « Dc 
Zinnelooze » had opgedragen). In 1887 richtte Gent hem een bronzen 
standbeeld op, werk van de Brusselaar Hambresin, waarop hij met 
zijn boeken en dc ketens der gecsteszieken staat uitgebceld. Reeds 
tijdcns zijn leven een gczien man (gezaghebbend medicus, stichter en 
voorzitter der Societe de Medecine de Gand, vereerd met binncn- en 
buitenlandsc onderscheidingen), wordt hij na zijn dood nog meer 
bcroenid : zowcl in binnen- als in buitenland worden verschcidene 
boeken en publikaties aan hem gewijd (11), zijn werken worden her-
uitgegeven, gekommcntaricerd en vertaald ; voor ontwikkclden wordt 
dc naam Guislain een bcgrip. Dat sommige zijner wetenschappelijke 
zicnswijzen thans verouderd zijn, dat sommige zijner psychiatrische 
theoricen achterhaald werden, zal men bij het lezen zijner boeken 
moeten toegeven ; maar wat er onvergankelijk in blijft is zijn pleidooi 
voor mcnselijkheid. Op hem is minstens toepassclijk het soberc woord 
dat hijzelf over Pinel schreef : « II attira I'attention de ses contem-
porains et merita bien de I'humanite ». 

A. Evrard (Gent). 

(11) A. Burggraeve : Etudes Medico-philosophiques sur J. Guislain. Bru.ssel 1867. 
P. Masoin : L'oeuvre de Guislain, Brussel 1920. 
Brierre dc Boismont ; Esquisse de medecine mentale. Joseph Guislain, sa vie 
et ses ecrits, Paris 1867. 
S. Biffi : Opere complete, Milano 1902. II, 389-403. 
Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Volker, 
Berlin-Wien 1930, II Bd. 910. 
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RESUME. 

Le 1 avril 1860 deceda a Gand Joseph Guislain (ne en 1797), mWecin aliSniste. 
Le centenaire de cette mort fait rappelcr a la memoire de ses compatriotes que le 
merite de ce psychiatre, le premier digne dc ce nom en Belgique, consiste moins 
en des ecrits scientifiques qui eurent cependant un moment de vogue, que dans une 
contribution d'ordre philanthropique et social hors de pair. Guislain est, en effet, 
le createur de la legislation qui fonda sur des bases humanitaires I'hospitalisation 
des aliends ; il libera les malheureux de leurs chaines, les fit considerer comme des 
malades et les traitcr comme tels. Dans un asile construit selon ses directives, il 
appliqua les regies con^ues par lui : cet asile fut le point de depart de constructions 
analogues. II en resulta pour la psychiatric une importante revalorisation du facteur 
humain. 
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