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Twee mensenlevens en honderd jaar 
psychiatrisch ziekenhuis in Brugge

Ik weet heel goed dat de lezer helemaal 
niet zo’n behoefte heeft dit alles te we-
ten, maar ik heb er behoefte aan hun 
dit te vertellen.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Tijdens drukbezochte recepties na plechtige academische zittingen worden 
vaak nieuwe plannen gesmeed. Op 3 december 2010 was dit niet anders. 
In het eigentijdse gebouwencomplex van de Katholieke Hogeschool Brug-
ge-Oostende (KHBO) was er veel volk komen opdagen. De deelnemers aan 
de receptie waren vol lof over het bruisend feestjaar ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw 
te Sint-michiels-Brugge, dat pas officieel was afgesloten met een academi-
sche zitting. Vera Lambert, algemeen directeur, Françoise Verfaillie, hoofd-
geneesheer, prof. em. Herman De Dijn, prof. Dirk De Wachter en prof. Bea 
Cantillon hadden hun respectieve visies vertolkt over het thema ‘Vermaat-
schappelijking van de geestelijke gezondheidszorg’.1 De volle aandacht ging 
naar de toekomst, maar het boeiend verleden van de Brugse psychiatrische 
zorg kwam toch even ter sprake. Dit deed denken aan de fameuze uitspraak 
van Johan Huizinga. Deze Nederlandse cultuurhistoricus beweerde immers 
reeds een eeuw geleden: “het is de oorsprong van het nieuwe wat onze geest 
in het verleden zoekt.”2 Tijdens het feestjaar hadden immers velen genoten 

1 ‘Van beddenhuis naar bed in huis’. Prinses mathilde eregast op academische zitting, Afrit 
8, 2010 (7), 4, 7-9.

2 Johan Huizinga (1872-1945), Nederlands historicus, cultuurfilosoof en antropoloog, 
grondlegger van de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis. Auteur van Herfsttij der Mid-
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van een historische wandeling door Brugge, begeleid door stadsgidsen die in-
teressante wetenswaardigheden en leuke anekdoten hadden verzameld.3 Tij-
dens de receptie vroeg ik aan een aantal mij wel bekende personeelsleden van 
de feestvierende instelling of er een publicatie was voorzien over 100 jaar Psy-
chiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw. Bij een jubileum van een instelling 
is het immers gebruikelijk dat men terugblikt in het verleden, om een voor-
uitblik naar de toekomst van de nodige wortels te voorzien. Ongewild raakte 
ik hiermee een gevoelige snaar. Ik was er mij helemaal niet van bewust dat 
pogingen daartoe waren gestrand. Eén van de directieleden stelde mij meteen 
een wedervraag: ‘of ik daar soms ideeën over had?’ Omdat ik niet resoluut ne-
gatief reageerde werd ik uitgewuifd met een ‘u hoort nog van ons’. 

deleeuwen (1919), Erasmus (1924), In de schaduwen van morgen (1935) en Homo ludens 
(1938).

3 Wandeling ‘Van Open Poort tot Brugse Zot’. Ter gelegenheid van het 100 jaar bestaan van 
het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw. Brugge, 2010.
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Toen de feestroes enige tijd later was geluwd, werd ik uitgenodigd om de 
draad weer op te nemen. mijn voorstel was om de geschiedenis van honderd 
jaar Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Sint michiels-Brugge te 
verweven met het leven en het werk van twee hoofdgeneesheren: Albert De 
Haene en Hubert Ronse. Intussen was mij iets merkwaardigs duidelijk ge-
worden. Albert De Haene, die van 1945 tot 1961 hoofdgeneesheer was, werd 
geboren te Brugge in 1910, het stichtingsjaar van de instelling. Zijn opvolger, 
Hubert Ronse, die tot 1993 hoofdgeneesheer bleef, was na een periode van 
actieve senior overleden in 2010, het jaar van het 100-jarig bestaan van deze 
instelling. Twee mensenlevens dus en honderd jaar psychiatrische zorg te 
Sint-michiels-Brugge.

Geboeid door biografieën
Dat mijn voorstel zich toespitste op biografieën is niet toevallig. Ik heb in 
2010 een boek gepubliceerd met als focus het leven en het werk van Etien-
ne De Greeff, een belangrijke Belgische psychiater en criminoloog.4 Via deze 
weg geraakte ik in de ban van biografieën. Als lezer is het een boeiende, maar 
als auteur een ambachtelijke bezigheid. Wie zich hierin wat verdiept ont-
dekt dat dit genre zeer verschillende vormen kan aannemen. Dit blijkt zeer 
duidelijk uit biografieën, zoals van Roger Fry door Virginia Woolf, Charles 
Baudelaire door Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre door Annie Cohen-Solal, 
michel Foucault door Didier Eribon, Vincent Van Goch door Erwin van mee-
keren, Alphonse maeder door Hans meissner, Jules Lejeune door Stef Chris-
tiaensen, James Ensor door Eric min, Eugène Carp door Hans Wilschut, m. 
Vesalis door maaike meijer en Jan Wier door Vera Hoorens.5 

Volgens michel Legrand zit er een ambiguïteit verscholen in het begrip 
biografie.6 Het is etymologisch uiteraard afgeleid uit het Grieks: ‘bios’ (leven) 
en ‘graphein’ (schrijven). Dus een geschreven verhaal van een leven. maar 

4 Casselman, J., Etienne De Greeff (1898-1961). Psychiater, criminoloog en romanschrijver. 
Leven, werk en huidige betekenis. Antwerpen-Apeldoorn. maklu, 2010.

5 Woolf, V., Roger Fry. A biography. New York, Harcourt, Brace & Company, 1940; Sartre, J.-
P., Baudelaire. Paris, Gallimard, 1947; Cohen-Solal, A., Jean-Paul Sartre. Paris, Gallimard, 
1985. Vertaling: Jean-Paul Sartre. Zijn biografie. Amsterdam, Van Gennep 1987 (1), 2004 
(10); Eribon, D., Michel Foucault: een biografie. Amsterdam, Van Gennep, 1990; van mee-
keren, E., Leven en ziektegeschiedenis van Vincent van Gogh. Amsterdam, Benecke, 2003; 
meissner, H., Van hulp en heil. De pastorale psychiatrie van Alphonse maeder (1882-
1971). Kampen, Kok, 2003; Christiaensen, S., Tussen klassieke en moderne criminele po-
litiek. Leven en werk van Jules Lejeune. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004; min, E., 
James Ensor. Een biografie. Antwerpen, meulenhoff - manteau, 2008; Wilschut, H., Tussen 
psychiatrie en filosofie. De dynamische psychiatrie van Eugène A.E.D. Carp (1895-1983). 
Amsterdam, Candide, 2009; meijer, m., M. Vesalis. Een Biografie. Amsterdam, Van Oor-
schot, 2011; Hoorens, V., Een ketterse arts voor de heksen. Jan Wier (1515-1588). Amster-
dam, Bert Bakker, 2011.

6 Legrand, m., L’approche biographique. Paris, Disclée de Brouwer, 1993.
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hetzelfde begrip wordt aangewend om er het leven zelf mee aan te geven. 
Vandaar dat biografie zowel kan verwijzen naar het onderwerp (het leven 
zelf van een bepaalde persoon) als naar de aangewende methode (het ge-
schreven verhaal van het leven van een bepaalde persoon). Een originele en 
beknopte omschrijving van het leven van een persoon luidt als volgt: “het is 
het verhaal van wat het streepje tussen het jaar van geboorte en het jaar van 
overlijden betekent.”7 Het begrip biografie kan men in analogie ook toepas-
sen op de levensloop van een instelling. In deze optiek gaat het in dit boek 
niet over twee maar over drie biografieën: Albert De Haene, Hubert Ronse 
en het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Sint-michiels-Brugge. 
Een bredere context zal ook aan bod komen. De activiteiten van Albert De 
Haene en Hubert Ronse beperkten zich niet tot het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Onze-Lieve-Vrouw te Sint-michiels-Brugge en de instelling zelf is gaande-
weg meer en meer ingebed geworden in een geheel van verschillende zorg-
voorzieningen in het Brugse en daarbuiten. Netwerkvorming in de geestelij-
ke gezondheidszorg is immers brandend actueel. Personen en instellingen 
hebben ook een voorgeschiedenis. Vandaar dat we even in de familiale voor-
gaanden van onze protagonisten grasduinen, maar ook dat we op zoek gin-
gen naar de vroegste wortels van de opvang van ‘geestseszieken’ in Brugge. 
Biografen gaan zeer verschillend te werk. Sommigen willen een succesro-
man neerzetten en nemen desnoods een loopje met de werkelijkheid en de 
chronologie. Anderen willen niet afwijken van een droog wetenschappelijk 
werkstuk. Wij sluiten ons aan bij een poging om te komen tot een boeiend, 
leerrijk, vlot lezend maar desalniettemin wetenschappelijk gefundeerd ver-
haal. Ik kan mij hierbij nogal vinden in wat Eric min beschrijft in zijn biogra-
fie over James Ensor: 

“Biografen zijn ‘bricoleurs’, afschrijvers, spoorzoekers. In het beste geval 

archeologen. Ze graven de ontbrekende stukjes van een fresco op en recon-

strueren wat verloren ging, hangen rond op de vuilnisbelt van de geschie-

denis en houden hun vondsten tegen het licht. Het portret dat langzaam 

vorm krijgt, moet waar zijn - op zijn minst waarachtig: geen ducodrama 

maar een feitenrelaas, geen romanesk verhaal maar een spiegel waarin de 

geportretteerde zich zou herkennen. Wat niet bewezen kan worden, ver-

dient het vraagteken van de hypothese, de omtrekkende beweging van 

twijfel. Brieven, commentaren, getuigenissen en andere archiefstukken 

zijn hooguit stapstenen om de overkant van de rivier te bereiken. De verlei-

ding om ze gemakshalve te beschouwen als de opeenvolgende staties van 

7 Uitgesproken door Katrien Bonte, een kleindochter van Albert De Haene, tijdens de be-
grafenisplechtigheid van haar moeder Trees Dehaene (1948-2013), overleden op 10 mei 
20013. 
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een proces, en zelf het ‘terra incognita’ – de braakliggende tussenruimten – 

in te kleuren met veronderstellingen en halve waarheden, is groot (…) Een 

mild, vrolijk wantrouwen tegenover het bronnenmateriaal kan de schade 

beperken.”8

Nog een liefhebber van biografieën verwoordde het als volgt: 

“Biografie is een genre (…) dat veel meer is dan een opsomming van ge-

gevens, het is het zich inleven in een persoon en het weergeven van diens 

leven en achtergrond vanuit de opgedane kennis en ook vanuit de persoon 

en de achtergrond van de biograaf (…) Een biografie moet niet alleen goed 

geconcipieerd zijn, maar ook goed gedocumenteerd zijn met gestaafde ge-

gevens (…) Elke biografie is anders.”9

Namen en identiteit 
Een biograaf, voor wie de individuele identiteit van een persoon zeer be-
langrijk is, moet uiteraard zorg dragen voor het correct weergeven van alle 
vermelde persoonsnamen en zeker van de namen van de protagonisten van 
zijn studie. Dit was reeds een noodzakelijk aandachtspunt bij mijn biogra-
fie van Etienne De Greeff die vaak als de Greeff of als De Greef werd ver-
meld. Welnu ook voor Albert De Haene, voor Hubert Ronse en zelfs voor het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Sint-michiels-Brugge is dit 
eveneens zeer belangrijk.

Sinds 1646 reeds was de familie van Albert De Haene in Brugge komen 
wonen. Dit kwam aan het licht bij een degelijk stamboomonderzoek uitge-
voerd door een familielid.10 Verder werd het duidelijk dat er minstens zeven 
schrijfwijzen gangbaar waren geweest: De Haene, de Haene, de Hane, de 
Haen, Dane, Dhane en Dehaene. Bijzonder relevant voor onze studie is dat 
zowel Albert als zijn eigen vader Jan kozen voor De Haene (in twee woor-
den), terwijl alle kinderen van Albert De Haene de naam Dehaene (in één 
woord) dragen. In de geboorteakten van Albert en zijn vader Jan11 en in het 
trouwboekje van Albert12 vinden wij Dehaene (in één woord). maar aange-
zien zowel Albert als zijn vader Jan hun eigen naam in twee woorden schre-
ven (bijvoorbeeld op medische documenten, bij wetenschappelijke publica-

8 min (2008) o.c., 7.
9 Persoonlijke mededeling Ides Dehaene.
10 De Haene, G., De Haene. Tak Brugge. Varsenare, Fides Arcana, 1974. De auteur van dit 

stamboomonderzoek, Georges De Haene (Pater Leo), schreef zijn eigen familienaam in 
twee woorden, zoals een aantal andere familieleden.

11 Geboorteakte van Jan Dehaene. Stadsarchief Brugge (1872/569); Geboorteakte van Albert 
Dehaene. Stadsarchief Brugge (1910/1040).

12 Trouwboekje van Albert Dehaene. Archief Ides Dehaene.
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ties) hebben wij – in overleg met de familie – uiteindelijk toch gekozen voor 
De Haene (in twee woorden). Ondanks onze zoektocht blijft het ook voor de 
nog in leven zijnde familieleden een raadsel hoe dit tot stand is gekomen. 

Voor de familienaam van Hubert Ronse geldt een ander verhaal. Slechts 
op het einde van zijn professionele loopbaan gebruikte hij in persoonlij-
ke correspondentie en publicaties de naam Hubert Ronse de Craene. Voor 
meer details verwijzen we naar deel III. In overleg met de familie, zullen wij 
de naam Hubert Ronse aanwenden voor de hele periode van zijn professio-
nele loopbaan, omdat hij ook zo algemeen bekend was en medische docu-
menten ondertekende. Tijdens zijn laatste levensfase en in enkele publica-
ties ontmoeten we de naam Hubert Ronse de Craene geregeld.

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Sint-michiels-Brug-
ge kende in de loop der jaren verschillende benamingen. De belangrijkste 
zijn: hospice, asile, gesticht, psychiatrisch instituut, psychiatrische kliniek 
en uiteindelijk psychiatrisch ziekenhuis. Het varieert van stigmatiseren-
de naar in toenemende mate meer respectabele etiketten. De aandachti-
ge lezer zal merken dat we deze verschillende benamingen in de volgende 
hoofdstukken aanwenden rekening houdend met de tijdscontext. maar elke 
naamswijziging kan niet vastgepind worden op een welbepaald moment. 
Stigmatiserende etiketten bleven zelfs langer in gebruik dan officieel vast-
gelegde benamingen. minder belangrijk en zeer duidelijk tijdsgebonden is 
het feit dat Sint-michiels tot voor de fusieoperatie op gemeentelijk vlak niet 
bleef bestaan als autonome gemeente Sint-michiels, maar vanaf 1970 deel 
uitmaakt van Brugge (in het begin Groot-Brugge genoemd).

Hoe zijn wij te werk gegaan? 
De bedoeling was om van twee personen en één instelling de geschiedenis 
en de voorgeschiedenis in kaart te brengen. Tijdens een boeiende zoektocht 
hebben we gelijklopend verschillende wegen bewandeld. Ten eerste, het 
meest fascinerende was het interviewen van personen die Albert De Haene 
en/of Hubert Ronse en/of het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw 
te Brugge hebben gekend. Ten tweede was het bijzonder leerrijk om een be-
zoek te brengen aan de plaatsen die belangrijk geweest zijn in het leven van 
de twee protagonisten en in de voorgeschiedenis en de ontwikkeling van het 
Brugse Psychiatrisch Ziekenhuis. Zo bezochten wij onder meer de Bouve-
riestraat en de omgeving (vroeger de miseriehoek genoemd), de site van het 
vroegere Sint-Janshospitaal, het woonhuis van drie generaties van de familie 
De Haene, het huidige Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Brug-
ge en de Zusters van de Bermhertigheid Jesu te Ieper. Ten derde zijn wij op 
zoek gegaan naar zoveel als mogelijk gepubliceerde en niet gepubliceerde 
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bronnen.13 Dit ging gepaard met het raadplegen van archieven, bibliothe-
ken, documentatiecentra en websites. Ten vierde hebben wij een continue 
inspanning geleverd om de drie biografieën in hun historische context te 
situeren. Een bijzonder aangenaam neveneffect van deze zoektocht was de 
herontdekking van het huidige Brugge en Ieper, de respectieve rijke voorge-
schiedenis en het (meestal) zorgvuldig gerespecteerd erfgoed. 

Bij dit alles hebben zeer veel personen en instellingen een steentje bij-
gedragen tot het samenstellen van een veelzijdig mozaïek. Het schrijfproces 
werd ondersteund door een intern redactiecomité van het Psychiatrisch Zie-
kenhuis Onze-Lieve-Vrouw. Wij verwijzen naar ons dankwoord met een lijst 
van personen en instellingen, voorzien van enige toelichting. 

Hoe ziet de inhoud eruit?
Dit boek bestaat uit vier delen. Deel I omvat de voorgeschiedenis van het 
huidige Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Brugge vanaf de 
twaalfde eeuw en eindigt met de opstartperiode van het ‘Asile Sainte marie’ 
zoals het Psychiatrisch Ziekenhuis destijds genoemd werd. Deze opstartpe-
riode werd sterk bepaald door de twee wereldoorlogen en het interbellum. 
Deel II is de biografie van Albert De Haene met zijn kinderjaren, jeugdjaren 
en opleiding tot neuro-psychiater, zijn activiteiten in het Onze-Lieve-Vrou-
wegesticht en alle andere professionele activiteiten daarbuiten. Deel II 
wordt afgesloten met een hoofdstuk over Albert De Haene als persoon. Deel 
III is de biografie van Hubert Ronse die op dezelfde manier is opgebouwd 
als de biografie van Albert De Haene, maar Hubert Ronse heeft wel nog een 
behoorlijke levensfase als senior gekend. In deel IV komt de evolutie aan bod 
van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Brugge en het regi-
onaal netwerk waarvan het deel van uitmaakt tijdens de periode van na de 
pensionering van Hubert Ronse tot en met het jubeljaar 2010. Het geheel 
wordt afgerond met een algemeen besluit. Daarna volgen twee bijlagen (de 
stamboom van Albert De Haene en de stamboom van Hubert Ronse), een 
dankwoord en een referentielijst. 

Veel leesplezier en weet dat de auteur het steeds erg apprecieert wan-
neer actieve lezers hun impressies kenbaar maken, met inbegrip van kriti-
sche bedenkingen en het signaleren van eventuele onduidelijkheden, foute 
voorstellingen of interessante aanvullingen.

Heverlee en Oostende, juli 2013

13 Wij hebben ook kennis genomen van onafgewerkte ontwerpteksten van Bruno Comer en 
Pascal Cornet.


