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SCHAAMTE
Honte / Shame

SYMPOSIUM

Schaamte is alom aanwezig, maar het is lastig  
er de vinger op te leggen. 
Museum Dr. Guislain en Hospitium slaan de handen  
in elkaar en gaan dit uitdagende onderwerp te lijf. 

Op de studiedag SCHAAMTE  verkennen sprekers 
uit uiteenlopende disciplines de culturele, medische  
en historische karakteristieken en nuances van deze  
emotie: van lepra tot aids, van middeleeuwen tot  
internettijdperk, van schaamte bij onze voorouders  
tot gêne in de fotografie, van de voyeuristische blik  
tot de blos op de wangen. De studiedag sluit aan bij  
de gelijknamige tentoonstelling en verkent zo de  
vele schakeringen van schaamte in woord en beeld.

11
maart
2016

Voor meer informatie: 
www.museumdrguislain.be
www.hospitium.be

Nicolas Karakatsanis, Gaze II,  
2013, Fujiflex op diasec (uniek). 

Courtesy Alice Gallery, Brussel



Het Museum Dr. Guislain 
is een realisatie van 
de Broeders van Liefde

Maatschappelijke zetel: 
vzw Museum Dr. Guislain, 
Stropstraat 119, B-9000 Gent

9u30:  Ontvangst met koffie

9u55:  Patrick Allegaert (Museum Dr. Guislain / Hospitium vzw): 
 Inleiding
 Patrick Allegaert is artistiek adviseur in Museum  

Dr. Guislain, co-curator van de tentoonstelling Schaamte  
en voorzitter van Hospitium vzw. 

10u00:  Simon Roffey (University of Winchester): 
 Shame, Suffering and Sanctity. Excavations of the Medieval  

Leprosarium of St Mary Magdalen, Winchester
 Simon Roffey is archeoloog en als docent middeleeuwse archeologie 

verbonden aan de University of Winchester. Hij publiceerde diverse 
baanbrekende wetenschappelijke werken en artikels op het gebied 
van leprozerieën en de lepraziekte in middeleeuwse context. 

10u30:  Pieter Verstraete (KU Leuven): 
 Aids, macht en schaamte
 Pieter Verstraete is als docent historische pedagogiek verbonden 

aan de onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving  
van de KU Leuven. In zijn onderzoek focust hij zich op de  
geschiedenis van het onderwijs aan personen met een handicap  
en bestudeert hij de rol van besmettelijke ziektes en emoties  
in de totstandkoming van specifieke pedagogische praktijken. 

11u00:  Vincent Van Roy (UAntwerpen / Hospitium vzw): 
 Uit nieuwsgierigheid? Medische fotografie als wetenschappelijk,  

esthetisch of ‘voyeuristisch’ medium (1840–1914)?
 Vincent Van Roy is historicus en als vrijwillig medewerker  

verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Uni- 
versiteit Antwerpen. Hij is tevens secretaris van Hospitium vzw  
en rondt een doctoraal proefschrift af over de circulatiemecha-
nismen van medische kennis in de nieuwe tijd (1500–1800).

11u30: Karine van ’t Land (ZuidZorg / Radboud Universiteit Nijmegen): 
 Fysieke afwijkingen en schaamte in de late middeleeuwen
 Karine van ’t Land werkt als jeugdarts en is daarnaast actief  

als medisch historicus. Ze rondt een proefschrift af over de  
levensloop en voeding volgens geleerde medische auteurs  
in de late middeleeuwen. Ze publiceerde en doceerde over  
onderwerpen als anatomie, de dood, medische opvattingen  
over causaliteit, wonden en schoonheid.

12u00: Lunch en mogelijkheid tot begeleid bezoek 
 van de tentoonstelling Schaamte

14u00: Schaamstukken. Een ongegeneerde blik op Belgische medische  
collecties. Panelgesprek met o.a. Sibylla Goegebuer (Hospitaal- 
museum Brugge), Bert Boeckx (Pas-sage Bezoekerscentrum  
OPZ Geel), David Guilardian (OCMW-archief, Brussel),  
Vincent Van Roy (Lambotte Museum, Antwerpen)

14u30: Arnout De Cleene (Museum Dr. Guislain): 
 Terug naar San Clemente. Raymond Depardon  

en de Italiaanse (anti)psychiatrie
 Arnout De Cleene is cultuur- en literatuurwetenschapper, werkt  

als wetenschappelijk en beleidsmedewerker in Museum Dr. Guislain  
en was als co-curator betrokken bij de tentoonstelling Schaamte. 

15u00: Mineke Schipper (Universiteit Leiden): 
 Schaamteloos bloot? 
 Mineke Schipper is schrijver van non-fictie en fictie, en emeritus  

hoogleraar interculturele literatuurwetenschap van de Universiteit  
Leiden. Voor haar over de hele wereld vertaalde Trouw nooit een  
vrouw met grote voeten kreeg zij de Eurekaprijs. Haar nieuwste  
boek, Bloot of bedekt. Van niets om het lijf naar strak in het pak,  
verscheen in 2015 bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker.

15u30: Paul Faber (Wereldmuseum Rotterdam): 
 Schaamstreken 
 Paul Faber is kunsthistoricus, tentoonstellingsmaker en  

publicist, momenteel curator aan het Wereldmuseum Rotterdam,  
en voorheen verbonden aan het Tropenmuseum Amsterdam.  
Hij is als gastcurator medeverantwoordelijk voor de tentoonstelling 
Schaamte in het Museum Dr. Guislain.

16u00: Receptie

P r O g r A M M A : lezingen in het Nederlands en het Engels

 P R A K T I S C H E  I N F O R M A T I E :

Locatie: Museum Dr. Guislain
 Jozef Guislainstraat 43
 B-9000 Gent
 tram 1, halte Guislainstraat

Prijs: standaardtarief: € 45
 reductietarief: € 30 
 (Vrienden van het Museum  

Dr. Guislain, Hospitiumleden,  
studenten)

Inschrijven (voor 6 maart): 
via www.museumdrguislain.be
of +32 (0)9 216 35 95
of info@museumdrguislain.be

Betaling:
 rekeningnummer: 
 IBAN: BE07 4453 5518 5166
 SWIFT: KREDBEBB
 met vermelding: Symposium schaamte

Ezelsmuts, begin 20ste eeuw, ansichtkaart.  
Collectie Tammo Schuringa

Julie Scheurweghs, The Matter at Hand, 2012, foto.  
Museum Dr. Guislain, Gent © Julie Scheurweghs
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