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Christiaan Mosmans 
dr A.C.M. Kappelhof 

een Bosschenaar die in Parijs 
carrière maakte 

- In 1760 wendde  Willem Mosmans verge- 
zeld van zijn broers e n  zusters zich tot de 
schepenbank van 's-Hertogenbosch met  
e e n  verzoek: of de heren e e n  machtiging 
willen afgeven om hun broer Christiaan 
achter  slot e n  grendel  t e  zetten. Hij heeft 
namelijk e e n  hele reeks 'excessen' 
gepleegd. Tegen iedereen d i e  he t  weten 
wil vertelt hij d a t  hij van plan is  zijn broer  
Cornelis t e  vermoorden. Me pogingen 
om de zaak  in eigen kring te regelen zijn 
o p  niets uitgelopen. Nu staat ,  aldus he t  
rekest, de e e r  van de famiiie o p  he t  spel. 
O p  I O november 1760 verleent de 
Bossche schepenbank machtiging om 
Christiaan Mosmans, o p  d a t  moment 31 
jaar oud, o p  t e  laten sluiten. Daarmee 
vertrekt Christiaan uit de s tad  e n  is  he t  
probleem voorlopig opgelost. 
D e  schepenen moesten zich in d e z e  tijd 
geregeld over di t  soort verzoeken buigen. 
Er kwamen s teeds  meer  mensen d i e  niet 
deugden of waar  wat a a n  schortte, 
althans d a t  vond de famiiie of de omge- 
ving. Het devies luidde meestal: opsluiten 
in e e n  dolhuis, e e n  zogenaamd verbeter- 
huis, of e e n  klooster. In he t  geval 
Mosmans zou alles nog ten goede  keren, 

maar  meestal verdween het  zwarte 
schaap  voorgoed achter  stevige muren. 
Voordat we  d e  levensloop van Christiaan 
gaan  volgen, eerst  iets over deze  destiids 
nieuwe maatschappelijke trend. 

Toename van het aantal opsluitingen 

Al in de  late Middeleeuwen kwam het voor 
dat mensen die in hun eigen omgeving niet 
meer te  hanteren waren, werden opgeslo- 
ten Dat kon gewoon thuis, in een kamer 
met tralies voor de  vensters, maar ook bui- 
tenshuis, in een zinnelooshuis of in een 
klooster dat zich o p  deze vorm van zorg had 
toegelegd 's-Hertogenbosch had sedert 
1442 het door Reinier van Arke1 gestichte 
zinnelooshuis binnen zijn muren Het was 
en is gevestigd in de  Hinthamerstraat en 
viert dit laar zijn 550-jarig bestaan ' 
De bestuurders van deze huizen accepteer- 
den echter geen nieuwe patienten als de  
rechtbank niet eerst een machtiging had 
afgegeven om tot opsluiting over t e  gaan 
Het was steeds de  rechtbank van de  woon- 
plaats van de  betrokkene die de  machtiging 
af moest geven In 's-Hertogenbosch was de  
uit negen personen bestaande schepenbank 

Gerrit
Rechthoek



tot deze rechtshandeling bevoegd Vanaf 
circa 1740 begon het aantal afgegeven 
machtigingen plotseling te stilgen De groei 
zette door tot na 1800, zoals uit het volgen- 
de staatje blijkt 

Aantal door de schepenbank van 's-Her- 
togenbosch verleende machtigingen tot 
opsluiting, 1810 

periode aantal machtigingen 

17 

34 

3 5 

65 

44 

Tussen 1800 en 18 10 werden jaarlijks gemid- 
deld tien Bosschenaren opgesloten In Maas- 
tricht lag dit aantal ongeveer even hoog 
Ook elders in Nederland, België en Frankrijk 
steeg vanaf het midden van de achttiende 
eeuw het aantal gedwongen opnamen in 
inrichtingen en kloosters. 

Waarom meer opsluitingen? 

Het is niet zo eenvoudig om de oorzaken 
van dit verschilnsel aan te geven Onder de 
opgeslotenen kunnen we ruwweg drie groe- 
pen onderscheiden. alcoholisten, krankzin- 
nigen en mensen met een niet getolereerde 
leefwijze Ook uit andere bronnen weten we 
dat het alcoholisme aan het eind van de 
achttiende eeuw in 's-Hertogenbosch sterk 
toenam Een arts als dr A Walkart maakte 
zich daar in 1780 al zorgen over Het was 
vooral de sterke drank die veel onheil aan- 
richtte In de rekesten wordt het klassieke 
beeld beschreven van de drankzuchtige die 
alles wat hij verdient verzuipt, hele dagen in 

de kroegen rondhangt en bij thuiskomst 
hethuisraad kort en klein slaat 
Mishandeling van echtgenote en kinderen 
kwamen ook geregeld voor Opmerkelijk is 
dat we ongeveer even veel drankzuchtige 
vrouwen als mannen tegenkomen Vrouwen 
die aan de drank raakten verwaarloosden 
het huishouden Meubels werden naar de 
lommerd gebracht om maar aan geld te 
komen. Anderen maakten schulden op 
naam van familieleden die er op deze wijze 
achter kwamen dat zoonlief of broer aan de 
drank was geraakt 
In die tijd maakte men nog geen scherp 
onderscheid tussen psychiatrische ziekte- 
beelden en zwakzinnigheid Beide groepen 
werden door elkaar aangeduid als 'krankzin- 
nig' of als 'innocent' Vooral 'razende' krank- 
zinnigen kwamen voor afzondering en 
opsluiting in aanmerking Wanneer zij zich 
rustig gedroegen en wanneer er nog ouders 
waren om op hen te passen liet men ze 
gewoon hun gang gaan 
De derde groep bestond uit mensen die zich 
schuldig maakten aan allerlei vormen van 
wangedrag Dit kon zeer uiteenlopende vor- 
men aannemen, maar vaak was het een 
combinatie van spilzucht, onverantwoord 
zakendoen en omgaan met dubieuze figu- 
ren Bij vrouwen komen we af en toe tegen 
dat zij in slecht gezelschap verkeerden of 
zich bezighielden met prostitutie 
In de aanvragen om een machtiging kwam 
steeds weer naar voren dat een bepaalde 
vorm van gedrag niet werd geaccepteerd De 
familie kwam ook niet zo maar bi] de sche- 
penen om hulp vragen Men had eerst zelf 
geprobeerd er wat aan te doen. 
Vermaningen, gesprekken onder vier ogen 
en lijfstraffen haalden echter niets uit Bij 
zinnelozen werd de ziekte steeds erger en 
dreigde er gevaar voor brandstichting of 
zelfdoding De toestand was, zo melden veel 
rekesten, nu zo gevaarlijk of aanstootgevend 
geworden, dat de tijd voor drastische maat- 
regelen gekomen was 
De gehanteerde normen voor wat aanvaard- 
baar was, verschilden nogal van de tegen- 



woordige Zo vroeg een vader om zijn zoon 
op te mogen sluiten, omdat hij samen- 
woonde met een vrouw Te veel geld uitge- 
ven is tegenwoordig geen reden meer om 
mensen gevangen te zetten, maar toen wel 
Vanaf 1740 kwamen er in ieder geval steeds 
meer mensen die tot drastische maatrege- 
len wensten over te gaan De tolerantie ten 
opzichte van 'raar' gedrag nam af Overigens 
zijn ook andere verklaringen aangevoerd 
voor het stijgend aantal opsluitingen, maar 
het voert te ver daar nu op in te gaan 

Waarheen gingen zij? 

Vanzelfsprekend gingen veel Bosschenaren 
naar het zinnelooshuis Reinier van Arkel In 
1759 kreeg dit oude instituut concurrentie 
van het 'verbeterhuis' dat was gesticht door 
jan van de Gevel, een oud-werknemer van 
Van Arkel Het was gevestigd aan de 
Papenhulst en mocht zich in een stijgende 
klandizie verheugen In de periode 1735. 
1764 ging iets meer dan de helft van de 
opgesloten Bosschenaren naar deze twee 
huizen Ongeveer een kwart werd geplaatst 
in kloosters in het huidige Nederlands 

Limburg en België De toen al bestaande en 
nog steeds zeer bekende kolonie in Geel 
was overigens niet zo populair in Den 
Bosch Men stuurde de mensen graag naar 
de kloosters van de cellebroeders in 
Maastricht of Luik Het laatste werd ook wel 
aangeduid als het 'hôpital Saint-George' 
(St Jorisgasthuis) en was gevestigd in de 
voorstad St Léonard gelegen aan de Maas 
ten oosten van de stad Andere kloosters 
waren de Birgittinessen in Uden, 
Soeterbeek in Deursen-Dennenburg, de cel- 
lebroeders in Hasselt en het mannenkloos- 
ter Mariënwater in Weeze ten zuiden van 
Goch (thans Duitsland) Helemaal aan het 
eind van de achttiende eeuw was de Kluis 
bij Bree (Belgisch Limburg) 'in' Slechts 
enkelen, vermoedelijk vooral protestanten, 
verhuisden naar inrichtingen benoorden de 
rivieren 

Af6 1 Fragment uit het verzoekschrift van de fam~l ie  
Mosmans gericht aan de schepenen van 's-Hertogenbosch 
o m  de machtiging tot opsluiting te verlengen Chrtstiaan 
Mosmans was namelqk nog steeds van plan zyn  broer te 
vermoorden (Stadsavchief 's-Hertogenbosch, 
oud-rechterlilk archief, inv n r  436, foto A Schreurs) 





Christiaan Mosmans sr. tot enige erfge- 
naam We weten niet zeker met wat voor 
zaken de Van Beekvelts zich in Spanje bezig- 
hielden Hoogstwaarschijnlijk echter met de 
handel in Spaanse wol In het woordenboek 
van Luïscius dat in 1725 in Amsterdam ver- 
scheen wordt vermeld onder het trefwoord 
Bilbao 

'...dat hier een groot getal schat-ryke koopluiden 
van allerhande natien wonen. 
In deze stad is de stapel van den Spaanschen wol- 
handel, en alle Engelsche en Hollandsche waren 
werden [= worden] uit deze plaats door geheel 
Spanje verstierd [d.w.z. Bilbao is de belangrijkste 
importhaven voor heel 

Luïscius weet verder nog te melden dat de 
vrouwen hier, zolang zij niet getrouwd zijn, 
hun haar afscheren en blootshoofds rondlo- 
pen. Om die reden zal Van Beekvelt zich dus 
zeker niet in Bilbao gevestigd hebben. 

20 De Spaanse wol werd door Bossche kooplie- 

Afb 2 In steden als Panp en Londen bestonden In de 18e 
eeuw grote gestichten waar. honderden 'zinnelozen' ver6le- 
ven Berucht wegens zijn wantoestandex was Bedlam in 
Londen De Engelse kunstenaar William Hogarth 
(1697- 1764) maakte een sene gravures van de chaotische 
toestanden in Bedlam 
(Dlareeks 'Ges~honden geesten' uitgave Ver Geschiedenis 
der Verpleegkunde, 1987) 

den naar hun vaderstad vervoerd en van- 
daar over land naar Tilburg gebracht om 
daar in de wollenstoffenindustrie te worden 
verwerkt. In 1718 vernemen we dat de over- 
slag van Spaanse wol een van de belangrijk- 
ste activiteiten in de Bossche haven is. Voor 
de kraanmeester vormde de wol de belang- 
rijkste bron van inkomsten.' Dit vestigt nog 
eens de aandacht op de rol die Bossche (en 
Bredase) kooplieden hebben gespeeld in de 
Tilburgse textielnijverheid. Deze is mijns 
inziens veel belangrijker geweest dan tot 
nog toe wordt aangenomen Een materie 
die nader onderzoek verdient 



ontsnapping en berouw 

Christiaan werd in 1760 overgebracht naar 
het klooster van de cellebroeders in 
Maastricht De cellebroeders of Alexianen 
waren in de Middeleeuwen gespecialiseerd 
in het verplegen van pestlijders Na het ver- 
dwijnen van deze gevreesde ziekte uit West- 
Europa rond 1670 gingen zij zich meer rich- 
ten op de verpleging van krankzinnigen en 
andere lieden die uit de samenleving dien- 
den te worden verwijderd De cellebroeders 
hadden een goede naam, maar zij waren 
ook duur De Maastrichtse cellebroeders 
berekenden in deze tijd een verpleeggeld 
van fl 250,- tot fl  300,- per jaar De voor 
Christiaan afgegeven machtiging gold voor 
één jaar, waarna de familie een verlenging 
kon aanvragen In 176 1 en 1762 gebeurde 
dit ook, nadat de directeur van het klooster 
per brief had laten weten dat Christiaan nog 
niet kon worden losgelaten Hij was immers 
nog steeds van plan zijn broer te vermoor- 
den In 1763 kreeg de familie Mosmans toe- 
stemming van de schepenen om Christiaan 
over te plaatsen naar het St Jorisgasthuis in 
Luik Anders dan Maastricht, dat ten dele 
tot de Republiek behoorde, was Luik bui- 
tenland Het was de hoofdstad van een zelf- 
standig vorstendom, het prins-bisdom Luik 
De Bossche schepenen verbonden aan een 
machtiging tot opsluiting in het buitenland 
altijd strengere voorwaarden In dit geval 
gingen zij zelfs heel ver de familie 
Mosmans moest naar Den Haag om daar 
aan de Staten-Generaal, het hoogste gezag 
in de Republiek, verlof te vragen voor de 
overplaatsing 
Eind januari 1765 ontving Willem Mosmans, 
het hoofd van de familie, een brief uit Luik 
met een onaangename mededeling. De 
priester-directeur van het St Jorisgasthuis 
berichtte dat Christiaan was ontsnapt en 
dat hij zich ergens schuilhield. Na enig 
informeren ontdekte men dat de vluchteling 
zich ophield in een dorp dat noch onder de 
Republiek noch onder het gezag van de 
prins-bisschop viel. Dergelijke dorpen 

waren er in dat gebied veel en het was een 
hele toer om daar iemand te laten oppak- 
ken. Christiaan was echter ziek geworden en 
hij toonde berouw over zijn vroegere 
gedrag Wat hij in elk geval niet wilde was 
teruggaan naar Luik Zijn aanbod was dat 
hij zich zou vestigen in een afgelegen dorp 
bijvoorbeeld Achel (ten zuiden van 
Eindhoven, thans Belgisch Limburg) of 
Uden om daar als een fatsoenlijk en net 
burger verder door het leven te gaan Achel 
en Uden lagen toen net even over de grens 
van de Republiek en golden dus als buiten- 
land De machtiging tot opsluiting moest 
dan wel worden ingetrokken De familie kon 
zich wel in dit voorstel vinden, maar het 
waren en bleven zakenlieden Eerst moes- 
ten dus enkele voorzieningen worden 
getroffen 

'soo tot voorliominge dat door haren broeder geen 
schulden buyten hun weten en toestemminge sou- 
den kunnen worden gecontracteert ...' 

In de praktijk betekende dit een ondercura- 
telestelling Christiaan was bovendien niet 
onbemiddeld een 'vriend' in Parijs, vermoe- 
delijk oom Christiaan, had hem bij testa- 
ment een lijfrente nagelaten van f l  I82,50 
Van zo'n bedrag kon Ie in Brabant toen 
rondkomen '"oorkomen moest worden dat 
Christiaan in een moment van zwakte deze 
rente zou verkwanselen De schepenen gin- 
gen akkoord met deze regeling de machti- 
ging werd ingetrokken en er werden curato- 
ren benoemd om over Christiaans bezittin- 
gen te waken l '  Een neef van Christiaan in 
Parijs was van alles op de hoogte Dit zal 
Antoine Nicolas, de bankier, geweest zijn 
Hij bood Christiaan aan om naar Parils te 
komen, dan zou hij hem verder helpen De 
Franse connectie bood uitkomst 
Christiaan kreeg van zijn broers en zwagers 
de raad op dit mooie aanbod in te gaan en 
aldus geschiedde In 1765 vertrok 
Christiaan, die zijn familie zo in de proble- 
men had gebracht, naar het verre Parijs Dat 
was toen al een stad met ruim 600 000 



inwoners, een wereldstad waar van alles te 
beleven was, maar waar je, zeker als buiten- 
lander, ook heel gemakkelijk in de goot kon 
belanden Protectie van een familielid was 
voor Christiaan derhalve van levensbelang 
De Bossche Mosmansen zullen niet anders 
verwacht hebben of zij zouden nooit meer 
iets van hem horen. 

Derde chirurgijn des konings 

Bijna tien jaar later, in oktober 1774, kregen 
de Bossche schepenen een rekest voorge- 
legd dat afkomstig was van Christiaan 
Mosmans, derde chirurgijn in het koninklijk 
hospitaal Hôtel Dieu te Parijs Hij was even 
overgekomen vanuit de Franse hoofdstad 
om een zaak te regelen die hem hinderde 
De in 1765 ingestelde curatele was namelijk 
nog steeds van kracht, waardoor hij niet 
over de hem vermaakte lijfrente kon 
beschikken Het was hem ondertussen niet 
slecht afgegaan Niet alleen had hij in Parijs 
-overigens een stad met toen al vele verlei- 
dingen- stil en netjes geleefd, maar hij had 
zich weten op te werken tot zo'n goed chi- 
rurg dat hij naast zijn baan in het Hôtel 
Dieu nog waarnam in een ander zieken-gas- 
thuis Hij behandelde niet alleen arme 
patiënten, toen de vaste klanten van elk 
gasthuis, maar vertelde dat hij bovendien 

'van tijd tot tijd patiënten, zelfs van den e m t e  rang, 
hadde mogen bedienen en dus de eer genoot met ge- 
distingueerde persoonen te Parijs te converseren ' . l 2  

Als bewijs hiervan had hij brieven bij zich 
van belangrijke personen, onder andere van 
een eerste raadsheer van het Parlement van 
Parijs 
Het Hôtel Dieu was het oudste gasthuis van 
Parijs Oorspronkelijk was het van de bis- 
schop van Parijs, vandaar ook dat het tegen- 
over de kathedraal, de Notre Dame, lag In 
de achttiende eeuw was het een van de gro- 
te gasthuizen van Parijs Het Parlement van 
Parijs was het belangrijkste gerechtshof van 

22 Frankrijk. In de tijd van Christiaan bestond 

het uit acht kamers (afdelingen) en telde 
het bijna 200 raadsheren Ter vergelilking. 
de Raad van Brabant, het hoogste rechts- 
college in Staats-Brabant, bestond toen uit 
negen raadsheren l 3  

Heel nederig verzocht onze Bosch-Franse 
chirurgijn de schepenen om ontslag uit de 
curatele Hij schaamde zich daarvoor en op 
zijn gedrag was sinds zijn vertrek uit 's- 
Hertogenbosch niets aan te merken 
geweest Aangezien hij weer snel naar Parijs 
moest terugkeren, verzocht hij de schepe- 
nen om enige spoed. De schepenen stuur- 
den het rekest door naar broer Willem 
Mosmans met het verzoek om binnen vier 
dagen te reageren Mogelijk was Christiaan 
bang voor een vertragingsactie van zijn 
familieleden, want drie dagen later viel er 
bij de schepenen een tweede rekest in de 
bus, vergezeld van zes getuigenissen 
geschreven door Parijzenaars, dat op het 
gedrag van 'le chirurgien hollandais' niets 
aan te merken viel De schriftelijke reactie 
van Willem Mosmans liet toen nog maar 
één dag op zich wachten, waarna de schepe- 
nen vonnisten dat de curatele over 
Christiaan zou worden opgeheven. Wel 
bepaalden zij dat dit niet met terugwerken- 
de kracht was Christiaan Mosmans had zijn 
doel grotendeels bereikt Zijn familie en 
iedereen in Den Bosch wist dat hij carrière 
had gemaakt en dat hij zich had weten op 
te werken tot een gerespecteerd man die 
omging met heren van stand. En zijn lijfren- 
te had hij ook weer terug Vermoedelijk is 
Christiaan teruggereisd naar Parijs; in zijn 
vaderstad is hij in elk geval niet overleden, 
want in de begraafboeken troffen wij zijn 
naam niet aan 

De Franse chirurgie in de 18e eeuw 

Een chirurgiln was een arts die zich gespe- 
cialiseerd had in het doen van operaties, 
maar die doorgaans niet aan een universi- 
teit had gestudeerd Het vak leerde hij in de 
praktijk Er was een groot verschil tussen de 
chirurgilns en de universitair gevormde art- 



Af6 3 Christiaan Mosmans werd als zoon van Frgncrscus 
Mosmans en Cathatina van Vree geboren op 17 juk 1729 
in het huis 'Het Rood Meer' op het Ortheneinde Dit huis 
bestaat nog steeds als Orthenstraat 73/73a. 2e huis rechts 
op de foto. (Stadsanhlef 's-Hertogenbosch, Hatonsch- 
Topografische Atlas, stamboeknr. 29 309) 

sen die Latijn kenden maar niet wisten hoe 
je een zweer moest opensnijden Dat lieten 
ze dan ook graag over aan de chirurgijns op 
wie ze een beetje neerkeken 

Als chirurgijn was Christiaan Mosmans 
waarschijnlijk veruit de meerdere van zijn 
Bossche collega's als Jacab van der Haar en 
Jan Bolsius. Niet dat dit kleine jongens 
waren, het dagboek van Bolsius en de publi- 
katies van Van der Haar laten zien dat zij 
het mes uitstekend wisten te hanteren en 
dat hun operaties ook succes hadden.14 
De Franse chirurgie stond toen echter op 
een hoger peil dan de Nederlandse Vanaf 
circa 1650 had zij een stormachtige ontwik- 
keling meegemaakt Dank zij de vele oorlo- 

gen die de Franse koning Lodewijk XIV 
( 1643- 17 15) voerde konden de legerchirur- 
gijns veel ervaring opdoen in bijvoorbeeld 
het behandelen van schotwonden en het 
snel amputeren De chirurgie wist zich te 
ontworstelen aan de voogdij van de univer- 
siteiten van waaruit men altijd op deze 
ambachtslieden had neergekeken In 1724 
slaagde Georges Maiéchai, lijfarts van 
koning LodewijkXV, erin om een al 
bestaande opleiding erkend te krijgen 
De 'Ecole de Chirurgie' kreeg de koning als 
beschermheer en fondsen uit de staatskas 
Enige jaren later volgde een wetenschappe- 
lijk instituut, de 'Académie royale de 
Chirurgie'. De chirurgen konden aan deze 
school theoretische lessen volgen. Juist de 
combinatie van praktijkervaring, die zij van- 
ouds hadden, met theoretische kennis bleek 
bijzonder vruchtbaar te zijn De chirurgie 
ontwikkelde zich van een ambacht tot een 
tak van de medische wetenschap l 5  



Aan het eind van de achttiende eeuw trok- 
ken veel medisch studenten vanuit 
Nederland naar Parijs om zich daar bij te  
scholen aan de toonaangevende chirurgi- 
sche opleidingen. De historicus prof. dr W. 
Frijhoff die onderzoek verrichtte in het 
archief van de Ecole de Chirurgie trof in de 
inschrijvingsregisters heel wat namen aan 
van mensen uit Holland en Staats-Brabant 

Een medicus als dr Lightenveld die rond 
1800 in 's-Hertogenbosch praktizeerde had 
bijvoorbeeld in Parijs gestudeerd Ook uit 
Maastricht, Breda, Roosendaal en Bergen 
op Zoom trokken leergierige jongens naar 
de Franse hoofdstad 'Weeft Christiaan 
Mosmans in 's-Hertogenbosch soms recla- 
me gemaakt voor de Parijse opleidingen? 

m 

1 Eind oktober verscheen bil die gelegenheid een boek waarin de geschiedenis van dit stukle Den Bosch 
wordt geanalyseerd A C M Kappelhof, Reinier van Arkel 1442- i992 De geschiedenis van het oudste psy- 
chiatrisch ziekenhuis van Nederland Tijdens het onderzoek nodig voor dit boek stuitte ik toevallig op het 
geval-Mosmans 
2 Stadsarchief 's-Hertogenbosch Oud-rechterlilk archief s-Hertogenbosch, plaatsingslilst-Smit, nrs 435- 
438 1916-1919 en 1921 Voor de periode 1784-1 794 ontbreken de gegevens 
3 Zie hiervoor het in noot I geciteerde werk 
4 Stadsarchief s-Hertogenbosch, Collectie Mosmans, inv nr 62 Genealogie der familie Mosmans te 's- 
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