J. van der Kluit

Henricus van Bra - stads medicinae doctor
in Zutphen - vertrekt naar Kampen
In 159 1, drie jaar na de bevrijding van Zutphen van de Spaanse bezetting, lukte
het een stadsmedicus aan te trekken. O p 22 september 1594 werd Henricus van
Bra (of Brahe) uit Kampen aangesteld. Het jaar daarop volgde zijn benoeming tot
ordinaris medicus in de Graafschap Zutphen, een gebruikelijke combinatie van
functies in die jaren.

Er i s enige verwarring ontstaan over zijn
terugkeer naar Kampen in het voorjaar
van 1613. O p 10 mei 1614 werd in de
Kwartiersrecessen van de Staten van het
kwartier van Zutphen vermeld, dat er een
opvolger was benoemd voor wijlen doctor van Bra.
In mijn boek Ziek zijn in Zutphen' werd
hieruit door mij geconcludeerd, dat Van
Bra was teruggekeerd om daar te sterven.
Deze vermelding - en derhalve ook de
gevolgtrekking - bleek echter onjuist te
zijn.

kreeg hij per kwartaal 71 herenpond en
zes stuivers als salaris. Dat was aanzienlijk minder dan wat zijn voorganger
kreeg. Mogelijk vertrok Van Bra vanwege
deze geringe beloning in 1616 naar
Leeuwarden.
Hij werd een jaar later opgevolgd door
Cornelius Sinapius, die weer hetzelfde salaris kreeg als Dalemius: 400 herenpond
en 80 herenpond als onkostenvergoeding.
Sinapius viel niet erg in de smaak. In
1620 werd Bra(he) voor de derde keer tot
stadsarts van Kampen benoemd.

In januari 1998 verscheen in het tijdschrift "Geschiedenis der Geneeskunde"
een artikel van de hand van dr. H.L.
Houtzager over de Kamper medicus Artus
Dalemi~s.~
Na het vertrek van Henricus van Bra naar
Zutphen werd de medische verzorging in
Kampen tien jaar lang aan de apotheker
Berent Avercamp toevertrouwd. In 1604
volgde de benoeming van Dalemius.
Toen deze in 1613 weer vertrok, kwam
van Bra terug naar Kampen. Hij zou tot
16 16 de zorg voor de Kamper bevolking
als stadsarts behartigen, aldus Houtzager.
Als dat waar is, zou Van Bra dus niet in
1614 zijn overleden!

Henricus van Bra stierf niet in 1614, ook
niet in 1616, maar in het vroege voorjaar
van 1622!

In het gemeentearchief van
werd
de oplossing aangetroffen in de Kamper
Genealogische en Historische Bronnen.'
Henricus van Bra (Brahe) keerde inderdaad in 1613 terug naar Kampen. Daar
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