
ARTUS DALEMIUS, EEN KAMPENSE ARTS UIT HET
BEGIN VAN DE 17E EEUW

door Dr. H.L. Houtzager

Inleiding
In de rij van medici, die in de loop der eeuwen mede verantwoordelijk zijn
geweest voor de gezondheidszorg van de bewoners van Kampen neemt
Dalemius een positie in, die op zich niet doet vermoeden dat hij om deze
reden uit het duister van de historie naar voren dient te worden gehaald.
Het is eerder zijn opleiding tot medicus en zijn studiereis naar Italie die
maken, dat hij als voorbeeld kan dienen voor een groep Noord
Nederlandse intellectuelen, die in het laatste kwart van de 16e eeuw
leefden.
Enerzijds is hij aan de jonge Leidse universiteit onderwezen in de
geheimen van Hippocrates, anderzijds heeft hij aan gene zijde van de
Alpen zijn studie voltooid en is daar zijn belangstelling ontstaan voor de
toen nog avontuurlijke wetenschap der archeologie.
In dit historisch perspektief gezien is Dalemius een typisch exponent van
de laat-renaissancistische studiosi, die als afsluiting van hun studie een
perigrinatio maakten om aan een der oude universiteiten de doctorshoed
te verwerven.
Wie was deze Noord-Nederlander, die gedurende een reeks van jaren
in Kampen de geneeskunst heeft uitgeoefend?

Zijn studie in Leiden
Wanneer Artus Dalemius in Delft geboren werd is niet bekend, doch
wanneer hij zich op 2 juni 1592 als student in Leiden in het Album
Studiosorum laat inschrijven zal hij waarschijnlijk 18 jaar oud zijn, zodat
hij derhalve rond 1575 zal zijn geboren. W aarschijnlijk heefthij in Delft de
Latijnse school bezocht voordat hij in Leiden medicijnen ging studeren.
De Leidse hogeschool, gesticht in 1575, had nog niet-die grote naam en
faam, die zij in de loop van de 17e eeuw zou krijgen waardoor zij een grote
aantrekkingskracht zou gaan uitoefenen op binnen- en buitenlandse
studenten.
De medische faculteit was nog zeer klein en in het jaar 1592 waarin
Dalemius zich liet inschrijven worden er slechts 11 studenten in het
Album Studio sorum vermeld die medicijnen gingen studeren.
De faculteit bestond uit de hoogleraren Gerard de Bont (1537 -1599), die
zich aanvankelijk na zijn studie in Leuven, Ferrara en Padua, in Leiden als
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arts had gevestigd, en uitJohannes van Heurne (1543-1601), die in 1581
als tweede hoogleraar in de geneeskunst was benoemd.
Ondanks aandringen van Van Heurne hadden de curatoren in 1591
afwijzend beschikt om de praktische geneeskunst aan het ziekbed van de
patienten te onderwijzen. Van het nut van deze wijze van onderricht was
Heurnius overtuigd geworden tijdens zijn studie in Padua, waar hij in 1571
tot doctor in de geneeskunde promoveerde. Pas in het voorjaar van 1637
zouden de Leidse curatoren hun toestemming verlenen voor deze 'bedside
teaching', nadat eenjaar tevoren in Utrecht deze vorm van onderwijs door
Willem van der Straaten (1593-1681) voor het eerst in ons land was
ingevoerd.

Van groot belang was voor het medisch onderwijs te Leiden, dat men er
reeds vroeg op bedacht was ook in het onderwijs de basisvakken, botanie
en anatomie, te voorzien.
De plantkunde werd destijds aIleen in de medische faculteit onderwezen
en voornamelijk door medici beoefend, In 1593 slaagden de curatoren
erin de reeds bejaarde Carolus Clusius (1526-1609) over te halen de
supervisie op zich te nemen bij de aanleg van de Hortus Botanicus door de
Delftse Apotheker Cluyt. Ook voor de anatomie trachtten de curatoren
voorzieningen te treffen door in 1597 te besluiten een anatomisch theater
te bouwen waar de jonge hoogleraar Pieter Paauw (1576-1617) anato
mische ontledingen voor de studenten verrichtte en waar hij in feite de
grondslag heeft gelegd voor het ontleedkundig onderwijs te Leiden.
Van deze hoogleraren De Bont, Heurnius en Paauw zou de jonge Van
Dalem (= Dalemius) het eerste onderricht hebben ontvangen in de
geheeskunst. Op 19 november 1594 promoveerde hij tot doctor in de
geneeskunst te Leiden doch daarmee beschouwde hij zijn studie nog als
onvoltooid en voelde hij zich toch waarschijnlijk niet bekwaam genoeg om
praktijk te gaan uitoefenen.
Was men voor 1575 voor een universitaire studie geheel op buitenlandse
instituten aangewezen, na de stichting van de universiteiten in Leiden,
Utrecht en Franeker bleef er toch een trek bestaan naar het buitenland,
nadat men eerst enige jaren in eigen land had gestudeerd. Niet aIleen
Nederlandse studenten sloten op deze wijze hun studie af met een
perigrinatio academica; onze instellingen van hoger onderwij s waren voor
buitenlandse studenten weer het einddoel voor hun studiereis door West
Europa. Het doel van zo'n reis was niet aIleen om elders colleges te volgen
of wetenchappelijk onderzoek te verrichten, maar ook wilde men het land
zien en de steden, alsmede religieuze toestanden, kunstobjecten, architec
tuur en de taal bestuderen.
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Lag het accent van zo'n vaak jaren durende reis meer op algemene
orientatie met het doel zijn algemene ontwikkeling te bevorderen, dan
sprak men van een Grand Tour. Vele jonge lieden van de upperten
maakten zo'n reis om hun talen te leren spreken en in de beter gesitueerde
kringen in den vreemden kontakten te leggen.
Vooral na 1600 was de Nederlander, mede onder invloed van de
veranderde godsdienstige verhoudingen in West-Europa en de oorlogs
situaties, meer geneigd om zijn perigrinatio te richten naar Frankrijk dan
naar andere West-Europese landen.
Tenslotte was er een derde groep ondememende lieden, die hun blik tot
ver over onze landsgrenzen richtten voomamelijk uit kunstzinnig oogpunt
bezien. Hollandse kunstschilders, etsers, beeldhouwers en architecten
maakten vaakjarenlange reizen door West-Europa, in welke periode zij
voor langere ofkortere tijd als leerling werkzaam waren in de ateliers van
bekende kunstenaars. Voor deze groep bad Italie als bakermat der
Renaissance natuurlijk een grote aantrekkingskracht en we treffen dan ook
door de eeuwen heen regelmatig nederlandse kunstenaars aan die als
leerling werkzaam zijn in de ateliers van beroemde italiaanse kunst
broeders in Florence, Siena, Rome, Venetie etc. Terug in het vaderland
zijn een groot aantal van hen wereldberoemd geworden, mede door de
inspirerende invloed die Italie met zijn vele kunstschatten op hen heeft
gehad.

Van Dalemius zou men kunnen zeggen, dat hij enerzijds zijn reis naar
Italie heeft benut om zijn wetenschappelijke kennis te vergroten en in dit
opzicht zal men ook voor hem kunnen spreken van een perigrinatio
academica, anderzijds he eft hij op deze reis de gelegenbeid te baat
genomen om ook op het gebied van kunst- en kultuur zijn kennis te
vermeerderen in het bonte gezelschap van jonge veelbelovende kunste-
naars.

Verblijf in Padua
Op 6 november 1596liet Artus Dalemius zich inschrijven als student in de
medicijnen in de Inclyta N atio Germanica Artistarum van de eerbied
waardige universiteit van Padua. Mogelijk deed hij dit op advies van zijn
leermeesters De Bont en Heumius, die hier enige tientallenjaren tevoren
ook hadden gestudeerd.
Het is ook aannerrielijk dat de grote roep die er uit ging van de in die tijd
daar docerende hoogleraar F abritius ab Aquapendente (1537-1619),
hem heeft doen besluiten in Padua verder te gaan studeren.
De vele buitenlandse studenten die aan de universiteit van Padua
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Hieronymus Fabricius ab Aquapendente (1537-1619) met de gouden
keten van het ridderschap van S. Marco. (Foto Mark Houtzager)
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studeerden hadden zich verenigd in zogenaamde Nationes, waarvan de
N atione Germanica, waaronder ook de uit Nederland afkomstige studen
ten ressorteerden, een van de belangrijkste was. In het Albo Matricole
Della Nazione Germanica schreef de nieuw aangekomen student eigen
handig zijn naam; de Atti Della N azione Germanica Artista nella Studio
di Padova bevatten een schat van gegevens betreffende het dagelijks leven
van de Artiesten-Natie. Deze Nationes hadden een grote invloed op het
universitaire leven onder andere op de benoeming van nieuwe hoog
leraren, terwijl haar leden door hun lidmaatschap een zekere bescherming
genoten en zich van rechtskundige bijstand verzekerd wisten in geval van
juridische konflikten.

Hieronymus F abritius, waarover hierboven reeds melding werd gemaakt,
was afkomstig uitAquapendente en sedert 1562 in Paduahoogleraar in de
geneeskunde. In 1584 had hij op eigen kosten een houten anatomisch
theater laten maken waarin hij de studenten in de ontleedkunde onder
richtte. Twee jaar voor Dalemius' komst was er binnen het universiteits
gebouw een permanent amfitheater gebouwd, dat ook thans nog in een
enigszins gewijzigde toestand in Padua aanwezig is. Fabritius was een
groot geleerde, die embriologisch en vergelijkend anatomisch onderzoek
deed; hij wordt dan ook weI de grondlegger der vergelijkende anatomie
genoemd.
Niet aIleen de colleges en de demonstraties van F abritius zal Dalemius in
Padua hebben gevolgd, ook zal hij zijn schreden gericht hebben naar de
beroemde botanische universiteitstuin, die thans nog ruim 400 jaar nadat
hij werd aangelegd in dezelfde architectonische vorm aanwezig is. In
Padua was immers in 1545 de eerste leerstoel in de botanie in Europa
gecreeerd, De Ortho Botanico bevat thans nog enkele 16e eeuwse planten
in zijn verzameling onder andere een boom geplant in 1555 en een palm uit
1585, tijdgenoten dus van de Goudenregen in de Leidse Hortus welke in
1601 werd geplant en die thans, gestut en gesteund nog telkenjare haar
gouden pracht ten toon spreidt,
In 1598 - Dalemius zal waarschijnlijk ruim een jaar in Padua zijn
gebleven- treffenwe onze medicus aan inRome in een omgeving,die weI
zeer verschilde van hetmilieuwaarin weDalemius tot nu toe hebben leren
kennen.

Verblijf in Rome
"Het schijntmij toe of die Eeuw - zegt Houbraken en hij duidt hier op de
17e eeuw -, geen agtinge heeft gehad voor kunstenaren, tenzij dezelve
Rome gezien hadden". Inderdaad bestond er een zekere collectieve
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Gezicht op Padua in de 16e eeuw. Uit Sebastian Munster.
Cosmographia universalis. Liber II Basel 1530.
(Foto Mark Houtzager)

16e eeuwse prent van Rome aan de hand van Antoine Lafrery, waarop
afgebeeld de zeven grote basilieken. Op de voorgrond de St. Pieter met de
nog onvoltooide koepel. (Foto Mark Houtzager)
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gedachte in de Nederlanden van die tijd, die door onder andere Constan
tijn Huygens met even zovele woorden is benadrukt als hij over
Rembrandt en Lievens spreekt, dat er "te Rome iets te halen en te beleven
was, waarvan men alleen tot zijn schade verstoken kon blijven".
Deze uitgesproken voorkeur van de N ederlanders - om ons tot deze groep
te beperken -, voor Rome als het doel van hun reislust, strekt zich uit in een
periode die loopt van omstreeks 1550 tot in het tweede kwart van de 18e
eeuw. In deze 200 jaar is er een nagenoeg niet aflatende stroom hollandse
kunstenaars, die gedurende lange ofkorte tijd in Rome werkzaam zijn
geweest en waarvan zich een groot aantal hebben geschaard onder de
'Hollandse kunstenaarskolonie', die zich de Bentvogels noemde.
Zonder thans hier dieper in te gaan op de betekenis, die deze artistieke
Romereizigers op de nederlandse schilderkunst hebben gehad en hun doen
en laten in Rome aan een nadere beschouwing te onderwerpen, dient hier
wel melding gemaakt te worden van de in Rome woonachtige Delftse
apotheker Hendrik de Raeff.
Ook van deze Delftenaar is het geboortejaar niet bekend; doch hij zal een
jaar of 8 ouder geweest zijn dan Dalemius. Immers toen hij eind 1590
begin 1591 in Rome zich als apothekervestigde, was hij 23 jaaroud. In de
Eeuwige Stad heeft hij niet alleen een goed lopende apotheek gehad, doch
heeft hij ook nauwe relaties onderhouden met N oord- en Zuid N ederland
se kunstenaars die Rome bezochten, Doch niet alleen kunstenaars maar
ook verschillende geleerden, waaronder enkele medici, waren goede
huisvrienden van Corvinus, zoals de latijnse versie van zijn naam luidt.

. Onder deze medici treffen we in de eerste jaren van Corvinus' verblijf in
Rome ook Artus Dalemius aan. Dat Dalemius namelijk in 1598 in Rome
was is ons bekend uit het feit, dat hij in datjaar samen met Corvinus en een
aantal kunstenaars waaronder Cornelius Bloemaert, Cornelius Verhoogh
en Cornelis Sem uit Utrecht zijn naam heeft geschreven in een der gangen
van de katacombe van Domitilla te Rome.
Het Iiidt geen twijfel of deze katacombe gelegen ten zuiden van Rome
langs de via Ardeatina is in 1591 door Corvinus in-de Romeinse
Campagna ontdekt, zoals Hoogewerff duidelijk aannemelijk heeft ge
maakt.
De apotheker Corvinus had namelijkgrote interesse voor de klassieke- en
vroeg-Christelijkekunstwaarvoor in zijn tijd in toenemende mate te Rome
belangstelling ontstond. Verschillende keren is Corvinus opgetreden als
gids in het labirinth van deze katacombe; bijherhaling komenwe namelijk
zijn naam vergezeld van andere en voorzien van jaartallen tegen op de
wanden van de onderaardse gangen.
De jonge Dalemius zal zeker onder de indruk gekomenzijnvan de talrijke
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fraaie fresco's die de katacombe van Domitilla bevat en behalve met de
Bentvogels, gegroepeerd rond de figuur van Corvinus, kontakt gehad
hebben met Romeinse medici, die recepten in de apotheek van Corvinus
lieten klaarmaken.

Medicus te Kampen
Hoelang Dalemius in Italie is gebleven weten we niet, mogelijk heeft hij
ook nog andere universiteitssteden bezocht. Pas in 1604 is er weer een
geschreven bericht over hem bekend.
Toen in 1595 Hendrik van Bra tot geneesheer van het Graafschap
Zutphen werd aangesteld, had Kampen door zijn vertrek een vooraan
staand medicus verloren. Van Bra, die in 1555 in Dokkum was geboren,
had in Keulen, Bazel en Wenen geneeskunde gestudeerd en was na een
studiereis langs de universiteiten van Florence, Siena, Ferrara en Bologna
in 1580 tot Doctor in de geneeskunde te Bazel gepromoveerd. Vanaf 1583
was hij geneesheer te Kampen met een onderbreking van 2jaar waarin hij
de geneeskundige praktijk in zijn geboorteplaats Dokkum uitoefende. Van
1595 tot en met 1603 hebben de Kampenaren het zonder "Medicyns"
moeten stellen. Op 9 juni 1596 beslist de Kamper Vroedschapsraad:
"Alsoe tot deser tyt ghien doctor medicinae binnen deser stadt Campen en
is, ende derhaluen Mr. Berent Auercamp mit meerdere diensten beswaert
wordt, hefft die E. Raedt derseluer stadt den voersz. Mr. Berent
geaccordeert hondert heren ponden.jaerlicks op twee terminen (toe weten
op Paesschen ende op Michaelis) bouen syn ordinaris pensien, daervan
het ierste termyn op Paesschen lestleden verschenen is gewest; dit
duyrende tot des Raedes wederseggen".
In de stadsrekeningen van 1596 tot en met 1603 ontbreekt dan ook de
uitgave post voor de doctor en staat genoteerd: "Aen den Apotheeker Mr.
Berent Avercamp betaelt voer dat hy het doctorschap respiceert 100
hollandse guldens". Op 24 april 1604 echter voorzag de Vroedschap
eindelijk in deze vacante plaats door Artus Dalemius Delphensis,
medicinae doctor te benoemen op een jaarwedde van 200 goudguldens
van 28 stuivers het stuk. Dalemius werd voor de tijd van 3jaar aangesteld.
In deze periode kreeg hij voor het te verrichten urine onderzoek 3 stuivers
en per visite aan een patient 4 stuivers of 20 stuivers per week.
Kennelijk waren de eerste 2 jaren een soort proefperiode, want op 24
augustus 1606 werd zijn ambtstermijn voor 6 jaar verlengd en weI op
dezelfde financiele voorwaarden. Voor brandstof en huishuur kreeg
Dalemius nu een extra toelage van 40 goudguldens per jaar.
Na 1613 komen we Dalemius niet meer tegen in de raadsbesluiten van
Kampen. Wederom werd Hendrick van Bra aangesteld na te zijn
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teruggeroepen uit Zutphen. Hij zou tot 1616 de zorg voor de Kamper
bevolking als stadsarts behartigen.

Wat er van onze Kamper-stadsdoctor Dalemius na 1613 is geworden - hij
was toen ongeveer 40 jaar oud -, is niet bekend. Wellicht duikt zijn naam
weer op in de vroedschapsresolutien van een andere Hollandse stad, waar
hij de kunst van Hippocrates in praktijk heeft gebracht. Doch dit is
vooralsnog een onontsloten medisch-historisch gebied.
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