
Speech Hermanus Boerhaave 
 

 

Waarde vakbroeders, goedenavond! 
 

U zult zich misschien afvragen: wie is die oude man die hier rondloopt, 
maar u kent mij beter dan u denkt. Immers: zoals u hier zit, bent u allen 

‘Boerhaave’, maar ik ben de enige echte Hermanus. Op 31 december is 
het precies 350 jaar geleden dat ik geboren ben en zegt u eerlijk: ik zie er 

nog best goed uit, voor iemand die al 280 jaar geleden overleden is. Je 
zou bijna denken dat ik vaste klant van uw kliniek ben. 

 
Ik kan u verzekeren: dat is niet het geval. Maar uw kliniek is wel naar mij 

vernoemd en dat vind ik buitengewoon eervol. Vanwege die band die wij 
hebben, al was het maar in naam, heeft het de organisatie van deze dag 

behaagd om mij te vragen voor aanvang van het diner een paar woorden 
tot u te richten. 

 

U zit hier aan tafel op historische grond. Oud-Poelgeest was mijn 
buitenhuis. Op een steenworp afstand van mijn Hortus Botanicus en de 

Universiteit van Leiden, waar ik rector magnificus was en hoogleraar van 
drie van de vijf leerstoelen aan de medische faculteit. U noemt dat 

tegenwoordig ‘multitasking’, geloof ik. 
Ik kocht het landgoed Oud-Poelgeest in 1724 voor 8.923 gulden. Dat was 

toen een fors bedrag, maar door hard werken kon ik me dit prachtige 
kasteel veroorloven. U bevindt zich in eenzelfde positie, heb ik het idee… 

 
Op Oud-Poelgeest kwam ik tot rust. U zult dat wel begrijpen als u om zich 

heen kijkt. Het was niet voor niets een buitenverblijf, en zeker als het zulk 
mooi weer was als vandaag, wandelde ik graag door de tuinen, die 

eigenlijk een verlengstuk waren van de Hortus. In dit buitenverblijf 
speelde zich mijn sociale leven af en ontving ik collega's en andere 

bezoekers. In die zin is er niet veel veranderd, al hangt er nu een bord 

‘congrescentrum’ aan de gevel. 
 

Zo dadelijk zullen de lakeien u een heerlijk diner serveren om de 
inwendige mens te trakteren. Maar vanmiddag hebt u al de geest aan het 

werk gezet. Ik vertrouw erop dat dat een inspirerende sessie was, waarin 
u samen hebt kunnen nadenken over de toekomst van uw mooie bedrijf. 

Er is in elk geval veel vraag naar uw diensten, heb ik begrepen, en de 
komst van een vierde O.K. is dan ook geen overbodige luxe. 

 
Ook wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. Ik ging ook niet meer 

naar mijn patiënten toe, maar ze bleven maar naar mij toe komen. Vanuit 
de verste landen. Leerlingen en patiënten uit het buitenland verspreidden 

thuis mijn roem. Geen beter middel om mijn reputatie te vestigen en 
bevestigen. Mond-tot-mondreclame is van alle tijden… 



 
Ik werd geraadpleegd op elk medisch terrein, zelfs op dat van de 

chirurgie, ook al had ik dat vak nooit uitgeoefend. In uw geval is dat 

gelukkig wel anders. 
 

Ik heb, voorafgaand aan deze bijeenkomst, al een paar dagen in de 21ste 
eeuw rondgelopen. Het valt me op dat er in deze tijd mensen zijn die bijna 

even populair zijn als ik drie eeuwen geleden was. Alleen zijn dat nu geen 
wetenschappers, maar voetballers, popsterren en vloggers. Ach, u kent 

een aantal van hen waarschijnlijk wel uit uw praktijk. 
 

Ik heb ook de vrijheid genomen om stiekem even in uw kliniek te gaan 
kijken en ik moet zeggen: dat ziet er allemaal chique uit. Ook de gezellige 

sfeer sprak me erg aan. Mij is ingefluisterd dat ‘betrokken’, ‘bekwaam’, 
‘bereikbaar’ en ‘bevlogen’ uw kernwaarden zijn. In die zin bent u dicht bij 

de naamgever van uw kliniek gebleven, want dat waren drie eeuwen 
geleden ook precies mijn uitgangspunten. Kortom: u hebt het volgens mij 

allemaal goed voor elkaar. 

 
Voor de toekomst wens ik u toe dat u het huidige succes verder kunt 

uitbouwen. Maar voor nu stel ik voor dat u, analoog aan mijn vondst 
‘handen aan het bed’, uw handen aan het bord zet en lekker gaat eten. 

Niet teveel natuurlijk, want het syndroom van Boerhaave heb ik al eens 
uitgebreid beschreven. 

 
Een smakelijke maaltijd, dan ga ik in de tuin nog even van de laatste 

zonnestralen genieten… 
 


