Inspiratietekst voor mensen die zich met eigen activiteiten willen aansluiten bij de
Boerhaaveweken in het najaar 2018 in Oegstgeest.
Wie was Boerhaave?
Herman Boerhaave (geboren in Voorhout, 31-12- 1668; overleden in Leiden, 23-09- 1738) was een
veelzijdig man. Hij was arts, anatoom, botanicus, scheikundige en onderzoeker. Hij was rector
magnificus van de Universiteit van Leiden, directeur van de Leidse Hortus botanicus en hij bekleedde
een tijd lang drie van de vijf leerstoelen van de medische faculteit tegelijk. Boerhaave stond bekend
als begenadigd docent en was in zijn tijd een van de bekendste geleerden van Europa. Zijn motto
was: Simplex sigillum veri - Eenvoud is het kenmerk van het ware.
Waarom is Boerhaave belangrijk voor Oegstgeest en de regio?
Boerhaave werd op 31 december 1668 geboren in Voorhout als zoon van de predikant van de
hervormde gemeente. De vroegere pastorie staat nu bekend als het Boerhaavehuis. In 1724 kocht
Boerhaave kasteel Oud-Poelgeest, omdat hij rustiger aan wilde gaan doen. Elke plant die geen plaats
vond in de Hortus, vond wel een plek in het veel grotere park rond het kasteel. Boerhaave stierf in
1738 en hij ligt begraven in de Pieterskerk in Leiden.
Hoe interessant is Boerhaave nog?
De naam Boerhaave heeft tot op de dag van vandaag een magische klank. Het Museum Boerhaave in
Leiden is naar hem vernoemd. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) organiseert landelijke
nascholing voor artsen vanuit Boerhaave ‘bij en nascholing’. Ook is er binnen het LUMC een
Boerhaave-leerstoel. Aan de Rijnsburgerweg/Boerhaavelaan in Leiden staat een standbeeld van
Boerhaave. De beroemde Oegstgeestenaar stond van 1955 tot 1961 afgebeeld op het bankbiljet van
twintig gulden. Leiden kent een Boerhaave College voor onderwijs aan jongvolwassenen. Er zijn in
heel veel Nederlandse straten, wijken, apotheken en huisartspraktijken die de naam Boerhaave
dragen, zoals het Boerhaaveplein in Oegstgeest.
Wanner vindt de Boerhaaveweken plaats:
De Boerhaaveweken vinden plaats rondom de herfstvakantie 2018 (halverwege oktober). Natuurlijk
is het niet noodzakelijk dat alle activiteiten in deze periode plaatsvinden maar goede coördinatie en
collectieve promotie kan wel van meerwaarde zijn.
Welke activiteiten zijn welkom tijdens de Boerhaveweken?
Alle activiteiten voor jong en oud, die op een geloofwaardige wijze passen bij de geschiedenis,
verdiensten en bijzondere wetenschappelijke activiteiten van Boerhaave zijn welkom.
Aan wat voor activiteiten denken jullie?
Commerciële, culturele, culinaire, sportieve, educatieve, wetenschappelijke activiteiten, alles kan.
We noemden zelf al congressen, lezingen, fietsroutes. We hopen dat met name ook de middenstand
en de culturele sector mogelijkheden ziet.
Voor welke leeftijd zijn de Boerhaaveweken?
De Boerhaaveweken zijn voor iedereen en voor iedere leeftijd. Het is wel de bedoeling dat de
activiteiten op enige wijze te herleiden zijn tot de persoon van Boerhaave of zijn werk.
Zijn de Boerhaaveweken alleen in Oegstgeest?
Omdat Boerhaave in Voorhout geboren is en in Leiden werkte en begraven is, zal Dorpsmarketing
Oegstgeest bij de vormgeving van de Boerhaaveweken in Oegstgeest nauw samenwerken met haar
collega-organisaties in deze gemeenten en elders in Nederland waar Boerhaave ook nog steeds hoog
aanzien geniet.

Wat moet ik doen als ik mee wil doen?
Schrijf een mail (info@dorpsmarketingoegstgeest.nl) of bel voor overleg: Agnes Kerckhoffs,
dorpsmarketeer Oegstgeest; M: 06- 41312301.

