
SALON boerhaave
LEZINGEN & DEBAT  I  OVEr duurzaamheid

Er is geen tijd geweest 
waarin onze landgeno-
ten zo bloedfanatiek 
in de weer waren met 
het (her) gebruik van 
afval en laagwaardi-
ge materialen als in 
de jaren rond 1800. 
Van een koehoorn 
maakten onze voor-
ouders met gemak 
nog zes verschillende 
producten. In deze 
periode waren niet de 

normen van de economie maar die van de oecono-
mie leidend. Verstandige omgang met materialen 
en hulpbronnen waren minstens zo belangrijk 
als winstgevendheid – we zouden er nog wat van 
kunnen leren. Waar kwam dit denken vandaan om 
in welke recycle-praktijken resulteerde dit?

Ad Maas is conservator bij Museum Boerhaave en 
werkte samen met de Historische vakgroep Scheikunde 
van de Universiteit Twente aan de totstandkoming 
van de familietentoonstelling ‘Rijk van Rotzooi’. 

Onze riolen voeren al onze urine meteen als afval-
water af. In de 18e eeuw daarentegen kende urine 
talloze toepassingen. Zo was pis een schoonmaak-
middel in de textielindustrie. In combinatie met 
andere uitwerpselen liet urine gewassen groeien. 
Met behulp van scheikunde transformeerde urine 
in nuttige stoffen: ammoniak, fosfor en salpeter. 
Medici deden onderzoek naar de samenstelling 
van dit lichaamssap en zetten het veelvuldig in bij 
het onderwijs.  De verschillende stroomrichtingen 
van urine bieden in deze lezing een uniek per-
spectief op hoe plas een belangrijke rol vervulde 
in de 18de- eeuwse praktijk en wetenschap.

Ruben Verwaal is pro-
movendus aan de Rijks-
universiteit Groningen. 
Zijn onderzoeksproject 
‘Blood, Sweat & Tears’ 
richt zich op de chemie 
van lichaamssappen 
in de 18de-eeuwse 
geneeskunde en de rol 
die deze speelden in de 
Nederlandse Verlich-
tingscultuur.

Ad Maas

It’s the oeconomy stupid!
DENKEN OVER DUURZAAMHEID
OMSTREEKS 1800

Ruben Verwaal

STROMEN VAN URINE

Zorgen over afval en milieu behoren allerminst exclusief tot onze tijd. Denken over duurzaamheid 

houdt al eeuwen lang de gemoederen bezig. De drijfveren zijn divers: schaarste, volksgezondheid of 

bescherming van het milieu. In januari en februari kunt u hierover 4 boeiende lezingen bijwonen in 

Museum Boerhaave. Op vertoon van een geldig entreebewijs is de toegang gratis. Wilt u verzekerd zijn 

van een zitplaats, reserveer dan nu voor de eerste lezingen op 13 januari! 

Kijk voor meer informatie & inschrijving op de website www.museumboerhaave.nl, of klik hier

Noteer vast in uw agenda 27 januari: Lydia Haagoort over de armenarts en stadshervormer Samuel Sarphati.

De stad, het vuil en de oplossing:
TWEEHONDERD JAAR DENKEN OVER DUURZAAMHEID
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Woensdag 13 januari 2016 / AANVANG 19.30 uur

http://www.museumboerhaave.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/duurzaamheid/

