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derzoek heeft een onevenredig groot 
aantal prijswinnaars opgeleverd en 
in elke stad sluit een lokale winnaar 
zich bij het circus aan.
Dit stukje schrijf ik in Cardiff, Wales, 
waar we te gast zijn op de universi-
teit. De collegezaal zit vol. Het pu-
bliek bestaat uit studenten, een paar 
plaatselijke officials van de BA (Bri-
tish Association for the Advance-
ment of Science), wetenschappers-
met-baarden, gezinnen met op-
groeiende kinderen, de nodige niet 
te classificeren grijze muizen en een 
groepje huisvrouwen dat normaal 
gesproken fuchsia’s kweekt. Kortom: 
een doorsnede uit de Britse maat-
schappij. 
Mede-prijswinnaar Pek van Andel 
uit Groningen bijt het spits af met 
zijn inmiddels klassieke studie naar 
de anatomie van het mannelijke ge-
slachtsorgaan, in beeld gebracht tij-
dens een wip in een MRI-scanner. De 
penis-in-actie had een flinke inwen-
dige wortel in de vorm van een boe-
merang. Gelukkig zwijgt Pek over 
een recenter project waarbij hij zich-
zelf anaal in een gelijksoortige scan-
ner liet toucheren om deze basale 
medische onderzoekstechniek 
nieuw leven in te blazen. Wie zit daar 
nou op te wachten? 
Dermatoloog Caroline Mills speelt 
een thuiswedstrijd. Zij won in 1998 
de geneeskundeprijs voor een publi-
catie in het vooraanstaande vakblad 

The Lancet over een poelier uit Car-
diff die zich prikte aan een kippen-
botje, waarna zijn vinger opzwol en 
vervolgens vijf jaar lang zo vreselijk 
stonk dat de arme man zich feitelijk 
niet meer publiekelijk kon vertonen. 
Mensen die zijn ontstoken vinger - al 
op grote afstand - roken, kregen on-
middellijk braakneigingen. Dat gold 
ook voor dokter Mills, die hem pro-
beerde te behandelen. De stank werd 
veroorzaakt door de zeldzame Clost-
ridium novyi-bacterie, die ongevoe-
lig bleek voor antibiotica en pas na 
vijf (!) jaar spontaan verdween. 
Een lokale held is Howard Stapleton, 
die vorig jaar de Ig Nobel- vredes-
prijs won voor het uitvinden van de 
‘Mosquito’, een apparaat dat een on-
verdraagbare pieptoon uitzendt die 
hoorbaar is voor tieners, maar niet 
voor volwassenen. De uitvinding 
wordt wereldwijd met succes in win-
kelcentra toegepast om hangjonge-
ren te verjagen en heeft de economie 
van het relatief arme Wales een flin-
ke impuls gegeven, aldus Stapleton. 
Het publiek lacht om de uitvinding, 
maar blijkt ook kritisch als een van 
de fuchsiakweeksters opstaat en 
vraagt of de uitvinder heeft onder-
zocht of de pieptoon niet schadelijk 
is voor dieren en planten. Stapelton 
heeft zijn antwoord klaar: ‘Ik heb 
mijn slapende hond aan het geluid 
blootgesteld en hij gaf geen krimp.’ 
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H et is voorspelbaar. Op 
het moment dat ik de 
eend uit z’n tas haal 
en omhoogsteek, barst 

de zaal in lachen uit. De vogel is het 
geconserveerde bewijs van het eer-
ste gedocumenteerde geval van ho-
moseksuele necrofilie bij de wilde 
eend, en daar wordt terecht om ge-
lachen. En ook om mijn persoon na-
tuurlijk: iemand die zich realiseerde 
dat homoseksuele necrofilie bij wil-
de eenden een vogelkundig nieuw-
tje was, het geval publiceerde, er de 
Ig Nobel-prijs voor kreeg en er ook 
nog schaamteloos over vertelt aan 
iedereen die het maar horen wil.
De Ig Nobel-prijs beloont weten-
schappers die met hun onderzoek 
mensen eerst aan het lachen maken 
en hen daarna aan het denken zet-
ten. Ig Nobel is een woordgrap die 
verwijst naar het Engelse ignoble 
dat ‘niet-nobel’ of ‘onwaardig’ bete-
kent. De prijs is in het leven geroe-
pen door de Amerikaanse wiskundi-
ge Marc Abrahams; hij vond dat al 
die hardwerkende onderzoekers die 
nooit een Nobelprijs zullen winnen 
toch op de een of andere manier een 
beloning verdienen. Sinds 1991 heb-
ben 160 individuele of groepen on-
derzoekers een Ig Nobel-prijs gekre-
gen. Elk jaar worden er tien uitge-
reikt in ongeveer dezelfde categorie-
en als de tegenhanger uit Stockholm. 
Een Ig Nobel-prijs win je niet zomaar. 
Abrahams en zijn Ig Nobel Board of 
Governors - die bestaat uit echte No-
belprijswinnaars, onderzoekers, 
journalisten, een toevallige voorbij-
ganger en soms een heuse crimineel 

- selecteren de winnaars uit meer dan 
vijfduizend nominaties. Toen ik in 
2003 de prijs won voor mijn publi-
catie over ‘Het eerste geval van ho-
moseksuele necrofilie bij de wilde 
eend’ had ik er nog nooit van ge-
hoord. Nu zit ik er tot over mijn oren 
in. Sinds 2004 doe ik elk jaar mee 
aan de Ig Nobel Tour of the UK, waar-
bij een groep Ig-winnaars tijdens de 
National Science & Technology Week 
door het Verenigd Koninkrijk reist 
en in verschillende steden een vro-
lijk lezingenprogramma verzorgt 
met als doel meer mensen voor de 
wetenschap te interesseren. Brits on-
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