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5 juni - Dead Duck Day - publiek welkom

Donderdag 5 juni is het weer Dead Duck Day. Het Natuurhistorisch

Museum Rotterdam en het European Bureau of Improbable Research

nodigen belangstellenden uit om zich om 17.55 uur precies te verzamelen

in het Museumpark op het gazon achter de metalen Zwarte Kraai naast de

glazen nieuwbouw van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Daar zal

conservator Kees Moeliker enige woorden uitspreken ter nagedachtenis aan de Wilde Eend die zich op

5 juni 1995 (om 17.55 uur) dood vloog tegen de glazen gevel van het museum en inmiddels wereldwijd

bekendheid geniet als het eerste ‘slachtoffer’ van homoseksuele necrofilie bij deze soort. De inmiddels

legendarische opgezette eend zal hiervoor bij grote uitzondering uit het collectie-depot worden gehaald.

Desgevraagd zal Kees Moeliker vertellen onder welke dramatische omstandigheden de woerd de dood

vond. Publiek is van harte welkom om deze korte openluchtceremonie bij te wonen.

‘Dead Duck Day’ vraagt aandacht voor alle eenden en andere vogels die op dramatische wijze om het

leven gekomen zijn en daarbij met name na te denken over methodes en maatregelen die voorkomen dat er

jaarlijks miljoenen vogels tegen glas aan hun einde komen.

Tijd & locatie: 5 juni 2008, 17.55, uur op het gazon naast het glazen nieuwbouw van het Natuurhistorisch

Museum Rotterdam, Westzeedijk 345 (Museumpark), 3015 AA Rotterdam.

Dead Duck Day - een korte geschiedenis

Dead Duck Day is spontaan ontstaan op 5 juni 1996 toen een groepje medewerkers van het

Natuurhistorisch Museum Rotterdam besloot om de Wilde Eend (Anas platyrhynchos) te herdenken die

zich precies een jaar eerder tegen de glazen gevel van het museum dood vloog en direct daarna werd

‘verkracht’ door een soort- en seksegenoot. Sindsdien verzamelt zich elk jaar op 5 juni om 17.55 uur (het

exacte tijdstip waarop een harde klap tegen de ruit de dood van de eend aankondigde) een wisselend aantal

museummedewerkers op het gazon naast het glazen nieuwbouwpaviljoen van het Natuurhistorisch

Museum Rotterdam en wordt kort stil gestaan bij het tragische lot van de woerd. De geconserveerde eend

wordt uit het collectie-depot gehaald, er wordt een biertje gedronken, ideeën uitgewisseld over het

voorkomen van vogelaanvaringen tegen glas en er gaan (sterke) verhalen rond over ander opmerkelijk

diergedrag.

In de beginjaren van Dead Duck Day kende bijna niemand het dramatische lot van de eend, want het

duurde tot 2001 voordat Kees Moeliker, conservator van het museum, zijn unieke waarneming

publiceerde als ‘Het eerste geval van homoseksuele necrofilie bij de Wilde Eend’. In 2003 werd deze

publicatie beloond met de Ig Nobel prijs, en kreeg de necro-eend mondiale bekendheid.
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Dead Duck Day 2008

Ook dit jaar (alweer de 13
e
 Dead Duck Day) wordt de traditie voorgezet, maar - in tegenstelling tot

voorgaande jaren - worden eendenliefhebbers en andere belangstellenden uitgenodigd om aan de korte

openluchtceremonie deel te nemen. Voorheen had Dead Duck Day een besloten karakter.

Serieus?

Alhoewel de dood van de eend (evenals het lot van miljoenen andere gevederde raamslachtoffers)

natuurlijk te betreuren is, is Dead Duck Day een vrolijke gebeurtenis. Volgens initiatiefnemer Kees

Moeliker heeft de dood van de betreffende wilde eend een positief effect gehad: “Deze eend en de

publiciteit die hij gegenereerd heeft, is voor veel mensen een eyeopener geweest. Diversiteit in seksueel

gedrag is dankzij de eend bespreekbaar geworden, zeker in kringen waar men het woord homoseksuele

necrofilie niet in de mond durft te nemen. Zo gauw blijkt dat het om eenden gaat, breekt het ijs, en wil

men alle ins en outs weten.”

Organiseer ook een activiteit op Dead Duck Day!

Met Dead Duck Day vragen het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en het European Bureau of

Improbable Research aandacht voor alle eenden en andere vogels die op dramatische wijze om het leven

gekomen zijn. Zij roepen op om voortaan jaarlijks op 5 juni ook elders - waar ter wereld dan ook -ook

activiteiten in het kader van Dead Duck Day te organiseren en daarbij met name na te denken over

methodes en maatregelen die voorkomen dat er jaarlijks miljoenen vogels tegen glas aan hun einde

komen. Locale initiatieven graag melden aan: improbable@nmr.nl.

___________________________________________________________________________________
Nog meer informatie?: Kees Moeliker 010 2660463 | 06 53 778445 | moeliker@nmr.nl

Zie ook:  http://tinyurl.com/5eoxn2  en  http://improbable.com/2008/05/24/dead-duck-day-is-coming/
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