
 
 

• | Logo van het Europese Burerau voor Onwaarschijnlijk 
Onderzoek.  

• Kees Moeliker, conservator in het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam, ontving in 2003 de Ig Nobelprijs voor zijn ooggetuigeverslag van 
homoseksuele necrofilie bij de wilde eend.  

• Dominomus met prepareer-attributen. (Foto: 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam, 2005)  

Europees bureau voor onwaarschijnlijk onderzoek 
Video 

• Bekijk de videoregistratie van de lezing van Marc Abrahams in 
Amsterdam, 23 mei 2006. Noorderlicht, ca 60 min.  

Dossiers 

• Lachen, gieren, denken IgNobel: beste grap van de wetenschap  



Links 

• Meer over de oprichting van het Europese bureau voor Improbable Research, 
inclusief het programma van vrijdagavond.  

• Op de website Improbable Research vindt u onder meer het tijdschrift Annals of 
Improbable Research, alles over de Ig-Nobelprijzen die de afgelopen 15 jaar zijn 
uitgereikt, een portrettengalerij van de Luxuriant Flowing Hair Club for 
Scientists, en het 'sarong theorema' archief, waarin een keur aan wetenschappers 
in sarong gehuld een wetenschappelijke stelling op het schoolbord bewijst.  

• Lees ook: 'Blij met een dode vogel - Ig Nobelprijzen 2003', Noorderlicht 
nieuwsbericht, 3 oktober 2003.  

Aanstaande vrijdag vindt in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam de feestelijke 
oprichting plaats van het Europees bureau voor onwaarschijnlijk onderzoek. 

Filiaalhouder van de Europese variant van het Amerikaanse instituut voor Improbable 
Research is de Rotterdamse conservator Kees Moeliker. De juiste man op de juiste plek: In 
2003 won Moeliker een van de Ig-Nobelprijzen - de jaarlijks door het Amerikaanse instituut 
uitgereikte alternatieve Nobelprijzen - voor zijn publicatie over 'het eerste geval van 
homoseksuele necrofilie bij de wilde eend'. De prijs was hem letterlijk aan komen vliegen: de 
jammerlijk gesodomiseerde eend was even daarvoor tegen de glazen gevel van het 
Natuurhistorisch museum te pletter gevlogen.  

Moeliker is bovendien de man die de 'dominomus' aan de vergetelheid heeft weten te 
ontrukken. Het diertje dat vorig jaar een gewelddadige dood vond toen het in een Friese hal 
een recordpoging om zeep dreigde te helpen, prijkt sinds december op een gepaste sokkel van 
dominostenen in het museum. 

De oprichting van de Europese dependance zal worden opgeluisterd door Marc Abrahams, de 
geestelijke vader van het tijdschrift Annals of Improbable Research en verzamelaar van 
onwaarschijnlijk onderzoek. De tienjarige dochter van Moeliker zal een voordracht houden 
onder de titel 'Hoe en waarom mijn vader een Ig-Nobelprijs won'. Verder zullen drie leden 
van de 'Club van Langharige Wetenschappers' acte de presence geven. En psycholoog Wolter 
Seuntjens, winnaar van de in 2005 door het Vara-programma Nieuwslicht ingestelde 
Nederlandse Ig-Nobelprijs voor zijn langjarig onderzoek naar de erotische kracht van de 
geeuw, zal een presentatie houden onder de titel 'Surprising facts about yawning'.  

Of het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum er met de komst van het Europese Bureau voor 
onwaarschijnlijk onderzoek een nieuwe vleugel bij krijgt? "Nee", zegt Moeliker, "ik moet nog 
wel een lade van mijn bureau uitruimen." 

Jacqueline de Vree 
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