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Door Kees Moeliker
Rotterdam. Het lukte Elena Bod-
nar waar de Turkse overheid niet in
slaagde: Nobelprijswinnaar Orhan
Pamuk de mond snoeren. Het enige
wat ze daarvoor gebruikte was een
halve bustehouder. De arts van Oek-
raïense afkomst was een van de tien
wetenschappers die afgelopen don-
derdag in het Sanders Theater van
Harvard University de Ig Nobelprijs
kregen uitgereikt. Deze felbegeerde
onderscheiding – niet te verwarren
met de prijzen die deze week in
Stockholm bekend worden gemaakt
– beloont onderzoek dat je eerst aan
het lachen maakt en daarna aan het
denken zet. Echte Nobelprijswin-

naars hebben de eer de prijzen te
overhandigen. Orhan Pamuk was een
van de negen laureaten die deze nobe-
le taak dit jaar op zich namen.

Elena Bodnar won de Ig Nobel
volksgezondheidsprijs voor ‘het uit-
vinden van een bustehouder die in
geval van nood snel kan worden om-
gevormd tot twee gasmaskers – één
voor de draagster en één voor een om-
stander in nood’. Ter demonstratie
bond ze haar vinding voor bij Nobel-
prijswinnaars Paul Krugman (econo-
mie, 2008) en Wolfgang Ketterle (na-
tuurkunde, 2001). Toen ook Orhan
Pamuk (literatuur, 2006) zich in de rij
aansloot, kreeg hij de helft van de
bustehouder toebedeeld die zij, lutte-
le seconden eerder, zelf droeg.

Het was zeker niet alleen onder-
broekenlol tijdens de negentiende Ig
Nobelprijsceremonie. Dr. Bodnar zet-
te ook aan tot nadenken. Als genees-
kundestudent verleende ze eerste
hulp bij de kernramp in Tsjernobyl
en realiseerde zich dat snelle beschik-
baarheid van een eenvoudig mond-
kapje het inademen van radioactief
stof sterk had kunnen beperken. In
2007 patenteerde ze haar uitvinding.

De Ig Nobelprijs voor de vrede ging
dit jaar weer naar Zwitsers onder-
zoek. Stephan Bolliger en collega’s
van de Universiteit van Bern stelden
experimenteel vast of het gunstiger is
om met een volle of lege bierfles op
het hoofd geslagen te worden. Verras-
send resultaat: de lege fles komt met
meer kracht aan doordat die een frac-
tie van een seconde later uiteen spat
dan een volle fles, veroorzaakt door
de druk van het bier in combinatie
met de koolzuurtoevoeging.

Javier Morales, Miguel Apátiga en
Victor Castaño (Mexico) presteerden
het om diamanten te laten groeien op
tequila. Het agavedestillaat van de
goedkoopste soort bleek de perfecte
chemische samenstelling te hebben
voor de productie van een dunne dia-
mantfilm die als supersterke halfge-
leider kan worden gebruikt. Ze won-
nen er de scheikundeprijs mee.

De Ig Nobelprijs voor natuurkunde
ging naar Katherine Whitcome, Da-
niel Lieberman en Liza Shapiro (VS)

Bij nood: een gasmasker-bh
De Ig Nobelprijs beloont onderzoek dat je aan het lachen maakt

© Deze week worden de echte
Nobelprijzen toegekend.

© Humoristischer en óók
felbegeerd zijn de
Ig Nobelprijzen die daags
ervoor worden uitgereikt.

. De honderdste (echte) Nobelprijs
voor geneeskunde is gisteren toege-
kend aan de Amerikanen Elizabeth
Blackburn, Carol Greider en Jack
S zo s t a k .

. Zij kregen de prijs voor hun ont-
dekking dat aan het einde van chro-
mosomen speciale stukjes DNA (te-
lomeren) zitten die de rest van het
DNA op dat chromosoom bescher-
men tijdens celdelingen. Deze telo-
meren spelen dus een belangrijke
rol bij veroudering van lichaamscel-
len en bij kanker.

. Met de toekenning is het aantal
vrouwen dat de Nobelprijs voor ge-
neeskunde heeft gekregen ver-
hoogd van acht naar tien. Ko m e n d e
week worden de andere Nobelprij-
zen toegekend (zie pagina 3).

Nobelprijs geneeskunde

A d v e rt e n t i e

Dr. Elena Bodnar bindt een gasmasker-bh voor bij Wolfgang Ketterle, die in 2001 de echte Nobelprijs voor natuurkunde won. Foto AP
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I n lijn met de tijdgeest ziet
historicus Rudolf Dekker

(1951) van de Erasmus Universi-
teit Rotterdam de blik op onze
geschiedenis akelig vervlakken.

De geschiedenis is niet meer wat
ze geweest is?
„Het hele beeld is grijs gewor-
den. Dat is begonnen bij de
Tweede Wereldoorlog. Die viel
wel mee, werd de tendens. De
meeste mensen wachtten af,
verzetsstrijders waren ook maar
klunzen, de Hongerwinter was
propaganda uit Londen. We zijn
van Soldaat van Oranje naar
Zw a r t b o e k gegaan.

„Inmiddels zie je het patroon
zich uitbreiden. De opstand te-
gen de Spanjaarden stelt ook
niet veel meer voor. Die Geuzen
waren ook geen lieverdjes, en-
zovoort. Zo krijg je immorele
geschiedschrijving, zonder
waardeoordelen, die een agenda
is voor het heden.”

We willen niet de held uithan-
gen?
„Daar heeft ook Srebrenica aan
bijgedragen: Nederland deed
niets, en daar past het beeld van
Nederlanders die altijd maar
een beetje schipperen goed bij.
Het is de legitimatie van het je
onttrekken aan verantwoorde-
lijkheid. Het succes van dat
vlakke geschiedenisbeeld hangt
samen met dat we denken geen
goede leiders te hebben. Als je
het vergelijkt met de fantasti-
sche politieke discussies uit de
Frans-Bataafse tijd, toen wer-
den er nog eens echte besluiten
genomen: de afschaffing van
het feodale stelsel en de staats-
kerk bijvoorbeeld. Nu is ieder-
een vooral angstig voor de toe-
komst. Van de oprukkende zee
tot de immigranten. Vanwege
die onzekerheid zoeken we
houvast in het verleden, er moet
bijvoorbeeld een canon komen.
Maar men vergeet de maakbaar-
heid van de geschiedenis.”

Is je eigen geschiedenis kennen
niet nuttig?
„Als bindmiddel voor de sa-
menleving zie ik er niets in. Het
legt te veel vast. Politici gebrui-
ken graag historische argumen-
ten, maar die zijn zelden ratio-
neel. Tradities worden dikwijls
verzonnen. Abraham Kuyper
met zijn ‘kleine luyden’ die al
drie eeuwen onderdrukt wer-
den. Ik heb veel zeventiende-
eeuwse teksten gelezen, maar
die ‘luyden’ ben ik nooit tegen-
gekomen.”

Hoe moet het dan?
„Het vak moet avontuurlijker
en creatiever. Eind jaren zestig
werden er juist lijsten opgesteld
met leemten, belangrijke zaken
die nodig onderzocht moesten
worden. Zelf zou ik wel onder-
zoek willen zien naar de ge-
schiedenis van het geluid van
Nederland. Hoe klonk het hier?

Liesbeth Koenen

Morgen spreekt dr. Rudolf Dekker
over ‘De vergrijzing van de geschie-
denis van Nederland’, 20.00 u. Spui
25-27, Amsterdam. Toegang gratis.
Wel aanmelden: www.spui25.nl.

voor hun grondige analyse van de
vraag waarom zwangere vrouwen
niet voorover vallen. Het blijkt dat
een aangepaste kromming en verste-
viging van de onderste ruggenwer-
vels ervoor zorgen dat de zwangere
mensenvrouw niet op handen en voe-
ten hoeft te lopen.

Catherine Douglas and Peter Rowl-
inson (GB) sleepten de diergenees-
kundeprijs in de wacht voor hun on-

derzoek dat aantoonde dat koeien die
namen hebben, meer melk geven. Do-
nald Unger (VS) knakte 60 jaar lang
tweemaal daags de vingers van zijn
linkerhand en liet zijn rechterhand
met rust. Hij toonde daarmee aan dat
vingerknakken (bij hem) geen ge-
wrichtsontsteking veroorzaakte, in
tegenstelling tot wat zijn moeder
hem altijd had verteld. Dit onderzoek
leverde hem de geneeskundeprijs op.

Behalve de prijsuitreiking biedt de
ceremonie tal van andere acts, waar-

onder de 24/7-lezing. Hierbij geeft
een vooraanstaand wetenschapper
een onbegrijpelijke technische be-
schrijving van zijn vakgebied in 24 se-
conden, gevolgd door een heldere sa-
menvatting van zeven woorden. Dit
jaar sprak econoom Paul Krugman
één woord te veel: ‘Greedy people, com-
peting, make the world go round’.

Wat in 1991 als een grap begon in
een achterafzaaltje van het Massachu-
setts Institute of Technology, groeide
uit tot een ceremonie die wereldwijde
mediabelangstelling trekt. Het toon-
aangevende tijdschrift Nature noem-
de de uitreiking van de Ig Nobelprij-
zen ‘aantoonbaar het hoogtepunt op
de wetenschappelijke kalender’. Voor
(echte) Nobelprijswinnaars lijkt het
een prestigekwestie te worden om ze
uit te reiken. Uiteindelijk is het doel
meer mensen in wetenschap te inte-
resseren. Met ‘eerst lachen, dan na-
denken’ lijkt dat aardig te lukken.

v© Kees Moeliker, de auteur van
dit artikel, won de Ig Nobelprijs
in 2003. Moeliker staat bekend
als ‘de eendenman’. Deze bij-
naam dankt hij aan een artikel
over homoseksuele necrofilie
onder woerden. Alle winnaars:
improbable.com/ig/winner s

© Op tequila kunnen
diamanten groeien §

De vondst die de chemieprijs won


