
Prijs voor stinkende voeten

Door Ke es Moe l i k e r

Donderdagavond werden in
Harvard (VS) de ‘Ig Nobelprijzen’
uitgereikt, voor onderzoek ‘dat
mensen eerst aan het lachen
maakt, en daarna aan het denken
zet’. De Nederlander Bart Knols
was een van de winnaars.

Het naakte, bewegingsloze lichaam van
zijn vrouw was zijn proefopstelling. Bart
Knols, medisch-insectenkundige van Wa-
geningen Universiteit, wilde weten waar
de Afrikaanse malariamug (Anopheles
gambiae) het liefst bijt, en waarom. Knols
observeerde een sterke voorkeur voor de
enkels en de voeten, en bracht dit in ver-
band met voetengeur. Zijn vrouw hield het
als proefkonijn snel voor gezien, maar de
nieuwsgierige onderzoeker zat op het goe-
de spoor: tenenkaas. Gewassen voeten wer-
den namelijk minder gestoken. Knols ging
naar de kaaswinkel in de Hoogstraat in
Wageningen en vroeg om kaas met een spe-
cifieke menselijke voetengeur. Hij herin-
nert het zich nog goed: „Alsof het een alle-
daagse vraag was, legde de verkoopster een
hele rij kaasjes voor m’n neus, stuk voor
stuk met een vreselijke zweetvoetengeur.”

Knols, geboren nabij Maastricht, koos
uit nostalgische overwegingen de Lim-
burgse kaas en experimenteerde verder. In
een windtunnel was een speldenknop van
het onwelriekende zuivelproduct genoeg
om grote aantallen malariamuggen te lok-

ken. Het geheim – zo vogelde hij uit – zit
hem in de bacterie die gebruikt wordt bij
de productie van de kaas en mogelijk af-
komstig is uit het zure, vochtig warme mi-
lieu tussen de tenen van Limburgse mon-
niken die de kaas kennelijk ooit bloots-
voets zijn specifieke geur gaven. Bart
Knols publiceerde zijn resultaten in 1996
in het medische toptijdschrift The Lancet.
Inmiddels zijn de verantwoordelijke
geurstoffen geïsoleerd en synthetisch na-
gemaakt. Ze worden gebruikt in malaria-
mugvallen, en vormen een wapen in de
strijd tegen malaria.

Omdat Bart Knols aantoonde dat het
wijfje van de Afrikaanse malariamug net
zoveel wordt aangetrokken door de geur
van Limburgse kaas als door menselijke
voetengeur, ontving hij gisterenavond in
het statige en tot de nok met uitzinnig en
excentriek publiek gevulde Sanders Thea-
ter van de Harvard Universiteit de Ig No-
bel prijs 2006 voor de biologie. Knols is

hiermee de vierde Nederlander die deze
prijs voor onderzoek ‘dat mensen eerst
aan het lachen maakt en daarna aan het
denken zet’ in de wacht sleept. Andre
Geim (zwevende kikkers, Natuurkunde
2000), Pek van Andel (seks in de MRI-scan-
ner, Geneeskunde 2000) en ondergeteken-
de (homoseksuele necrofilie bij eenden,
Biologie 2003) gingen hem voor. Knols ge-
niet zichtbaar en heeft perfect door waar
het bij de Igs om gaat: serieuze weten-
schap met een lach. Hij deelt stukjes Lim-
burgse kaas met Nederlandse vlaggetjes
uit op het toneel en eindigt zijn dank-
woord met ‘beat malaria, eat Limburger’.

Marc Abrahams, geestelijk vader van de
Ig Nobel prijzen, en zijn schimmige Ig No-
bel board of Governors hebben nog negen
andere winaars geselecteerd uit meer dan
5000 nominaties. Ze zijn bijna allemaal –
op eigen kosten – uit Europa, Noord-Ame-
rika, Australië en het Midden Oosten naar
Cambridge in de Verenigde Staten gereisd
om zich met papieren vliegtuigjes te laten
bekogelen, en een goedkoop knutselwerk-
je (de prijs) uit handen van een echte No-
belprijswinnaar te ontvangen. Tijd om
een dankwoord uit te spreken, laat staan
om uit te leggen wat ze bezield heeft, heb-
ben de winnaars nauwelijks: na 60 secon-
den wordt ze door een lief-maar-medo-
genloos achtjarig meisje de mond ge-
snoerd met de woorden „Please stop, I am
bored, please stop, I am bored”. Dat houdt
de vaart in het programma.

�� Alle winnaars: www.improba-
ble.com en www.nmr.nl
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