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Le~'ensbericht door G.P. Baerends 

Nikolaas Tinbergen 

15 april 1907-21 december 1988 

Op 21 december 1988 overleed, op 8 I-jarige leeftijd in zijn woonplaats Oxford, Ni
kolaas Tinbergen, sinds 1964 buitenlands lid van onze Akademie. Hij werd op 15 
april 1907 in Den Haag geboren als derde kind van de neerlandicus Dirk C. Tin
bergen en Jeannette van Eek en groeide op, met een zuster en vier broers, in een 
cultureel en wetenschappelijk geïnteresseerd, harmonieus gezin. Ook zijn oudste 
broer, de fysicus en econometrist Jan, en zijn jongste broer, de bioloog Lukas, zou
den in de KNA Ween rol gaan spelen, respectievelijk als lid van de Afdeling Letter
kunde en als één der oprichters van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek. 

Niko Tinbergen was een van de grondleggers van de ethologie, de discipline waar
in men vanuit een biologische visie met natuurwetenschappelijke methoden het feno
meen 'gedrag' onderzoekt. Dit onderzoek betreft het gehele dierenrijk en vergelijking 
tussen verschillende soorten ligt in belangrijke mate ten grondslag aan de gedachten
gangen die de vraagstellingen in het ethologische onderzoek bepalen. Bij vergelijking 
valt spoedig op, dat iedere diersoort zich gedraagt op een wijze die in hoge mate 
aan zijn oecologische nis is aangepast. Dat verschijnsel wordt veelal aangeduid met 
de term 'instinct', een woord echter dat elke verklarende inhoud mist. In de ethologie 
stelde men zich tot taak aan deze term inhoud te geven door te streven naar het ont
sluieren van de mechanismen die het voor elke soort karakteristieke, goed aange
paste, gedrag mogelijk maken. 

Gebruik van uitsluitend natuurwetenschappelijke methoden betekent, dat in ver
klaringen omtrent een verschijnsel alleen objectief waarneembare en liefst ook meet
bare factoren mogen worden betrokken. Voor gedragsonderzoek levert dit een spe
ciaal probleem, omdat bij de mens een sterke neiging bestaat; gedrag vooral als een 
produkt van subjectieve mentale processen te willen zien. Slechts bij mensen zijn sub
jectieve verschijnselen voor de onderzoeker enigszins toegankelijk (introspectie), ten
minste wanneer een goede communicatie mogelijk is. Omstreeks de eeuwwisseling 
leidde in Noord-Amerika en Groot-Brittannië het streven naar objectiviteit in de 
psychologie tot het 'behaviorisme', dat zich ging concentreren op objectief onder
zoek naar de aard van leerprocessen en op de voorwaarden waaronder zij tot stand 
komen. Die nadruk op leervermogen is te begrijpen omdat deze richting uit de hu
mane psychologie voortkwam en men - in het spoor van Descartes - verstand als 
het meest essentiële element van menselijk gedrag beschouwde. Wel was men er zich 
van bewust, dat ook dieren kunnen leren en men gebruikte ze (vooral ratten en mui
zen) dan ook veel in laboratoriumproeven ter bestudering van het mechanisme van 
leerprocessen. De aard van de problemen die in deze proeven aan de dieren werden 
voorgelegd, waren echter meer door de leefsituatie van de mens bepaald dan door 
de natuurlijke levensomstandigheden van de gebruikte dieren. De 'behavioristen' 
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gingen bovendien uit van de, inmiddels onjuist gebleken, veronderstelling dat bij de 
geboorte alleen maar reflexen aanwezig zouden zijn en alle verdere gedrag door leren 
tot stand komt. Zij bouwden voort op Pavlov's bekende proeven over voorwaarde
lijke reflexen. 

Voor de zoölogen, die in het soorteigen gedrag waren geïnteresseerd en die wisten 
dat zulk gedrag zeer vaak zonder voorafgaande ervaring met de relevante situatie 
gehecI eorrect kan worden uitgevoerd, was deze aanpak onbevredigend. Hun zoeken 
naar een andere weg kreeg vooral vorm nadat in de dertiger jaren de Oostenrijkse 
zoöloog en psychiater Konrad Lorenz een poging ondernam voor een wetenschap
pelijke aanpak van het begrip 'instinct' een theoretische basis te leggen. Aan Niko 
Tinbergen komt de verdienste toe de werkwijze te hebben ontwikkeld om de voorge
stelde hypothesen experimenteel te toetsen en verder uit te werken. Hij bouwde hier
bij voort op de door de Oostenrijkse dierfysioloog KarI von Frisch bedachte metho
den om aan dieren antwoorden op specifieke vragen te ontlokken. De betekenis, die 
de ethologische benadering heeft gekregen, werd in 1973 onderstreept door de toe
kenning van de Nobelprijs voor geneeskunde en fysiologie aan Von Frisch, Lorenz 
en Tinbergen gezamenlijk. 

Tinbergen heeft sterk benadrukt, dat men over een gedraging - evenals over elk 
ander biologisch verschijnsel- vier soorten vragen kan stellen. Men kan zich afvra
gen: a. hoe het gedrag wordt veroorzaakt (causatie), b. hoe het zich in een individu 
ontwikkelt (ontogenese), c. welke functie(s) of selectieve waarde(n) het voor het dier 
dient, en d. hoe het in de evolutie tot stand kan zijn gekomen en gehandhaafd is. 
Ten aanzien van ons begrip voor een gedraging als gehecI zijn deze vier vragen com
plementair, tijdens het analytische onderzoek dienen zij echter zorgvuldig gescheiden 
te blijven. De humane psycholoog houdt zich uitsluitend met de beide eerste vragen 
bezig. 

Om de vier vragen te kunnen aanpakken moet de etholoog zijn analyse beginnen 
bij complexe soort eigen gedragsvormen, zoals die door het dier als geheel in de na
tuur worden uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot de fysioloog, die als regel operatief 
ingrijpt, bij eenvoudige gedragselementen begint en geleidelijk naar ingewikkelder 
niveaus opbouwt. De etholoog dient zich een beeld te vormen van wat een bepaalde 
diersoort waarneemt en hoe het deze waarnemingen gebruikt. 

Niko Tinbergen muntte uit in een aantal eigenschappen die voor zulk werk nodig 
zijn. Leven in en met de natuur, hoe ongerepter hoe beter, was voor hem een esthetisch 
en sportief genot. Het prikkcIde hem ook tot het stellen van vragen en hij was meer 
geneigd de antwoorden daarop zelf aan de natuur te ontfutscIen, dan na te gaan of 
ze weIlicht reeds uit de in bibliotheken opgepotte kennis te halen waren. Zelf heeft 
hij deze instelling getypeerd door aan zijn in 1985 verschenen autobiografie de titel 
'Watching and Wondering' te geven. Voor de ontwikkeling van biologisch veldon
derzoek was in Nederland een aantal omstandigheden gunstig. Weinig gestoorde na
tuur kwam er in de twintiger jaren nog veel voor; Heimans en Thijsse waren in het 
beleven hiervan voorgegaan en er had zich een Nederlandse Jeugdbond voor Na
tuurstudie gevormd, waarvan Niko een zeer actief lid was. De fysioloog Buijtendijk 
en de dierpsy"choloog Bierens de Haan begonnen het gedragsonderzoek aan dieren 
in de Nederlandse wetenschap te introduceren. Portielje inspireerde sterk door zijn 
waarnemingen aan het gedrag van dieren in Artis, hoewel hij - evenals Bierens de 
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Haan pogingen tot analyse van 'instinct' op principieel filosofisch-theoretische gron
den afwees. Buiten ons land was het werk van sommige Engelse en Duitse vo
gelwaarnemers en van Franse insekten-onderzoekers Tinbergen tot voorbeeld. Niko 
voelde zich echter weinig tot de biologische studie aan een universiteit aangetrokken. 
Hij meende dat het onderwijs aldaar hem niet veel zou kunnen bieden: de zoölogie 
beleefde de consolidatie van de vergelijkende anatomie, de dierfysiologie stond in 
ons land nog in de kinderschoenen en veldwerk diende alleen het vangen en conser
veren van dieren ten behoeve van de systematiek. Niko was daarom, na in 1925 de 
HBS-opleiding te hebben afgesloten, sterk geneigd een loopbaan in de sfeer van zijn 
andere hobby, de sport, te zoeken. Om hem in zijn keus te helpen, bewerkten enkele 
oudere vrienden, die in zijn aanleg voor biologisch onderzoek geloofden, dat hij eni
ge maanden mocht meewerken op een veldstation, dat op de Kuhrische Nehrung, 
door een vooraanstaand onderzoeker van de vogeltrek werd geleid. Het middel 
werkte: in de herfst van 1925 liet Niko zich aan de Leidse Universiteit voor de studie 
biologie inschrijven. Hij heeft dat niet betreurd; al spoedig kwamen zijn docenten 
(in het bijzonder Jan Verwey, een pionier van het biologische veldonderzoek in ons 
land) onder de indruk van zijn persoonlijkheid en kreeg hij steun zich op eigen wijze 
verder te ontwikkelen. Binnen zijn studieprogramma kon hij reeds enig zelf opgezet 
ethologisch en oecologisch onderzoek verrichten en in 1929 een eveneens zelf ont
worpen veldonderzoek over de oriëntatie van een graafwesp, de zgn. bijen wolf be
ginnen. De originaliteit van dit onderzoek woog voor zijn promotor, Prof. Boschma, 
zo zwaar, dat deze bereid was met een uitzonderlijk kort proefschrift genoegen te 
nemen, toen Niko in 1932 de gelegenheid kreeg met een Nederlandse expeditie een 
jaar naar Groenland te gaan. Het werd tevens zijn huwelijksreis; te zamen met zijn 
echtgenote, Elisabeth Rutten, deed hij in Groenland onderzoek naar het aan de po
laire omstandigheden aangepaste gedrag van twee vogelsoorten. Bovendien besteed
den zij aandacht aan het leven van de Eskimo's en het gedrag van hun sledehonden. 

Na terugkomst aan de Universiteit van Leiden kreeg Tinbergen, aanvankelijk als 
assistent op een minimaal salaris, tot taak de nog prille ethologie verder te ontwikke
len. Hij honoreerde het in hem gestelde vertrouwen door in de zomermaanden het 
graafwespen-onderzoek voort te zetten, kamperend met zijn leerlingen op de Velu
we. Het werk te Leiden werd vooral op het sociale gedrag van dieren en hun onder
linge communicatie gericht. Hij koos daarvoor als objeet de zilvermeeuw, die in de 
duinen van Meyendel broedde, en de stekelbaars, die toen nog overal in onze sloten 
voorkwam en in aquaria makkelijk zijn boeiende broedzorggedrag toont. Aan zijn 
studenten wist hij met succes de kunst van het waarnemen en het stellen van daaruit 
voortvloeiende vragen bij te brengen. 

In de eerste jaren beïnvloedde vooral het werk van Von Frisch de lijn in Tinbergen's 
onderzoek. Spoedig drongen echter ook de stimulerende gedachtengangen van Lo
renz door en halverwege de dertiger jaren ontstond tussen beiden een sterk persoon
lijk contact. Hun vriendschap en samenwerking is voor de ethologie van doorslag
gevende betekenis geweest, omdat de experimenteel ingestelde Tinbergen de uit zijn 
waarnemingen deducerende theoreticus Lorenz corrigeerde en aanvulde. 

Met het verloop van de dertiger jaren verwierf zich de ethologie een vaste plaats 
in het Leidse curriculum. Tinbergen werd tot hoofdassistent bevorderd en in 1940 
tot lector benoemd. Kort daarop werd echter door de bezetters de Leidse Universi-
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teit gesloten en in de herfst van 1942 werd Niko met andere Leidse docenten door 
de bezetter opgepakt en tot de bevrijding van Zuid-Nederland in 1944 als gijzelaar 
in een kamp te St. Michielsgestel geïnterneerd. Direct na de capitulatie kon hij zijn 
werk hervatten en in 1947 werd voor hem in Leiden een gewoon hoogleraarschap, 
in de experimentele dierkunde, ingesteld. 

Vóór 1940 had zich de ontwikkeling van de ethologie vrijwel uitsluitend op het 
Europese continent afgespeeld. Tegen het einde van die periode raakte men echter 
ook in de engelssprekende landen geïnteresseerd. Tijdens voordrachten aldaar in 
1937 en 1947, was Tinbergen tot de overtuiging gekomen dat voor het betrekken 
van het onderzoekspotentieel van deze gebieden in de ethologie, immigratie van er
varen ethologen zeer wenselijk zou zijn. Vooral deze reden bracht hem na rijp beraad 
ertoe in 1949 het aanbod van een lectoraat aan de Universiteit van Oxford te accep
teren. Hij had daarbij de overtuiging, dat de door hem in Nederland gelegde basis 
sterk genoeg zou blijken om daar het vak te handhaven. 

In Oxford trok Tinbergen tal van goede jonge onderzoekers aan. Velen bewerkten 
onder zijn leiding een proefschrift, anderen werkten bij hem voor een periode als 
gast om met de ethologische aanpak vertrouwd te raken. Ook vanuit Oxford vond 
weer een belangrijk deel van het onderzoek in het veld plaats. Terwijl echter het on
derzoek in Leiden vooral op het verkrijgen van kennis over de veroorzaking van ge
drag was gericht en de vraag hoe het in de loop der evolutie zijn vorm had gekregen, 
ging Tinbergen zich in Oxford geleidelijk aan meer aan de analyse van de functies 
van gedragingen, dus van hun overlevingswaarde wijden. Ook speelde hij een be
langrijke rol bij het saneren van het denken over de vraag in welke mate genetische 
factoren enerzijds, en op ervaring berustende leerprocessen anderzijds, bij de ont
wikkeling van soorteigen gedragsvormen betrokken zijn, het zgn. 'nature versus nur
ture' probleem. Vooral Lorenz had zich in zijn instincttheorie afgezet tegen de door 
'behavioristen' gehanteerde grondgedachte, dat met uitzondering van reflexen alle 
gedragspatronen geheel door leerprocessen tot stand komen. Hij legde daardoor een 
te zware nadruk op de genetische programmering van gedrag. Tinbergen hielp deze 
controverse beslechten door te wijzen op de nauwe integratie van beide in de ontwik
keling van 'instinctief gedrag in het individu. 

In de tweede helft van de zestiger jaren werd Tinbergen betrokken bij het onder
zoek, dat in het pas opgerichte Serengeti Research Institute in Tanzania ten behoeve 
van het beheer van de nationale parken werd opgezet. Hij adviseerde bij het opstel
len en uitvoeren van de plannen en begeleidde een vijftal leerlingen bij gedragsoeco
logische studies aan grote zoogdieren in dit gebied. Tijdens de reizen, die hij perio
diek voor dit doel maakte, was hij bij uitstek in zijn element. 

Terwijl bij de ontwikkeling van het 'behaviorisme' binnen de psychologie belang
stelling voor het gedrag van de mens een aanzienlijke rol speelde, was dit bij het ont
staan van de ethologie binnen de zoölogie niet het geval. In tegendeel, in de beginfase 
van de ethologie werden juist bij dieren gedragsmechanismen ontdekt en onder
zocht, die men bij mensen niet kende. Op grond van de evolutionaire ontwikkeling 
was echter niet te verwachten dat ze daar zouden ontbreken. Dit leidde er toe dat 
geleidelijk aan het vergelijkend ethologische onderzoek tot de mens werd uitgebreid. 
Zodoende ontdekte men grondslagen van humaan gedrag, die men vanuit psycholo
gische gezichtshoeken niet zou hebben gevonden. De toekenning van de Nobelprijs 
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hield een erkenning in van de betekenis die juist aan deze resultaten van de ethologie 
werd gehecht. Tinbergen raakte vooral aan het einde van zijn loopbaan in de toepas
sing van de ethologie op menselijk gedrag geïnteresseerd. Nog na zijn pensionering 
in 1974 werkte hij, voor zover zijn verzwakte gezondheid dit toeliet, met zijn vrouw 
aan de ontwikkeling van op ethologische gedachtengangen voortbouwende thera
pieën voor autistoïd gestoorde kinderen. En in voordrachten en geschriften trachtte 
hij duidelijk te maken, dat ook het gedrag van de mens aan in de loop der evolutie 
verkregen genetisch bepaalde mogelijkheden en beperkingen onderhevig is, zodat hij 
zich ervoor moet hoeden zijn milieu niet zodanig te bewerken, dat zijn soorteigen 
gedragsorganisatie ermee in conflict komt. 

In 1962 werd Niko Tinbergen tot Fellow of the Royal Society gekozen en in 1966 
benoemde men hem in Oxford tot Professor in Animal Behaviour. Inmiddels had 
hij in 1955 de Britse nationaliteit verkregen. Kort voordat hij de Nobelprijs ontving 
kreeg hij de Swammerdam medaille. Hij was lid van de Deutsche Akademie der Na
turforscher Leopoldina, de National Academy of Sciences of the USA, de American 
Academy of Arts and Sciences, de American Philosophical Society en honorary fel
low van het Royal College of Psychiatrists. Hij bezat eredoctoraten van de universi
teiten van Edinburgh en Leicester. 

Het is in hoge mate aan Niko Tinbergen te danken, dat uit de liefhebberij van 
het bespieden van de levende natuur een erkende tak van wetenschap groeide, die 
een uitstralende invloed kreeg op andere disciplines, zowel als op het algemeen in
zicht van zeer vele mensen in de hen omringende natuur. Hij ontwikkelde de kunst 
om over het in het veld waargenomene gericht vragen te stellen en die door de uitslag 
van proeven beantwoord te krijgen. Zijn succes hierbij werd bevorderd door zijn 
gave zich in woord en geschrift boeiend en helder uit te drukken en zijn betogen met 
tekeningen, foto's en film overtuigend te illustreren. Hij wist met deze middelen zo
wel tot wetenschappers als tot geïnteresseerde leken door te dringen. Zijn in 1951 
verschenen boek 'The Study of Instinct', een bewerking van een reeks voordrachten 
die hij in 1947 in de vs had gehouden, was jarenlang de leidraad voor de ethologie. 
Zijn 'The Herring Gull's World' (1953) is voor velen een voorbeeld en richtlijn voor 
de aanpak van een ethologische studie van een diersoort. Hij schreef ook graag en 
leverde tussen 1926 en 1986 circa honderd bijdragen aan het, door Heimans en Thijs
se opgerichte, populair wetenschappelijke tijdschrift 'De Levende Natuur', vrijwel 
alle over het uitwerken van eigen veldwaarnemingen tot vragen of ook conclusies. 
Met zijn studenten had hij intensief contact, in seminars, tijdens gemeenschappelijk 
veldwerk en bij het afwerken van publikaties. Van deze samenwerking geeft zijn 
boek 'Curious naturalists' (1958, 1974) een boeiend beeld. 

In 1974 ging Tinbergen met emeritaat. Problemen met zijn gezondheid hadden 
hem toen al enkele jaren gedwongen zijn activiteiten sterk te beperken. Zijn attitude 
van 'Watching and Wondering', waarmee hij zoveel anderen heeft verrijkt, bleef hem 
echter tot aan zijn einde kenmerken. Zijn talrijke leerlingen, nu over allerlei delen 
van de wereld verspreid, doen zijn invloed voortleven. 
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