
 

 

P E R S B E R I C H T 

TINBERGEN TERUG OP TERSCHELLING 
Theatergroep Cowboy bij Nacht brengt gedachtengoed Tinbergen tot leven  
 
12-06-2012 Terschelling  Op zaterdag 16 juni gaat op Oerol De meeuwen van Tinbergen in 
première, de nieuwste productie van theatergroep Cowboy bij Nacht uit Utrecht. De 
theatergroep speelt - op de plek waar Tinbergen ruim een halve eeuw eerder zijn 
tentenkamp opsloeg - een voorstelling over het leven en gedachtengoed van de 
Nederlandse gedragsbioloog en Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen (1907 – 1988).  
 
‘Over de functie van de rode vlek op de snavel van de zilvermeeuw’. Onder deze noemer 
deed gedragsbioloog en Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen rond de oorlogsjaren een 
baanbrekend experiment op de Terschellinger Boschplaat. Door meeuwenkuikens te foppen 
ontdekte hij de zogenaamde ‘supernormale prikkel’: een kunstmatige prikkel die een 
instinctieve reactie oproept die sterker is dan de reactie op een natuurlijke variant. Cowboy 
bij Nacht betrekt dit klassieke experiment op de mens en maakt een zintuigelijke en 
muzikale voorstelling over de ongekende krachten van supernormale prikkels anno 2012. 

De voorstelling speelt aan de rand van een groot natuurgebied op Terschelling: de plek waar 
Tinbergen ruim een halve eeuw eerder zijn tentenkamp opsloeg om onderzoek te doen naar 
meeuwenkuikens. Cowboy bij Nacht speelt - eveneens in een tentenkamp – een voorstelling 
over het menselijk instinct in onze moderne tijd. De theatergroep speelt met het meeuwen- 
en mensenperspectief: knalrode lippen en weelderige heupen worden ingezet om het 
publiek als een nest jonge meeuwen te maken: heftig reagerend op kunstmatige prikkels. 
Maar kunnen mensen eigenlijk weerstand bieden tegen deze prikkels? De voorstelling gaat 
daarmee op een speelse manier over ons eigen gedrag in een tijd met een overdaad aan 
verleidingen. Er is daarbij één centraal uitgangspunt: Don’t trust your instincts! 
 
Het project 
De theatervoorstelling is onderdeel van een gelijknamig kunstproject over het leven en 
gedachtegoed van Tinbergen en vormt een eerbetoon aan deze gedragsbioloog en 
Nobelprijswinnaar. Naast een theatervoorstelling, een tentoonstelling en een excursie 
organiseert Cowboy bij Nacht samen met gastwetenschappers ook een reeks theatrale 
lezingen over menselijk gedrag op Nederlandse Universiteiten. Het project rondom het leven 
van Tinbergen vormt daarmee een kruispunt van kunst, wetenschap en natuur. 

Over Theatergroep Cowboy bij Nacht 
Theatergroep Cowboy bij Nacht is een theatergezelschap uit Utrecht en werd bekend met de 
Oerol-productie 'Bomans hoort u mij? / Ruis ik slecht verstaan' (een coproductie met Het 
NUT) . NRC Handelsblad noemde de voorstelling 'excellent' en 'onvergetelijk' en schreef: 
'Deze voorstelling komt als geroepen' [...] 'raakt bezoeker in het hart'.  Net als deze 
succesvolle voorstelling gaat De meeuwen van Tinbergen over een belangwekkende 



Nederlander uit de recente historie. Cowboy bij Nacht vindt het werken met iconische 
figuren uit de geschiedenis interessant en belangrijk, omdat ze door het tot leven wekken 
van deze geschiedenis de wereld van vandaag en morgen begrijpelijker willen maken. De 
Utrechtse theatergroep werkt voor de realisatie van De meeuwen van Tinbergen samen met 
partners Museum Boerhaave, Staatsbosbeheer Nederland en Studium Generale Nederland. 
 
De tournee 
De voorstelling gaat in première in juni tijdens het Oerol festival op Terschelling en is daarna 
te zien op festival Karavaan in Hoorn, in de Utrechtse Fortenmaand en in Museum 
Boerhaave. In september en oktober geeft Cowboy bij Nacht samen met 
gastwetenschappers een reeks theatrale lezingen op Nederlandse universiteiten. Deze 
lezingen zijn onderdeel van het Studium Generale lezingenprogramma.  
___________________________________________________________________________ 

Speeldata De meeuwen van Tinbergen 
• 15 t/m 24 juni 2012, Oerol Festival, Terschelling (première 16 juni) 
Alle dagen behalve woensdag. Aanvang 9:30 u. en 17:00 u. 
• 18 t/m 22 juli 2012, Festival Karavaan, Hoorn 
• 21 t/m 23 september 2012, Fortenmaand, Fort Ruigenhoek Utrecht 
• september en oktober 2012, op Nederlandse Universiteiten in het programma van 
Studium Generale met een reeks theatrale lezingen. 
• 25 t/m 28 oktober 2012, Museum Boerhaave, Leiden 
___________________________________________________________________________ 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Voor beeldmateriaal en meer informatie over Cowboy bij Nacht en De meeuwen van 
Tinbergen kunt u contact opnemen met Marte Bügel,  
telefoonnummer: 06 27 03 25 79      
e-mail: marte@nmore.nl 
Website: www.demeeuwenvantinbergen.nl 
Facebook: www.facebook.com/cowboybijnacht 
 
Credits 
Artistieke leiding en muziek:   Arnold Hoogerwerf  
Regie:      Alexander de Vree  
Scenografie:     Lotte de Vries  
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Technische productie:  Rembrandt Boswijk en Matthijs van Meeuwen  
Inspiciënt:     Elizabet van der Kooij  
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