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Geachte aanwezigen,

Tegen het eind van deze lezing zullen er naar
schatting zes à zeven soorten zijn uitgestorven.
Een tropische salamander, een glimmende kever,
een onopvallend korstmos, een vogel, een varen,
een vis – het kan van alles zijn. Na duizenden of
zelfs miljoenen jaren te hebben bestaan zullen
ze het komende uur niet overleven en onher-
roepelijk van de aardbodem verdwijnen. Tegen
middernacht kunnen het er al 70 zijn. Morgen
rond deze tijd zullen we ongeveer op 150 soor-
ten zitten. En wanneer volgend jaar de 51ste
Huizinga-lezing wordt uitgesproken, kan de tel-
ler op 55.000 uitgestorven soorten staan. Nee,
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niet staan, maar voortrazen, onophoudelijk, want
we zitten midden in de zesde grote uitstervings-
golf die onze planeet ooit gekend heeft, de eer-
ste echter die door menselijk handelen werd
veroorzaakt. De vorige vond 65 miljoen jaar ge-
leden plaats, toen de dinosauriërs door een me-
teorietinslag massaal het loodje legden. Tot
55.000 soorten per jaar: dit getal is geen apoca-
lyptisch visioen van enkele ecologische fundi’s,
maar een schatting afkomstig van de internatio-
nale Convention on Biological Diversity, een
multilateraal verdrag tussen 196 landen.1Volgens
de recentste wetenschappelijke berekeningen
van het ibpes, het vn-panel voor de biodiversi-
teit, dreigt van de acht miljoen levende soorten
er één miljoen uit te sterven binnen één of en-
kele generaties. Het gaat om een voorzichtige
schatting.2
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Op Mauna Loa, een wetenschappelijk onder-
zoeksstation op 3400 meter hoogte op Hawaii,
werd dit jaar in april een co2-concentratie van
420 parts per million (ppm) gemeten. Het cijfer
zegt de meeste mensen niks, maar het gaat wel-
licht om het belangrijkste nieuwsfeit van dit
jaar. Stelt u zich onze atmosfeer voor als een
zwembad met daarin één miljoen donker- en
lichtblauwe ballen: dat zijn de moleculen zuur-
stof en stikstof. In dat blauwe ballenbad zie je
hier en daar ook een knalrode bal. Ze zijn niet
talrijk, slechts enkele honderden, maar ze zijn
verschrikkelijk heet, ze blijven heel lang heet en
warmen daardoor heel het zwembad op. Dat
zijn de co2-moleculen. Welnu, 420 rode ballen
op een miljoen blauwe is alarmerend hoog.
Mauna Loa is een onherbergzame vulkaan, een
hellend maanlandschap van steen dat uitkijkt
over de Stille Oceaan. Het is ook de plek waar al
sinds maart 1958 dagelijks waarnemingen van de
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atmosfeer worden gedaan, de langste reeks op
aarde. Drieënzestig jaar geleden, bij het begin
van de waarnemingen, bedroeg het co2-gehalte
nog maar 315 ppm.3 Vandaag 420. Het is onge-
looflijk snel gegaan: van 315 naar 420 rode ballen
in minder dan een mensenleven, dat is gigan-
tisch als je beseft dat we de voorbije achthon-
derdduizend jaar, met al zijn barre ijstijden en
warme tussenijstijden, hooguit tussen de 170 en
300 ppm schommelden.4

Het grote ipcc-rapport dat afgelopen augustus
verscheen, gebaseerd op meer dan veertiendui-
zend wetenschappelijke publicaties, liet er geen
twijfel meer over bestaan. De aarde warmt snel
op en dat komt door de mens. Gletsjers en pool-
kappen zijn kleiner dan ze de voorbije duizen-
den jaren waren, het zeeniveau is in drieduizend
jaar niet zo snel gestegen en de co2-concentra-
tie is de hoogste van de voorbije twee miljoen
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jaar. Bij ongewijzigd beleid zal de planeet tegen
het eind van de eeuw vier à vijf graden warmer
zijn, terwijl we onder de anderhalve graad moe-
ten zien te blijven om gevaarlijke opwarming te
vermijden. Gaan we hoger, dan kunnen er ris-
kante kantelpunten worden bereikt die onom-
keerbare, zichzelf versterkende processen in
werking zetten.5 Het ontdooien van de perma -
frost in Siberië kan reusachtige hoeveelheden
methaan doen vrijkomen, een krachtig broei-
kasgas, waardoor de opwarming plots een ver-
snelling hoger schakelt, er nog meer methaan
vrijkomt en delen van de planeet in korte tijd
onleefbaar worden. Een ander kantelpunt kan
veroorzaakt worden door het verder smelten
van de Noordpool. Dat zorgt ervoor dat wit,
zonlicht-weerkaatsend zee-ijs herleid wordt tot
donker, licht-opslorpend zeewater, waardoor er
steeds minder hitte gereflecteerd wordt – de
Noordpool is nu al de snelst opwarmende plek
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op aarde. Daardoor kan de warme golfstroom in
de Atlantische Oceaan die ons weersysteem re-
guleert afzwakken of zelfs stilvallen. Ook het
landijs – op Groenland, de Himalaya, de Zuid-
pool – kan daardoor veel sneller gaan smelten
dan verwacht, wat grote zeespiegelstijgingen
met zich kan meebrengen – maar liefst 1,2 me-
ter tegen 2100 volgens de recentste analyses van
het knmi.6

Het zal u misschien verbazen dat ik een eer-
biedwaardige cultuurhistorische bijeenkomst als
de Huizinga-lezing begin met een verwijzing
naar onze natuurhistorische conditie. Ik doe het
toch, en ik weet mij daarbij gesterkt door de ge-
dachte dat ook Johan Huizinga in zijn tijd al
stilstond bij de vernietiging van de natuur. In
zijn boek Geschonden wereld (uit 1945) betreurde
hij het ‘inkrimpen van de vrije natuur’, de ‘ver-
loren schoonheid’ en het ‘seculaire proces van
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landbederf ’, processen die hij ‘aan het onver-
stand der menschen’ weet. ‘Laat men vooral niet
denken,’ concludeerde hij, ‘dat wij het hier enkel
over wat verdwenen schoonheid hebben [...].
Het is cultuurvernietiging waar wij van spre-
ken.’7

Bovendien ging precies vijftig jaar geleden,
tijdens de allereerste Huizinga-lezing, in deze
machtig mooie kerk de door mij zeer bewon-
derde Rudy Kousbroek al in op de verhouding
tussen mens en natuur. Onder de titel Ethologie
en cultuurfilosofie ondernam hij een noodzakelij-
ke, intellectuele poging om cultuur- en natuur-
historie samen te denken.8 Het was een cultuur-
filosofische kritiek op de aannames van de
gedragsbiologie en het bracht geschiedenis, so-
ciologie en natuurwetenschap bijeen, een ambi-
tie die sindsdien eigenlijk enkel door Tijs
Goldschmidt in diens Huizinga-lezing van 2007
werd herhaald.9 De andere jaargangen viel er
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niet zoveel natuur te bespeuren in de Pieters-
kerk. Ja, Gerrit Komrij sprak in 1990 weliswaar
‘over de noodzaak van tuinieren’, maar de tuin
werd hier toch vooral als ‘verdwenen allegorie’
voor een harmonieuze wereld opgevoerd, niet
als de biologische werkelijkheid, zoals hij zelf
aangaf.10 Voor wie zich om de echte natuur be-
kommerde, had Gerrit trouwens niet veel sym-
pathie. ‘Wankel activisme’ was het volgens hem.
‘Onder de aanbidders bevinden zich teveel [sic]
charlatans en schijngetrouwen, het aantal bela-
gers en destructieve kwaadwillenden is te groot,
en daartussen bevinden zich de bataljons van de
onverschilligen.’ Nee, bitter weinig natuur in de
Pieterskerk in de voorbije halve eeuw.

Misschien leek het ook gewoon niet nodig
toen: de natuur begon buiten de kerkpoort, op
de Burcht, het Plantsoen en op begraafplaats
Groenesteeg, floreerde in de polders en de dui-
nen, en tierde welig in de oceanen en de oer-
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