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Naturalis Biodiversity Center 

t.a.v. Edwin van Huis 

Postbus 9517 

2300 RA Leiden 

 

Leiden, 7 december 2020 

Geachte Edwin van Huis, 

Voor velen van ons is een bezoek aan Naturalis vormend geweest voor onze inzichten over de 

planeet en de kwetsbaarheid van het leven op aarde. Voor degenen die zijn opgegroeid in 

Leiden is deze band nog bijzonderder. Het is een enorme verworvenheid om één van de vijf 

beste natuurhistorische collecties ter wereld zo dicht bij huis te hebben. 

Jullie nieuwe naam, 'Naturalis Biodiversity Center', benadrukt nog meer dan eerst hoe hoog het 

museum en al haar medewerkers het behoud van biodiversiteit in het vaandel heeft staan. In 

jullie Beleidsplan 2017-2020 schrijven jullie: “De urgentie van de biodiversiteitscrisis maakt ons 

werk relevanter dan ooit tevoren.” En verderop: “[we] benutten onze collectie, onze kennis, 

onze data en combineren dat alles met de informatie van anderen om te verklaren hoe 

biodiversiteit ontstaat en ook weer kan verdwijnen. Zo dragen we bij aan oplossingen voor 

grote actuele vragen uit de maatschappij.” Sinds het opstellen van dit beleidsplan is het verlies 

van biodiversiteit alleen maar verder toegenomen. Het is niet meer te ontkennen dat we ons in 

een massa-uitsterving bevinden – pas de zesde van deze orde. We delen jullie zorgen hierover. 

De groep 'Extinction Rebellion' noemt het zelfs in haar naam. 

We schrijven deze brief omdat we zien dat de doelen die Naturalis zichzelf heeft gesteld in het 

huidige museum niet bereikt worden. Wie het museum bezoekt, wordt slechts terloops verteld 

over de invloed van menselijk handelen op de huidige uitstervingsgolf. “Door toedoen van de 

mens gaat het soms wel erg snel,” is er te lezen. En daar blijft het bij. Het museum lijkt de 

mammoet in de kamer, de zesde massa-uitsterving, niet te durven benoemen. 

Ook werkt Naturalis samen met bedrijven die juist verantwoordelijk zijn voor het verlies van 

biodiversiteit. Zo is er in de video's in de zaal over de ijstijd sluikreclame van KLM te zien, en 

werkt Naturalis samen met Shell aan biodiversiteitsonderzoek (https://www.naturalis.nl/solar-

park-diversity). Dergelijk onderzoek is uiteraard lovenswaardig, maar wie samenwerkt met 

Shell, laat zich gebruiken om het imago van één van de meest vervuilende bedrijven op de 

planeet te 'greenwashen'.  

Met deze brief roepen we jullie op in het museum uitgebreid en prominent aandacht te besteden 

aan de catastrofale schaal en snelheid waarmee we momenteel soorten verliezen en wat de 

gevolgen hiervan zijn voor de mens en het voortbestaan van de aardse natuur. Wij zouden ons 

voor kunnen stellen dat Naturalis een gehele zaal wijdt aan de huidige massa-uitsterving. Een 

inspiratiebron kan wellicht het Duits Maritiem Museum zijn, dat een deel van haar expo heeft 

gewijd aan de klimaatcrisis en de zee. 

Ook roepen we Naturalis op al haar financiële banden met de fossiele en andere vervuilende 

industrie te verbreken. Een toewijding aan het behoud van soorten kan redelijkerwijs niet 

gepaard gaan met samenwerkingen met partijen die niet alleen voor een belangrijk deel 
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verantwoordelijk zijn voor het probleem, maar ook al jaren actief de oplossingen ervoor 

tegenwerken. 

Naturalis heeft een belangrijke positie in de publieke perceptie van wetenschap en 

natuurbehoud. Wanneer een museum als Naturalis bezoekers niet duidelijk maakt in wat voor 

catastrofale situatie we ons bevinden, zullen de meesten van hen dat nergens anders horen. Het 

museum is de aangewezen instantie om de waarheid te vertellen over biodiversiteitsverlies, de 

massa-uitsterving waarin we ons bevinden en de toenemende urgentie van de ecologische crisis 

voor al het leven op aarde, inclusief dat van uw bezoekers. We roepen jullie op om de 

verantwoordelijkheid te nemen die gepaard gaat met uw invloed. 

We roepen Naturalis op om: 

1. in het museum uitgebreid en prominent aandacht te besteden aan de schaal, oorzaken, en 

gevolgen van de huidige massa-uitsterving. 

2. niet meer samen te werken met de fossiele en andere destructieve industrieën, en uw beleid 

hierover publiekelijk te communiceren. 

 

We zien graag uw reactie voor het einde van het jaar tegemoet.  

 

Met onze vaste ondertekening: love and rage, 

Extinction Rebellion 

 

Mede-ondertekenaars: 

Linda Knoester namens Extinction Rebellion Leiden 

Gaby Doxiadis namens Fridays for Future Leiden 

Chris Haan namens Fridays for Future NL 

Tim van Elswijk en Iris Kouwenhoven namens Milieudefensie Leiden/Den Haag 

Daniela Paes Leão namens FossilFree Culture 

Liset Meddens namens Fossielvrij NL 

Dick van der Toorn namens Den Haag Fossielvrij  

Femke Sleegers namens Reclame Fossielvrij & Fossielvrij Onderwijs 

Hanneke van Houten namens Code Rood 

Vatan Hüzeir namens Rotterdams Klimaat Initiatief 

Rosanne Rootert namens Klimaatmoeders 

Katy Olivia van Tergouw namens Stop Ecocide NL 

Larissa van Nimwegen namens Animal Rebellion 

Jamie Grover namens Earth Strike NL 

Tim Seegers, de Voedselboscoach 

Dr. L. Burtscher, Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden 

Dr. P. Russo, Astronomy & Society Group Leader, Universiteit Leiden 

Dr. M.J.J. Schrama, Assistant Professor Environmental Biology, Universiteit Leiden 

Dr. J.C. van der Stel, Lector GGZ, Hogeschool Leiden 

Dr. A. Littlejohn, Assistant Professor, Universiteit Leiden 

Dr. ir. P. Roessingh, Evolutiebioloog, Universiteit van Amsterdam 

Dr. G. Dix, Assistant Professor, Universiteit Twente / XR Utrecht 

Prof. Dr. J.L. Urai, Geoloog, RWTH Aachen University 

Bertus Tulleners, Partner bij TheRockGroup, Docent bij Intituut voor Interdisciplinaire Studies/ Universiteit 

van Amsterdam 

 


