
Beste Pier, 

Wat hebben wij als thema-afdeling van D66 een geluk gehad met jou.  

Je hebt je sporen verdiend in de wetenschap van Klimaat en Waterbeheer. Je bent een van de 

oprichters van het IPCC in 1987, het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat in 2007 de Nobelprijs 

won. Jij had het toen allang opgericht, tot volwassenheid gebracht, en op  eigen benen laten staan.  

Je hebt in die tijd een methode ontwikkeld om de wetenschappelijke inzichten, en de risico’s en 

urgentie die daaruit spraken, samen te vatten. Je tekende daarvoor een “traffic light  for risk 

management” in een boek “Climate Change: Science, Impacts and Policy”, samen met ene meneer of 

mevrouw Swart in een voorstel voor niets minder dan een global strategy, in hoofdstuk “The 

greenhouse marathon”. Jullie stellen, in 1991, in jullie woorden: “The goal of our effort must be, 

therefore, to go for the green light, and in any case, to fully avoid the red light. To avoid the red 

light means that we want to limit the GMT rise to well below 2°C with respect to the pre-

industrial level and that we want to limit the sea level rise to well below 50cms.” (Vellinga & 

Swart 1991, 131) 

Het plaatje heb ik in dit stuk opgenomen, en ik vind  dat het in de volgende publicatie van D66 

over de klimaatuitdaging moet staan, wellicht de vertaalde versie voor bestuurders en politici, 

en begrijpelijk voor alle burgers die hier meer over willen leren, niet alleen voor 

wetenschappers. Democratisering van kennis: dat past goed bij een partij als D66, wat je ook 

opschrijft in een rose boekje, dat we nog samen geschreven hebben.  

Een andere quote van jou, in een boek dat adviseert aan de Nederlandse regering: "De grote ramp is, 

dat er geen rem zit op het klimaatsysteem. Na 2100 kan de zee nog makkelijk met tientallen meters 

doorstijgen. Om dat te laten gebeuren is stom, onverantwoord en immoreel. Iedereen die dit weet, 

moet er wat aan doen.  

Waar veel wetenschappers zich specialiseren op hun eigen domein, wat zich daardoor 

diepgaand, disciplinair en in pad-afhankelijke paden doorontwikkelt, daar liet jij de samenleving 

niet achter je, en je liet de kloof tussen wetenschap en maatschappij niet voor wat die was. Je 

zocht de samenleving nadrukkelijk op,  omdat je ook verschil wilde maken  en de wereld wilde 

behoeden voor een verkeerd lange-termijn toekomstpad, waarbij het stelsel van overheid en 

bedrijfsleven de samenleving als een soort rattevanger van Hamelen met zeer mooie muziek de 

afgrond in leidt. Jouw kennis diende een transformerend doel.  

Je bent vervolgens een radicale wetenschapper genoemd. De lobby van de twijfelzaaiers, ons 

wel bekend, kreeg je in het vizier, juist omdat jij verschil maakte. Je werd radicaal genoemd, en 

je was verrast toen wij je vroegen als onze voorzitter.  Wij waren juist ontzettend positief verrast 

dat je het wilde doen!   

Vervolgens hebben we erg genoten van alle leiding die je het bestuur gaf.  Je was altijd focused 

op de agenda,  op de doelen en resultaten.  De ene na de andere motie  en amendement werd 

geschreven en ingediend. Werkgroepen gingen enthousiast aan de slag met factsheets: er was 

een voorzitter die kennis op waarde wist te schatten, en die dat met lef,  doorzettingskracht  en 

persoonlijke inzet  naar de politiek toe bracht:  of die daar nu erg op zat te wachten, of niet. Het 

was nodig.   De wolk van mist rond de urgentie,  die toen nog niet gezien werd door politici, die 

moest opgetrokken worden.  En jij sprak met iedereen in de partij  die hierin verandering kon 

brengen.  Op podia ter vaststelling van verkiezingsprogramma’s stelde je recht voor zijn raap 

waar het om ging. De zaal heeft er, met het principe One Man One Vote  diverse amendementen 



door gepushed, die wij nodig vonden,  en helemaal niet radicaal, maar juist redelijk, en verlicht 

(‘enlightend’). 

Toen we hoorden via leden  dat een politicus stelde in een politieke toespraak, dat het wel 

meeviel met de urgentie, liet je het niet voorbij gaan, maar je stelde het aan de kaak, en ging een 

moeilijk gesprek aan, face to face,  met het oog  op de beste uitkomst die eruit voort kon komen. 

Het heeft de partij geen windeieren gelegd.   Waar sommigen stemmen op D66 vanwege 

standpunten rond Euthenasie,  of  Onderwijs,  of anti-Wilders,  stellen wij  dat een substantieel 

deel van juist  de jongeren,  op D66 stemmen vanwege haar Klimaat programma. Dat is voor een 

groot deel te danken aan jou. Zoals Joris Backer stelde in zijn voorwoord in de richtingwijzer 

“Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving”:  dankzij jouw expertise, inzet en 

volharding.  

Ik zou daar aan toe willen voegen: jouw Fortitude (moed, sterkte, standvastigheid), Temperantia 

(zelfbeheersing), Prudentia (wijsheid)  en tevens jouw  opgewekte gemoed  dat  we allemaal ons 

best moeten doen en blijven doen,  of we nu tegenslag ontmoeten of niet, en medewerking 

krijgen of tegenwerking.  Zoals de Chinese filosoof Guanzi (Li Zhongfeng, Zhang Chaoxia 2015) 

stelt:  Water is een krachtig element op aarde,  het is krachtiger dan steen. Het schuurt 

eeuwen door steen, totdat het een doorbraak bereikt en er doorheen stroomt:  dat zijn 

doorbraken die op aarde plaatsvinden,  juist dankzij het jarenlange proces  van uitschuring 

en vleitige, nederige, voorbereidende arbeid. Wees als water, en de doorbraak kan lang op 

zich laten wachten,  maar zal komen. (vrij vertaald.)  

Onze gezamenlijke inspanning als thema-afdeling is niet zonder gevolgen.  

Helaas  is het etentje van Alexander Pechtold nog steeds in de uitstelfase, maar het lijkt erop  dat 

Alexander jouw teksten uit het verkiezingsprogramma en roze boekje eindelijk begrepen heeft. 

Een quote van de laatste toespraak van Alexander Pechtold, op de academische jaaropening 

aan de TU Eindhoven, waar een grote meerderheid op D66 heeft gestemd:  

Alexander, 4 sept 2017: “You live in a time, in which humankind faces an extential threat. It is 

a threat on a scale, not seen before: climate change. It is rapidly causing our planet to 

become unlivable. It is taking away life changes for our children and grandchildren.” 

Alexander moedigt de slimme koppen in Eindhoven, de studenten in de laatste fase van hun 

studie,  aan  om niet in de politiek, het bankwezen of de financiële wereld te gaan. Hij vraagt 

studenten om hun geniale brein  in te zetten om met slimme oplossingen te komen,  en te 

werken aan “moving matter”. Deze opdracht is tevens  een aanmoediging aan onze thema-

afdeling,  die met een prachtig aangevuld bestuur,  met jong elan en talent,  jouw werk voort 

zal zetten. En de toorts  met de vlam  om de wereld op een duurzamere koers richting de 

toekomst te zetten, verder te dragen, en het vuur brandend te houden tijdens de reis.  

Ik hoop dat de nieuwe voorzitter, secretaris,  commissarissen politiek  en vooral het bestuur 

als geheel, als team,  een nieuwe fase in zal luiden van deze reis.  

Voor jou, bij gebrek aan erepenning,  heb ik hier deze sleutelhanger voor jou:  je bent onze 

ster,  die hoog boven ons uitreist, maar toch bereid was  om ons te willen vergezellen met 

jouw leiderschap en onverschrokken motivatie.   Ik hoop dat onze jonge generatie dat van  



jou kan leren, en overnemen.  
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