In memoriam Jan de Ridder 1934 - 2019
Jelle van Dijk
Op 13 april 2019 overleed Jan de Ridder op 85-jarige leeftijd. Bij velen in onze
vereniging was hij een bekend figuur. Dat kwam doordat hij zich vaak liet zien
bij allerlei verenigingsactiviteiten. Zo kwam hij vrijwel altijd even 'buurten' op
de maandelijkse inloopochtend in het Jan Verwey Natuurcentrum. Ook bij
excursies stond zijn naam regelmatig op de deelnemerslijst.
Vooral bij de decemberexcursie, traditiegetrouw naar het Deltagebied, ontbrak
hij zelden. Bij die excursies mengde Jan zich niet in discussies over een
bepaalde vogelsoort. Het maakte hem niet zoveel uit of het een Roodkeelduiker
was die net onderdook of dat het wellicht toch om een Parelduiker ging. Jan
genoot van het Zeeuwse landschap en de gezelligheid en ongedwongen sfeer in
de groep van deelnemers.
Jan was ook altijd bereid de handen uit de mouwen te steken als het nodig was.
Zo herinner ik mij de Natuurwerkdag van 1 november 2003 in het Langeveld.
Het Zuid-Hollands Landschap had in 2002 met graafmachines de bovenlaag van
de graslandjes afgegraven, met als doel hier een duinvallei te ontwikkelen. In
2003 dreigden deze valleitjes al dicht te groeien door opslag van wilgen. Met 13
leden van onze vereniging waren we de hele zaterdag bezig met het uittrekken
van de jonge boompjes. Toen één dag niet voldoende bleek, gingen vier man,
waaronder Jan de Ridder, op 8 november het karwei afmaken.
Ook in de jaren dat het Jan Verwey Natuurcentrum moest verhuizen naar de Witte Mavo aan de Duinweg en
later naar Zilverschoon 20, was Jan altijd van de partij om te helpen bij het klussen. Met Jan de Ridder verliezen
we een meelevend lid, een echte natuurgenieter en een man waarop je altijd een beroep mocht doen.

Jan de Ridder (tweede van rechts) bij excursie Stellendam 28 dec 2007
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