20234

Dordt verliest markante vrouw; in memoriam
Riet Ris-den Ouden
Geschokt hebben we kennis genomen van het nog onverwachte overlijden van Riet
Ris-den Ouden, op de leeftijd van 85 jaar.Eind jaren '80 van de vorige eeuw kruisten
onze paden in de strijd tegen de aanleg van de Stortplaats 3e Merwedehaven. Er
volgden vele gesprekken in jullie huis op de Staart en ik leerde je kennen als een
bevlogen mens, vasthoudend, met een bereidheid alles uit de kast te halen wat in je
vermogen lag. Je bestookte de verantwoordelijk bestuurders met brieven, petities,
bezwaarschriften en deskundig onderbouwde rapporten waarin alle argumenten
werden opgesomd waarin je later grotendeels gelijk zou krijgen. Je kreeg 't toen
helaas niet. Enkele bestuurders hadden tijdens een kopieuze maaltijd een deal
gesloten waarop ze niet zouden terugkomen. Je directe aanpak, de wijze waarop alles
werd gedocumenteerd dwong ontzag af maar politiek opportunisme leidde tot een
besluitvorming die jou, mij en vele anderen razend maakte.
Op de dag van besluitvorming in de raad lieten we lange zwarte stroken plastic van de
toren van de Grotekerk wapperen, als teken van verzet, als teken van rouw om zo'n
kortzichtig en dom besluit. Met een smoes kwamen we binnen en sjouwden ons naar
boven tot we triomfantelijk onze zorgvuldig voorbereide actie uitvoerden. Je stond erbij
te glunderen als een 20-jarige, terwijl je toen al in de 60 was. Je man Arie, 5 jaar
geleden overleden, steunde je in alles wat je deed. Op de dag van de ingebruikname
van de Stortplaats huurde je van het laatste geld van de Vereniging ADOP, een
vliegtuigje met een protesttekst erachter. En terwijl wij ons bij de feestende notabelen
bij de 'feesttent' voegden en onze teleurstelling nog stonden te verwerken, vloog als
een laatste protestdaad het vliegtuigje over; zo'n actie heeft Dordt daarna nooit meer
gehad.
In jullie woonkamer werd de kiem gelegd voor een nieuwe lokale partij, waarvoor je
ook nog wel een van de lijstduwers wilde zijn, de raad in wilde je liever niet meer.
Uiteindelijk heeft het nog lang geduurd maar werden we in 2010 de grootste partij van
Dordt. Vervroegde sluiting van de Stort bleef een van onze prioriteiten en dat is
uiteindelijk ook gelukt; aan het eind van dit kalenderjaar gaat de stort op slot en komt
een eind aan een langdurige periode van maatschappelijke onrust en ongerustheid
over mogelijke gezondheidsrisico's. Ik had graag samen met jou de ketting om 't hek
bevestigd en de stort gesloten. Jij verheugde je daar ook op en wilde daar zeker aan
meedoen zo liet je me onlangs weten tijdens je feestelijke 85e verjaardag.
Dordt verliest een markante, strijdbare en standvastige vrouw zoals er maar weinig op
mijn pad zijn gekomen. Je naam past naadloos in de rij van Charlotte van Praag en
Betty Ackermann. De laatste jaren werd je kwetsbaar, je gezondheid nam af maar de
scherpte van je geest en je tong behield je tot 't laatst. Ik ben dankbaar je gekend te
hebben en zal met veel respect en warme gevoelens aan je terugdenken.
Piet Sleeking
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