
Begin juli werd de redactie opgeschrikt door het bericht van het overlijden, op 
5 juli, van redactielid Jan Pilon. Het was – kenmerkend voor hem – maar in zeer 
beperkte kring bekend dat zijn gezondheid al enkele jaren zorgen baarde. Voor de 
meesten van de velen die hem op 9 juli in zijn woonplaats Oostvoorne de laatste 
eer bewezen, kwam het afscheid dan ook onverwacht.
Jan Pilon hoorde tot de oprichters van dit tijdschrift en was redactielid van het eerste 
uur. Vanaf het allereerste nummer dat verscheen in mei 1992, is zijn naam in het colofon 
te vinden. Hij was tevens de oudste in leeftijd van de redactieleden, maar zonder dat 
anderen hem als een vaderfiguur zagen. Bij heel weinig redactievergaderingen liet 
hij verstek gaan. Over vrijwel alle kopij die ter bespreking voorlag had hij zich een 
afgewogen oordeel gevormd. Op zijn mondelinge toelichting volgde steevast de 
overhandiging of toezending van zijn uitgewerkte commentaar, neergeschreven in 
een even zorgvuldig als karakteristiek handschrift. In zijn oordeel klonk naast een 
grote belezenheid, een lange en brede ervaring door.
Nadat Jan Pilon in 1955 aan de TH Delft was afgestudeerd in de civiele techniek, 
begon hij in 1957 een loopbaan bij Rijkswaterstaat die – met een enkele 
onderbreking – tot zijn pensionering in 1993 zou duren. Na werkzaamheden 
voor de inrichting van de te bedijken Lauwerszee, voerde die loopbaan hem 
naar de onderafdeling (tevens standplaats) Hellevoetsluis van de afdeling 
waterloopkunde van de Deltadienst. Pilon coördineerde daar het meetwerk dat 
werd verricht in de noordelijke Deltawateren. In 1963 werd hij bevorderd tot 
ingenieur eerste klas, in 1966 tot hoofdingenieur en hoofd van de meetdienst voor 
het Benedenrivierengebied. Lange tijd gaf hij leiding aan deze dienst die vanaf 
1975 Bureau en vanaf 1978 Afdeling Hellevoetsluis heette. In 1979 volgde de 
overgang naar de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en 
Zee; werk en standplaats bleven grotendeels gelijk. Dat veranderde in 1982. Toen 
kwam hij te werken aan de Haagse Van Alkemadelaan, als secondant van het hoofd 
Kust en Zee, ir. Van der Leye. In 1985 werd deze directie opgeheven en werden 
onderdelen omgevormd tot de Dienst Getijdewateren. Jan Pilon kwam te werken 
op de Hoofdafdeling Informatie en Ontwikkeling, waar hij bijzondere opdrachten 
verrichtte, nog steeds in Den Haag en nog steeds naast Van der Leye.
Parallel aan deze loopbaan bij (hoofdzakelijk) Rijkswaterstaat, was Jan Pilon bijna 
een leven lang actief op het terrein van natuur en landschap. Als oud-lid van de NJN, 
de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, zette hij er zich met succes voor 
in dat het vak landschapsbouw in Delft werd geïntroduceerd, waarna hij prompt 
door J.T.P. Bijhouwer als diens student-assistent werd gevraagd. In het voetspoor 
van C. Sipkes doceerde Pilon zelf vanaf 1963 gedurende vele jaren landschapsbouw 
aan de toenmalige Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting in Boskoop. 
Hij deed dat met een gedrevenheid die hem zelden in de steek liet. In dezelfde lijn 
lag zijn redacteurschap van het tijdschrift Groen.
Na zijn pensionering bleef Jan Pilon zijn inzet leveren. Zo maakte hij deel uit van 
de redactie van het in 1998 verschenen boek Twee eeuwen Rijkswaterstaat. Op 9 
mei 1996 leidde hij de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis over ‘zijn’ Voorne-
Putten en Rozenburg. 
Wij zullen ons Jan Pilon blijven herinneren als een kundig en gedreven collega.

Namens de redactie: A.P. de Klerk en H.C. Toussaint
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In memoriam ir. J.J. (Jan) Pilon
(Amsterdam, 17 mei 1928–Rotterdam, 5 juli 2002)
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