Theo de Koning † 03-05-2022

Een belangrijke drager van onze vereniging heeft nu zijn rust verdiend.
Het boek “Verkennen voor jongens”, geschreven door Lord Baden Powell, is de leidraad
geweest voor het leven van Theo. Van jongs af aan tot op hoge leeftijd is hij actief
geweest bij een Scouting vereniging, eerst in Ouderkerk aan de Amstel en vanaf 1967
in Amsterdam aan de Nieuwe Meer.
Jongeren leren om een zinnige maatschappelijke invulling te geven aan het leven en
daarnaast technieken bij brengen, waar zij op latere leeftijd de vruchten van kunnen
plukken. Enerzijds door het spel van verkennen en anderzijds als onderwijzer op een
lagere school. We kunnen concluderen dat hij daarin geslaagd is.
Het is tekenend voor Theo dat zijn huis met regelmaat dienstdeed als dependance van
onze vereniging, voor een overnachting of een vergadering en deed zijn garage dienst
als pakhuis voor materialen of oud papier.
Amstelzijde 79, is altijd een thuis geweest voor komende en gaande jongeren, om
diverse redenen. Het was later ook de uitvalsbasis voor de jeugd uit Ouderkerk, voor de
roei en zeillessen.
Nadat Theo, zo’n 20 jaar geleden een stap terug deed is hij erelid geworden van onze
vereniging. Op dat moment hebben we de Schipper de Koning trofee in het leven
geroepen. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan het jeugdlid wat zich het meest
verdienstelijk heeft gemaakt voor en in onze vereniging. Eind april is deze voor de 21e
maal uitgereikt. Deze trofee typeert exact zijn levensmotto. “Learning by doing” ofwel
“Leren door te doen”.
Het is mooi dat we hiermee schipper De Koning nog lang in onze herinnering kunnen
houden.
Wij hebben het afgelopen jaar als groep ons 75-jarig jubileum mogen beleven. Hij heeft
daar een groot deel van zijn leven een bijdrage aan geleverd.
Theo, dank voor wat je voor onze vereniging en de maatschappij hebt betekend.

Leon Rutten
Voorzitter Scouting Erskine
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