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KOEKENtrEN r De'geboren
verhalenverteller Gees
Struijk (64) neemt vriidag

42iaar als 'dorps-
afscheid van de

se hasis-
hoolDe Wegwijzer.

plezier dat een kind
eeft als ie opbloeit. Dat
mooi, hoor."
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de oude sternpei is Struijk niet.
zweert'rnees Cees' bij het digitale

Elke ochtend begint hij
n les voor groep 4, op internet om
orhem gespotte vogels te tonen.

En met het digibord geen last meer
al dat krijtstof. Het scheelt me
wat versleten overhemden."

Het nakende afscheid valt hem
: Stmijk steekt van wal: ,,Ik

heb genoeg te doen. Vogels spotten,
f,ossielen zoeken... maar wat is
mooier dan kinderen zien groeien in
hun ontwikkeling? Hun iets bijbren-
gen? Beetje warmte geven, geloof in
zic}l;zelf bijbrengen? Je 2iet ze als
plantjes groeien. De een moet jewat
meer water geven dan de ander. In-
spelen op de verschillen tussen al
die kinderen en dan de vooruitgang
zien. Het plezier dat een kind heeft
als ie opbloeit. Dat is mooi, hoor.
Ontzettend mooi. Dat ontroert me
tot in het diepste van mijn ziel.l'

Meester Cees Struijk is bijzonder.
Dat weet ied.ereen in het dorp. En
vooral de meer dan duizend kinde-
ren die les van hem kregen. Hij is
net even anders dan een doorsnee-
leerkracht.

RIJKE FANTASIE
Struijk staat bekend om zijn teken-
kunsten en zijn rijke fantasie, die ge-

stalte krijgt in zijn verhalen. Het Bij-
belverhaal ovet de barmhartige Sa-
.frraritaan wordt bij hem een verhaal
over de barmharbige Marokkaan die
in de buurtschap Teckop woont, net
buiten Kockengen. ,,Ik ben nooit

do$matisch omgegaan met Bijbel-
verhalen. Fantasie is veel krachtiger.
Maar wel binnen een bepaalde.con-
texl natuurlljk In Kockengen zfln er
veel geloofsrichtingen. Dat kan
soms scherpe kantjes hebben, maar
ook zh charme. Solidariteit heeft bij
mij altijd heel hoog in het vaandel
gestaan. Binnen de school, maar ook

zo voelt Struijk zich ook. ,,Tegen
ieder kind zeg ik altijd dat ze bij me
thuis mogen langskomen als ze er-
gens mee zitten of een leuk verhaal
willen vertellen. Of om mijn collec-
tie fossielen, mineralen en natuur-
historische materialen te bekijkenJ'

Struijk is opgegroeid in Utrecht,
op een flatje. Met een vader die leer-

kracht was in het middelbaar on-
derwijs.,,Die man was enorm inspi-
rerend, krachtig. We zijn ook altijd
op dat flatje blijven woner\ omdat
mijn vader vond dat we daar in het
echte leven stonden. Het volkse
leven, met allerlei verschillende
mensen om ons heen. Dat heeft me
gevormd: nooit oordelen oveyande-

ren, niaar altijd het positieve en hel
grappige van mensen zien. Hij heef
me op die manier leren kijken naar
mensen en dus ook naar kinderen
Ik vergelijk het een beetje met dr
voormalige topvoetballer' Marc(
van Basten. Ook zo'n Utrechtse jon
gen. Hij is bijzonder, maar tegelijl
ook'heel gewoon gebleven. Hij kent
het volksel'

,,Oh, h6, de koftre. Verdraairl, wr
zijn al een uur aan het praten en itr
ben vergeten het koffreapparaa
aan te zetten. Dat is weer een var
die dwaze dingen van mij..."

De afscheidsreceptie is vrijdag I
juli van 18.30 tot 21.00 uur o1
het schootplein van De Wegwij.
zer,

Cees Struijk op zijn praatstoel: 'Solidariteit heeft bij mij altijd heel hoog in het veandel gestaan. Binnen de

school, maar ook binnen het dorp zelf.' roro DouwF ANNE vEFBFUGGF

binnen het dorp zelfJ'
Hier spreekt de dorpsmeester en ffiHffi$ffi
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