Christelijke reciteervereniging Mr. W. Bilderdijk
Berghuizen 1945 – 2007 (deel 2)
In Berghuizen is in februari 1945 op initiatief van onderwijzer G.
Knol van de school in Berghuizen een reciteervereniging opgericht
met de naam:
Chr. Reciteervereniging Mr. W. Bilderdijk.

Willem Bilderdijk, Amsterdam 1756 – Haarlem 1831 was
naast advocaat ook dichter. In 1782 vestigde hij zich in Den
Haag als advocaat en verscheen zijn eerste dichtbundel.
Toen er in Berghuizen een nieuwe school werd gebouwd is in 1963,
op initiatief en met financiële steun van de kerk, de oude school
omgebouwd tot dorpshuis. Het oude jeugdgebouw bij de kerk werd
afgebroken en de kerkelijke vergaderingen werden voortaan in het
dorpshuis gehouden.
Het dorpshuis werd in een stichting ondergebracht.
Ook Bilderdijk maakte vanaf die tijd gebruik van het dorpshuis voor
repetities en uitvoeringen, het toezicht van de kerkenraad op de te
spelen stukken was hiermee gelukkig ook verleden tijd.
Voor de uitvoeringen bestond grote belangstelling. Zo lezen we in de
jaarverslagen dat er voor de uitvoering van januari 1953 in de
voorverkoop 250 kaarten werden verkocht en aan de zaal nog een
keer 145, bijna 400 belangstellenden voor deze uitvoering.
Teveel voor één uitvoering dus werden het twee avonden.
Het is zelfs een keer voorgekomen bij een jubileum uitvoering dat er
op de tweede avond nog zoveel mensen buiten stonden dat er een
derde speelavond werd geregeld.
Op tweede kerstdag, paasmaandag en hemelvaartsdag werden er
traditiegetrouw s ’avonds uitvoeringen gegeven in de kerk van
Berghuizen. Van heinde en verre kwamen de ‘Cocksen’ naar’ de

Bergen’. In de pauze was er in het achterhuis van de
kosterswoning warme chocolademelk en knakworst.
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Samen met de meeting op Pinkstermaandag waren dit hoogtijdagen
in Berghuizen en vele relaties tussen ‘gelijkgestemden’ zijn hier
ontstaan.
Er werd niet alleen voor eigen publiek gespeeld, op verzoek werd er
in de regio opgetreden o.a. in Nijeveen, Zuidwolde en Borger, voor
plattelandsjongeren, bij muziekuitvoeringen, jeugdverenigingen etc.
Bijzonder was de revue ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van
de Zuivelfabriek te Koekange in 1971. Op 11,16 en 18 november
1971 werd er in de Schakel te Koekange een historische revue
opgevoerd door Bilderdijk en De Morgenstond uit Koekange.
Deze revue was geschreven door dhr. Huisjes uit Havelte
Een minder succesvol optreden wat de leden lang is bijgebleven was
bij Klok in Ruinerwold ter gelegenheid van een uitvoering van De
Woldzang.
Bij het eerst bedrijf, wat in het donker moest beginnen, raakte de
batterij van de zaklamp van de
souffleur leeg, toen er vervolgens
verderop in het stuk een
pistoolschot moest klinken en het
pistool niet werkte was de
verwarring compleet, de spelers
waren van slag en de uitvoering
was geen succes.
Enkele stukken door Bilderdijk
gespeeld zijn: 1953De bouwknecht van ’t
Puttershoek,
1956-Deining om de dorpsdokter
1975- Hoekse en Kabeljauwse
twisten, 1990- Café De leste snik
2000- Hoe jonger, hoe gekker.
Op 26 november 2005 is het stuk
’ Liever Geliegd dan Gevliegd’ uitgevoerd, dit was de laatste
uitvoering van Bilderdijk.
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Een foto van een optreden in het dorpshuis in Berghuizen, datum onbekend.

Op de foto: achterste rij v.l.n.r.: Femmie Keizer, Fokke Pool,
Jentinus Pool, Appie Guichelaar en Martin Westert. Voorste rij
v.l.n.r.: Koob Westert, Antje Smidt, Jan Hummel, Tetje Timmerman
en Toos Heinen.
De aanvragen voor optredens namen in de loop der jaren af en de
belangstelling om lid van Bilderdijk te worden eveneens.
Toen er zich in de laatste jaren steeds minder jeugd aan melde
moest hier rekening mee worden gehouden bij de keus van een
stuk, want zo zei Koob Westert: ‘je kunt van een jeugdig iemand
door goed schminken een ouder lijkend persoon maken maar
andersom gaat moeilijk’
Bilderdijk was ook een vriendenclub en een jaarlijkse fietstocht met
etentje ontbrak dan ook niet, en bij lief en leed was men er ook voor
elkaar.
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In 2006 was het leden aantal dusdanig dat er geen stuk meer kom
worden ingestudeerd en er is in de bestuursvergadering van 12
september besloten de vereniging na 60 jaar op te heffen.

Notulen opheffingsvergadering 12 september 2006

En zo kwam er na 60 jaar een einde aan het bestaan van de
Christelijke reciteervereniging Mr. W. Bilderdijk.
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Als dank voor de jarenlange gastvrijheid in het dorpshuis te
Berghuizen heeft de vereniging alle bezittingen, geld, coulissen etc.
geschonken aan Stichting Dorpshuis ‘de Barg’n’.
De stichting dorpshuis heeft als herinnering aan Bilderdijk een
bord met een oude foto van Berghuizen laten maken, dit bord staat
bij de ingang van ‘de Barg’n’.

Bord bij de ingang van het dorpshuis.
Met de opheffing van Bilderdijk is het amateurtoneel in onze regio
gelukkig niet verdwenen.
Met UDI in Ruinerwold en De Morgenstond in Koekange kunnen we
nog jaarlijks genieten van amateur toneel in Berghuizen en
omgeving.
Lammert van der Heide
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