Natuurschoonrijk plekje voor het nageslacht bewaard.
Loffelijke geste van wijlen Baron J. H. de Vos van Steenwijk
Dit was de titel van een artikel in de Meppeler courant van 16 juni 1948.

Naar wij vernemen is door wijlen J.H. Baron de Vos van Steenwijk, overleden te De Wijk, de
boerderij bewoond door de heer H. Pool, te Berghuizen, gemeente Ruinerwold, alsmede de
oude Pastorie, de oude Theologische school en land, bos en water groot ruim 10 hectare,
gelegateerd aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Een prachtig stukje natuurschoon blijft hierdoor voor het nageslacht bewaard.
Wie per fiets via Dijkmans weg Berghuizen nadert, komt onwillekeurig onder de indruk van de
schoonheid van het omringende landschap. Rechts van U golven de korenvelden, terwijl links
slanke populieren de weg naar Ruinen flankeren.
Op het kruispunt ontmoet de blik het torentje van de Gereformeerde kerk, verscholen tussen
het groen van berken, eiken en dennen. Een wielewaal de vogel, die zoals de legende wil,
eens uit het paradijs werd verbannen en nu niet eerder terugkeren mag , alvorens hij zijn
oude roep teruggevonden heeft, laat parelend zuivere tonen uit z’n keeltje rollen. Een tjiftjaf
repeteert eindeloos en beneden ons, in het z.g. Trekgat zijn visdiefjes ijverig bezig hun
jongen te verzorgen of de kostbare eieren te koesteren. Ruisend accompagneren de dennen
bomen de zang der vogels en over de toeschouwer komt een rust, die weldadig aan doet.
Historie
Verder gaand langs de Doodijk, de weg , waarlangs in vroegere tijden de overledenen naar
hun laatste rustplaats werden gebracht, komen we bij de oude Pastorie. Hier spreekt de
historie, want verderop staat ook de Theologische school, nu vanwege de woningnood
bewoond door twee gezinnen. Daar was het, dat Ds. W.A. Kok gedurende de jaren 1842 tot
1846 de toekomstige predikanten opleidde.
Sinds de afscheiding van de Hervormde kerk in 1834 was de predikantsopleiding een netelig
probleem, aangezien de Theologische scholen alleen maar Hervormde candidaten
accepteerden.
Dit is dan ook de verklaring, dat in Berghuizen Ds. Kok, die later naar Hoogeveen vertrok en
toen zijn studenten meenam een Theologische school oprichtte. Het is verheugend, dat dit
stukje kerkgeschiedenis thans bewaard zal blijven, tezamen met het prachtige natuurschoon.
De schone geste van wijlen Baron de Vos van Steenwijk krijgt hierdoor wel een zeer
bijzondere glans.
Lammert van der Heide

