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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 10 OCTOBER 1884 
 
Smilde, 9 Oct. De heer G. Bathoorn alhier  is door den Raad der gemeente Hellendoorn benoemd tot 

onderwijzer te Noetsele en Nijverdal (jaarwedde f 700). 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 11 OCTOBER 1884 
 
Smilde, 10 Oct. Gisteravond hadden de leden van den Protestantenbond alhier het genoegen ds. Koch 

van Marsum te zien optreden. Zij waren goed opgekomen; de naam van dien spreker alleen is ook 

voldoende voor een talrijk gehoor. Zonder dat er eerst een onzer koraalvereenigingen zich had laten 

hooren, begon spreker met de mededeeling, dat hij door het bestuur was uitgenoodigd om dezen keer 

een paar wonderverhalen te verklaren en uit te leggen, en hij dan gekozen had wat wij vinden 

opgeteekend in Marcus 4 vers 36-41, alwaar wij lezen, dat Jezus den storm stilde. De verklaring was 

helder en boeiend tevens, en ‘k zou haast moeten zwijgen, uit vrees, dat ik aan de uitlegging van den 

geachten spreker iets zou bederven. Toch iets mag ik aanstippen. De storm, dien Jezus zoo kalm het 

hoofd boog en met een enkel machtwoord tot zwijgen bracht, waardoor zijne jongeren hem met nog 

meer vertrouwen en vereering aanhingen, die storm was niet een geweest, die aan de wetten der 

natuur was gebonden, volgens die wetten moest ontstaan zijn, en dan ook niet door een enkel woord, 

van wien ook, was te beteugelen, maar hij was er een, die door den haat en nijd der partijschappen 

tegen hem was aangegroeid en een zoo dreigend aanzien had verkregen, dat den jongeren de vrees 

om het hart sloeg en zij riepen: Heere, help ons, wij vergaan! Maar hoe toonde Jezus hun hoe weinig 

hun geloof nog was en welk een voorbeeld zij aan hem konden en moesten nemen. Kalm en beraden 

wist hij door zijne woorden of zijn woord van licht en waarheid de booze menigte te beschamen en 

tot zwijgen te brengen, wist hij dus den storm te bedaren. Hoe schoon, niet waar? wordt ons nu zoo 

dit wonderverhaal! 

Welk een kracht is er alzoo voor ons uit te putten, indien ook wij met de storm des levens hebben te 

kampen! Welk een zegen bevatten alzoo die geschriften! 

Een oogenblik pauze volgde er – een oogenblik, waarin een ieder over het gesprokenen kon 

nadenken. Daarna kregen wij het tweede verhaal uit Handelingen 2, alwaar Petrus een van jongs aan 

kreupele met dit enkel woord genas: Zie mij aan: zilver en goud heb ik niet, maar wat heb geef ik u 

in naam van Jezus den Nazarener: sta op en wandel. Treffend was ook hier weer de verklaring, en 

nadat ons vooral op ’t harte was gedrukt, hoe ook wij, armen en rijken, kunnen, neen Petrus moeten 

volgen in ’t genezen van geestelijke kranken, eindigde Koch zijne prediking, gaf weer een oogenblik 

pauze en verschafte ons toen als kostelijk nagerecht een gedicht, als ‘k wel heb van Hofdijk, slaande 

op het eerste wonderverhaal, den storm. Boeiend, met één woord, was de voordracht! De storm met 

zijne verschrikkingen: de hooge golven, hun klotsen, hun voortzweepen, de branding, de donkere, 

zwarte lucht daarboven, het huilen van den wind enz., enz., dat alles werd ons levendig voor den 

geest getooverd. maar vooral ook de kloeke houding van den grijzen visscher, wanneer hij zelf door 

de branding hield of naderhand den zijnen  moed wist in te spreken bij ’t zelfde gevaar, dat toen zijn 

zoon, ook man en vader, liep. Dan wees de oude met zijn gebruinde vinger op het bijbelwoord, dat de 

heer ook den storm in zijne macht heeft. Zijne leus was immer: Een vaste hand aan ’t roer en – ’t oog 

God geslagen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 13 OCTOBER 1884 
 

 Waterschap de Molenwijk. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft kennis aan de houders der obligatiën van de 

geldleeningen, goedgekeurd bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van Drenthe van den 2den 

September 1873 No. 10, en van de geldleening goedgekeurd bij besluit van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Drenthe van de 5den Augustus 1881 No. 37, ten laste van het opgeheven Veenschap: de 

Molenwijk en Aanhoorigheden, dat bovengenoemde Obligatiën, krachtens resolutie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van den 17den Januari 1884 No. 24, van af primo November a.s. worden 

ingetrokken en met renten tot dien datum uitbetaald ten Kantore van den Secretaris-Penningmeester 

van bovengenoemd Waterschap. 

Na prima November a.s. wordt geen renteberekening meer toegelaten. 

Smilde, 11 Oct. 1884.    Namens het Bestuur van bovengenoemd Waterschap: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

C.A. VERHOEVEN, Secretaris. 


