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INGEZONDEN STUKKEN 

Het Eeuwfeest van de Smilde 

wordt op 1 Maart dezes jaars herdacht - ook gevierd? 

’t Was in ’t jaar 1770 dat men uit het Meppeler Diep tot in het Kloosterveen zou hebben kunnen varen, 

maar de vorst belette dat. 

Op 2 Februarij 1771 echter was het ijs verdwenen en werd de schipper, die het eerst was opgevaren, 

feestelijk ontvangen te Kloosterveen en wel door de Drost en Gedeputeerden. 

Zijn vaartuig werd bevracht met Landschaps turf en hem, ter herinnering aan dezen heugelijken dag, 

een nationale vlag geschonken, wier wit prijkte met het wapen van Drenthe en met eene toepasselijke 

spreuk. 

Die dag werd in vreugde gesleten en velen waren van heinde en verre zaamgekomen, om getuige der 

inwijding te zijn. 

Eenige dagen later zond de bedoelde schipper aan ’s Landschaps Regering dit dichtstukje: 

Dank adres 

        aan de hoog edele heeren  

regeerders der land- 

schappe Drenthe 

Mijn Heeren van het Landschap Drent, 

Die in persoon mij onbekendt, 

Als meede Uw Edlens qualiteit, 

Waar meede gy syt in Hoogheid. 

‘k Meen uw Mijn Heeren van het Land, 

Door wiens bestier, van goeder Hand, 

My is vereert een nieuwe vlagg, 

Dien ik ontving met bly gelagg,  

‘k Zeg dank, met diepe Eerbiedigheid, 

Voor dees uw Toegeneegentheid. 

‘k Zal pronken staâg met dit prezent, 

Ter Eeren van het Landschap Drent, 

Op mijn Fries Tjalkschip, daar ik mee 

Quam eerstmaal op uw Smilder Rhee, 

En roemen van Uw Smilder Turff, 

Daar ik met regt op roemen durff, 

In Friesland, Holland, waar ik kom, 

Op dat dit goede werk alôm, 

Mag worden meer en meer verbreit, 

Tot uw en ’s lands welvarentheid. 

Voorts is mijn wens dat gij, mijn Heeren, 

In ’s Heeren gunst lang moogt regeeren, 

En dat den Opper-Zeegenaar, 

Uw mag bekroonen, voor en naar, 

Met zulke zegening, bekwaam, 

Waar door ge voorts, in tyts, te saam, 

Uw zelfs en anderen nuttig syt. 

En zoo gy hier eens uwen tyt 

Ten einde hebt gebragt, dat dan 

Uw eenwge vreugt mag komen an 

Bij de Opperheer in synen Troon. 

Godt gun Uw zulks, om Synen Zoon! 

Telkene my voorts met diep Respect en dus Onderdaniglijk de vryheit neemende my voorders in Uw 

Noordwolde    Hoog Edlens gunste te recommandeeren, die ben 

den 8
e
 Februarij  1771      Hoog Edle Heeren, 

uw Hoog Edlens Dienstwillige en 

gants onderdanige Dienaar, 

Sake Jansz. 
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