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Ingezonden stuk.
Aan
Zijne Excellentie den Minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid
te ’s Gravenhage.
Excellentie!
Toen wij, reeds kort nadat Uwe Excellentie tot Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid waart
benoemd, hadden vernomen, dat het Uwer Excs. voornemen was, om de bewuste f 20,000 voor het
doen baggeren van een geul, tusschen de kribben, te willen doen besteden, om hierdoor te ontdekken
of de schipperij dan van dien nieuw gevormden geul zoude gebruik maken, of dat zij bij voorkeur dit
door de opening of het gat in de Noorderkrib wilden blijven doen, hebben wij Uwe Excellentie naar
aanleiding hiervan, voordat die belangrijke zaak bij de Tweede Kamer in behandeling zou komen, in
een eerbiedig request met onze gedachten hierover bekend gemaakt, en in hoofdzaak daarin gezegd,
dat, al werd er over de geheele wijdte der kribben nog veel meer dan voldoende diepte gemaakt, niet
een schipper met tegenwind en stroom tusschen de kribben zou willen laveren, als zij dit door het gat
in de Noorderkrib en den Noordwal kunnen doen. Daar wij nu, nadat deze zaak in de Tweede Kamer
was behandeld, hadden ontdekt, dat Uwe Exc. van plan was veranderd, en in plaats van f 20,000 maar
f 8000 wildet besteden voor het doen wegbaggeren van eene ondiepte, die zich naar uwe meening,
alsook van den heer van Naamen van Eemnes, voor de opening of het gat in den Noorderkrib zou
bevinden, zoo was ons dit te vernemen hoogst bevreemdend, omdat wij het als onmogelijk noemden,
dat een bejaard en ervaren schipper, die van den waterweg om de 8 en 14 dagen geregeld gebruik
maakt, aan Uwe Excellentie kan hebben gezegd, dat die ondiepte voor de goede bevaarbaarheid
moest worden weggebaggerd, maar liever geloofden, dat dit aan Uwe Excellentie door iemand was
gedaan, die dat vaarwater als schipper nooit had bevaren, of die er persoonlijk belang bij heeft, eene
afdoende verbetering over het Zwolsche Diep, voor zoo veel de waterstand dit daar toelaat, maar op
de lange baan te schuiven. Om die reden die zaak zoo hoogst belangrijk was, hadden later 30 onzer
schippers Uwe Excellentie door een ingezonden stuk, dat geplaatst is geweest in de Provinciale
Drentsche en Asser Courant van 29 Dec. l.l., met hunne gevoelens hierover bekend gemaakt, die in
hoofdzaak waren als het vroeger ingediende request.
Wij zouden het nu hierbij wel hebben kunnen laten en Uwe Excellentie er niet meerder over
bemoeijelijken, ware het niet, dat wij ons als zeker voorstelden, dat, wanneer men met het baggeren
bij dat gat in de Noorderkrib begint (met terzijdestelling van de bezwaren en gevaren, die hierdoor de
scheepvaart zal ondervinden), het onbetwistbaar zeker is, dat dan wel veel geld geheel nutteloos kan
worden besteed, maar dat dan over drie jaar tot de eigenlijke betere of geregelder bevaarbaarheid
over het Zwolsche Diep niet het allerminst zal zijn verkregen.
Daar nu van het al of niet wegbaggeren van die ondiepte zoo veel afhangt en door uwe Excellentie is
gezegd: “Alleen door uitbaggering van de bestaande ondiepte kan eene voldoende vaardiepte
worden verkregen tusschen de bestaande leidammen”, hebben wij het ons ten duren pligt gerekende,
om bij meest alle onze schippers, die hier van wal zijn, naauwkeurig te onderzoeken hoe zij over het
wegbaggeren van die ondiepte denken. Het gevolg hiervan is geweest, dat, hoewel er eenigen waren,
die niet wisten, dat daar eenige ondiepte bestond, zelfs er vroeger niet over hadden hooren spreken,
waren er ook, aan wie het wel bekend was, dat het daar tegen de Noorderkrib iets ondieper was, maar
dit altijd als weinig beteekenend moest worden genoemd, doch eenparig werd door hen verklaard, dat
het voor de geregelde bevaarbaarheid niets hinderde en het hierom zeer zouden betreuren, dat uit ’s
Rijks kas hiervoor eenige duizenden guldens geheel nutteloos zou worden uitgegeven, waarbij werd
gevoegd, dat zij veel liever zouden zien, dat Z.E. de Minister dadelijk kon besluiten, of zoo spoedig
doenlijk, dat met die f 20,000 de Noorderkrib, van af het gat te beginnen, werd weggeruimd.
Daar uwe Excellentie ook heeft gezegd: “De kwestie van het Zwolsche Diep is geene gemakkelijke
zaak. De Regeering zal daarin niet dan met de meeste behoedzaamheid ingrijpen”, zoo moet die zaak
wel degelijk eene levenskwestie worden genoemd en Uwer Excellentie’s laatste woorden waarborgen
ons wel, dat Uwe Exc. nog niet spoedig voor het wegbaggeren van die ondiepte gelden zal uitgeven.
Smilde, 12 Febr. 1878.
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