
 Een gedicht van Ome Dieks 

 

H.J. Zoetenhorst (in Almen algemeen: Ome Dieks) werd op 22 september 1894 in Warken geboren. 
Spoedig hierna betrok het gezin Zoetenhorst "De Ehzerman". een aan de Berkel gelegen boerderij. In 
1926 trouwde Zoetenhorst met Hendrika Kalfsterman uit Harfsen. Tot zijn dood woonde Ome Dieks op 
de "Marienhoeve". Ome Dieks was maar liefst 52 jaar aan de Almense zondagsschool verbonden. Tijdens 
zijn 45 jarig Zondagsschooljubileum in 1959 werd hij begiftigd met de gouden eremedaille, behorende bij 
de orde van Oranje-Nassau. Ome Dieks maakte gedichten en proza, in totaal zo'n 1700 bladzijden. In 
1974 stelde Jan Brouwer een bloemlezing samen genoemd: "Korenkorrels van Ome Dieks". 

Aan vader en moeder van de Wetering de Rooij bij de geboorte van hun 4"zoon. 

’t Klonk  ons niet onverwacht in d`oren 

Op ’t doktershuis  een zoon  geboren 

Het heeft in mij een plan doen  rijpen 

Dat mij naar de pen  deed grijpen  

Ik  vroeg  mij  af hoe  dat toch kan 

Dat zo`n wetenschappelijk  man  

Dezelfde lijn steeds gaat verlengen 

En geen verandering kan brengen 

In 't nageslacht door hem verwekt  

En`t man of vrouw niet eer ontdekt  

Dan na een vastgesteld termijn 

Dan weet hij pas wat het zal zijn 

Wel kan de wetenschap op heden 

Veel doorgronden en ontleden  

Maar als je bij zo`n wiegje staat 

Weg wetenschappelijk gepraat  

Al kun je op veel kennis bogen 

 't Blijft toch een wonder in onze ogen 

Als je dat leven ziet ontluiken 

En God dat kleine wil gebruiken  

Om bij 't versterven van de ouden  

Zijn wereld toch in stand te houden 

Aanvaarden wij dit jonge leven  

Waaraan God doel en stuur wil geven 

Laat het gerust een wonder zijn 

Voel u, met kind, daarbij maar klein 



`k Bellen vanmargen heel gewoon 
Mevrouw pakken de telefoon 

Ik wodden toe veraltereêd 

En zei de dingen gans verkeéd 

En dat kwam ok neet te pas 

Ik heb oew ok neet fisseteêd 

En dat is et toch wel weêd 

Dat wil ik noew nog geêne doon 

Gelukgewenst met disse zoon 

En laot veur ouw ok dit gewin  

Een vreugde blieven in `t gezin. 
 
 
 
 
 
 


