
Stikstof . . ie zollen der benauwd van wörren. 
 
 
Op de dag van de muziek, 1 oktober 2019, zweven  um 11.00 uur de klanken van 
de Pèperbusklokken,  handmatig  an-eslingerd  deur  de  klokkenluders  van   
’t  st.Michaël Klokkenluders-Gilde,  aover Zwolle.  
 

 
 

Geliekertied staon alle Tv-Journaals bol van de Boerenprotestactie die in een 
paer uur tied  eel Den-(h)Aag onberiekbaer ebben emaakt en met un tractoren 
de langste verkeersverstopping (1100 Km file) ooit  te weeg ebben ebracht. 
 
De aoverienkomst tussen de klokkenluders en de protesterende boeren . . .  
 

Zi’j willen allebeide van zich laoten euren um un ambacht te kunnen be-ollen. 
’t Boerenprotest is ter netuurlijk veural op ericht,  dat de agrarische sector de 
beleidsmakers in Den-(h)Aag  verwieten  wel de klokke te luden, maer absoluut 
gien  idee te ebben wöör de  klèpel  angen. 
 

Klokkenluden is van vanuut vrogger tieden as oproep veur kärkgank bedoeld, 
maer ook alderbärstens vake as allärm  en waerskouwing  gebruukt.    
 

Dus ook döörin is ter aoverienstemming  . .  veur beiden gellen . . . gèèf een 
(allärm-)signaal of !  
 



Tegen de onrust zoals die ’t leste alve jöör is ontstaon deur een uutsprake van 
de Raod van State,  wöörmèè die in mei 2019   ’t PAS  (Programma Aanpak Stikstof) 
van taofel vèègden.  
 
Wöörumme dan? . .  Völle bouwvergunningen bint of-egöven of projecten 
bint met toestemming van start egaon, zonder echt nao te gaon wat de impact 
is op de umgèvink  (’t milieu),  terwijl der alvaste een veurskot wier enömmen op 
de te verwachen  uutkomsten (zonder onderbouwing) op de positieve gevolgen 
van de   maotregelen  ten gunste van  die natuur.   
En  ”DÄT” wazzen in stried met de Europese règelgèvink en döör is de 
uutspraak van de Raod van State  dus  op  baseerd!    
 

Gewoon ezeg . . . De lobby umme ambetnaeren en instanties te beïnvloeden 
umme  maer snel vergunningen of te gèven  lieken wel slim, maer is misdaodig. 
 
 

En dan e-j ’t alweer . .   grote onrust en verontwaerdigink . .  bouwprojecten 
die wieren stil-elegd, uut-esteld of zels al vervallen - gecanceld bint . . grote 
evenementen die verböden  wörren  of  gien vergunning  meer  kriegen. 
Döör wöör völle mensen samenkomen (evenementen) is de stikstofuutstoot 
onevenredig groot en kan een gevöör oplèveren veur de (beskärmde-) umgèving. 
 

De boeren kriegen, zoas zo vake, een wiezend vingertien toe-estöken. En oewel 
der op wiezen minstens een jöör stiet, skreeuwen de regeringspärti’jen wel dat 
ter alles an zal wörren edaon de Förmule 1 races op Zandvoort deur te laoten 
gaon (zi’j zullen de raod van state wel vri’jkaerties anbieden) . . . Lucht-aven Skipol 
gewoon  maggen  uutbreiden  deur meer (nacht-)vluchten  te  verwärken  . . .    
Lucht-aven Lelystad  der  mut  ter kommen . . . en de snelwegen ’t liefst  
standaerd  8-baans wörren. 
 

De stikstof-uutstoot  wört  weliswöör terug-edrungen  maer ’t giet te lankzaem. 
De aover-eid lössen dit op  deur  ’t veur zich  uut  te  skoeven.     
Der is now dan wel  extra uutstoot deur snelweg-verbreding,  maer als wi’j  
strakkies allemaole  in een elektrische auto ri’jen,   is  dät  niet  meer  ’t  geval. 
 
 

Ik oeve gien boer te wèèn umme te begriepen dät wi’j as klootjesvolk wörren 
ezien  asof  wi’j niet ies  bestaon.    
Ie mutten gewoon oe belastingen betalen, an oe verplichtingen voldoen,  
veural niet roepen da-j ook  rechten zollen ebben . .  en värders  elemaole  niks!  
 



’t Zal mi’j zels niet ies verbazen as ze in Den-(h)Aag strakkies beseffen dät ter an 
protesten niet kan wörren ontkommen, umdät ook dät grondwettelijk is 
eregeld   (ie weten wel . . vri’j-eid  van . . )  dät  ze inies ”eureka” roepen en döörop  
protestbelasting  gaon  effen.  
 
 
 

Maer wöör giet ’t aover? 
 

Een alom anwezig soort gas, dät veur 78% in de butenlucht anwezig is . . . dä-j 
niet kunnen roeken, pruven  of zien . . . Nitrogenium.    
Nitro- met de toevoegink glycerine, ken ie wel as explosief materiaal  (vloeibaer 
dynamiet) vanuut de films.    Nitrogenium echter is de weteskoppelijke 
benuming van . . . Stikstof (N) . . . misskien niet zo explosief , maer ’t döt zekers 
niet minder stof opwaaien. 
 

Deur dät ge-annes met de te snel of veurbarig ofgèven van bouwvergunningen 
versus de uutspraak van de Raod van State . . . lèk ’t wel of ter een bom is 
of-egaon in de  wärkamers  van de  politike  pärti’jen.  
Donders . . oe redden wi’j ons ier now weer uut . . en wie kunnen wi’j de skult in 
de klompen skoeven? 
 

Vin ie ’t gek dät ter protesten uutbrèken ? . .  Now ikke niet en adde  ’t al wel 
eerders  verwacht.     En der zullen der nog  wel  meer kommen. 
 
Deur verkeerde politieke besluutvörming (beleid) is ter wel andacht veur 
geldstromen (economisch belang numen zi’j dät), maer milieu lèvert niks op.  
Strakkies bint de klimaotveranderingen zo alderbärstens deurslaond dät wi’j 
aoste zuustof (O2) te kört zollen kommen deur de enörme toename van stikstof 
in onze atmosfeer.   
En zonder zuurstof zal een eleboel  lèven  opollen  te bestaon . . of is dät soms 
gewoon een (economisch-)rèkensummegien?  
Zonder zuurstof kan-k gien aosem-alen en gao-k  gewoon dood.   
Maer wach is èven . . . Dan oeven zi’j mien AOW ook niet te körten . . wörren de 
zörgkosten een stuk legerder . . e-k gien toeslagen meer neudig . . oef ik gien 
auto meer te  rie’jen  en  gao zo maer duur.   
Anders  ezech . . ’t op tied  dood (loaten) gaon van olderen  is  een effectieve  
bezuniging!          Blèf netuurlijk wel de vraoge . . wie  giet de grens  bepaolen ??  
 
  

Toch bin-k van mening dät ’t sneller giet dan mien tied en dä-k der nog een 
boel ellende van zalle  mèèmaken.     



Dät ieuwige gezanik aover stikstof, kooldioxine,  ammoniak  en  nog een kladde 
van die  ongriepbaere zaken en de besluteloos-eid  in  anpak ter verbètering . 
 

De enörme toename van CO ef alles met onze be-oefte naor energie en de 
eigengereid-eid  van ’t zelf willen rieden  te maken.   Elke verbranding van 
veural fossiele brandstoffen, verogen  de  stikstofoevöl-eid  in  de  atmosfeer. 
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De agrarische sector ef in ’t Boerenprotest an de belle etrökken en ’t 
klokkenludersgilde st Michaël mag de allärmklokke in de Pèperbuss blieven 
luden . . . want allenig deur ’t alsmaer  blieven er-alen,  bestiet de kans  e-eurd 
te wörren. 
 
 

 

  
 

 
Stikstof . . .  ik kriege  ’t  ter benauwd van ! 

  
 

 
1 oktober  2019.           


