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RAODIO EN KAOMERMURE
Percies dertig jaer geleeje gavve me de kaomermure ‟n grôôte beurt. Hêêmel in de stijl van de
zeuventiger jaere wiere ze bruin en okergelig gesausd. Paste mooi bij de kleure van de stoele.
Die wazze, zôas in die tijd mode was, oranje. Hoe ‟t komt dà ‟k ‟t nog zô percies weet? Dà ‟s
aailijk aarg makkelijk te zegge . . . Eerlijk gezeed is „t toeval dà ‟k an ‟t sauze van de mure
mos denke.
Wel, toe „k op ‟t end van augustus op ‟t al ouwe draogbaore raodioochie wat an ‟n knoppie
zat te draaie, hoorde „k tot m‟n stomme verbaozing raodio Veronicao trug. Niet de herrie
waerop de plaetedraaiers van vandaeg d‟n dag ons trakteere (mor ja, zeeje onze vaoders en
moeders dat ok al nie êêder tege ons?), mor werempel ouwe uitzendinge, zôas die vroeger in
‟t piraotetijdpaark vanaf de Noordzêê te hore wazze.
Stekker d'r uit ...
Op 31 augustus 1974 gong op „t schip, zôas ze dat nou noeme, de stekker d‟r uit. En nou,
dertig jaer laeter, wier d‟r ‟n week lang op de middegolf ‟t êên en aander in ‟n speciaole
uitzending herdocht. „k Kan me dien lesten dag nog goed herinnere. Elk uur wier afgeteld. In
d‟n ochend begonne me mè vaareve en tege de tijd dat „t stil wier vanaf de Noordzêê wazze
onze mure bruin en geel en wij nè zô stil as de raodio waerop êêne Rob Out ons tenet vaerwel
hà gezêêd. Nou ‟t naezeumere nogal wrêêd wor verstoord deur d‟n overvloedige regenval in
augustus, mò „k inêêns denke aa m‟n ouwe raodioochie van de zestiger jaere.
Transistertie…
Wat was 'k trots op m‟n transistertie. ‟n Batterijchie van de „Witte Kat‟ d‟r in, en je kon „m
overal laete speule waer ie ok mor wou! Netuurlijk was ‟t naer de norreme van vandaeg mor
behellepe. De kwaolitaait was nied aals te best. Dikkels was t„r „n zwaere ruis te hore, mor dat
nam ie op de kôôp toe. Niks gêên stereogedoe, niks enorreme geluidsboxe, mor wel veul
„Gouwe Ouwe‟. Gong ie ‟n daegchie naer ‟t strand, dan nam ie, net as aalle andere, je
transistertie mee. Je kon wel meeloistere met die loi, die ‟n handoeksie vedderop lagge. Ze
hadde weliswaer dezelfde deuntjies an staon, mor je aaige geluid was toch leukerder, vong ie.
Geruis...
Zô'n jaer of vijftien laeter was „r aailijk nog nie veul veraanderd. End jaere tachtig wazzie in
de zeumermaonde besmet deur „t virus van de Toer de Frans. Thuis hà je ondertusse ‟n voor
die tijd mederne stereoinstellaosie mè veul meer zenders tot jie beschikking. Keus genogt
voor iederêên. Dà spul konne me nie meeneme azze me op vekansie gonge. Dan wier de
nieuwerwetse verzie van de transister, 'n wereldontvangertie ingelaoje. Op de kemping zatte
me dan te perbeere om tusse ‟t veule geruis wà van d‟n etappe op te vange. M‟n buurman was
al nè zô gek van wielrenne as ik. Hij loisterde naer d‟n Belse raodio op de Wereldomroep en
ik had Holland an staon. Omstebeurte waorschouwde me mekaor en zatte me med êên oor bij
de luidspreker te loistere naer de legendaorische Theo Koome of êêne Desmet uit België.
Opgewonge wazze me as t„r ‟n Hollander in de kopgroep zat en ‟n bietjie nijg as t„r weer is
niks aanders as gekraok uit de raodio kwam.

Schuttel...
Ondertusse benne me weer vijftien jaer vedder. D'n transisterraodio hè plaets gemaokt voor
‟n wereldontvangertie. ‟n Hêêle mederne, je hoef „m mor in te stelle op de goeje golleflengte.
Effe an ‟n knoppie draaie en je hè zô goed as zonder storinge „n laaif verslag van
voebalwedstrije, de Toer de Frans of de Olympische Speule. Netuurlijk hêêl mooi, mor de
romantiek van „t transistertie is toch ver te zoeke!
De Wereldomroep is tegeswoordig ok al op ‟n aandere menier uit de lucht te plukke. Dat
hebbe me an ‟t in de ruimte schiete van de satteliete te danke. Ja, en wà doe je dan? Toch ok
mor ‟s perbeere hoe of dat bevaalt. ‟n Schuttel en ‟n klaain tilleviezechie mee op raais, veul
perbleme met ‟t vinge van de zender, mor dan, wad ‟n wereldwonder, zie je in êêne de
Toer de Frans op ie schaarm. Niks gêên geruis, belnêênt, haerzuivere beelde. Zou m‟n
vekansiebuurman van vroeger nou ok zô naer‟t beeldbuisie zitte te kijke? Zou die d'r nou nog
net zôôvel lol in hebbe as toe me mekaor waorschouwde as t„r wat te hore was?
Kwaste...
De kaomermure benne ondertusse ok al ‟n paor keer met de tijd meegegaon. In de tijd van de
Wereldontvanger wazze ze, naer de mode van die jaere, mè rôôje stêêntjies beklêêd. Ja, we
passe ons ommers an ‟t modebeeld an. En nou in ‟t sattelietetijdpaark benne me mor weer is
aan ‟t kwaste geslaoge. De rôôje stêêntjies worre êên voor êên wit . . .
De kelender vertelt ons dat„t 31 augustus 2004 is. Op d‟n achtergrond klinkt uit ‟t ouwe
draogbaore raodioochie, dà me voor deuze gelegenighaaid voor d‟n dag hebbe gehaold, net as
persies dertig jaer geleeje, d‟n aalderleste uitzending van raodio Veronicao . . .
Besjaon.
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Pijl (nieuw) en Bernhard(t) in de
“Geneaologische Grabbelton” en hêêl veul fotochies van Slierecht…

