
 

 

Netten, een aloude radiozaak in Sliedrecht 

In 1895 maakte Marconi een radioverbinding van enkele kilo-

meters. Enkele jaren later werden steeds grotere afstanden 

overbrugd. In 1899 de radioverbinding tussen Engeland en 

Frankrijk. De trans-Atlantische radioverbinding (1901)tussen 

Groot-Brittannië en Newfoundland. In het begin werden alleen 

morsesignalen uitgezonden. Door de uitvinding van de elektro-

nenbuis in 1906 konden  werkelijke geluiden overgebracht wor-

den. In 1919 was er het eerste Nederlandse radioprogramma. 

De ontwikkeling van de transistor in 1947 maakte het mogelijk 

veel kleinere ontvangers te bouwen. 

Snelle mannechies… 

As ’k in de stad lôôp, krij ’k somtije een staareke naaiging om 

een zôôgenaomde impulsaankôôp te doen. Deuze keer doch ik-

ke d’r aan om m’n raodio te vervange, want die was al ouwer 

as dertig jaer. Die waarekte nog mè draaiknoppe voor de me-



ziekzenders en schuifknoppies voor ’t geluid. Nou zie ’k veul in 

zaoke  dà dat volslaoge achterhaold is en ik doch aan iets 

nieuwerwetsers. Raodio’s waareke nou ok al mè chippies hè ’k 

me laete vertelle.  

Ik  gao zô ’n elektronicaozaok in en d’r komp zô’n ‘snel manne-

chie’ op me af. Hij vraeg of tie mijn kan hellepe en ik zeg tege 

hum dà ’k een raodio zoek die makkelijk is te bediene. Nou, toe 

begon die toch te raotele in een tempo waer ik, as wat ouwere 

man, moeite mee had. Hij had ‘t over voor- en endverstaare-

kers, audiosysteme en home-cinemaosysteme. Hij bleef mor 

deurraotele en toe viele d’r krete as: hdmi- en usb-

aansluitingen, 5 en 7 uitgange voor stereo, streaming, utp-

kaobels, frontend-speakers, routers, kaobellôôze aansluitinge 

enzôô. Ik kon d’r op ’t letst gêên touw meer aan vast knôôpe. 

Hij keek mor raor toe ’k hum vroeg: “Kà je aalles wà je net zee 

meschie voor mijn vertaole, want ik snap t’r gêên snars van.”  

Hij bleef vriendelijk, dà mò ’k zegge, mor ’k zag dat ie van bin-

nene kwaod wier. Ik perbeerde ’t praotjie in rustiger vaer-

waoter te brenge. Dat lukte gelukkig en toe zêê ik tege hum, 

dà ’k een êênvoudige, ok deur vrouwe, te bediene raodio wou. 

Ok mos de raodio met dezellefde afstansbediening as die van 

de tillevisie kanne worde aan- en uitgezet. ’t Was nie de bedoe-

ling om neerbuigend over de technische vaerdigheeje van 

vrouwe te doen, mor die knul kwam wel gelijk voor de vrouwe 

op, want in hum z’n ôôge wazze d’r nè zôôvel manne mè tetaol 

gêên inzicht in niewerwetse technieke. Daer mos ik ’m gelijk in 

geve. Hij had ok veul  geduld en lee aalles nog is uitgebraaid 

uit.  

Daernae hà ’k wel in de gaote waer ik aamel op mos lette. 

Naedà ’k ’m bedankt hà voor z’n uitleg zee ‘k dà ’k thuis aalles 

nog is op ’n rijchie zou zette. Daernae zou ‘k beslisse over d’n 

aankôôp. De verkôôper zee d’r begrip voor te hebbe dà ’k tijd 

nôôdig had om aalles te laete bezinke en hij hoopte dà ’k, as ik 

tot aankôôp zou besluite, bij hum zou trugkomme. Toe ’k thuis 



nog is naedocht over aalles, ben ’k tò nog is op ’n aander plek 

weze kijke, mor die ’snelle’ had aalles grondig deurgenome en 

díe had t’r dus een klant bij! 

Piet van Grietjies 

 

 


