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l e z e r s c o l um n

Met CI naar de Rolling Stones op Pinkpop

Sinds 1976 was ik er bijna elke keer bij, als de Stones een con-
cert gaven in Nederland. Drie keer daarvan met mijn oudste 
dochter (de eerste keer dat we samen gingen was ze 7). In 
die periode was ik al slechthorend en droeg een hoortoestel. 
Mijn gehoor ging steeds meer achteruit en in 2005 kreeg ik 
een CI. Daar was ik blij mee, maar muziek luisteren… dat viel 
erg tegen. Het klonk gewoon niet mooi. Ik werd bang dat 
een concertbezoek op een teleurstelling zou uitlopen, dus het 
Stones-concert in 2007 liet ik aan me voorbij gaan. 

Maar je bent Stones-liefhebber of niet. Dus ik ben wel steeds 
muziek blijven luisteren en sinds ik drie jaar geleden een 
nieuwe processor heb gekregen, begin ik er steeds meer 
van te genieten. Met de speciale muziekstand en met een 
directe verbinding naar mijn CI werd het alleen maar beter. 
Dus toen begin dit jaar de geruchten de ronde deden dat de 
Stones naar Pinkpop kwamen, ben ik er meteen weer over 
na gaan denken om er toch naar toe te gaan. Uiteindelijk de 
beslissing: we gaan! Nu met mijn beide dochters. 

Om te horen hoe het zou klinken, heb ik in de week voor 
Pinkpop een aantal keren geluisterd zonder directe verbin-
ding, dus gewoon via de boxen. Oef, dat viel tegen. Hoe 
zou dat op 7 juni zijn? Ik twijfelde of ik de goede keuze had 
gemaakt.

Op Pinkpop ben ik eerst maar eens gaan luisteren naar 
The Scene. Dat viel zwaar tegen. Ik kon er moeilijk muziek 
van maken, terwijl ik The Scene goed ken. Ik troostte me 
met de gedachte dat dit optreden in een tent plaatsvond en 
daardoor, voor mij althans, niet tot zijn recht kwam. Op het 
hoofdpodium trad daarna John Mayer op. Wat een opluch-
ting; dat klonk in ieder geval al een heel stuk beter!

En toen begon het wachten… het duurde even voordat ik het 
herkende, maar ik kon het daarna goed oppakken: Jumpin’ 
Jack Flash!. Zo ging het eigenlijk het hele Stones-concert: 
soms hoorde ik met de eerste akkoorden welk nummer het 
was en soms had ik de hulp van mijn dochters nodig om dit 
te weten. Wanneer ik het herkende, ging het goed en kon ik 
ook meezingen en dansen (of dat zingen de moeite waard 
was, laat ik in het midden). Uiteraard waren er nummers die 
ik direct herkende, maar die hebben dan ook zo’n bekend 
intro: Honky Tonk Women en als allerlaatste nummer  
I can’t get no Satisfaction. Ik heb met volle teugen genoten 
en vond het geweldig! 

Dat ik na afloop nog tot 4.30 uur in de trein heb gezeten 
voordat ik kon slapen, deed daar niks aan af. Ik ben ook 
heel blij dat ik al die jaren heb volgehouden om naar muziek 

te luisteren en niet heb gedacht: het is niet mooi, ik doe het 
niet meer. Ik had dit voor geen goud willen missen. De vol-
gende keer dat de Stones naar Nederland komen (wie weet, 
gebeurt dat nog eens…) ben ik er zeker weer bij!
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