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“Ik ben goed zoals ik ben”
Muziek, en met name metal, speelt een grote rol in het leven van de slechthorende Toine de 

Jong (24). Zelf een instrument bespelen lukt niet vanwege zijn aangeboren gehoorverlies, 

maar hij haalt veel voldoening uit het bezoeken en zelf organiseren van metalconcerten. 

tekst: Weija Steffens | fotografie: Paul Schuitemaker

“Ik ben slechthorend geboren. Mijn ouders vertelden 
me dat ik als klein ventje niet of amper reageerde 
op omgevingsgeluid. Ze hadden echter geen idee 

dat ik blijvend slechthorend ben. Buisjes werden geplaatst. 
Ik verliet het ziekenhuis toen achter mij een ballon kapot 
knapte. Ik verblikte of verbloosde niet. Want ik had het 
niet gehoord. Toen wisten mijn ouders dat er meer aan de 
hand was. De diagnose slechthorendheid werd snel gesteld. 
Hoeveel gehoorschade ik heb, weet ik eigenlijk niet. Wel 
is mijn slechthorendheid al jaren stabiel. Ik weet niet beter 
dan dat ik in beide oren hoortoestellen draag. Ik was geloof 
ik twee jaar toen ik mijn eerste setje aangemeten kreeg. Ik 
heb er nu geen problemen meer mee, maar dat is wel anders 
geweest. Ook al heb ik me - mede dankzij mijn opa Toon - 
altijd thuis gevoeld in de horende wereld. Mijn opa bereidde 
me spelenderwijs voor op het regulier onderwijs. We lazen 
veel boekjes, zongen liedjes samen, puzzelden veel en deden 
quizjes. Dat zorgde ervoor dat ik al heel vroeg kon lezen en 
schrijven. Ik kan goed verstaanbaar praten, in die zin merk 
je niet aan me dat ik slechthorend ben, en als het nodig is 
kan ik liplezen. Toch had ik op de basisschool een enorm 
laag zelfbeeld.”

Anders dan anderen
“Thuis wist iedereen wat er met me aan de hand was, waar-
door ik me niet anders voelde dan anderen. Op de (regu-
liere) basisschool drong het voor het eerst tot me door dat 
ik niet was zoals de rest. Ook al was ik nog maar een klein 
jochie, blijkbaar maakte dat veel indruk op mij. Ik keerde 
in mezelf en werd juist daardoor een makkelijk doelwit. 
Niet dat ik enorm werd gepest, maar mijn eerste jaren op de 
basisschool waren geen feestje. Ik zat niet lekker in mijn vel 
en zocht mijn weg buiten school. Daar kwam verandering 
in toen ik op voetbal ging. Ik kreeg meer zelfvertrouwen, 
voelde me geaccepteerd door mijn vriendjes en mijn zelf-

beeld werd positiever. Als puber – en dus op de middelbare 
school – wilde ik niet opnieuw geconfronteerd worden met 
mijn slechthorendheid. In de brugklas heb ik heel kort extra 
hulpmiddelen – microfoontje – ingezet, maar ik wilde niet 
weer anders zijn dan de rest. Liever zat ik op de tweede rij 
vooraan, dan redde ik me wel. Buiten school had ik een 
extreem hechte vriendengroep. Alto’s, alternatievelingen. 
Doordat zij zelf ook niet doorsnee waren, voelde ik me bij 
hen gelijk thuis en geaccepteerd. Het hielp ook dat ik een 
tijdje naar bijeenkomsten ben geweest voor contact met 
slechthorende jongeren van dezelfde leeftijd. Voor het eerst 
merkte ik dat meer leeftijdsgenoten slechthorend waren 
en met dezelfde uitdagingen te maken hadden als ik. Die 
herkenbaarheid was enorm fijn. Inmiddels heb ik mezelf 
helemaal geaccepteerd zoals ik ben en heb ik geen behoefte 
meer aan lotgenotencontact.”

Muzikaal nest
“Ik voel me nu niet meer anders dan anderen, maar ik vind 
het ontzettend jammer dat ik door mijn slechthorendheid 
geen muziekinstrument kan bespelen. Ik kom uit een muzi-
kaal nest en ook veel van mijn vrienden spelen in bandjes. 

Toine de Jong
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Soest 
Beroep: koerier, op zoek naar baan als pedagogisch 
medewerker 
Hobby’s: concerten bezoeken, skateboarden, poolen, 
uitgaan met vrienden
Levensmotto: nee heb je, ja kan je krijgen

m i j n  v e r h a a l



5HOREN december 2014 / januari 2015

Al van kinds af aan speelt muziek 
zo’n grote rol in mijn leven dat het me 
redelijk wat moeite kostte te accepte-
ren dat muziekbeleving op die manier 
niet voor mij is weggelegd. Ik heb een 
tijdje trompet gespeeld, maar dat was 
alleen maar frustrerend als het wéér 
niet lukte. Nu weet ik dat het niet haal-
baar is en daar heb ik me bij neerge-
legd. Gelukkig kreeg ik via mijn broer 
de kans om als vrijwilliger aan de 
slag te gaan in de muziekwereld. Een 
tijd lang werkte ik als coördinator in 
Artishock, het culturele hart van Soest. 
Daar organiseerde ik iedere maand 
een metalconcert. Helaas besloot het 
bestuur onlangs de stekker eruit te 
trekken. Daar baal ik enorm van. Maar 
deze ervaring heeft mijn zelfvertrou-
wen een enorme boost gegeven. Ik 
voel me een volwaardig mens die kan 
meedraaien in de horende maatschap-
pij. Ik weet nu dat ik goed ben zoals ik 
ben en ik ben heel tevreden met wat ik 
tot nu al bereikt heb in mijn leven. Het 
gaat te ver om te zeggen dat ik trots op 
mezelf ben, maar het komt wel in de 
buurt.”

Metalconcerten
“Natuurlijk geniet ik nog steeds van 
muziek en metal, maar op een andere 
manier. Ik vind het fantastisch om 
concerten en festivals te bezoeken. 
Mijn vrienden weten als muzikant wat 

de gevolgen kunnen zijn van geluid 
en dragen altijd op maat gemaakte 
oordoppen. Zelf doe ik meestal mijn 
hoortoestel uit als het concert begint. 
De muziek raakt me nog meer als het 
puur, en niet vervormd, bij me binnen-
komt. Doordat het geluid vaak zo hard 
staat, kan ik het goed horen. Ik moet 
wel oppassen dat ik mijn restgehoor 

niet beschadig. Ik vind het ook altijd 
vervelend als in een kroeg de muziek 
dusdanig hard staat dat je tegen elkaar 
moet schreeuwen. Dat doet zo’n pijn 
aan mijn oren. Dat soort cafeetjes 
mijd ik liever. Dat klinkt natuurlijk 
heel tegenstrijdig. Omdat ik ook naar 
metalconcerten ga. Maar in een kroeg 
speelt het sociale karakter mee, een 
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“Natuurlijk geniet ik nog steeds van muziek en metal, maar op een andere manier.”
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gesprek voeren met zijn tweetjes. Bij een concert doe ik mijn 
toestel uit en word ik één met de muziek.”
“Mijn slechthorendheid heeft dus vooral in mijn jonge jaren 
invloed gehad op mijn leven. Al vormt de beperking waar-
schijnlijk voor een groot deel ook de basis van hoe en wie ik 
ben geworden. Het speelt nu eigenlijk geen grote rol meer 
in mijn leven. Ik voel me thuis in de horende wereld. Mijn 
vrienden vergeten soms dat ik niet alles kan verstaan – en 
dat beschouw ik als een compliment - en roepen dan vanuit 
de keuken iets naar me. Dat versta ik dus niet. Waar ik nog 
wel aan ga werken, zijn wat hulpmiddeltjes in huis. Ik woon 
sinds kort op mezelf en ik kan bijvoorbeeld de wekker niet 
horen. Nu wekt mijn moeder me niet meer om op tijd op 
mijn werk te zijn. Daarom wil ik binnenkort een weksysteem 
aanschaffen zodat mijn bed gaat trillen. Dan kom ik in ieder 
geval nooit meer te laat op mijn werk!”

Tips van Toine:
• Laat je door je slechthorendheid niet tegenhouden om 

je dromen na te jagen en nieuwe dingen uit te proberen.
• Probeer zoveel mogelijk oplossingsgericht te denken; 

soms is de oplossing dichterbij dan je denkt.

“Mijn slechthorendheid heeft vooral in mijn jonge jaren invloed gehad op mijn leven. Al vormt de beperking waarschijnlijk voor een groot deel 

ook de basis van hoe en wie ik ben geworden.”

‘Ik heb nu geen problemen met het 

feit dat ik slechthorend ben, maar dat 

is wel anders geweest’


