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Onvergetelijke liefde
Hij kwam 32 jaar geleden in mijn 
leven. Ik was toen 6 jaar. Siemens 
was zijn naam en het was geen liefde 
op het eerste gezicht, hoewel het een 
verbetering was ten opzichte van de 
tijd dat ik het zonder hem moest stel-
len. Later moest ik afscheid van hem 
nemen, omdat hij uiteindelijk vaker bij 
een ander was (de reparateur). 
Daarna kwam Bosch. Bosch 33 PP 
luidde zijn naam volledig. Samen 
gingen we de tienertijd in. Een aange-
name tijd volgde. Maar toen ik daarna 
bij mijn audicien kennis mocht maken 
met jou, Philips S71….  Dat was wauw! 
Met jou aan mijn zijde doorliep ik mijn 
middelbare opleiding, vervolgopleidin-
gen en uiteindelijk ook de werkende 
tijd. Ik kon geen genoeg van je krijgen. 
Wat hebben we veel meegemaakt 
samen, je was er altijd bij.  
En ja ik heb ook jou wel eens ver-

vloekt, want af en toe kon jij ook heel 
vervelend zijn. Vooral als je bijvoor-
beeld op een knus moment meende 
dat je alarm moest slaan. Dat stond 
onze liefde echter niet in de weg. Eens 
in de zoveel jaar werd onze relatie op 
de proef gesteld, maar elke keer koos 
ik weer voor jou. 
Tot afgelopen maart, toen begaf je het. 
Normaal was je na een kleine chirur-
gische ingreep weer de oude. Maar dit 
keer meldde de chirurg dat het defecte 
onderdeel niet meer voorradig was. 
Een dag met een ongekende impact 
voor mij, want niet alleen bleek je niet 
meer te herstellen, men kon zelfs geen 
vervanging voor je vinden. Met grote 
gevolgen voor mijn welbevinden. Ik 
heb een traan om je gelaten, maar 
moest voor mijn eigen bestwil verder 
met een nieuwe partner. Totaal niet te 
vergelijken met mijn grote liefde. Het 

belangrijkste verschil is dat jij, Philips 
S71, analoog was, en Beltone Change 
75 digitaal.  
 
Nieuwe technieken horen een verbe-
tering te zijn. Na maanden is Beltone 
Change voor mij vooral nog een 
Change, maar niet de juiste. Ik hoor en 
versta bij lange na niet zo goed als ik 
met jou heb gedaan. Vooralsnog ben 
jij niet te vervangen, beste Philips S71. 
Ik mis je als ik tv kijk, want Beltone 
Change maakt het mij veel moeilijker 
om een programma te kunnen volgen 
dat niet ondertiteld is. Ik mis je in 
gesprekken, want ik ben nu veel afhan-
kelijker van spraakafzien. En ik mis je 
ook bij elk telefoongesprek, want zon-
der mijn vertrouwde Philips S71 is dat 
ineens een uiterst lastige en soms zelfs 
onmogelijke kwestie.
Bij het Audiologisch Centrum wordt 
nog geprobeerd mij en de Change 
beter bij elkaar te laten passen. Maar 
mocht men ooit een kloon van je 
maken, dan wil ik die graag ontmoe-
ten in de hoop dat er voor de rest 
van mijn nog jonge leven een nieuwe 
mooie liefde kan ontstaan tussen ons. 
Bedankt Philips S71 voor wat je voor 
mij betekend hebt. Door jou weet 
ik hoe goede techniek en een goede 
match mijn leven kunnen verbeteren.

Yvonne Walta, NVVS-lid  
 
Lees ook het artikel over digitale en analoge 
hoortoestellen op pagina 14 en 15.
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Uw column
Wilt u met uw column in HOREN 

Magazine? E-mail uw column naar 

horen@nvvs.nl of stuur een brief 

naar NVVS/HOREN, Postbus 129, 

3990 DC Houten. Misschien ziet u 

uw column dan (geredigeerd) terug 

in HOREN Magazine. Hiervoor krijgt 

u een cadeaubon thuisgestuurd ter 

waarde van ¤ 25,-.
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