
Theo Hendriks

Het plakboek van 
De Beatles-zusjes
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1 Love Me Do

Toen ik vijf was, wilde ik zanger worden van The 
Beatles. En hoewel ik krullen had, een pleisterbril 
droeg voor mijn luie oog en nog geen woord Engels 
sprak, was het voor mij de gewoonste zaak van de 
wereld dat ik ooit met ze op het podium zou staan.

Ik wilde hun zanger worden omdat mijn zussen 
alle drie hartstochtelijk Beatles-fan waren. Loes was 
bijna zestien, Joke net vijftien en Riet was dertien. 
Ze sliepen samen op één grote kamer. Drie bedden, 
drie nachtkastjes, twee wandkasten waar ze altijd 
ruzie over hadden, een wastafel met een spiegel en 
een rotanzitje bij het raam. Eigenlijk mocht ik er niet 
komen, maar ik deed het lekker toch.

Het rook er naar haarlak en make-up. De muren 
waren bedekt met foto’s en posters van The Beatles. 
Ik bladerde er door de plakboeken die op het tafeltje 
lagen en maakte een rondje langs al die foto’s aan de 
muur. En als ik er maar lang genoeg naar keek, zag 
ik mezelf tussen hen in staan. In hetzelfde pak en 
met hetzelfde kapsel. Zonder krullen, zonder pleister, 
zonder bril.
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Wat voor The Beatles ooit was begonnen met Love 
Me Do, begon bij ons thuis met I Want To Hold Your 
Hand. Joke had het plaatje van haar zakgeld gekocht. 
Ze draaide het wanneer ze maar kon, op de pick-up 
beneden in de kamer. Mijn vader had ons radiomeubel 
zelf ontworpen en in elkaar gezaagd. Bruin gebeitst, 
de binnenwanden netjes met behang beplakt en de 
radio erbovenop gezet. Achter het linkerdeurtje had 
hij de pick-up ingebouwd, met een mini tl-lampje dat 
automatisch aanknipte als je het deurtje opendeed. 
Mijn vader was dol op tl. Achter het rechterdeurtje 
lag een stapel 78 toerenplaten, met daaronder een 
apart vakje voor singles. Elpees konden er niet in, die 
hadden we toen nog niet.

De meiden mochten alleen hun platen draaien als Pa 
er niet was. Dan zaten ze met z’n drietjes keihard mee 
te zingen. Het singlehoesje ging van hand tot hand. 
Loes was op George, Joke was op Paul en Riet was op 
John. Ringo had niemand. Ik mocht er nooit bij zijn, 
maar als ik achter de bank zogenaamd met mijn LEGO 
zat te spelen, zong ik stiekem mee. Als ze overdag op 
de radio waren, kwam mijn moeder me halen om 
samen met haar naar hen te luisteren. ‘Dat zijn The 
Beatles,’ fluisterde ze dan tegen me. Alsof ik dat niet 
allang wist.
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