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Liverpool, een trip naar 'memory lane'
Gepubliceerd op maandag 10 mei 2004

Door Nico van Dijk
Zeg 'Liverpool" en je zegt "Beatles". De stad van de 
Merseybeat heeft de 'fabulous four' ontdekt als belangrijke 
attractie. 

Het eerste symbool, als je tenminste met het vliegtuig komt, 
van de herontdekte relatie is het vernieuwde vliegveld van 
Liverpool dat door koningin Elisabeth herself is herdoopt in het 
Liverpool John Lennon Airport. 

Op weg van het vliegveld naar de stad kun je je taxichauffeur 
vragen een omweg te maken door de lommerrijke voorstad 
Speke, waar John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het 
eerst ontmoetten. Dat gebeurde tijdens een wijkfeest van een 
kerkelijk centrum. John speelde destijds in het 
scholierenbandje The Quarry Men Skiffle Group. Een 
gedenkplaat in de muur van het kerkelijk centrum herinnert aan 
de ontmoeting. Nog beter is het om een van de zogeheten Blue 
Badge-gidsen, gediplomeerde gidsen in te huren, die je met 
hun auto door de stad rijden en werkelijk alle plekken met een 
Beatles-connectie weten te vinden.

Beatles Story
Begin je bezoek bij het museum The 
Beatles-Story, dat gevestigd is in 
een van de kelders van Albert Dock, 
de voormalige pakhuizen aan de 
Mersey River in het hart van de stad. 
Een kaartje kost 7,95 pond, voor een 
jaarkaart betaal je 12,95. Het 

museum biedt in foto's, tekst en uiteraard heel veel muziek een 
overzicht van de geschiedenis van misschien wel de 
beroemdste band uit de popgeschiedenis.

De eerste gitaren uit de jeugdjaren van John en George, de 
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eerste optredens in het Duitse Hamburg, tot en met de grote 
doorbraak, de successen, de tegenslagen en het uiteenvallen 
van de groep en de afzonderlijke carrières van de bandleden 
daarna, het komt allemaal aan de orde. 
Je vindt er onder meer een replica van de fameuze Cavern 
Club waar de doorbraak van de vier begon, maar je kunt er ook 
door een Yellow Submarine kuieren of door de 14-karaats 
gouden bril van de vermoorde John Lennon turen. En het zijn 
niet alleen veertigers en vijftigers die bij het horen van al die 
prachtige nummers een wazige blik in de ogen krijgen. 

Magical Mystery Tour
Als je na een bezoek aan het museum je muziekgeheugen 
weer hebt opgefrist, kun je voor de deur aan het Queen Square 
Centre instappen voor een excursie. De Magical Mystery-tour 
(10,95 pond sterling) voert je in een bus uit de jaren zestig in 
twee uur langs de huizen waar John en Paul als kind 
opgroeiden, langs hun scholen, door Penny Lane, langs 
Strawberry Field en andere Beatles-bezienswaardigheden. De 
rondrit eindigt bij de Cavern Club in Matthew Street, de 
roemruchte kelderclub waar ook andere bands beroemd 
werden zoals Gerry and The Pacemakers, Elvis Costello, maar 
ook Frankie Goes to Hollywood.

Nadeel van die busrondrit is dat je niet overal kunt uitstappen 
om bijvoorbeeld de huizen van de beroemdste Beatles-
gezichten van binnen te bekijken. En dat is jammer, want die 
zijn zeker de moeite waard. 

Dat kan wel als je kiest voor een 
excursie met de minibus, die 
eveneens bij het museum vertrekt. 
De huizen waar George Harrison en 
Ringo Starr hebben gewoond, 
worden nog bewoond door 
particulieren, maar die van John en 
Paul zijn inmiddels in handen van de 

National Trust, een soort monumentenzorg. 

Als je binnenloopt op 20 Forthlin Road, het huis van de 
McCartney's, stap je terug in de tijd. Aan de hand van onder 
meer foto's van Paul's broer Michael, die een niet 
onverdienstelijk fotograaf was en zelf met een eigen band ook 
nog twee keer een nummer-een-hit scoorde, is het huis 
compleet in oude staat hersteld. Alleen de meubels, de 
vloerkleden en de piano zijn niet door de familie McCartney zelf 
gebruikt, maar komen wel uit dezelfde tijd. 

Moderne tijd
Namens de National Trust wordt het huis bewoond en bewaakt 
door 'custodian' John Halliday. Elke ochtend moet hij na het 
ontbijt alles opruimen wat ook maar enigszins aan de moderne 
tijd of zijn verblijf doet denken. Dat betekent onder meer dat de 
magnetron en de draagbare televisie in de keukenkast 
verdwijnen. Maar Halliday is een echte Beatles-fan en heeft dat 
er graag voor over. 

Toiletbril
Het huis, dat vanaf 1954 door Jim en Mary McCartney en hun 
twee zoons gehuurd werd, is heilige grond voor Beatles-fans. 
Hier schreven John en Paul tientallen songteksten, die soms 
pas jaren later op een album verschenen. 

Er zijn soms (meestal vrouwelijke) fans die de vloertegels in de 
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keuken willen kussen, het enige stukje vloer dat nog door de 
familie McCartney zelf is betreden. "Ik ben wel eens in de 
verleiding gekomen om te vertellen dat de toiletbril van het 
buitentoilet ook nog origineel is", grapt Halliday, die in z'n 
gezicht wel iets van de beroemde oud-bewoner weg heeft. Het 
zijn ook vooral de vrouwelijke fans die in de 
jongensslaapkamer van Paul graag op (de replica van) diens 
bed willen zitten. "U mag gillen", zegt Halliday, bij het betreden 
van de ruimte.

Daarna brengt de minibus je naar het even verderop gelegen 
Mendips, het huis waar John Lennon van z'n vijfde tot z'n 23ste 
opgroeide onder de vleugels van z'n tante Mimi en oom 
George. Dit huis is pas sinds het voorjaar van 2003 in bezit van 
de National Trust gekomen en helemaal in oude luister 
hersteld. Ook dit huis wordt permanent bewoond door een 
toezichthouder, die net als z'n collega op Forthlin Road, al zijn 
persoonlijke en moderne spullen voor de bezoekers moet 
verbergen. 

Mendips is een typisch jaren-dertig huis en staat in een net iets 
betere wijk dan de arbeiderswoning van de familie McCartney. 
Om de hoek ligt Strawberry Field, een kindertehuis van het 
Leger des Heils, waar John Lennon als kind vaak op het terrein 
gespeeld heeft. 

Penny Lane
Ook in andere nummers zingen The 
Beatles over gewone dingen uit hun 
jeugd, zoals Penny Lane, de weg die 
ze dagelijks naar school gingen: de 
bakker, de bank, het schuilhokje op 
het midden van de rotonde, de 
kapperszaak waar de kapper foto's 

toonde van "ev'ry head he's had the pleasure to know". Van de 
originele winkels is alleen de kapperszaak nog over, maar nu 
staan er foto's van de 'fab four' zelf in de etalage. 

Gejat
Het straatnaambordje van "Penny Lane" moet regelmatig door 
de gemeente vervangen worden, omdat Beatles-adepten het 
ding weer eens gejat hebben. Daarom is de straatnaam ook 
maar op de muur geschilderd. Op de hoek zit nog een café 
waar de songtekst van "Penny Lane" buiten op de gevel is 
geschilderd. 

Gouden plaat
Verder kun je nog even naar het gratis toegankelijke 
Belastingmuseum in Albert Dock. Daar is de gouden plaat te 
zien die The Beatles in 1964 voor "Hard Days Night" kregen en 
die door de douane in beslag genomen werd. Om procedurele 
redenen werd de schijf pas dertig jaar later teruggegeven.

En tenslotte mag ook de Beatles Week niet onvermeld blijven. 
Dit festival vindt elk jaar in augustus plaats en draait rond vele 
tientallen bands en muzikanten die de Beatles-geschiedenis op 
hun eigen manier levend houden. 

De huizen van de twee Beatles zijn in november en december 
alleen in de weekends te bezoeken. Van januari tot en met 
maart zijn ze van binnen niet te bezichtigen. 
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Aanbiedingen

●     Aanbiedingen reis en verblijf Liverpool nu bij visitbritain.com/
citybreaks

Links
●     Visitliverpool.com De officiële site van de Tourist Information 
Liverpool. 
●     TheBeatlesStory.com Het Beatles-museum
●     Mendips Maak een virtuele wandeling door het huis van 
John Lennon. 
●     National Trust Site met informatie over Mendips en 20 
Forthlin Road.
●     Cavern Liverpool Met links naar de Cavern Club en de 
tegenovergelegen Cavern Pub en informatie over The 
International Beatle-Week die elk jaar eind augustus wordt 
gehouden. 
●     Visitbritain.com Nederlandstalige site van het Brits 
Verkeersbureau met onder meer informatie over Liverpool.
●     Blue Badge-gidsen Zoek en boek een gecertificeerde gids. 
Je kunt zoeken op regio en specialisme.

stuur door print forumreglement
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