
M A A R T E N S T E E N M E I J E R 

Popteksten 
Klanken, halve woorden, cliches 

H E T B E G O N OP E E N  zaterdagmiddag in de lente van 1964, een paar maan-

den voor mijn tiende verjaardag. Hoe hij daar terecht was gekomen her

inner ik mij niet meer, maar hij stond er, op mijn bed: de draagbare radio 

van mijn ouders. Ik draaide zomaar wat aan de zenderknop. Plotseling 

vroor mijn hand vast aan het apparaat, terwijl mijn andere hand in een 

automatisch gebaar de volumeknop helemaal open draaide. Er gebeurde 

iets met mij dat nog nooit eerder was gebeurd, zelfs niet toen Marilyn 

Monroe mij voor het eerst zwoel had toegelachen vanaf een kauwgum-

plaatje en ik een kop als een boei had gekregen. Ik begon te gloeien en 

maakte kniesprongen op mijn bed, stralend en tegelijkertijd vol ongeloof 

over het geluid dat mijn kamer, mijn lichaam en mijn ziel vulde. Het leven 

stond ineens in de hoogste versnelling. Energie! Opwinding! Gelukzalig-

heid! 

Toen het was afgelopen, had ik nog net de tegenwoordigheid van geest 

om het gordijn dat voor mijn roes hing een klein stukje open te trekken en 

kon ik nog het staartje van de afkondiging verstaan. De Beatles, zo zei de 

omroeper. De Beatles? Die naam kwam me vaag bekend voor. Waren dat 

niet die vier jongens met dat naar voren gekamde haar? Mijn oudste broer 

was geen Beatles-fan, maar wel had hij een keer uit balorigheid dat spraak-

makende kapsel gei'miteerd en zo het misprijzen van mijn vader opge-

wekt. Dat misprijzen stond me nog helder voor de geest, dat haar en die 

vier jongens nauwelijks. Wat was er zo bijzonder aan hen? Maar vanaf dat 

moment hoorde dat kapsel bij de muziek en werd het in een klap aantrek-

kelijk. Ik zou voorlopig niet meer naar de kapper gaan, de radio zou niet 

meer van mijn kamer verdwijnen. 

Ik wilde meer: meer horen, meer weten, meer zien. Ik bleef naar de 

radio luisteren en hoorde dat het programma werd verzorgd door een 

tijdschrift: Muziek Expres  heette het. Ik stapte meteen op mijn fiets en 

snelde naar de plaatselijke platenzaak om het te kopen. Op de voorkant 

geen Beatles maar een jongen met een royale kuif op zijn hoofd en een 

brede, sympathieke glimlach om de mond. Cliff Richard, zo leerde ik. Bin-

nenin stond wat ik zocht: foto's van de vier jongens met het naar voren 


