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Het 
leven van

Astrid (hier in 1960) fotografeert 
met een Rolleicord-camera, een 
cadeau van haar moeder.

IN EEN TIJD WAARIN DE EERSTE JEUGDCULTUUR OPKOMT, HEEFT 

DE JONGE DUITSE FOTOGRAAF ASTRID KIRCHHERR (1938) AL EEN 

EIGENZINNIG GEVOEL VOOR STIJL. IN 1960 FOTOGRAFEERT ZE 

HAAR NIEUWE VRIENDEN, DE DAN NOG ONBEKENDE BEATLES – 

WAARBIJ ZE EN PASSANT HUN KAPSELS EN STIJL BEÏNVLOEDT. 

Een eigen kijk op mode en stijl
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Astrids ex-vriend Klaus Voormann ontwerpt in 1966 de hoes van de Beatles-lp ‘Revolver’.  

Ook speelt hij als bassist op soloplaten van John, George en Ringo. 

BEZETEN VAN FOTOGRAFIE
Als onbekende Engelse band zijn The Beatles in 1960 
een paar maanden geboekt om avond aan avond in 
dezelfde nachtclub in Hamburg op te treden. Twee jaar 
later zijn de jongens wereldberoemd. Minder bekend  
is dat Astrid hun kledingstijl en haardracht in die begin-
periode heeft beïnvloed en dat zij de eerste fotograaf is 
die de band heeft vastgelegd. Bovendien vindt ze in de 
‘vijfde Beatle’, Stuart Sutcliffe, de liefde van haar leven. 
Astrid Kirchherr woont als enig kind met haar ouders  
in een groot en gezellig negentiende-eeuws huis in 
Hamburg. Vader is autoverkoper en moeder is huis-
vrouw, zoals gebruikelijk in die tijd. Haar moeder had 
modeontwerper willen worden, maar dat mocht niet 
van haar ouders. Voor de jonge Astrid tekent ze de 
 jurken na die ze als kind heeft ontworpen en gedragen, 
en ze leert haar naaien. Astrid is dol op haar moeder: 
“Ik bewonderde haar smaak, humor en intelligentie.” 
Ook Klaus roemt haar: “Ze was de liefste persoon die  
ik kende. Iedereen voelde zich bij haar op z’n gemak.”
Astrid wil modeontwerper of -illustrator worden en gaat 
naar de kunstacademie in Hamburg. Daar krijgt ze les 
van de destijds beroemde fotograaf Reinhart Wolf, een 
man met humor en stijl. Algauw raakt ze bezeten van 
fotografie en Wolf ziet haar talent. Hij zet Astrid voor de 
klas en na haar afstuderen gaat ze aan de slag als zijn 
assistent. Ze leert dat de sfeer in de schilderijen van 
Rembrandt voor een groot deel wordt bepaald door het 
gebruik van licht, en hoe je dat ook bij fotografie toe-
past. Maar licht alleen is niet genoeg, drukt Wolf haar 
op het hart. Voor een geslaagd portret heb je óók een 
karaktervol gezicht nodig.

EEN JONGENSACHTIG MEISJE
Als Astrid The Beatles voor het eerst ziet, is ze niet 
alleen overdonderd door hun muziek, maar ook door 
hun gezichten. Het zijn precies de gezichten waar ze 
als fotograaf van droomt: met karakter. En er is er één 
tot wie ze zich onmiddellijk aangetrokken voelt: bassist 
Stuart (Stu) Sutcliffe. Ook hij studeerde eerst aan de 
kunstacademie, maar vanwege zijn onweerstaanbare 
rock-’n-rolluiterlijk dwong John Lennon hem min of 
meer om bas te spelen in The Beatles. >

Hamburg, oktober 1960. Het is nog nacht als de bel 
gaat bij de 22-jarige Astrid Kirchherr. Als ze eindelijk 
slaperig opendoet, ziet ze haar vriendje Klaus Voormann 
op de stoep staan. “Astrid, dit móet je horen,” zegt hij 
opgewonden. Om haar ouders niet wakker te maken, 
neemt Astrid hem mee naar de keuken. 
Eerder op de avond hebben ze weer eens ruzie gehad, 
en om stoom af te blazen loopt Klaus naar de haven. 
Op weg naar huis kruist hij de Reeperbahn, de rosse 
buurt van Hamburg. Uit de kelder van nachtclub de 
Kaiserkeller vangt hij flarden rock-’n-rollmuziek op. 
Live! Dat heeft hij nog nooit gehoord. Ja, hij kent rock-
’n-roll van de platen die hij draait, van Eddie Cochran 
en Chuck Berry. Maar híer, in Hamburg, live gespeelde 
rock-’n-roll horen: dat is nieuw. 
Het duurt even voordat Klaus moed heeft verzameld 
om de trap af te dalen. Dit is geen plek waar hij als 
kunstacademiestudent normaal naar binnen zou gaan, 
bang als hij is dat het publiek van rockers hem in elkaar 
slaat omdat hij er zo anders uitziet: in het zwart en met 
coltrui – gestyled door zijn vriendin Astrid. Eenmaal 
 binnen ziet hij vijf figuren de longen uit hun lijf zingen. 
Een paar uur later, totaal overdonderd door hun muziek 
en energie, loopt Klaus naar Astrid om haar uit bed te 
bellen. “Dit moet je zien, Astrid,” zegt hij aan de keuken-
tafel. “Dit is iets ongelooflijks, je móet met me mee.” 
Drie dagen later gaat Astrid overstag – in die tijd blijf je 
als jonge vrouw liever uit de buurt van de Reeperbahn. 
Net als Klaus is ook Astrid volledig overdonderd bij het 
zien van The Beatles uit Liverpool.

1.  Stuart en Astrid, circa 1961.
2.  Portret rond 1992.
3.  Astrid tijdens een carnavalfeest op de kunstacademie, 1961.
4.  Als kind, hand in hand met haar moeder.
5.  Met Paul McCartney op Tenerife, 1963.
6.  Astrid fotografeerde John en George vlak na de dood van Stuart 

in zijn atelier op zolder bij haar thuis, 1962.

Zijn haar foto’s  
goed, of zijn haar 
foto’s goed omdat  
The Beatles erop 
staan, vraagt ze  
zich onzeker af
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In Hamburg spelen The Beatles nog covers, pas later gaan ze hun eigen  

muziek schrijven. Op Spotify kun je de nummers vinden uit hun Hamburg-periode. 

>

springen, maar Astrid doet het tegenovergestelde: ze 
concentreert zich volledig op hun persoonlijkheid. Ze 
drukt de foto’s af op voor die tijd groot formaat: 30x40 
cm – The Beatles zijn flabbergasted van het resultaat.
Een bezemkast in een pornobioscoop blijkt het tijdelijke 
onderkomen van de jongens te zijn; ze kunnen zich er 
alleen wassen op het publieke toilet. Astrid neemt hen 
mee naar huis, haar moeder kookt hun lievelingskostje 
dat ze al maanden moeten missen (mashed potatoes 
with peas) en ze mogen zo vaak komen douchen als ze 
willen – ineens hebben The Beatles een thuis. Ze kijken 
met verbazing naar Astrids zwarte kamer, luisteren voor 
het eerst naar lp’s van Stravinsky en Juliette Gréco en 
verbazen zich erover dat ze geen rock-’n-rollplaten in 
haar collectie heeft. 

GROTE LIEFDE
Dat Astrid fotograaf is, komt haar goed uit: door Stuart 
te vragen om voor haar te poseren, kan ze alleen met 
hem zijn. Ze vallen als een blok voor elkaar. “Astrid en 
Stu,” zou Paul McCartney later zeggen, “dat was echte 
liefde.” Klaus gunt Astrid en Stu hun liefde, al voelt Stu 
zich schuldig tegenover Klaus. Al na een paar weken 
trekt Stuart bij Astrid in en gaat hij haar kleren dragen. 
Tot dan ziet hij er net als de rest van The Beatles uit  
als een Teddy Boy: puntschoenen, strakke broeken, 
bakkebaarden en het haar met Brylcreem omhoog 
gekamd. En nu draagt hij ineens Astrids ribfluwelen 
jasje met ronde hals, waar John hem om uitlacht:  
“Heb je het jasje van je moeder aan gedaan?”  
Later  zullen The Beatles allemaal dit model dragen 
 tijdens hun optredens. Ook zijn haar laat Stuart door 
Astrid knippen, naar het voorbeeld van Klaus, die het 
helemaal naar voren draagt om zo zijn flaporen te 
bedekken. George, en een paar maanden later John  
en Paul, volgen: het Beatle-kapsel is geboren, al zal 
Astrid later ontkennen dat zij het heeft bedacht. In 
 winkels wijst ze aan wat voor kleren ze kunnen dragen  
en ze breit de sjaals die ze later, in 1964, op de cover 
van de lp Beatles for sale dragen.
Stuart voelt zich uiteindelijk meer schilder dan bassist. 

Avond aan avond gaan Astrid en Klaus naar de Kaiser-
keller en na een tijdje krijgen ze contact met de Beatles. 
“Dat we hen ontmoetten, was echt goed voor ons,”  
zou George Harrison later zeggen. “Zij hadden veel 
waardering voor ons, maar waren zelf ook artistiek en 
interessant: ze zaten in de kunstscene van Hamburg. 
We leerden indertijd meer van hen dan zij van ons.  
Ook wat stijl betreft.”
En stijl heeft Astrid. De mode is nog niet op jongeren 
gericht, dus maakt ze haar kleding zelf. Van een petti-
coat moet ze niets hebben, ze gaat liever gekleed in  
het zwart. Een strakke broek met een wijde mannentrui  
of een leren broek gecombineerd met een Spaanse 
stierenvechtersblouse – in die tijd voor een jonge vrouw 
in Duitsland ongewoon. Haar kapsel is kort en ze loopt 
op balletschoentjes – besteld bij Anello & Davide in 
Londen, waar The Beatles later hun befaamde laarsjes 
kopen. “Alle meisjes waren zo meisjesachtig. Ik leek 
meer op een jongen, maar dan met zware oogmake-up,” 
zei ze er zelf over. Veel (mode)tijdschriften om inspiratie 
op te doen zijn er nog niet. Astrid ontwikkelt haar stijl 
door films van Jean Cocteau te kijken. “We verstonden 
er geen woord van, maar hielden van de mystieke sfeer 
van kaarsen en donker licht,” zegt Klaus. Ook Astrids 
kamer is volledig zwart, van de vloerbedekking tot  
de meubels, en van de fluwelen beddensprei tot de 
boomtak die aan haar plafond hangt. 

LIEVELINGSKOSTJE
Een paar weken na de eerste kennismaking vraagt 
Astrid of ze de groep mag fotograferen. Met haar  
Kever cabriolet haalt ze hen op. Tot verbazing van de 
bandleden rijdt ze zelf auto. “You’re the most amazing 
bird I’ve ever met, you know,” zegt John. Met vijf jongens, 
vier gitaren en een drumstel rijdt ze naar een verlaten 
 kermisterrein: ze wil The Beatles fotograferen op een 
ongewone plek. 
Astrid spreekt nauwelijks Engels en met handen en voeten 
maakt ze duidelijk hoe ze moeten staan en  zitten. Ze wil 
hen vastleggen zoals ze werkelijk zijn, zonder masker. 
De meeste (pop)fotografen laten  bandjes in de lucht 

Met vijf jongens, vier gitaren en een drumstel  
rijdt ze naar een verlaten kermisterrein

George (17), Stuart (20) en John (20) op een 
kermisterrein in Hamburg: foto uit Astrids 
serie die de wereld over ging, 1960.
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niet vastgelegd en raakt de negatieven kwijt. Daar komt 
pas in de jaren tachtig verandering in, als producer en 
componist Ulf Krüger haar negatieven en foto’s opspoort 
en de rechten vastlegt op haar naam. 
Als ze in 1994 als adviseur meewerkt aan Backbeat, een 
film over haar, Stuart en The Beatles, staan haar foto’s 
opnieuw in de belangstelling. Astrid heeft exposities 
over de hele wereld – waaronder een in Japan, met 
Stuarts schilderijen en haar foto’s. Eindelijk krijgt ze  
de erkenning die haar toekomt. 
In 2010 vertelt ze nog één keer haar verhaal aan stads-
genoot Arne Bellstorf, die er in houtskool een graphic 
novel van maakt: Baby’s in black. Kort daarna verkoopt 
ze haar fotorechten: ze kan met pensioen. Inmiddels is 
Astrid 81, ze woont nog steeds in Hamburg. Alleen, 
maar omringd door vrienden. Interviews geeft ze niet 
meer, wel gaat ze nog altijd gekleed in het zwart.  

Hij wordt gezien als een veelbelovend kunstenaar en 
krijgt in Hamburg de kans om verder te studeren aan de 
kunstacademie. In 1961 stapt hij uit de band. Astrids 
moeder richt op zolder een atelier voor hem in en Astrid 
en Stuart verloven zich. Al enige tijd heeft Stuart last 
van hevige hoofdpijnaanvallen. In april 1962, een paar 
dagen voordat The Beatles weer in Hamburg zullen 
optreden, overlijdt Stuart op weg naar het ziekenhuis in 
Astrids armen aan de gevolgen van een hersenbloeding. 
Hij wordt begraven in Liverpool, in een door Astrid met 
de hand genaaid pak. Als ze in een depressie terecht 
dreigt te komen, is het John die zegt: “Kom op, neem 
een besluit. Ga leven of ga dood, maar stop met thuis 
zitten – dat brengt Stu echt niet terug.”

EINDELIJK ERKENNING
Nog geen half jaar na Stuarts dood breken The Beatles 
definitief door met hun eerste hit Love me do. Astrid 
gaat weer aan het werk bij Reinhart Wolf en in opdracht 
van hun nieuwe manager, Brian Epstein, maakt ze pers-
foto’s van The Beatles. In vergelijking met haar eerste 
foto’s uit 1960 vindt ze die maar saai en braaf. 
In 1964 begint Astrid voor zichzelf en samen met foto-
graaf Max Scheler maakt ze tijdens de opnamen van  
de Beatles-film A hard day’s night foto’s achter de 
schermen voor het tijdschrift Stern. Maar het begint 
haar te frustreren: elke krant en elk tijdschrift wil alleen 
dat ze The Beatles fotografeert. In haar andere werk is 
niemand geïnteresseerd. Het maakt haar droevig en 
ook onzeker: zijn haar foto’s goed, of zijn haar foto’s 
goed omdat The Beatles erop staan? 
In 1967 stopt ze met fotograferen en daarna  raakt ze 
nauwelijks nog een camera aan. Ze wordt opnieuw 
assistent-fotograaf, en werkt daarnaast als barvrouw  
en interieurstylist – “zolang het maar werk is waar ik 
plezier in heb”. Astrid trouwt twee keer, en zal ook  
twee keer scheiden – Stuart was en is de liefde van 
haar leven. Met George, altijd al haar favoriet, blijft ze 
tot aan zijn dood in 2001 bevriend. En ook met Paul 
heeft ze, als hij in Hamburg is, zo nu en dan contact.
Rijk is Astrid niet geworden van die vroege Beatles- 
foto’s: in elke publicatie over de groep duiken ze op, 
maar nooit met haar naam erbij – ze heeft de rechten 

MEER LEZEN EN ZIEN

  ‘Astrid Kirchherr – A retrospective’, 
Matthew H. Clough en Colin Fallows 
(Liverpool University Press)
  ‘Baby’s in black – The story of Astrid 
Kirchherr & Stuart Sutcliffe, Arne 
 Bellstorf’ (SelfMadeHero)
  ‘The Beatles – Anthology’ (Nijgh &  
Van Ditmar)
  ‘George Harrison – Living in the 
 material world’, Martin Scorsese. Te 
zien op Netflix (vanaf minuut 12.30 
komen Astrid en Klaus aan het woord)

Klaus (links), Astrid en Stuart  
tijdens een carnavalfeest op de  
kunstacademie, circa 1961.


