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Bijzonder Beatlesbeeld

zijn werk onbekend. De foto’s uit
de jaren 1964, ’65 en ’66 lagen jaren
in dozen opgeslagen. In de 5&33
Gallery in het centrum van Amster-
dam zijn nu ruim honderd van

deze foto’s uit een privécollectie te
bekijken.
De collectie is eigendom van kunst-
kenner Ivo de Lange uit Zwolle. Hij
kwam via Herman Brood in con-
tact met de Britse fotograaf, die
ook de Nederlandse rocker al eens
had geportretteerd en naar eigen
zeggen fan was van Brood. 
Er ontstond een langdurige vriend-
schap, waarbij over en weer bezoe-
ken werden gebracht. „Steeds als ik
in Londen bij hem was kocht ik

wel een paar foto’s van hem en op
die manier is stukje bij beetje een
grote collectie ontstaan”, vertelt De
Lange. De verzameling is nu te
koop en daardoor mogelijk voor de
laatste keer te zien.
De Lange neemt met pijn in het
hart afscheid van de collectie.
„Maar ik kan de centjes goed ge-
bruiken. Ik ben eigenaar van de
Herman Brood Exerience in Zwolle
en daar moet ook geld bij.”
De 5&33 Gallery is onderdeel van

het Art’otel op de hoek van de
Prins Hendrikkade en de Marte-
laarsgracht. De zoon van de in 2011
overleden fotograaf, Ben Whitaker,
is voor de gelegenheid naar Am-
sterdam gekomen. „Dit is de groot-
ste collectie van het werk van mijn
vader die er is”, zegt hij. „Er zitten
echt unieke stukken tussen.’’

The Beatles in beeld gebracht door fotograaf Robert Whitaker.

Twee jaar lang volgde foto-
graaf Robert Whitaker

The Beatles. Hoewel enkele van
zijn foto’s een iconische status
kregen, bleef een groot deel van 
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