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JOHN 
 
De Belgische singles van John Lennon of van The Plastic ONO Band zijn op zijn zachts gezegd geen succes. In 
de jaren zeventig komen enkel de twee eerste Belgische uitgiftes in de hitparade. Lennon is niet zo populair in 
België. Zijn sloganeske stijl kan niet veel mensen bekoren. Pas in 1980 en 1984 komen Belgische uitgiftes van 
Starting Over en Nobody Told Me in de Vlaamse hitparade. Give Peace A Chance, Instant Karma, Mother, 
Imagine, Woman Is The Nigger Of The World zijn de enige singles die in onze top-30 geraken. Het zijn, ironisch 
genoeg, allemaal -vooral uit Frankrijk- geïmporteerde singles.  

Power To The People / Open Your Box 
Apple 4C006 04766 
Maart 1971 

                      
 
 

Eerste Belgische single van John Lennon en 

de Plastic Ono Band, opgenomen in februari 

1971. Licht gerasterde blauwe hoes met 

zwarte opdruk. JOHN LENNON – YOKO ONO - 

PLASTIC ONO BAND. De sobere opmaak is 

vergelijkbaar met de 1e single van 

McCartney. Het Apple logo staat in een kader, 

zoals begin 1971 de gewoonte was. Naast het 

serienummer staat een ‘M’ van ‘Mono’. Het 

label (2 types) heeft een groene appel met 

een groen steeltje + zwarte tekst. Het is 

eigenlijk een single van twee artiesten. John 

op de A-kant, Yoko op de B-kant. Het 

titelnummer past in de sloganeske stijl van 

Give Peace A Chance (1969) en Instant 

Karma (1970) en maakt gebruik van een 

groep zangeressen en zangers.  John nam 

het nummer op, de dag na een interview op 

21 januari 1971 met Tariq Ali en Robin 

Blackburn van het ultralinkse Engelse 

tijdschrift The Red Mole. Met de zin ‘How do 

you treat you own woman back home, she 

got to be herself, so she can free herself’ 

neemt hij het op voor de rechten van de 

vrouw. Een jaar later doet hij dat opnieuw 

met de single Woman Is The Nigger Of The 

World. John geeft in 1980 toe dat hij zich 

teveel heeft laten beïnvloeden door Tariq Ali  

en betreurt dat hij het nummer te impulsief 

opnam.  De Plastic Ono Band bestaat uit 

John, Yoko, bassist Klaus Voormann, 

drummer Jim Gordon, Billy Preston op piano 

en saxofonist Bobby Keys. De saxofoon zal op                                 

 

 

vele nummers van John, in de komende 

jaren, prominent aanwezig zijn. Phil Spector 

is duidelijk producer. Op de LP/CD The John 

Lennon Collection (1982) staat er bij de 

credits: Backing vocals van Rosetta 

Hightower en 44(!) others(!?).  

Open Your Box is een nummer van Yoko Ono. 

‘Box’ is, voor zij die het niet weten, hetzelfde 

als het vrouwelijk geslachtsorgaan zegt John 

Lennon in zijn playboyinterview van 1980. 

Het bestaat hoofdzakelijk uit gejank van Yoko 

met gitaar van John, bas van Klaus Voorman 

en drums van Jim Gordon. John en Yoko 

verzorgen de productie. Geen kat in België 

die er wakker van lag en niemand die 

doorhad dat er expliciete sexuele 

verwijzingen in voorkomen: ‘open your 

trousers, open your skirts, open your legs, 

open your tighs’. Bij EMI konden ze er niet 

om lachen, en ze verplichtten Yoko om een 

nieuwe versie op te nemen. Alleen de 

‘aangebrande’ tekst werd gedeeltelijk 

gemaskeerd door er veel echo op te steken. 

In de States wilde Capitol/Apple het nummer 

niet uitbrengen juist omwille daarvan. 

Uiteindelijk werd de B-kant ginds Touch Me. 

De matrixnummers C006 04766 M A en C006 

04766 M B zijn handmatig met een sjabloon 

aangebracht. Deze eerste Belgische single 

van de Plastic Ono Band slaat aan bij ons en 

staat 8 weken in de Top-30 tussen 3 april en 

22 mei 1971.  

Hoogste notering: 6 op 1 mei 1971. 


