
NIEUWSOVERZICHT 2001 
BEATLESFANCLUB OP HET NET (BOHN)  

EEN BEETJE LAAT ! 
 
Toch nog een leuk berichtje zo voor het einde van het jaar. George word postuum geridderd. 
Dit zal in juni van het volgend jaar gebeuren. George kon niet meer op het Nieuwjaarslijstje 
van de koningin gezet worden, dus word hij nu op het lijstje van haar verjaardag gezet. George 
is de eerste die postuum geridderd word, zegt News of the World. (Noot v.d. red. Had het niet 
eerder gekund) 
31/12/2001 
 
 
HET JAAR BEGINT GOED ! 
 
In Rusland begint het jaar goed, zo schrijft Andrey Avetisyan, want daar word voor de eerste 
via de tv Yellow Submarine uitgezonden. 
31/12/2001 
 
 
MY SWEET LORD --update-- ! 
 
Hier nog wat meer informatie over de cd-single 'My Sweet Lord' die op de planken ligt voor 
14 januari 2002. Het bestelnummer en de tracklijst zien er als volgt uit: EMI 5504382, 1 My 
Sweet Lord, 2 Let It Down en 3 My Sweet Lord 200 (Different Version). 
31/12/2001 
 
 
The Beatles "1" aan de top. ! 
 
The Beatles verkochten de meeste CD's in 2001 in Amerika. De top-tien zie er als volgt uit: 
The Beatles - 1  
Shaggy - Hot Shot  
Backstreet Boys - Black & Blue  
Various artists - Now 5  
Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water - Limp Bizkit  
Hybrid Theory - Linkin Park  
Staind - Break the Cycle  
Enya - A Day Without Rain  
'N Sync - Celebrity 
raggie - 29/12/2001 
 
 
George Harrison - All Things Must Pass ! 
 
George Harrison - All Things Must Pass 
donderdag 27 december 23:35 BBC 1 
 
Ging dus niet door. De nabestaande van George hebben dit tegengehouden. Ze vonden het nog 
te vroeg en konden zich niet verenigen met de inhoud. De BBC heeft zijn excuus aan het 
kijkers aangeboden en hopen dat zij het volgend jaar wel mogen uitzenden. 
28/12/2001 
 
DE TOP 2000 VAN 2001 
 
Woensdag om 00.00 uur begint de Top 2000 van 2001 op Radio 2. Deze duurt voort tot 31 
december 24.00 uur. 
De (solo)Beatles spelen een prominente rol in deze top 2000, zij staan er met totaal 75 platen 
in. De Beatles staan er met 54 platen in, wat er 5 meer zijn dan vorig jaar. De hoogste notering 
is 'Hey Jude' op plek 9 wat betekend dat hij ten opzichte van vorig jaar drie plaatsen gezakt is 
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en de laatste plaats bezetten zij met 'Please please me' op plaats 1920. 
Paul McCartney, zowel als duo, als met de Wings, komt er 8 maal in voor. Zijn hoogste plek is 
107 met 'Mull of Kintyre', wat betekend dat hij gestegen is met 131 plaatsen, 1692 is een 
gedeelde plaats met Michael Jackson met de song 'The girl is mine'. 
Good old John Lennon komt er met 7 platen ook niet bekaaid vanaf. Op 11 staat 'Imagine', 
terwijl deze vorig jaar op 7 stond. John heeft ook een laagste plaats en deze is 1626 met de 
song 'Instant Karma' 
En de pas overleden George Harrison, heeft er 5 platen instaan. 'My sweet Lord', komt op 581 
terecht, wat er op neer komt dat hij gestegen is en wel met 159 plaatsen en de laatste van 
George komt op 1522 en dat is de song 'Give me love'. 
Mijn vriendelijke vriend Ringo staat er ook nog steeds in met 'Photograph' en wel op plaats 
1816 en deze stond vorig jaar op 1456. 
Een uittreksel van deze top 2000 met alleen de nummers van de (solo)Beatles kunt in de 
rubriek 'Bestanden' onder de naam 'uittreksel top 2000 van 2001'. Wilt u de hele top 2000 
bekijken ga dan naar de site van Radio 2, deze kunt u vinden door op het logo van Radio 2 te 
klikken, wat u op de beginpagina 'clubhome' kunt vinden. 
25/12/2001 
 
 
LP Hoezen -update- 
 
Er is weer een update geplaatst van lp hoezen, er zijn 6 lp-hoezen toegevoegd. In het foto 
album staan nu totaal 626 foto's van lp hoezen. Dit zijn foto's van zowel legale lp's, als illegale 
lp's (bootlegs c.q witte lp's). 
Voorlopig even geen update meer, omdat ik geen foto's meer heb. Maar niet getreurd volgend 
jaar komen er zeker weer meer foto's in te staan. 
 
En bij deze wil ik dan ook een oproep doen, hebben jullie nog lp-hoezen in jullie collectie staan 
die NIET in het lp-hoezen archief van de (solo)Beatles staan. En wij mogen ze bij u thuis 
fotograferen, voor een stuk of vijftig moet u rekenen op een middag, maar we komen ook als u 
maar ‚‚n exemplaar heeft. Omdat we ze ook beschrijven, wilt u ons dan mailen? 
(berelz@hetnet.nl) 
23/12/2001 
 
 
Onderzoek naar dood Harrison 
 
LONDEN - De politie van Los Angeles is een onderzoek begonnen naar het overlijden van de 
voormalige Beatle George Harrison. 
Dat Harrison aan kanker is overleden is niet aan twijfel onderhevig, maar er zijn zodanige 
twijfels aan de juistheid van de overlijdensakte dat er een onderzoek is geopend. Dit meldde de 
Britse krant The Times gisteren. De advocaat Gloria Allred diende vorige week bij de justitie 
een aanklacht in tegen de familie van de overleden zanger omdat die zich schuldig zou hebben 
gemaakt aan valsheid in geschrifte door een niet-bestaand adres in te vullen op de verklaring 
van overlijden. De openbaar aanklager gaf de politie opdracht uit te zoeken wat er is gebeurd. 
(ANP) 
¸ Het Parool, 20-12-2001 
20/12/2001 
 
 
vredesboodschap van Paul op TV 
 
zaterdag 22 december Duitsland 2 23:15 
Voor de 100ste keer alweer wordt deze week in Oslo de Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. 
Ter gelegenheid van dit jubileum worden muzikale vredesboodschappen gebracht door onder 
meer Wyclef Jean, A-Ha en .................... Paul McCartney! 
zaterdag 22 december Duitsland 2 23:15 
Little_Boy_Blue -18/12/2001 
 
 

pagina 2 van 95

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2001.htm



docu over George Harrison op TV 
 
George Harrison - All Things Must Pass 
donderdag 27 december 23:35 BBC 1 
Het kon niet uitblijven, hommages en terugblikken op de onlangs overleden George Harrison. 
Deze docu over de 'quiet Beatle' moet al klaargelegen hebben, De BBC noemt All things must 
pass een 'intiem portret'. Vrienden & collega's praten over de 'quiet Beatle'en auteur van 
'Something'en 'Here comes the sun'. Zijn liefde voor tuinieren, Formule I-races en Monthy 
Python komt vast aan bod. 
¸VARA TV MAGAZINE 
Little_Boy_Blue - 18/12/2001 
 
 
Kerstkadootje van de Beatlesfanclub op Het Net 
 
In de periode 1963-1969 hebben The Beatles 7 zogenaamde flexi-discs geproduceerd speciaal 
ter gelegenheid van kerstmis. Deze flexi-discs waren bestemd voor de (Britse) fans. 
De Beatlesfanclub op HetNet wil de traditie van de kerstplaatjes op een eigentijdse wijze weer 
voortzetten, daarom stellen wij onze leden een erg leuke uitvoering van Rockin' around the 
christmastree ter beschikking.  
Een verraderlijk goed geslaagde parodie op The Beatles en helemaal in kerstsfeer. 
In de rubriek "links" op de club vind je een link naar de site waar je het nummer (als mp3) kunt 
downloaden. 
Little_Boy_Blue - 17/12/2001 
 
 
MY SWEET LORD -update- 
 
De single die op 14 januari 2002 uitkomt bevat de volgende nummers: 'My Sweet Lord', 'Let It 
Down' en 'My Sweet Lord 2000'. 
14/12/2001 
 
PAUL PAKTE ZIJN HAND BEET 
 
Paul heeft verteld hoe hij afscheid van George nam. Hij pakte de hand van George beet om 
afscheid van hem te nemen, dit gebeurde twee weken voordat George overleed. 
De zanger treedt samen met de DJ's Mark en Lard op voor BBC Radio 1 voor een live versie 
van 'Freedom'. En geloof het of niet, het is Paul's eerste keer dat hij live optreed voor BBC 
radio. 
13/12/2001 
 
 
NIEUWE HUISBAAS 
 
De Cavern nightclub in Liverpool -onsterfelijk gemaakt door de Beatles- heeft een nieuwe 
huisbaas. 
Warner Estate Holdings heeft de club gekocht, de club is ‚‚‚‚n van de zeven onroerend goed 
delen die Warner in een œœ97 miljoen kostende deal heeft gekocht. 
13/12/2001 
 
 
PLAATS OVERLIJDEN ONBEKEND 
 
Twee weken na het overlijden van George, is het nog steeds niet bekend waar hij precies is 
overleden. Het adres waar hij is overleden, is een adres in Beverly Hills, USA, welke onbekend 
is bij het plaatselijke kantoor van de post. En dat is dan ook meteen de reden waarom de post 
de overlijdensakte niet kan bezorgen. 
13/12/2001 
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UITGIFTE DATUM 'MY SWEET LORD' 
 
En eindelijk daar is hij, na veel gepeins is men er uit voor wat betreft de uitgifte datum van de 
single 'My Sweet Lord'. Deze is volgens NME.COM vastgesteld op 14 januari 2002. 
Een zegsman die de nalatenschap van George beheerd zegt, het heeft zo lang geduurd omdat 
ze met de goede doelen op ‚‚n lijn moesten komen. Men verwacht een grote verkoop. 
12/12/2001 
 
 
PAUL HEEFT OPGETREDEN 
 
Tijdens de honderdste verjaardag van het Nobel Vrede prijzen comit‚ heeft Paul opgetreden 
en dit optreden heeft hij opgedragen aan George. 
Paul McCartney speelde op het Spektrum bijeenkomst in Oslo op 11 december 2001, dit was 
zijn eerste optreden sinds het overlijden van George op 29 november 2001. 
Volgens het persbureau Reuters heeft Paul twee liedje gezongen, 'Freedom' en 'Your Loving 
Flame' van zijn laatste album 'Driving Rain', ook heeft hij meegezongen met een All star 
bezetting die een versie van 'Let It Be' ten gehore brachten. In deze bezetting deden onder 
meer mee: Wyclef Jean, Anastacia en Natalie Imbruglia. 
Tijdens de introductie van 'Your Loving Flame and 'Freedom' zei Paul: "De eerste schreef ik 
voor mijn verloofde Heather, en de tweede schreef ik na 11 september voor het Amerikaanse 
volk, nu wil ik beide songs opdragen aan mijn vriend George." 
12/12/2001 
 
 
FANS ROUWEN OM JOHN EN GEORGE 
 
Honderden Beatlefans herdachten afgelopen zaterdag (8-12-2001) bij het Strawberry Fields 
gedenkplaats, in het Central Park in New York, voor de 21ste maal de sterfdag van John 
Lennon. Aan de andere kant van Amerika, in Los Angeles, hadden de fans aan de buitenkant 
van het Capitol Records gebouw, waar zich de John Lennon ster bevind. Een vredes symbool 
van bloemen gemaakt en waarbij de fans zowel John Lennon als George Harrison herdachten 
11/12/2001 
 
 
Paul op TV, dinsdag 11 december 
 
TROS TV SHOW 
Dinsdag 20:55 uur Ned.2 
 
De TROS TV Show staat geheel in het teken van de Beatles. In Londen heeft Ivo Niehe een 
ontmoeting met Paul McCartney. De 59-jarige componist van nummers als 'Yesterday' en 'Let 
it be' vertelt onder meer over het jaar waarin hij niks deed: "Na de dood van mijn vrouw Linda 
heeft het lang geduurd voor ik weer actief werd. Maar toen werd ik ook zo extreem 
productief: schilderen, gedichten schrijven en een nieuw album". 
 
Verdriet is overigens voor McCartney minder een bron van inspiratie dan liefde. "Ik tel elke 
dag mijn zegeningen. Mijn kinderen hebben succes zonder dat mijn reputatie daarbij een rol 
speelt en ik heb een nieuwe liefde, Heather Mills."  
 
Paul McCartney praat zeer openhartig over hoe hij Linda veroverde en over zijn samenwerking 
met John Lennon: "We gingen zo'n driehonderd keer bij elkaar zitten om een liedje te maken. 
En nooit gingen we uit elkaar voordat het af was. We vulden elkaar zo perfect aan".  
 
Niehe ontmoette McCartney op de dag nadat hij op zijn ziekbed afscheid had genomen van 
George Harrison. In de TROS TV Show ook een terugblik op het interview dat Niehe destijds 
had met 'de stille Beatle' Harrison waarin hij onder meer uitlegt waarom hij zo sterk gelooft in 
re‹ncarnatie. 
Little_Boy_Blue - 10/12/2001 
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Paul en Heather op TV (za. 15 dec.) 
 
Op zaterdag 15 December a.s. is Paul te zien in het populaire Duitse programma Wetten Dass. 
Het programma wordt live uitgezonden vanaf 20.15 uur op ZDF vanuit Dresden (helaas allang 
uitverkocht). Heather Mills (Paul's verloofde) is ook aanwezig. 
Little_Boy_Blue - 8/12/2001 
 
 
 
FILM OVER CONCERT FOR NEW YORK 
 
Paul heeft de Maysles Brothers aangetrokken, die 'Monterey Pop' en 'Gimme Shelter' beroemd 
maakte, om een film over het 'Concert for New York' te maken, schrijft MTV. 
8/12/2001 
 
 
MY SWEET LORD 
 
De platenmaatschappij is van plan om 'My Sweet Lord' uit te brengen. Er is geen datum 
vastgesteld, maar ze willen hem snel als mogelijk is, bij de platenboer om de hoek, in de winkel 
zien liggen. 
7/12/2001 
 
 
BILLBOARD MUSIC AWARD 
 
De Beatles hebben met het album '1' een Billboard Music Award in de wacht gesleept en wel in 
de catagorie 'Album van het jaar'. De gehele show werd op gedragen aan George. 
6/12/2001 
 
 
VANILLA SKY 
 
In deze film, die bol staat van Beatles covers, speelt ook Tom Cruise mee. In zijn filmrol eert 
hij George Harrison. Deze scene was al maanden geleden opgenomen, maar we hebben hem er 
toch in laten zitten omdat het nu meer betekenisvol is, zegt de regisseur Cameron Crowe 
6/12/2001 
 
 
ER KOMT (G)EEN SINGLE 
 
Een leidende platendetailhandelaar zegt dat er geen single van George uitgebracht moet 
woorden voor Kerstmis 
HMV zegt dat het ongepast zou zijn om welke plaat, van George, dan ook uit te brengen, om 
aan de kerstrace van best verkochte plaat me te doen. 
Wel is er een actie aan de gang om EMI te bewegen voor de her-uitgave van My Sweet Lord. 
6/12/2001 
 
 
EEN BEETJE MISTIG 
 
Is George as nu wel of niet verstrooid in de Ganges. De berichten hierover zijn vaag. Eerst was 
het maandag, toen werd het dinsdag en of het gisteren is gebeurd dat weet eigenlijk niemand. 
De reporters die er op afkwamen, dropen teleur gesteld af omdat het hele gebeuren afgelast 
was. De journalisten waren naar Varanasi gekomen maar daar hoorden zij van een zegsman 
voor de Krishna organisatie in New Delhi dat de ceremonie was uitgesteld. Maar andere 
beambten van de Internationale organisatie voor Krishna bewustzijn zei dat Harrison's 
weduwe, Olivia, en hun 23 jarige zoon Dhani binnenkort in India zouden aankomen. 
6/12/2001 
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NIEUWE WEBSITE 
 
Tussen alle narigheid door hebben wij niet stil gezeten en hebben wij het domein: 
www.beatlesfanclub.nl aangeboden gekregen en wat we graag in ontvangst namen. Dit kregen 
wij van een persoon die anoniem wil blijven, maar wel bekend bij ons is. 
Bij deze website is een condoleance register geopend. Daar kunt u ter nagedachtenis aan 
George Harrison u condoleance kwijt. 
Namens de 'Beatlesfanclub op HetNet' bedankt dat u het bovenstaande heeft aangeboden. 
 
Ringo, Yorick en Ab. 
2/12/2001 
 
 
Horse to the water 
 
http://home.att.net/~davemod/horsetothewater.mp3 
Alleen vandaag 
raggie - 1/12/2001  
 
 
Waarom? 
 
Waarom alles linken. Wel omdat ik er momenteel in mij ‚‚‚‚ntje voor sta en ik deze overvloed 
aan nieuws niet allemaal kan vertalen en meteen op de club kan zetten. Want als ik het ‚‚‚‚n doe 
kan ik niet het ander in de gaten houden. Maar het Nederlands nieuws over George in de 
diverse kranten houden we voor u in de gaten en plaatsen we meteen. 
30/11/2001  
 
 
Nieuw nummer van George 
 
Het nieuwe nummer van George klinkt bijzonder goed. Het werd tijd voor nieuwe nummers 
van Harrison. Zeker nu hij het zo moeilijk heeft.  
Van nu uitgebracht nieuw materiaal kan hij zelf ook nog lekker genieten. 
raggie - 24/11/2001 
 
 
Nwe Harrison nummer online te beluisteren! 
 
Sinds enkele dagen is er een mp3 met een gedeelte van het nummer "A Horse To The Water", 
wat George Harrison samen met Jools Holland heeft opgenomen. Het is te vinden: 
http://www.accesswave.ca/~brownlow/horsetothewater.mp3  
Veel plezier ermee! 
 
Yorick 
 
BeatleYorick - 24/11/2001 
 
 
INTERVIEW 
 
Pete en Geoff van 'Virgin Radio' hadden vorige week donderdag (15-11-2001) een interview 
met Paul McCartney. Het ging, natuurlijk, over 'Driving Rain', zijn eigen website en over veel 
andere dingen. 
Het interview duurde ongeveer dertig minuten, je hoort Paul de Stylophone bespelen( red. Wie 
weet wat dat is?) en je hoort hem in het buurt cafe van Pete en Geoff antwoord geven op de 
aan hem gestelde vragen. 
Het interview is in zes stukken geknipt en hebben de volgende omschrijving meegekregen: 
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Deel 1. Tegenwoordige tijd. Deel 2. Indische restauranthouders. Deel 3. paulmccartney.com. 
Deel 4. Gedichten. Deel 5. Wasbord. (als je van na 1970 bent, moet je maar aan je ouders 
vragen wat dit is). En het laatste deel is 6 met de naam Cafe spel. 
De links naar alle zes de delen vind je in de rubriek 'Links' in de subrubriek 'Paul'. 
22/11/2001  
 
 
PAUL OP TV 
 
Deze week worden we verwend, wat Paul betreft en het is allemaal op de BBC te zien. 
Het eerst wat we te zijn krijgen is het programma 'Celebrity Ready Steady Cook' op 23 
november om 20.00 uur via BBC1. Daarna kan je de tv op BBC1 laten staan, want dan staat 
'Top of the pops' op het programma. Paul zingt daar het nieuwe lied 'Freedom', dit programma 
begint om 20.30 uur. En het kan niet op, want op die zelfde BBC1 staat om 23.35 uur komt het 
programma 'Friday night with Jonathan Ross' en ook daar maakt Paul zijn opwachting om een 
interview weg te geven. 
21/11/2001  
 
 
DE TOP 2000 VAN 2001 
 
De Top 2000 op Radio 2 zit er aan te komen en de Beatles kunnen er goed in vertegenwoordigd 
zijn. Om maar meteen met de feiten te komen hier zij ze: 
Vorige jaar stonden The Beatles er 49 maal in, de hoogste notering was op 6 met "Hey Jude" en 
de laagste was op 1785 met "Long tall Sally".  
Paul McCartney kwam 9 maal voor, bij elkaar op geteld, duo's, Wings en solo, de hoogste 
plaats voor Paul was 238 met "Mull of Kintyre", de laagste plaats was 1690 met "Silly loves 
songs".  
John Lennon had er 7 instaan, zijn hoogste plek was 7 met "Imagine" en de laagste plek is 
1603 met "Give peace a change".  
George Harrison had twee plekken veroverd, zijn hoogste plaats is 1452 met "My sweet Lord" 
en de laagste is 1644 met "What's life". 
Good old Ringo had maar ‚‚n plekje veroverd en wel met "Photograph" op 1456.  
In totaal stonden de (solo)Beatles er 68 maal in, wat voorwaar niet gek was om het maar heel 
zacht uit te drukken. 
Wil je de hele Top 2000 beluisteren, dat kan, hij begint op woensdag 26-12 om 00.00 uur en 
eindigt op maandag 31-12 om 24.00 uur. 
Wil je de (solo)Beatles een plaatsje hogerop brengen dan de plek van vorig jaar of wil je de 
hele Top 2000 bekijken, wel Radio 2 heeft een site waar je zowel kan stemmen op jouw 
favoriete plaat, als de lijst bekijken, ga hiervoor naar de rubriek "Links" en in deze rubriek vind 
u de link naar Radio 2, onder de kop getiteld "De Top 2000 op Radio 2" 
20/11/2001  
 
 
The best of Ringo Starr 
 
De DVD van Ringo met de All Starr Band vind ik een must voor elke Beatlefan. De DVD staat 
vol met hoogtepunten uit de optredens van 1989 tot en met 1997. Alle nummers zijn direct 
herkenbaar en vooral de Ringo nummers laten de koude rillingen over je rug lopen. Gewoon 
omdat het Ringo is. De sfeer tijdens de optredens is fantastisch. Ik wou dat ik erbij was. 
Ronald. 
raggie - 17/11/2001  
 
 
Wingspan 
 
Ik heb zojuist de Wingspan DVD binnen gekregen en ik vind hem wel wat tegenvallen. 
Voor diegenen die weinig van de geschiedenis van Paul afweten is het een leuk naslagwerk. Het 
stoort mij echter dat er zo weinig hele nummers vertoond worden. Het zijn maar stukjes om 
een indruk te krijgen, maar het gaat mij juist om de hele nummers. Er hadden van mij ook 
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meer clips op mogen staan. Ook zit er geen boekje bij de DVD. Dit komt ook zelden voor. Maar 
ja, het blijft Paul Mccartney. 
Ronald. 
raggie - 17/11/2001  
 
 
PAUL GEEFT ZIJN ZIENSWIJZE 
 
Als je terug gaat naar de zestiger jaren, geeft je gevoel aan dat iedereen tegen de oorlog en 
voor vrede en liefde was. Maar enkele die echt pacifistisch waren in die tijd, hebben nu het 
gevoel anders zijn gaan denken omtrent de strijd tegen het terrorisme. E‚n van hen is Paul 
McCartney, schrijft 'the Independent'. "Normaal ben je een pacifist en je wilt helemaal geen 
oorlog, maar soms gebeurt er iets dat zo vreselijk wreed is, dat vraagt om een soort 
reactie." ...."Na de aanval op New York, was mijn houding iets in de trant van, laat je 
verne*ken man, laat je verne*ken man. Ik heb kinderen in Londen wonen. Ben je van plan om 
een bommen campagne te voeren? Hoe durf je? Als je mijn kinderen van me af wil pakken - 
wel, laat je verne*ken. Kom op, en zeg het recht in mijn gezicht, baby." 
16/11/2001  
 
 
REISTIP 
 
Voor degene die niet weten wat zij het volgende weekend moeten gaan doen hier een tip. 
Ga eens gezellig en weekend naar Londen, daar signeert Keith Badman zijn nieuwe boek 'The 
Beatles Off The Record: Volume II: The Dream Is Over,' van ene tot drie‰n op 25 november 
op de negende Wembley Music Fair, Wembley Exhibition Hall 3. De toegangsprijs valt mee en is 
œ4.00 (ca. fl. 14,-). 
16/11/2001  
 
 
PAUL GEEFT HET TOE -toevoeging- 
 
In een interview met 'Q magazine' gaf Paul toe dat hij in een tijdsbestek van een jaar coca‹‹ne 
heeft gebruikt, schrijven 'the Independent', 'Ananova' en de 'Daily Record'. "Een heleboel van 
mijn vrienden waren geschokt toen ik coca‹ne ging gebruiken. Ik heb het zeg maar een jaar 
gebruik, daarna niet meer. Ik vond dat snuiven eigenlijk niet lekker en het verdoofde je neus en 
die zei 'Wacht even, ik wil meer....'" Het was Linde die hem hielp af te kicken. "Linda zou 
zeggen ben je er zeker van dat je dat vanavond wilt doen? En dan ging ik weg met 'is er een 
alternatief'? ....Zij herinnerde mij eraan dat er een beter leven is, waar ik liever van hield." 
16/11/2001  
 
 
PAUL STAAT OP VERLIES 
 
Op de Rolling Stone site (www.rollingstone.com) word op het ogenblik de 'battle of the bands' 
uitgevochten. Dit keer gaat het tussen Michael "Wacko" Jackson en Sir Paul. Ik vindt het 
vreselijk om het te zeggen maar Michael staat op voorsprong met 75% tegen 25%. Laten wij 
proberen die getallen om te draaien en stem op Paul. 
16/11/2001  
 
 
PAUL GEEFT HET TOE 
 
Paul geeft toe dat hij coca‹ne gebruikt. McCartney zegt dat hij het drug voor ongeveer een jaar 
regelmatig gebruikt. Maar hij verteld ook dat Linda hem van deze gewoonte heeft afgeholpen. 
"Linda zou zeggen, ben je er zeker van dat je dit vanavond wil doen? En dan ging ik met de 
woorden is er een alternatief" verteld hij aan Q magazine. 
"Zij herinnerde mij er aan dat dit het echte leven is en daar houd ik van." 
14/11/2001  
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FREEDOM' NIET IN DE HITLIJSTEN 
 
Paul McCartney's snelle uitgave van de single 'Freedom' heeft niet geleid tot een plaats in de 
Engelse hitlijsten van deze week, dit vanwege een verkoop verwarring. 
Zoals al bericht door NME.COM is 'Freedom' uitgebracht op 5 november (in de USA), ‚‚n week 
na de eerste charitatieve single, 'From a lover to a friend'. 
Volgens de krant The Sun, brak 'Freedom' met de geldende regels, door 'From a lover to a 
friend', welke nog steeds in de verschillende hitlijsten staat, op te nemen als b-kant. Met het 
resultaat dat 'Freedom' niet geteld word en dus niet in de lijsten verscheen. 
Een woordvoerder voor Paul McCartney is op het moment niet voor handen voor commentaar. 
13/11/2001  
 
 
EEN OPGENOMEN GESPREK 
 
Een zeldzaam opgenomen gesprek tussen de Beach Boys en The Beatles kan van de hand gaan 
voor meer dan œœ5.000 (ca. fl. 18.000,00) op een internet vergadering. 
Het gesprek werd opgenomen toen de twee groepen deelnamen aan een telefonische interview 
in 1964. 
De internet veiling word georganiseerd door de Amerikaanse Collectors Universe website en de 
veiling sluit morgen 
13/11/2001  
 
 
DE LEDENWERFACTIE 
 
Onze ledenwerfactie ter gelegenheid van het tweejarig bestaan, is een succes geworden! 
 
We konden in de maand oktober maar liefst 12 nieuwe leden verwelkomen. 
 
Iedereen die heeft meegedaan willen we natuurlijk hartelijk bedanken. 
 
And the winner is .... 
 
Ja daar zijn we natuurlijk allemaal heel benieuwd naar maar de dame waar de eerste prijs naar 
toe is gegaan en ook de heer die met de derde prijs schutter ging wensten anoniem te blijven. 
De tweede prijs gaat naar Rachelle Moes, die maar liefst 4 nieuwe leden aangemeld heeft. 
Jammer dat ze (nog) niet alle 4 hun lidmaatschap hebben geactiveerd. 
 
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd, de prijzen komen zo snel mogelijk naar jullie toe! 
 
En blijf leden winnen, dat blijft belangrijk voor de continu‹teit van de club! 
13/11/2001  
 
 
GEORGE BRENGT NIEUWE SONG UIT 
 
George die momenteel vecht voor zijn leven, heeft de speculatie over zijn gezondheid door de 
media weer op gang gebracht. Maar laat deze maand wel een nieuwe song uitbrengen, welke 
ondergebracht is bij 'RIP Ltd. 2001'. (Noot v/d red. Over zwarte humor gesproken) 
13/11/2001  
 
VOOR DE TWEEDE KEER 
 
Het zit ons Paultje ook niet mee. Zit hij bij de crash van de Twin-Towers in een vliegtuig. Is 
Paul nu ook weer getuige van de nasleep van het vliegtuig ongeluk in New York. 
Hij zag de rook opstijgen vanaf de rampplek vanuit het raampje van de Concorde waarin hij zat. 
Dit lande een paar minuten nadat het rampvliegtuig neergestort was. 
12/11/2001  
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George Harrison is erg ziek 
 
Volgens diverse Engelse media is voormalig Beatles-gitarist George Harrison ernstig ziek. Hij 
zou voor kanker behandeld worden in een ziekenhuis in New York. Dit melden zowel de Daily 
Telegraph als NME.com. Volgens sommige bronnen zou de muzikant zo ziek zijn dat voor zijn 
leven wordt gevreesd  
(copyright: planet internet) 
 
(Noot van de redactie: De laatste berichten over de ziekte van George zijn niet nagetrokken 
berichten. Ik heb het wel geprobeerd. En daar staat dat er in wezen geen commentaar word 
gegeven of hij nu wel of niet in een bepaald ziekenhuis is, of nu wel of niet onder behandeling is 
bij een bepaalde arts en dat hij nu wel of niet een bepaalde soort van stralingskuur onder gaat. 
Op het internet zijn ze dus aan het gissen en daar doe ik niet aan mee, omdat ik de laatste keer 
dat hij zeg maar 'dood' verklaart werd, ik ook meedeed in dat gebeuren en we hebben ons 
allemaal in de vingers gesneden. Dus eerst een snipper verklaring van dichtbij George en dan 
zet ik het pas op de club.) 
10/11/2001  
 
 
The album that broke The Beatles 
 
In het novembernummer van het Britse blad "Record Collector" staat een uitgebreid (15 
pagina's) en - zoals altijd - doorwrocht artikel over "The White Album" en hoe dit album het 
begin van het einde van The Beatles inzette.  
Het blad is gewoon in Nederland verkrijgbaar. Kwestie van even wat kiosken aflopen. 
Een echte aanrader! 
Cuiltje -| 9/11/2001  
 
 
CD-COVERS TOEGEVOEGD 
 
Wil iemand weten hoe de covers en hoezen van de diverse cd-singles, cd en de hoes van de 
vinyl single eruit ziet, neem dan een kijkje in het fotoalbum bij cd-covers- single-hoezen van 
Paul McCartney. 
9/11/2001  
 
 
RINGO'S OMGEBOUWDE MINI 
 
De "Mini" van Ringo Starr, die omgebouwd is om zijn drumstel te vervoeren, staat aankomend 
weekend te stralen op de NEC Classic Motor Show in Birmingham, Engeland. 
9/11/2001  
 
 
PAUL EN HEATHER WETEN DE DATUM 
 
In een interview met de krant UK Mirror, verteld Paul dat Heather en hij de trouw datum 
hebben vastgesteld in het aankomende jaar, maar hij wilde de datum niet vrijgeven aan de 
krant. "We hebben de datum vastgesteld, maar ik hoop dat jullie dat begrijpen, dat ik verder 
niets meer zeg." Dit jaar nog, vroeg de verslaggever van de krant. "Nee, volgend jaar, o.k. En 
dat is alles wat je te horen krijgt." 
9/11/2001  
 
 
INTIEM OPTREDEN VAN PAUL 
 
Paul is bezig met het plannen van een eenmalig intiem optreden. Dit optreden moet in Londen 
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voor het einde van deze maand plaats vinden, schrijft Ananova. Verder zijn er geen details 
bekend gemaakt. In andere berichten word geschrijven dat Paul op een gezellige plek wil 
optreden, zoiets als het Astoria. 
Verder schrijft NME.COM hierover, dat dit ‚‚n van de gebeurtenissen is, om het nieuwe album 
van Paul tot Kerst te promoten. Iets dergelijks wil hij ook gaan doen in een paar grote Europese 
steden 
8/11/2001  
 
 
PAUL IN WENEN 
 
Paul was afgelopen zaterdag, 3 november 2001, in Wenen, waar hij uitgenodigd was voor het 
'Men's World Day Gala 2001' in het Hofburg paleis, hij kwam om 5 uur 's middags aan. 
7/11/2001  
 
CD TRACK LIJST CONCERT NEW YORK 
 
Hieronder de track-lijst van het Concert voor New York welke op dubbel cd uitkomt en 
(waarschijnlijk) op 27 november in de winkel ligt. Zoals u kunt zien hebben ze Paul's Beatle-
liedjes plus de reprise van Freedom erop gezet maar niet de twee liedjes van zijn laatste album. 
Track Lijst  
Disc: 1  
1. Amerika - David Bowie  
2. Heroes - David Bowie  
3. Livin' On A Prayer - Bon Jovi  
4. Wanted Dead Or Alive - Bon Jovi  
5. It's My Life - Bon Jovi 6. Izzo (H.O.V.A.) - Jay Z  
7. Iris - The Goo Goo Dolls  
8. Miami 2017 - Billy Joel  
9. New York State Of Mind - Billy Joel  
10. Emotion - Destiny's Child  
11. Gospel Medley - Destiny's Child  
12. I'm Your Hoochie Coochie Man - Eric Clapton  
13. Operaman - Adam Sandler  
14. Quit Playing Games With My Heart - Backstreet Boys  
15. Come To My Window - Melissa Etheridge  
16. Born To Run - Melissa Etheridge  
 
 
 
Disc: 2  
1. Who Are You - The Who  
2. Baba O'Reilly - The Who  
3. Won't Get Fooled Again - The Who  
4. Salt Of The Earth - Mick Jagger featuring Keith Richards  
5. Miss You - Mick Jagger featuring Keith Richards  
6. With A Little Help From My Friends - Macy Gray  
7. Fire and Rain - James Taylor  
8. Up On The Roof - James Tailor  
9. Peaceful World - John Mellencamp  
10. Pink Houses - John Mellencamp (featuring Kid Rock)  
11. Superman (It's Not Easy) - Five For Fighting  
12. Mona Lisas and Mad Hatters - Elton John  
13. I'm Down - Paul McCartney  
14. Yesterday - Paul McCartney  
15. Let It Be - Paul McCartney  
16. Freedom (reprise) - Paul McCartney 
7/11/2001  
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GEORGE WORDT BEHANDELT IN NEW YORK 
 
Het bericht dat George in New York word behandelt heeft de bezorgdheid en de speculaties 
rondom zijn gezondheid weer doen oplaaien. De Liverpool Echo schrijft dat George onder 
behandeling is van Dr. Gil Lederman, een chirurg die zegt dat hij de overlevingskansen kan 
verdubbelen van zijn pati‰nten met een gezwel dat niet te opereren is. Door gebruik te 
maken van bestralingen met een hoge dosering zonder de omliggende weefsels te beschadigen. 
Sommige medische specialisten bekritiseren deze behandeling methode. George staat in het 
ziekenhuis in geschreven onder de meisjesnaam van zijn vrouw, als George Arias. Zij is bij hem 
in het ziekenhuis. In het artikel staat verder te lezen dat 88 procent van de pati‰nten die deze 
behandeling hebben ondergaan, een jaar later nog steeds in leven zijn. Niet te min staat in een 
bericht van ' World Entertainment News Network' te lezen dat hij "moedig vecht voor zijn 
leven," maar geven verder geen bijzonderheden. 
7/11/2001  
 
 
ZELDZAME AFBEELDINGEN 
 
Tijdens een fotografische tentoonstelling gewijd aan John Lennon, zijn zeldzame afbeeldingen 
van hem onthuld. De vele gezichten van John Lennon omspant de zestiger jaren en laat het 
werk van Duitse fotografen zien. 
De tentoonstelling is te zien in Mathew Street Gallery enkele meters van waar de Cavern Club is 
geweest. De tentoonstelling in enkel in Liverpool, Engeland te zien en gaat niet op tournee 
7/11/2001  
 
PAARD TE WATER 
 
Het lied dat George Harrison samen heeft geschreven met zijn zoon Dhani, voor het aanstaande 
album van Jools Holland, 'Small World Big Band', lijkt te willen zeggen dat er meer voor nodig is 
dan een aanval met een mes om zijn beroemde sardonisch gevoel voor humor om zeep te 
helpen. Het lied, 'Horse To Water' bevat in het laatste couplet een omschrijving betreffende 
God, de duivel en onbezonnen religieuze enthousiasme. De meest opmerkelijke prestatie van 
het lied is de manier waarop het rijmt, 'God realisation' met 'evils of fornication'. 
7/11/2001  
 
 
TUSSENSTAND 
 
Billboard.com schrijft dat de opbrengst van het Concert voor New York tot en met nu 30 miljoen 
dollar (ca. 73.5 miljoen gulden) heeft op geleverd 
7/11/2001  
 
 
PAUL TREED OP IN NOORWEGEN 
 
Paul McCartney gaat optreden op het 'Nobel Vrede's Prijs Concert in Oslo, Noorwegen op 11 
december 2001. De band en hij zullen een aantal oude en nieuwe liedjes in spelen dat 
gehouden word in het Oslo Spektrum theater. Volgens zeggen word de show wereld wijd 
uitgezonden. 
In een Noorweegse krant werd hij aangehaald met: "Vereerd te zijn." dat hij uitgenodigd was. 
Gastheer en vrouw zijn respectievelijk: Liam Neason en Meryl Streep. 
4/11/2001  
 
 
JOHN HAD EEN VERHOUDING 
 
Volgens de nieuwe biografie over Stu Sutcliffe, geschreven door zijn zuster, Pauline. Beweerd 
zij dat John en Stu een sexuele verhouding hadden, en dat John hem later voor zijn hoofd zou 
hebben geschopt, wat later tot de dood van Stu zou hebben geleid, schrijft NME. 
In de Amerikaanse krant, The New York Post, staat dat Yoko Ono, niet geheel 
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verbazingwekkend, woedend heeft gereageerd op deze bewering. 
4/11/2001  
 
 
VRIJHEID 
 
Morgen, 5 november, 2001, word de tweede single met de titel 'Freedom', van Paul uitgebracht, 
althans in Engeland. En anderhalve week later, 14 november, in Amerika. Van deze single gaan 
de opbrengsten ook weer naar het goede doel en wel naar het Robin Hood Foundation. 
4/11/2001  
 
 
Interview met Paul in Reader's Digest 
 
In het novembernummer van Reader's Digest (Het Beste) staat een heel aardig interview met 
Paul Mc Cartney. Goede foto's ook. Hij praat over Driving rain, Heather en - natuurlijk - John. 
Cuiltje - 31/10/2001  
 
 
FROM A LOVER TO A FRIEND 
 
Hij komt dus toch. Vanaf nu ligt de single in de winkel. De tweede single met daarop het lied 
'Freedom' komt volgende week, 05-11-2001, in de winkel te liggen. Paul heeft met deze single 
haast gemaakt, omdat het publiek hierom vroeg. Het lied werd in een studio in New York 
gemixt en Eric Clapton speelt op, hoe kan het anders, gitaar mee. 
30/10/2001  
 
 
IN DE HERHALING 
 
Mocht u in de gelukkig omstandigheid zijn dat u VH1 kan ontvangen en u heeft het concert voor 
New York gemist, dan kan u het concert in de herhaling zien. 
En wel op 4 november om 6pm Amerikaanse tijd (24.00 uur Ned.tijd) word het hele concert 
opnieuw uitgezonden 
30/10/2001  
 
 
PAUL HAD AANRIJDING 
 
Paul was betrokken bij een aanrijding met zijn auto, dit gebeurde in New York. 
Het ongeluk vond plaats op 15 oktober tijdens de voorbereidingen van het concert voor New 
York. 
Na de aanrijding, dat plaats vond op de kruising East Hampton resort op Long Island, klaagde 
Paul over pijn in zijn rug, maar hij is niet behandeld in een ziekenhuis. 
Paul en zijn verloofde Heather Mills reden in een huur-auto toen zij in botsing kwamen met de 
andere auto. Deze auto belande tegen een boom, volgens de New York Post. 
De bestuurder van de andere auto vertelde aan de politie dat ze pijn aan haar arm had en Paul 
vertelde dat hij pijn in zijn rug had.  
Beide auto's zijn weggesleept. 
29/10/2001  
 
 
HIJ KOMT 
 
"Het is duidelijk, als je te horen krijgt "stomp your feet, clap your hands" de toegift die Paul gaf 
tijdens het concert voor New York. En het is een nieuw stemgeluid. Het eindigt met applaus. Er 
zijn twee tracks, te weten: track 1, radio edit (2:36) en track 2, album versie (3:33). Er is een 
zwarte cover met een foto van een vlag gemaakt van punaises en kralen. Aan de onderkant 
staat de handtekening van Paul en in kleine letters daaronder het woord 'Freedom'. Op de 
achterkant staat, 'Van het album Driving Rain in de winkel op 13 november, 2001'. Op de 
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binnenkant van de voorkant staat, 'freedom afgenomen van het Paul McCartney album Driving 
Rain in de winkel op 13 november, 2001'. Aan de onderkant staat te lezen. 'geproduceerd door 
Paul McCartney en David Kahne". 
29/10/2001  
 
 
 
 
FROM A LOVER TO A FRIEND 
 
In het foto-album zijn in de subrubriek 'CD-covers Paul McCartney' de voor- en achterzijde van 
zijn nieuwe single opgenomen. 
29/10/2001  
 
 
KOMT IE OF KOMT IE NIET 
 
Uit wel ingelichte bronnen (zoals dat zo mooi heet) horen we dat er van het lied 'Freedom' een 
studio versie komt, dat is het liedje dat Paul vorig weekend voor het eerst zong tijdens het 
'Concert For New York'. Volgens de berichten zal het a.s. maandag voor het eerst op de 
Amerikaanse radiostations te horen zijn. Paul heeft zijn vertrek naar Londen uitgesteld om het 
lied in de studio op te kunnen nemen.  
Bill King, van het Amerikaanse blad Beatlefan, zegt dat het lied toegevoegd word op het nieuwe 
album 'Driving Rain' "Het zal waarschijnlijk na het laatste liedje worden toegevoegd." 
Wat er ook gehoord is dat de plannen voor de single 'From a lover to a friend' zijn veranderd en 
exemplaren ervan, kunnen worden terug getrokken. 
27/10/2001  
 
 
THEORETISCH VERKOCHT? 
 
In een interessant, en evenzo speculatief artikel op Fox News.com wordt gesuggereerd dat 
Michael Jackson misschien het eigenaarsschap van de Beatle catalogus kwijt raakt aan Sony 
omdat er een financi‰le druk op hem staat. (volgens het artikel heeft hij van Sony 260 
miljoen USDollars geleend. ca. 650 miljoen gulden) En het verwachte, volgens de schrijver 
Roger Friedman, die de informatie kreeg van een 'insider' nutteloos is omdat zijn nieuwe album 
ook geld kost. Een quote uit het artikel: "Met dit alles, heeft Sony Music feitelijk beslag gelegd 
op de Beatles catalogus. En binnenkort zullen zij wel bij hem aan de bel trekken, zegt de 
informant. Zij hadden financieel een slecht jaar, en de bodem lijn is dat ze enkel maar vooruit 
kunnen kijken en we zullen het wel zijn. 
27/10/2001  
 
 
LENNON & MCCARTNEY 
 
 
Muziektheater in de Meervaart (Amsterdam): Lennon & McCartney 
Er zullen weinig mensen op de wereld zijn die bij het horen van de naam John Lennon of Paul 
McCartney reageren met de vraag: *Wie?*. Het werk van dit onge‰venaarde duo wordt door 
vier excellente stemmen en boeiende persoonlijkheden vertolkt. Lisa Boray kreeg in 1996 een 
Edison voor haar album 'The need to be' en in 1999 de 'Jazz Award voor 't Gooi'. Lydia van Dam 
zong bij gerenommeerde orkesten als de WDR Big Band en het Metropole Orkest. Ze maakte 
furore bij R.E.S.P.E.C.T. Han van Eijk verwierf grote bekendheid met zijn hit 'Leef', de titelsong 
van Big Brother. Hij zong met Ruth Jacott, Paul de Leeuw, Willeke Alberti en Rob de Nijs. 
Herman van Doorn werkte in diverse buitenlandse studio's waar hij o.a. zong voor de bekende 
Tom Parker Projects. Hij bracht recent zijn tweede solo CD 'Movin' uit. 
10 November 2001 
In de Meervaart te Amsterdam 
TEKST EN MUZIEK John Lennon & Paul McCartney 
REGIE Dennis van Galen 
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ZANG Lisa Boray, Lydia van Dam, Han van Eijk, Herman van Doorn 
AANVANG 20.15 uur rode zaal 
PRIJS f 45,- (20,42 euro) 
KORTINGSPRIJS f 40,- (18,15 euro) 
Voor meer info zie www.meervaart.nl 
27/10/2001  
 
 
BENEFIET CONCERT OP TV -toevoeging- 
 
Ook genoten van het concert, wel ik wel. Ik zie graag die 'oude' rockers. En hoor opa spreekt: 
"Daar kunnen de jonkies nog wat van leren." Mick Jagger was goed op dreef en Elton John gaf 
ook een goede partij weg om eens twee namen te noemen. Maar waar we echt rechtop voor 
gingen zitten was toch voor de inspirator........Paul McCartney! 
Ook voor hem geld dat hij goed opdreef was. 'Yesterday' klonk mooi ingetogen, 'Freedom' 
kwam recht uit het hart, 'Let it be' is altijd al op het podium een meedeiner geweest en als 
laatste 'Freedom' (All together now) weer. Het was een mooi optreden. Alhoewel hebben we 
echt alles van Paul's optreden gezien? Nee, dus Paul's optreden begon met 'I'm down', een 
ijzersterk begin, daarna kwam 'Lonely road' gevolgd door 'From a lover to a friend', beide van 
zijn nieuwe album. Daarna kwam alles wat hierboven vermeld staat. Jammer dat niet alles van 
de inspirator is uitgezonden, maar evengoed wordt SBS Broadcasting BV, waaronder V8 valt 
bedankt dat ze het uitgezonden hebben. 
26/10/2001  
 
 
FEESTJE NA 
 
Entertainment Tonight schrijft afgelopen dinsdag dat Paul en Heather aanwezig waren op een 
feestje na het concert dat doorging tot in de kleine uurtjes. Een bericht schrijft ook dat hij een 
brandweerhelm droeg en 'I Saw Her Standing There' zong. Verder heeft CBS het plan opgevat 
om het concert in verkorte vorm uit te gaan zenden. En we hoorden ook de geruchten dat er 
een DVD van het concert er aan komt, naast de dubbel-cd. 
25/10/2001  
 
 
 
DEFINITIEVE HAMBURG TAPES -toevoeging- 
 
In de laatste uitgave van ICE magazine (november 2001) staat dat de luxe uitgave uitkomt in 
een lp-grote box, dat 120 pagina boek bevat en bij de cd-versie zit een boekje van100 pagina's. 
Het boek bevat nog niet eerder gepubliceerde foto's, afbeeldingen van bijna alle fotohoezen, 
een kopie van het contact tussen Bert Kaempfert en de Beatles, en voordien onbekende 
biografische beschrijvingen van John, Paul, George en Pete, geschreven in hun eigen 
handschrift. 
25/10/2001  
 
 
DIREKTEUREN GEVEN EXCUUS. 
 
Directeuren van gezondheid geven hun verontschuldigingen aan George Harrison, nadat een 
onderzoek heeft uitgewezen dat er aanzienlijke fouten zijn gemaakt bij de behandeling van een 
schizofrene pati‰nt, die George bijna vermoorde. 
Ziekenhuis chefs erkennen hun falen bij het inschatten en beheersen van de geestelijke 
gezondheid van Michael Abram.  
De excuses komen na de publicatie van een kritisch report van de commissie St Helens and 
Knowsley Health Authority. 
In het document, dat 18 maanden voor de aanslag uitkwam, staat dat de voormalige hero‹‹ne 
verslaafde geplaatst moest worden in een behandelingsprogramma. De schrijvers van het 
rapport keurden de beslissing af om Abram, een maand voordat dat hij George aanviel, te 
ontslaan uit het Whiston Ziekenhuis. 
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De omstandigheden waren, zeggen zij: "onacceptabel en waren niet overeenkomstig het 
ziekenhuis beleid." Hoewel, het drie man sterk, onderzoek team zegt; "niemand van het 
professionele personeel, dat betrokken was bij de behandeling Michael Abram, konden de 
aanslag op de heer Harrison voorzien. 
De 35 jarige, van Huyton, Merseyside afkomstig, was gevangen gehouden op een gesloten 
afdelingen van het ziekenhuis, na een rechtszaak van twee dagen in november van het vorig 
jaar. 
Hij was aangeklaagd voor de moordaanslag op de voormalige Beatle en zijn vrouw Olivia, in het 
herenhuis van het paar, in Oxfordshire. Maar tegen de jury was gezegd Abram vrij te spreken 
van misleiding, welke geloofde dat de Beatles "heksen" waren, op grond dat hij tijdelijk 
ontoerekeningsvatbaar was. 
Ken Sanderson, directeur van het St Helens and Knowsley Hospitals NHS Trust, zegt: "Het leidt 
geen twijfel, met deze terugblik, dat er tekortkomingen waren in de geestelijke 
gezondheidszorg zoals wij die gaven." 
25/10/2001  
 
 
HET BENEFIET CONCERT OP TV -toevoeging- 
 
Dit antwoord kregen wij terug van SBS, de moedermaatschappij van V8, omtrent de uitzending 
van het concert. 
 
Op donderdag 25 oktober zullen we om ññ21.50 uur op V8 "The Concert for New 
York City" uitzenden zonder commercial breaks. Dit concert duurt twee 
uur. Wat wij precies zullen gaan uitzenden is helaas niet bekend.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Communicatieafdeling SBS Broadcasting BV 
24/10/2001  
 
 
 
 
 
 
HET BENEFIET CONCERT OP TV 
 
The Concert for New York wat afgelopen zaterdag/zondag werd gehouden. Wordt a.s donderdag 
25 oktober 2001 van 21.50 - 23.20 uur via V8 uitgezonden. Gezien de tijdsduur van deze 
uitzending, zal dit niet het gehele concert zijn, want dat duurde ca. 5 uur. 
Voor meer informatie zie V8 teletekst. 
23/10/2001  
 
 
Samenvatting "Concert For NYC" op V8 
 
'The Concert For New York City' is een indrukwekkend concert waarbij de grootste 
wereldsterren hun bijdrage leveren. V8 brengt een compilatie van dit spektakel waarbij de 
opbrengsten ten goede komen aan de slachtoffers en nabestaanden van de terreur aanslagen 
op het WTC in New York City op elf september jongst leden. De volgende sterren zullen de 
revue passeren en hun stem ten gehore brengen: Destiny's Child, Backstreet Boys,Paul 
McCartney, Mick Jagger, U2's Bono and The Edge, David Bowie, Elton John, Eric Clapton, Billy 
Joel, The Who, James Tailor, John Mellencamp, Macy Gray, Goo Goo Dolls, Marc Anthony, Bon 
Jovi, Melissa Etheridge, Jay-Z, Five For Fighting en Janet Jackson. 
Naast de muziekindustrie is tevens de filmindustrie vertegenwoordigd. Menig groot acteur en 
actrice zal een speech houden om zo het Amerikaanse volk een hart onder de riem te steken. 
Grote namen van aanwezigen zijn: Harrison Ford, Jim Carrey, Billy Crystal, Meg Ryan, Susan 
Sarandon, Richard Gere, David Spade, Julia Stiles, John Cusack, Michael J. Fox, Hilary Swank, 
Adam Sandler, Salma Hayek, Mike Myers, Mark Wahlberg, Halle Berry, Denis Leary, Will Farrell, 

pagina 16 van 95

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2001.htm



Jimmy Fallon en Reese Witherspoon. 'The Concert For New York City', 25 oktober om 21.50 uur 
tot 23.55 uur op V8. (Bron:V8) 
NewBeatle - 23/10/2001  
 
 
VALS?! --toevoeging-- 
 
Hieronder wat het lid Dr. Robert ons stuurde: 
 
Hallo Ringo, ik heb zelf contact gehad met MTV en die vertelden mij dat het 
nietwaar is dat het wordt uitgezonden door MTV!!! 
groeten Fred 
 
Het bericht dat ik van MTV heb ontvangen. 
 
groeten Dr.Robert 
 
Fred 
 
 
 
 
 
 
 
Hoi Fred,  
Nee helaas, we zenden het concert for New York niet uit op MTV  
 
Groet,  
MTV  
Karen Donders 
22/10/2001  
 
 
VALS?! 
 
Het bericht dat ik vannacht rond stuurde dat het New Yorkse Benefiet concert vanavond bij MTV 
op tv komt is waarschijnlijk vals. Door omstandigheden kon ik het bericht vannacht niet 
verifi‰ren, dat kon ik nu pas doen. En bij wij ik ook kijk op teletekst, op het internet bij MTV, 
nergens maar dan ook nergens staat er iets over het concert dat het bij MTV op de zender 
komt. 
Het spijt mij dat ik u waarschijnlijk vals heb voorgelicht, maar kijk voor de zekerheid toch even 
om zeven uur vanavond, wellicht dat het toch uitgezonden wordt. 
Nogmaals mijn excuses. 
22/10/2001  
 
 
PAUL OP TV 
 
Het New York's Benefiet concert komt Maandag de 22ste van 19.00 - 24.00 concert op MTV. 
Het concert is georganiseerd door Paul en waaronder The Who en Mick Jagger in optreden. 
22/10/2001  
 
 
NEW YORK'S BENEFIETCONCERT 
 
Het concert was een wonderbaarlijke viering voor de helden van New York en hun moed. De 
show werd geopend door David Bowie die het lied 'Amerika' van Paul Simon song. En de show 
werd afgesloten door Paul McCartney met 'Let it be'. Voor het eerde genoemde lied zong hij 
'Yesterday,' 'I'm Down,' 'Lonely Road,' 'From a Lover To a Friend,' en de speciaal voor dit 
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concert geschreven 'Freedom'. 
Associated Press berichtte dat er plannen zijn om van dit concert een dubbel-cd uit te brengen 
waarvan de opbrengsten naar het goede doel gaan. 
21/10/2001  
 
 
EEN NIEUW LIED 
 
Onze Paul heeft een nieuw liedje geschreven, hij werd ge‹nspireerd door het hero‹sme van de 
Amerikanen. Hij schreef het liedje in de nasleep van de terroristische aanvallen op Amerika. 
Het zal tijdens het benefiet concert, dat door hem is georganiseerd, uitgevoerd worden. 
Paul zegt zijn anti-terreur liedje, 'Freedom', zal zijn premiŠre hebben met een all-star band aan 
het einde van de show. McCartney vertelt hierover: "Ik was in New York toen het werd 
aangevallen. Onmiddellijk na de ramp schreef ik het liedje, wat gaat over dat het ons recht is 
om in vrijheid te leven en tegen iedereen die dit recht wil aanvallen. De aanvallen op New York, 
waren aanvallen op deze vrijheid, en we moeten een vuist maken tegen dit gevaar. 
We gaan niet door de knie‰n voor een gevaar van wie dan ook, en iedereen hier zijn verenigd 
in ons verlangen om deze show te maken tot een show van solidariteit. Vrijheid is ons recht en 
we trekken morgen samen op om dit te verdedigen." 
Burgemeester van New York, Rudolph Giuliani, is morgen de eregast van de show. 
19/10/2001  
 
 
GEBROUILLEERD 
 
Paul McCartney zegt dat hij en Michael Jackson niet met elkaar praten. Het paar is in een 
concurrentie strijd verwikkeld voor wat betreft de benefiet concerten van beide. 
McCartney zegt dat de vete enkele jaren terug gaat. Hij zegt dat het kwade bloed werd gezet 
toen Jackson de rechten op de Beatles-songs kocht. "Ik heb een paar brieven aan hem 
geschreven waarin ik zeg Michael, denk je ook niet - wanneer ik een gewone werknemer van je 
was, een broodschrijver, en dat ik na 30 jaar toch een succesvol schrijver ben, voor de 
maatschappij die jij nu bezit, denk je ook niet dat ik nu toe ben aan een loonsverhoging?" zegt 
Paul. " "En Michael antwoordde Oh Paul, het zijn maar zaken." 
"Hij beantwoord mijn brieven geeneens, we hebben dus niet met elkaar gepraat en de 
verhouding tussen ons beide is ook niet goed." 
McCartney denk dat Jackson gedwongen word om de rechten te verkopen, schrijft PageSix.com. 
"Ik denk dat zijn geld problemen waar zijn. De moeilijkheid is, sommige van de liedjes schreef 
ik voor niks en om ze dan voor een buitengewoon bedrag aan geld ze terug te kopen. Dat kan 
ik niet." zegt Paul. 
19/10/2001  
 
 
BERICHT VAN PAUL UIT NEW YORK 
 
Groeten aan alle webmasters vanuit de mooie stad New York. We zijn begonnen met de 
voorbereidingen van het benefietconcert voor de brandweer en politiemensen en binnenkort 
zenden we een paar foto's over het web naar jullie. Ik begon mijn dag onder een mooie blauwe 
lucht op weg naar Howard Stern's radio show en vandaar uit doe ik jullie de groeten. Ik 
ontmoette Ozzy Osborne daar en dat was de eerste keer dat ik hem zag, later kun je op de side 
daar een stukje van zien. We zijn ook van plan een paar opnamen op de side te zetten over het 
opbouwen van de locatie. Ik moet nu weg om te repeteren met de jongens met wie ik 'Driving 
Rain', mijn nieuwe album, heb opgenomen. Dat in november word uitgebracht, zo dit was het, 
goedendag en blijf ingeschakeld voor meer pret vanuit de 'Big Apple'. 
Al het beste. 
Paul 
Aldus Paul van Paul aan de webmasters 
19/10/2001  
 
 
BONUS TRACKS 
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Voor het geval je het nog niet gehoord hebt, de Engelse uitgave van Paul's 'From a Lover to a 
Friend' CD single zal ook twee remixen van de hoofdtrack ('FALTAF') bevatten. 
De tracklijst ziet er volgens EMI zo uit: 
1. From a Lover to a Friend  
2. From a Lover to a Friend (David Kahne Remix 1)  
3. From a Lover to a Friend (David Kahne Remix 2) 
19/10/2001  
 
 
NEW YORK'S BENEFIET CONCERT 
 
Vandaag is bekend geworden dat Radio 2 het door Paul McCartney georganiseerde concert 
uitzend. Dat gebeurt in de nacht van 20 op 21 oktober 2001 van 01.00 uur tot 06.00 uur. Wie 
het op tv gaat uitzenden is tot op heden nog niet bekend. 
18/10/2001  
 
 
GEORGE IS WEER BEZIG 
 
Samen met pianist Jools Holland heeft George weer een song opgenomen. Dit is de eerste keer 
sinds hij behandeld is tegen kanker. De tracklijst doet uit de doeken om welk liedje het gaat en 
het heeft de titel: 'A Horse To Water', de mede componist is zijn zoon Dhani. RIP Ltd 2001 is de 
uitgeversmaatschappij waar het liedje is ondergebracht. 
Jools Holland zegt hierover: "George stelde voor om samen een liedje op te nemen en 
uiteindelijk is dat deze maand gebeurd. Het was prachtig om te werken met ‚‚n van de grootste 
en legendarische artiest van de wereld." 
18/10/2001  
 
 
UITGIFTEDATA 
 
Nog wat nieuws over 'The Concert For Bangladesh' van George Harrison. Daarvan is een andere 
uitgiftedatum vastgesteld en dat is nu en dat is 29 januari 2002 geworden. Voor degene die 
zich afvragen of daar ook de video bij zit, een bron bij Capitol zegt dat blijkbaar dat niet het 
geval is. 
17/10/2001  
 
 
VOOR EEN KIST WIJN EN GAGE 
 
Het word ‚‚ntonig, maar het is toch Paul die durend in het nieuws staat. Ook nu weer, hij is te 
horen tijdens het literair festival dat op 26 november 2001, aan de Universiteit van East Anglia 
in Norwich, Norfolk, Engeland, wordt gehouden. 
Chris Bigsby, de organisator van het festival, zegt dat het normale ontwerp zal volgen, Paul zal 
zijn gedichten voordragen en daarna is er ruimte om vragen vanuit de zaal te stellen. Wat Paul 
voor het optreden krijgt? Volgens Chris Bigsby, zijn normale gage en een kist wijn. (Noot v/d 
red. Wat is Paul's normale gage? Die vraag stond er niet bij) 
16/10/2001  
 
 
 
WE ZIJN NOG STEEDS NIET DE GROOTSTE VRIENDEN 
 
Zegt Paul in een interview, dat staat in de nieuwste uitgave van de Amerikaanse Reader's 
Digest. Paul zegt verder in het interview: "Er is nog tijd", om het meningsverschil over de song 
'Yesterday' tussen Paul en Yoko op te lossen. "Dit is de eigenlijke reden dat we nog steeds niet 
de grootste vrienden zijn", aangehaald door Reader's Digest. En hij gaat verder: "Maar als je dit 
leest, Yoko, er is nog tijd." 
15/10/2001  
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NIEUWE COVER 
 
Twee leden maakte ons erop attent dat de cover van het album 'Driving rain' openbaar is 
gemaakt. Een afbeelding daarvan kunt u vinden in de rubriek Fotoalbum, onder de sub-rubriek 
'CD covers Paul McCartney' met de naam: 'Driving Rain'. 
14/10/2001  
 
 
PAUL EN MICK SAMEN OP PODIUM 
 
Naast Elton John, Janet Jackson, Ringo Starr, Bono, David Bowie, Eric Clapton, Pete Townshend 
van The Who, Billy Joel, Bon Jovi en Hollywood sterren Meg Ryan, Jim Carrey, Susan Sarandon, 
Mike Myers, John Cusack en Michael J. Fox staat ook Mick Jagger op de planken tijdens het 
benefiet-concert op 20 oktober 2001 in New York. 
De laatste keer dat Paul en Mick het podium deelde was tijdens de Beatle-periode op het NME 
poll winners feest. 
Het zal de eerste keer zij sinds 1964 dat zij samen de b�hne delen 
14/10/2001  
 
 
TOCH PRIMEUR --toevoeging-- 
 
Om het verhaal af te ronden van Radio Alkmaar Lokaal, het volgende.  
Volgens een artikel in de Alkmaarchse Courant van 9 oktober. Moest dit radio station een 
heleboel water bij de wijn doen en wat er kwam is dat ze de single 'From a lover to a friend' in 
het programma "Here are the Beatles" mochten draaien en daarna was het uit met de pret, en 
ging de cd volgens zeggen de kluis in om niet gedraaid te worden. 
11/10/2001  
 
 
PAUL DOET EEN DONATIE 
 
Er word bericht en Paul McCartney heeft het bevestigd dat de opbrengst van zijn nieuwe single 
'From a lover to a friend' naar het steunfonds gaat voor de families van de omgekomen New 
Yorkse brandweermensen. 
De single ligt in de winkel op 29 oktober 2001 en het album 12 november 2001. 
Paul is ook nog steeds bezig met het mede organiseren van het benefiet-concert in de Madison 
Square Garden in New York op 29 oktober 2001. 
Mocht je er naar toe willen, de kaarten kosten ca fl. 500,- tot ca. fl. 1000,- en zijn bijna 
uitverkocht. 
10/10/2001  
 
 
Toch primeur 
 
En dit haalde we van homepage van Radio Alkmaar lokaal. 
 
8 oktober 2001; Primeur geschied in Alkmaar 
 
"Driving Rain", de nieuwe cd van Paul McCartney, stond 8 oktober centraal in het programma 
"Here are the Beatles". Radio Alkmaar Lokaal heeft daarmee de primeur en nationale pers 
gehaald. Platenmaatschappij EMI brengt de cd volgens planning uit op 5 november en vond de 
stunt in eerste instantie "illegaal", maar ging overstag na hevige onderhandelingen met Radio 
Alkmaar Lokaal en programmaker Azing Moltmaker. Alkmaar en omstreken hoorden het 8 
oktober om 19.00 uur, 89.0 kabel, 105.2 ether, en achter de Alkmaarse kabelkrant. 
10/10/2001  
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61 
 
Tja. als hij niet was vermoord, was John Lennon nu 61 geworden. John als jij van boven op ons 
neerkijkt, wil ik je bij deze toch feliciteren met je verjaardag. 
9/10/2001  
 
 
JAMMER?! 
 
Dit onderstaande staat te lezen op de homepage van Radio Alkmaar Lokaal. 
Kans op primeur even in de koelkast 
 
Het bestuur van Alkmaar Lokaal is, na de reactie van platenmaatschappij EMI, in 
onderhandeling over hoe de CD gebracht kan worden of geheel verboden blijkt te zijn...... 
 
Hoewel de CD in zijn geheel door miljoenen mensen van internet is te downloaden blijkt het 
voor een lokale omroep welhaast niet mogelijk nieuw uitgebrachte muziek tijdig te promoten. 
Alkmaar lokaal buigt zich over de vraag hoe deze en toekomstige muziekuitgaven te brengen 
zonder juristen op hun dak te krijgen. Alkmaar en omstreken horen het 8 oktober om 19.00 
uur, 98.0 kabel, 105.2 ether, en achter de Alkmaarse kabelkrant 
7/10/2001  
 
 
WERELDPRIMEUR IN ALKMAAR 
 
 
Als het allemaal goed is en doorgaat beleeft de nieuwe cd van Paul McCartney 'Driving Rain' bij 
het lokale Radio station Alkmaar Lokaal zijn wereld premiŠre. Dit gebeurd dan op maandag 
08/10/2001 tussen 19.00 - 20.00 uur in het programma "Here are the Beatles".Daarin worden 
niet alle maar wel de meeste nieuwe songs van het album uitgezonden. Hoe het station aan de 
songs komt, officieel komt het album op 12 november uit, word er ook bij gezegd. Het radio 
station is via internet in het bezit gekomen van de cd. EMI zegt in een reactie dat zij er bewust 
van zijn dat de cd op illegale wijze te downloaden is. "Daar kunnen wij helaas niets aan doen," 
volgens een woordvoerder. 
6/10/2001  
 
 
PAUL 
Van verschillende kanten kregen wij deze url door: http://www.simplemp3s.com/ En verbaas u 
wat u daar tegen komt, als op 'free full albums' heeft geklikt. Het wachtwoord wat u nodig heeft 
om te ont-zippen is: simplemp3s 
Wees er snel bij, want wie weet hoelang dit nog te vinden is. 
2/10/2001  
 
 
TERUG NAAR HET EI 
 
En het eitje is gelegd. Paul McCartney treed toe tot het grote collectief van wereld-artiesten, dat 
op 21 oktober (Ned. tijd) een benefiet concert geven voor de slachtoffers- en hulpverleners -
van de ramp in New York. 
Het concert vindt plaats in het New Yorkse Madison Square Garden op 21 oktober 2001 en het 
begint om 02.00 uur (Ned.tijd). Het concert word in Amerika op tv uitgezonden, welke 
Europese zender het eventueel overneemt is op dit moment nog niet bekend. 
De artiesten waarvan zeker is dat zij komen optreden zijn: Led Zeppelin, Bruce Springsteen, Th 
Who, Mick Jagger, Sting, Ringo Starr, David Bowie, Jon Bon Jovi, Niel Young en Billy Joel. Het 
concert heeft de naam 'The Concert for New York' meegekregen. 
29/9/2001  
 
 
OUDE MAN ROCKT ALS EEN JONGE GOD 
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Hoewel het waarschijnlijk geen Limp Bizkit of Staind, rockt Paul McCartney op Driving Rain 
harder sinds dat hij Helter Skelter of op z'n minst Helen Wheels heeft opgenomen. 
"Het album is meer van het agressieve soort" zegt de producer David Kahne, welke heeft 
samengewerkt met Sugar Ray, Sublime, the Bangles en Tony Bennett. "Het heeft een gitaarspel 
dat vol met energie zit. Ze zijn allemaal origineel, en ze zitten vol met kracht. Ik denk dat hij 
dit met liefde heeft gedaan. omdat hij dit soort een tijd niet gedaan heeft." 
Hoewel Driving Rain's schallende gitaar rockers de tempratuur in de kamer zal doen rijzen, 
bevat het album ook McCartney's handelsmerk, ballads en onnozele liefdes liedjes. 
"Er staat veel afwisselend werk op het album, meer dan op andere albums van zijn hand," zegt 
Kahne. "Het is een soort 'Dubbele Witte album'. Het is heel breed en hij springt van de ene 
muziek stijl over op de andere. 
Sessie gitarist, Rusty Anderson, welke gepeeld heeft met Stevie Nicks and Ricky Martin; 
sessiedrummer Abe Laboriel Jr., zoon van de legendarische jazz-bassist Abraham Laboriel; en 
keyboardspeler Gabe Dixon, van de Gabe Dixon Band, sloten zich aan bij Paul McCartney. Zijn 
zoon, James, speelde gitaar op Back in the Sunshine Again, en Kahne speelde ook of en toe 
mee op gitaar en keyboards. 
Paul McCartney nam het album op in de Henson Studios in Los Angeles, in maart en juli 2001, 
gedurende een twee en een halve maand durende sessie. Van de 22 liedjes die hij opnam en 
mixte, komen er 15 op het nieuwe album. 
"Het is heel erg spontaan gegaan," zegt Kahne. "Er waren geen repetities. Hij bracht de liedjes 
mee en we begonnen ze te spelen. Fundamenteel was het zo, hij leerde ons een liedje op de 
akoestische gitaar en wij namen dat zo over. Hij wilde dat we het zoveel mogelijk op dezelfde 
manier deden zoals de Beatles ook hun albums opnamen. Ringo en George hoorde ook nooit 
echt het liedje voordat het opgenomen werd. En zo deden wij het ook vanaf de eerste dag dat 
we begonnen." 
De eerste single van Driving Rain wordt het ernstig melancholische From a Lover to a Friend, 
wat ook zal opdraven in de volgende film van Tom Cruise, Vanilla Sky. 
"In dit liedje is zijn stem heel emotioneel," zegt Kahne. "Het begint rustig, maar het heeft ook 
een soort 'Come Together'-type bas lijn verbinding. Hij zingt: 'How can I walk when I can't find 
my way?' en hier maakt hij er een groot lied van. Het heeft een droefheid in zich, maar het is 
eigenlijk een hoopgevend liedje. 
Sommige kanalen zeggen, bij wijze van spreken, dat Paul's hart in de hoes zit en dat het een 
ode is aan Linda McCartney. Maar Kahne zegt dat het liedje nergens speciaal verwijst naar zijn 
overleden vrouw. 
"Je kan op vele manieren tegen het liedje aankijken," zegt hij. "Er is hier een grote hoeveelheid 
emotie. Als je het hoort, denk je aan zij pijn, wat hij en Linde hebben meegemaakt, maar niet 
echt gezegd wordt." 
Andere tracks op Driving Rain inclusief 'Loving Flame', het akoestische 'Your Way' en het 10 
minuten durende experimenteel epos 'Rinse the Raindrops'  
"Dat is ‚‚n couplet dat telkens herhaald word, maar nergens hetzelfde is," zegt Kahne. "Het lied 
gaat heen en weer tussen de verschillende gedeelte van verschillende opnamen. Het is een heet 
intens en opdringerig lied, waarin hij heel laag en heel hoog zingt en dat in alle richtingen. Het 
is een grote vocale uitvoering. Het album is echt goed. 
28/9/2001  
 
 
ALS JE WIL, EN JE MAG, EN JE KAN DAN NIET...... 
 
Dat overkwam John Lennon jaren geleden volgens Alistair Tailor, de assistent van de 
voormalige Beatles-manager in zijn boek over de Beatles. 
Wat was er aan de hand? John Lennon had een jeugd-idool n.l Brigitte Bardot en toen deze 
dame een bezoekje bracht aan Londen, vroeg John aan ‚‚n van zijn vrienden om een afspraakje 
met haar te regelen. Dat lukte omdat mevrouw Bardot uitermate ge‹nteresseerd was om John 
te ontmoeten. Waarna de afspraak werd geregeld in et Londense Mayfair Hotel. De jonge 
Lennon werd zo bloed nerveus van het idee om zijn jeugd-idool te ontmoeten, dat hij besloot 
om wat spirituali‰n en geestverruimende middelen tot zich te nemen om zichzelf moed te 
geven. Het liep echter volledig uit de hand met de drank en drugs combinatie, zodat John op 
het moment supreme niet kon voldoen aan de verwachtingen. 
Brigitte Bardot was enorm teleurgesteld door de plotselinge impotentie van John en hij werd 
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dan ook nog wekenlang door de overige Beatles daarover gepest. 
Ondanks alles hebben zij de nacht knuffelend en vrijend doorgebracht. 
Aldus een artikel in de Spits. 
28/9/2001  
 
 
HER-UITGAVE MILK AND HONEY 
 
Er komt een her-uitgave van het album Milk and Honey nadat het voor meer dan tien jaar niet 
verkrijgbaar was. Milk and Honey van John Lennon en Yoko Ono zal uitgebracht worden door 
Capitol Records op 23 oktober 2001. Het originele album bereikte in Engeland de derde plek in 
de hitparade in 1984.Het is nu geremasterd en het bevat vier nieuwe tracks, te weten:  
Every Man Has A Woman Who Loves Him - John's vocal of one of Yoko's songs from Double 
Fantasy;  
Stepping Out" - home version (John) 
I'm Moving On" - home version (Yoko)  
De laatste track van de vier is misschien het meest bijzondere. Dit werd tijdens een interview 
paar uur voor zijn dood opgenomen. In dit interview was hij heel helder en positief over de 
toekomst en had het zelfs over een tournee maken. 
Overeenkomstig zijn voorganger Double Fantasy, combineert dit album individuele selecties van 
John en Yoko, met de bijdrage van John waarvan de meeste in 1980 zijn opgenomen, 
gedurende dezelfde sessies waarin Double Fantasy werd geproduceerd.  
De verpakking volgt de stijl van de drie laatste uitgave en bevat de teksten van de songs en 
zeldzame foto's. 
De tracklijst ziet er als volgt uit: 
John Lennon & Yoko Ono 
Milk And Honey 
Origineel uitgebracht op 19 januari, 1984 op Polydor Records. 
Heruitgave datum: October 23, 2001 op Capitol Records  
1. I'm Stepping Out 
2. Sleepless Nights 
3. I Don't Wanna Face It 
4. Don't Be Scared 
5. Nobody Told Me 
6. O' Sanity 
7. Borrowed Time 
8. Your Hands 
9. (Forgive Me) My Little Flower Princess 
10. Let Me Count The Ways 
11. Grow Old With Me 
12. Every Man Has A Woman Who Loves Him* 
13. I'm Stepping Out - home version* 
14. I'm Moving On - home version* 
15. Dialogue* 
27/9/2001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOHN WAS VAN PLAN PAUL IN '74 TE ONTMOETEN 
 
Roger Friedman van Fox News bericht dat May Pang bekend gemaakt dat John van plan was 
Paul en Linda in 1974 in New Orleans te ontmoeten, maar het plan werd uitgesteld. Zij zegt, 
toen Yoko Ono John terug nam, nadat zij voorstelde om John het advies te geven om te 
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stoppen met roken. Het verhaal zegt verder dat Pang nog steeds contact houd met Cynthia 
Lennon en binnenkort voor een klas een les geeft in New York en deze les zal heten: "Living 
With Lennon". 
27/9/2001  
 
 
DRIVING RAIN --toevoeging-- 
 
Nog even en we hoeven de cd niet meer te kopen, want dan staat hij in zijn geheel op het 
internet. Hier een vervolg wat eergisteren is ingezet, een site waar je de titelsong 'Driving rain' 
kunt vinden: http://www.digitalretro.com/drivingrain.mp3 
26/9/2001  
 
 
DRIVING RAIN --toevoeging-- 
 
 
Onze medewerker BeatleYorick stuurde dit onderstaande mailtje, wat ik jullie niet wilde 
onthouden. 
Hier zijn een aantal links voor mp3's van het nieuwe Paul album dat in November zal uitkomen.  
Het nummer "The Lonely Road" is al op het internet, nl. op 
http://fly.hiwaay.net/~gjohnson/lr.mp3 . Eigenlijk is het album al op internet, alleen zijn 
beschreven songs echt bij iedereen bekend, vandaar deze url's. Het nummer Tiny Bubble is 
eigenlijk moeilijker te vinden en daarom is het hier als mp3tje. Verder is het 10 minuten 
durende "Rinse The Raindrops" te vinden op http://fly.hiwaay.net/~gjohnson/rtr.mp3. Dit is het 
laatste nummer van de CD, het is maar liefst (hou je vast) 14 MB groot! Verder is er nog "Tiny 
Bubble", een best goed nummer met als url: http://fly.hiwaay.net/~gjohnson/tb.mp3 
26/9/2001  
 
 
JOHN OP TV 
 
Programma: TOTP2. 
Wanneer: Woensdag 3 oktober 2001 
Hoe laat: 19.00 - 19.45 uur 
Waar: BBC 2 
Omschrijving: Muziekprogramma dat hedendaagse hits combineert met klassiekers uit het 'Top 
of the pops' archief, waarin onder andere John Lennon te horen en te zien is. 
25/9/2001  
 
 
 
 
FROM A LOVER TO A FRIEND 
 
Wederom een primeur in Nederland. Waarschijnlijk als ‚‚n van de eerste in Nederland hebben 
wij de single 'From a lover to a friend' van Paul McCartney op de club staan. 
Je kunt hem vinden in de rubriek bestanden onder de sub-rubriek Diversen met bestandsnaam: 
 
'fltaf'. Hij blijft 24 uur op de club staan, dus vanaf 12.00 25/09 t/m 12.00 (26/09) 
25/9/2001  
 
 
HET PAUL MCCARTNEY PERSBERICHT 
 
Vrijdag 21 september 
 
Persbericht: Paul McCartney gaat een benefiet concert geven voor de brandweermensen van 
New York. 
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Paul McCartney is bezig met het organiseren van een concert dat hij volgende maand in New 
York wil houden als steun voor de brandweermensen van deze stad. 
Paul is in New York sinds de ramp met het World Trade Center en vrijdag maakte hij via het 
radiostation WPLJ, in die zelfde stad, bekend dat hij een benefietconcert wil houden. 
Paul zegt hierover: "Ik was in New York, toen de ramp gebeurde. Ik was feitelijk in een 
vliegtuig op de startbaan, toen de piloot zei dat alle vliegvelden gesloten waren. Sinds dan ben 
ik in New York, en bij wijze van spreken, ik was blij hier te zijn om getuige te zijn van de 
heldenmoed. 
Op het moment van de ramp was ik bezig om naar huis te vliegen, waar ik bezig was een 
concert te organiseren in oktober op het Rodeplein in Rusland, alleen dat lijkt me nu niet gepast 
en ik heb het dan ook uitgesteld. 
Maar wat ik nu ga doen, is volgende maand hier in New York een concert houden voor alle 
brandweermensen. Ik heb een verband met hen, mijn vader was gedurende de Tweede 
Wereldoorlog in Liverpool ook een brandweerman. In elk geval we zijn nu bezig een plek te 
zoeken waar we volgende maand kunnen optreden." 
Paul voegt er aan toe: "Bij deze wil ik ook nog even het volgende kwijt, voor alle mensen van 
New York, 'God zegen jullie allemaal, veel geluk en heel veel dank aan de helden en heldinnen 
welke op het ogenblik bezig zijn met in deze situatie hulp te bieden." 
 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was Paul's vader, Jim McCartney, een vrijwillige 
brandweerman in Liverpool. Tussen augustus 1940 en januari 1942, moest Liverpool 68 
luchtaanvallen doorstaan, waarin meer dan 4500 inwoners gedood of gewond werden en meer 
dan 10.000 huizen werden vernietigd. 
22/9/2001  
 
 
WERELDPREMIÔRE 
 
Het Amerikaanse radiostation KLSX-FM in Los Angeles, heeft de wereldprimeur voor wat betreft 
het draaien van twee tracks van het album "Driving Rain". De twee tracks waren: "From a 
Lover to a Friend" en "Driving Rain", zij waren te horen afgelopen zondag 16-09-2001. 
21/9/2001  
 
DRIVING RAIN --toevoeging-- 
 
Hier is een herziene track lijst van het album "Driving Rain": 1) Lonely Road; 2) From A Lover 
To a Friend de eerste single van het album); 3) She's Given Up Talking; 4) Driving Rain; 5) I 
Do; 6) Tiny Bubble; 7) It Must Have Been Magic; 8) Your Way; 9) Spinning On An Axis; 10) 
About You; 11) Heather; 12) Back In The Sunshine Again; 13) Loving Flame; 14) Riding Into 
Jaipur; 15) Rinse The Raindrops. Volgens Rolling Stone.com is de uitbreng datum in Amerika 13 
november 2001 en van de eerste single "From a Lover to a Friend," op 29 oktober 2001 
20/9/2001  
 
 
HONDERDEN BEZOEKEN STRAWBERRY FIELDS IN CENTRAL PARK 
 
Honderden mensen bezochten afgelopen weekend Strawberry Fields in Central Park, New York, 
om daar een kaarsje te branden en bloemen neer te leggen ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers in Washington en New York. 
Het aandenken was gecre‰erd door Yoko Ono, weduwe van John Lennon, nadat de voormalige 
Beatle in 1980 was vermoord. 
Een bejaarde bezoeker zei dat het park een brandpunt voor vrede was geworden. Een buur van 
Yoko Ono zei het volgende: "Zij weet dat John deze grootte mate van afgrijselijke geweld 
verafschuwd." 
17/9/2001  
 
 
JUKE BOX JURY 1963 TERUGGEVONDEN 
 
Dankzij een Beatlesfan heeft de BBC een audio-tape van het optreden van de Beatles in Juke 
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Box Jury uit 1963, bericht de BBC en Ananova. 
De show was niet door de BBC opgenomen en was ook niet op een andere wijze in het archief. 
Een belangrijke plaats nemen de Beatles in met het beoordelen van nieuwe singles van Elvis 
Presley, de Swinging Blue Jeans en de Chance. De Beatles waren enthousiast over het liedje 
'Kiss Me Quick' van Elvis, maar vonden 'Hippy Hippy Shake' van de Swinging Blue Jeans wel 
aardig, wat geen verassing was omdat ze het zelf ook zongen bij de BBC en de Chance met 'I 
Could Write a Book' waarover John zegt: "Dit is een hele goeie. Een goede snelle sound, 
jongens." 
17/9/2001  
 
 
BEATLE AUTEUR VERMOEDELIJK DOOD 
 
Schrijver Geoffrey Giuliano is waarschijnlijk ‚‚n van de slachtoffers die onder het puin ligt van 
het World Trade Center in New York, volgens zijn uitgever Indigo Editions. 
17/9/2001  
 
 
 
 
OUDE Beatles-SCHILDERIJEN KUNNEN GELD WAARD ZIJN 
 
Twee schilderijen van de Beatles gemaakt in 1962 kunnen een hoge prijs opbrengen, schrijven 
Ananova en de Liverpool Echo. De kunstwerken, gemaakt door Tony Booth, brengen -als ze ooit 
geveild worden- ca. 354.000,- gulden. Booth, welke de schilderijen hij maakte van foto's die hij 
kreeg van Brian Epstein. Tony Booth vertelde aan de Liverpool Echo: "Wij waren grote vrienden 
en hij verkocht mij ‚‚n van de eerste foto's van de Beatles, met Ringo, aan mij, waarvan ik de 
eerste schilderij van maakte. Maar Epstein was een zakenman en ik moest 1/3de gedeelte van 
de prijs voor de foto betalen. Ik wist toen niet dat dit een schitterende investering was. 
Ingelijste kopie-en van de schilderijen worden verkocht voor een goed doel. Meer informatie 
kunt u hier krijgen: www.theBGfoundation.com 
16/9/2001  
 
 
PAUL OP NATIONAL POETRY DAY 
 
Tijdens de Poetry Olympics Marathon op de National Poetry Day, die gehouden word op 4 
oktober 2001 in het Queen's Theatre, op Shaftesbury Avenue, Londen, UK, opent Paul de rij 
van optredende artiesten. Dit zijn onder meer: Patience Agbabi, Michael Horovitz, Frieda 
Hughes, Fran Landesman, Adrian Mitchell, Inge Else Laird, Lemn Sissay en Tom Pickard plus 
uitstekende jazz van Ruth Vaughn, Keith Waithe en andere. Wil je dit evenement bijwonen dan 
kan dit, de kaarten kosten van ca. fl. 25,- t/m ca. fl. 106,-. Het telefoonnummer in Engeland is: 
020 7494 5044 
16/9/2001  
 
 
John op TV 
 
Het programma "The Old Grey Whistle Test at 30" blikt terug op dinsdag 18 September, BBC2, 
0020-0050 (bij ons is het dan dus al woensdag 19 september) 
Bob Harris presenteert een serie van compilaties waarmee het legendarische rock programma 
`The Old Grey Whistle Test' nog eens in het zonnetje wordt gezet. 
De serie bevat unieke optredens van Bob Marley, the New York Dolls, the Sensational Alex 
Harvey Band, War (Eric Burdon),Tim Buckley, Captain Beefheart, Little Feat, and John Lennon. 
Little_Boy_Blue - 15/9/2001  
 
 
Gaat Paul duet zingen met Lulu? 
 
Zangeres Lulu komt binnenkort met een album waarop ze duetten vertolkt met bekende 
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sterren. Lulu treedt hiermee in de voetsporen van bijvoorbeeld Tom Jones. 
Verwacht wordt dat er op het album onder andere duetten staan met sterren als Samantha 
Mumba, Barry White, Paul McCartney en Elton John. 
Het album staat gepland om op 5 november te verschijnen, gepaard aan een TV special waarin 
Lulu optreedt met haar gast sterren. 
In 1992 werkt Lulu nog samen met Take That aan de nummer ‚‚n single Relight My Fire. 
Little_Boy_Blue - 14/9/2001  
 
 
'Rain' Man! 
 
Paul McCartney's nieuwe album gaat 'Driving Rain' heten. 
De release wordt verwacht op 12 november, op 29 oktober voorafgegaan door de single 'From 
A Lover To A Friend'. 
Wellicht geeft Paul als aanloop naar de release van het album een aantal live optredens.  
'Ik ga altijd graag op tournee bij een nieuw album, en op deze verheug ik me enorm' vertelde 
Paul in een interview, en vervolgde 'Ik heb het album opgenomen in de Verenigde Staten (Los 
Angeles), en we alle 18 nummers binnen twee weken op. Nieuwe nummers opnemen maakt je 
enthousiast om ze ook live te gaan spelen.' 
Nu is er dus kennelijk sprake van 18 nummers!! 
Little_Boy_Blue -| 13/9/2001  
 
 
Tentoonstelling van John's tekeningen 
 
Een selectie van niet eerder getoonde tekeningen van John Lennon, laten zijn talent zien als 
beeldend kunstenaar. 
13 schetsen van de hand van de vroegere Beatle zijn uitgeleend door Yoko Ono aan een 
Londense tentoonstelling. 
Zij vormen onderdeel van een expositie van in totaal 150 platen die Lennon maakte tussen 
1968 en 1980 en zijn liefde uitdrukte voor Yoko en zoon Sean. 
Hoogte punten uit het leven van John komen aan de orde, inclusief de befaamde "bed in" (John 
en Yoko haalden destijds de voorpagina's door in 1969 een week onder de lakens te duiken bij 
wijze van actie voor vrede in de wereld. 
 
Het belangrijkste werk op de expositie is een schets met de titel "Meervoudig Zelf Portret", een 
tekening die bestaat uit negen dunne lijnen. 
 
Een nadere tekening getiteld "I'm One Of Your Biggest Fans / Ik ben een van je grootste fans" 
toont Lennon pratend met een vrouwelijke bewonderaar op straat. Dit is een jaar voor de 
moord op Lennon getekend. 
 
Organisator Jonathan Poole meldt: "Dit is een belangrijke tentoonstelling van John's werk en de 
grootste in zijn soort in dit land van de afgelopen 10 jaar". 
 
Tevens is een aantal kleurige tekeningen te zien, die John voor, de toen nog kleine, Sean 
maakte. Zij zijn op hun beurt inspiratiebron voor een lijn van kinderkleding en babyproducten 
die volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk in de winkels komt. 
 
De tentoonstelling werd afgelopen vrijdag geopend en is nog tot zondag te zien. 
Adres: Harbour Yard, Chelsea Harbour, west London. Entree is vrij. 
Little_Boy_Blue - 11/9/2001  
 
 
Tracklist Driving Rain definitief bekend! 
 
Al eerder gingen er geruchten de ronde over de tracklist van Paul's nieuwe plaat Driving Rain, 
maar nu is de tracklist toch echt definitief. Aan de hand van een 'spy report' meldden wij u al 
eerder wat er op de plaat zou gaan komen en hoe de nummer waren, nu blijkt dat er 'slechts 
12 nummers op komen te staan. Althans dat meld de RECORD COLLECTOR van september. 
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Mogelijk hebben ze dit gewoon van de Abbeyrd pagina gehaald en hebben ze er 12 nummers 
van gemaakt, terwijl er op de site over 15 wordt gesproken. �‚n songtitel die wel wordt 
genoemd op de Abbeyrd pagina, maar die niet op de tracklist van Record Collector staat is 
Without You (voor Linda). De volgende songs zouden er wel definitief opstaan: Lonely Road 
Driving Rain 
Loving Flame 
From A Lover To A Friend  
Riding Into Jaipur  
Heather (instrumentaal) 
Rinse The Raindrops 
About You (misschien is "without you" wel dit nummer!) 
Tiny Bubble 
Back In The Sunshine Again 
Spinning On An Axis 
'10 Minute Jam'  
 
Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Blijf vooral de pagina zo 
nu en dan in de gaten houden! 
BeatleYorick - 10/9/2001  
 
 
PAUL OP TV 
 
7 september 2001 19:00 BBC2 
Een herhaling van de aflevering van de Amerikaanse tekenfilmserie The Simpsons, met een 
gastoptreden van Paul en Linda McCartney!! 
7/9/2001  
 
 
DVD EN CD NIEUWS -toevoeging- 
 
Volgens de Capitol website word het album 'Milk & Honey' op 23 oktober 2001 uitgebracht. 
De dvd 'Wingspan' daarvan is de datum dat hij in de winkel zou liggen veranderd in "herfst 
2001" 
7/9/2001  
 
 
DE TWEE MAAGDEN 
 
Een afbeelding van het John en Yoko 'Two Virgins' album zal gebruikt worden voor een 
advertentie van een wodka merk in het blad 'Rolling Stone'. De advertentie is ‚‚n van vele die 
gebruikt is door deze firma en gebaseerd is op lp-hoezen uit de jaren 60. 
De krant USA Today citeerde Katherine Paine, een pr-adviseur: "John Lennon zal zich in zijn 
graf omdraaien" en zij vervolgde verder: "Maar het zal veel wodka verkopen."  
Een foto van de advertentie kunt u vinden in het foto album onder 'Today'. De foto is een 
gekuiste versie. 
6/9/2001  
 
HEET VAN DE NAALD (nou ja, heet?!) 
 
Op 26 oktober 2001 komen er 2 verschillende cd-singles van Paul McCartney uit, met de titel 
'From a lover to a friend'. Wat de verschillen zijn dat houd u nog van ons tegoed, zodra wij dit 
hebben uitgevogeld krijgt u dit ook te horen. 
6/9/2001  
 
 
CD NIEUWS 
 
"Bij navraag blijkt dit waarschijnlijk te gaan om een uitgeklede versie." Dit was een zin uit het 
vorige bericht over onder andere de cd "ATMP". Wel nu dat waarschijnlijk kunnen we 
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schrappen, het is inderdaad een uitgeklede versie. Volgens een woordvoerder van de platen 
mij. omdat het dan makkelijker in de schappen van de cd-boer past. 
5/9/2001  
 
 
DVD EN CD NIEUWS 
 
De datum dat de 'Wingspan' dvd in de winkel ligt is vast gesteld op 20 november 2001. 
Er komt een dvd uit van de Britse serie "The Old Grey Whistle Test" schrijft Ananova, op deze 
schijf staat onder andere John Lennon. De dvd ligt in Engeland 17 september in de winkel. 
Van Ringo Starr is er een dvd in de maak van zijn laatste 'All Starr' tour en deze zou ook medio 
november 2001 bij de dvd-boer liggen. 
En dan missen we George nog! Maar nee, ook die komt met en paar cd's uit. Als eerste op 23 
oktober 2001 met 'All Things Must Pass'. Bij navraag blijkt dit waarschijnlijk te gaan om een 
uitgeklede versie. Op 6 november 2001 komt hij met 'Bangla Desh' in de winkel te liggen. 
Alleen er word met geen woord gesproken of dit audio en/of video is, of dat er nog wat extra's 
bij zit. In de geruchtenmachine gaat het rond dat er nog niet eerder uitgebracht materiaal op 
zal komen te staan. 
2/9/2001  
 
 
DVD NIEUWS 
 
De dvd van Paul McCartney met de titel: 'Paul McCartney and Friends: The PETA Concert', is 
voor onbepaalde tijd uitgesteld. 
31/8/2001  
 
 
BEAR FAMILIE BRENGT DEFINITIEVE HAMBURG TAPES UIT 
 
Persbericht:  
25 augustus 2001 
 
40 jaar terug - 23 oktober 1961, werd de eerste Beatles single uitgebracht. 
 
En nu komt er iets speciaals! Een echte sensatie in de geschiedenis van Beatles her-uitgaven. 
Het komt precies 40 jaar naar dat het Liverpoolse kwartet - nog steeds zonder Ringo Starr en 
op de aankondigingborden met de naam The Beat Brothers - gaven zij hun eerste plaat uit met 
Tony Sheridan. 
 
Sheridan, een zanger-gitarist uit Norwich, Engeland, was de eerste onder gelijken (Paul 
McCartney, John Lennon, George Harrison en drummer Pete Best). Hij en de groep waren 
opgewassen tegen de ontberingen van het optreden van acht uur per avond in kroegen van 
Hamburg. Zoals Juhn later zou zeggen: "Ik groeide op in Hamburg, niet in Liverpool." 
 
De legendarische producer Bert Kaempfert nam de, nu beroemde liedjes, op en ze werden op 
het Polydor label uitgebracht. Het waren de eerste commerci‰le opnamen door de Beatles, en 
voor vier decennia is er naar de originelen vinyl uitgave gezocht. Sinds het begin van het cd 
tijdperk, de Polydor opnamen, zijn op verschillende. meestal als een saaie 8 liedjes plaat met 
een gekleurd papiertje erbij dat een boekje moest voorstellen. Niemand leek zich druk te 
maken over de verschillende versies van de liedjes en de wereld van verschil in mixen en 
afwijkingen die er bestaan en die liggen te beschimmelen in verschillende archieven rond de 
wereld. 
 
In navolging van een idee van de Hamburgse journalist en schrijver Bernd Matheja (1000 
nadelstiche) en in samenwerking met de Zweedse Beatles deskundigen Hans Olof Gottfridsson 
('The Beatles - From Cavern To Star-Club') is de Bear familie trots met het presenteren van alle 
beschikbare opnamen van Tony Sheridan & The Beatles / Beat Brothers. Een ongelofelijk aantal 
van 38 (!!!) versies van de zo genoemde 'Polydor Years', alle, met liefde gerestaureerd van 
banden die - in sommige gevallen - gedacht werd dat ze niet bestonden of verloren waren 
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gegaan. Eindelijk, de verzamelaars krijgen nu stereo en mono, gedeeltelijk overdubbed versies, 
opnamen met andere teksten en veel meer! 
Maar dat is niet alles! Een prachtig boek vergezeld deze mijlpaal. Waarin te zien is: zeldzame 
documenten, singlehoesjes en zeldzame foto's die het verhaal achter de liedjes en die van vier 
jongens aan het begin van hun carriŠre, vertellen. Het is ‚‚n van de hoekstenen van de moderne 
muziek. 
 
Wezenlijk het meest opwindend gebeuren in Beatles archeologie in een lange, lange tijd! 
 
'Tony Sheridan with the Beatles: Beatles Bop - Hamburg Days' is verkrijgbaar als een dubbel 
cd/lp box met het prachtige Bear familie boek (BCD 16447 BK) voor de prijs van 120,- DM of 
als normale dubbel cd (BCD 16583 BH) en daar is de prijs 60,- DM van.  
Tony Sheridan with the Beatles 
Beatles Bop - Hamburg Days 
BCD 16447 BK 
ISBN NUMMER: 3-89795-805-8 
EAN-Code: 4000127164476  
Tony Sheridan with the Beatles 
Beatles Bop - Hamburg Days 
BCD 16583 BH 
ISBN NUMMER: 3-89795-806-6 
EAN-Code: 4000127165831  
Beatles Bop - Hamburg Days, 1 (Mono): 
My Bonnie (Duits intro) - My Bonnie (Engels intro) - My Bonnie (zonder intro) - The Saints - Cry 
For A Shadow - Why (Can't You Love Me Again) - Nobody's Child - Ain't She Sweet - If You Love 
Me, Baby / Take Out Some Insurance On Me - Sweet Georgia Brown - Sweet Georgia Brown 
(nieuwe teksten) - Sweet Georgia Brown (US versie) - If You Love Me, Baby / Take Out Some 
Insurance On Me (US versie) - Ain't She Sweet (US versie) - Nobody's Child (US versie) - My 
Bonnie (medley versie) - The Saints (medley versie) - Cry For A Shadow (medley versie 1) - 
Cry For A Shadow (medley versie 2) - Swanee River (met intro) - Swanee River (zonder intro)  
Beatles Bop - Hamburg Days, 2 (stereo): 
My Bonnie (Duits intro) - My Bonnie (Engels intro) - My Bonnie (zonder intro) - The Saints - Cry 
For A Shadow - Why (Can't You Love Me Again) - Nobody's Child - Ain't She Sweet - If You Love 
Me, Baby / Take Out Some Insurance On Me - Sweet Georgia Brown - Sweet Georgia Brown 
(nieuwe teksten) - My Bonnie (medley versie) - The Saints (medley versie) - Cry For A Shadow 
(medley versie 1) - Cry For A Shadow (medley versie 2) - Swanee River (met intro) - Swanee 
River (zonder intro) 
Voor een afbeelding van de cd-cover da naar het fotoalbum, CD-covers The Beatles. 
31/8/2001  
 
 
GEORGE ONTSLAGEN VAN RECHTSVERVOLGING 
 
Een rechter uit St. Louis, USA, heeft George Harrison ontslagen van rechtsvervolging, door zijn 
voormalige compagnon en zaakbeheerder, die George bankroet verklaarde nadat hij niet 
verschenen was voor een rechtszaak. 
De Amerikaanse faillissement rechter Barry Schermer weigerde de verklaring van Harrison's 
advocaten te accepteren, dat George te ziek was om te verschijnen, zeggende dat Harrison's 
'veronachtzaming' van een bevel om te verschijnen 'duidelijk opzettelijk' was. 
George probeerde US$ 11 miljoen te beschermen van een vonnis dat hij won in een rechtszaak 
tegen Denis O'Brien in Californi‰, USA, in 1996. In deze rechtszaak waarin O'Brien wanbeheer 
werd verweten. Om toch te proberen Harrison toch te laten verschijnen, betoogde O'Brien's 
advocaten dat George gezond genoeg was om in mei van Toscane, Itali‰ naar Providence, R.I. 
te reizen, om aanwezig te zijn bij de diploma uitreiking van zijn zoon aan de Brown Universiteit, 
dat een dag voor dat hij bij de rechtbank moest verschijnen werd gehouden. 
29/8/2001  
 
 
RINGO VERSCHIJNT IN TV-MARATHON 
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Ringo verschijnt (red. treedt op?) tijdens een ca. 21 uur durende tv-marathon. Deze uitzending 
word gehouden door de Muscular Dystrophy Association welke ‚‚n maal per jaar in de Jerry 
Lewis Labor Day Telethon geld probeert in te zamelen voor mensen die lijden aan spier 
dystrofie. Ringo is ‚‚n van de vele beroemde personen die daar in verschijnen. 
De uitzending begint op zondag 2 september 2001 om 21.00 uur, Amerikaanse oostzijde tijd. 
29/8/2001  
 
 
JOHN SCHREEF NIET WAT HIJ DACHT 
 
John Lennon schreef niet altijd precies wat hij dacht, volgens een brief die de voormalige Beatle 
schreef aan een oud schoolvriend. 
De twee pagina's tellende brief was geadresseerd aan Stephen Bayley. Deze brief komt nu bij 
Sotheby's rock memorabilia-veiling, aanstaande donderdag 30/08/2001, onder de hamer. 
De brief is gedateerd op 1 september 1967, de brief is geschreven op de dag dat The Beatles 'I 
Am The Walrus' opnamen. 
Er staat onder andere in te lezen: "Alles wat ik schrijf.....word lacherig opgevat. Ik doe dat in 
eerste instantie voor mezelf.....maar dat hoeft niet altijd noodzakelijker wijs te corresponderen 
met de gedachtes die ik erover heb. 
John citeert de Beatle-song 'Being For The Benefit Of Mr Kite' hij schrijft hierover aan Bayley: 
"Dit is bijna woord voor woord overgenomen van een oude theater-poster" 
Ook wordt er een suŠde jack van John geveild. 
28/8/2001  
 
 
JOHN LENNON PIANO IN MUSEUM 
 
De Steinway Model Z piano, welke via een veiling in het bezit is gekomen van George Michael, 
is terug in het Liverpool museum. George Michael kocht de piano vorig jaar voor een bedrag 
van ca. 5 miljoen gulden. 
De piano werd in 1970 in Hamburg, Duitsland gebouwd en is te zien in de 'Imagine' clip. 
24/8/2001  
 
 
 
TWEE 'TRIBUTE TO....' ALBUMS KOMEN UIT 
 
In oktober komen twee tribute to albums uit. De eerste is getiteld: 'Listen To What The Man 
Said' en de liedjes worden door bekende artiesten gezongen. Het album komt 9 oktober uit en 
de tracklist ziet er als volgt uit: 
Owsley - 'Band on the Run'  
SR-71 - 'My Brave Face'  
Barenaked Ladies' Steven Page en Kevin Hearn met de Lilac Time's Stephen Duffy - 'Junk'  
Semisonic - 'Jet'  
The Merrymakers - 'No More Lonely Nights'  
Robyn Hitchcock - 'Let Me Roll It'  
Finn Brothers - 'Too Many People'  
The Minus 5 - 'Dear Friend'  
Matthew Sweet - 'Every Night'  
Sloan - 'Waterfalls'  
 
World Party - 'Man We Was Lonely'  
The John Faye Power Trip - 'Coming Up'  
Virgos - 'Maybe I'm Amazed'  
Judybats - 'Love in Song'  
Linus of Hollywood - 'Warm and Beautiful'  
They Might Be Giants - 'Ram On' 
 
Het album wat daarop volgt, komt op 23 oktober uit en heeft de titel 'Coming up' en de liedjes 
daarop worden gezongen door onafhankelijke artiesten. De tracklist van deze cd ziet er als 

pagina 31 van 95

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2001.htm



volgt uit: 
 
Starbelly - 'Let 'Em In'  
The Jellybricks - 'Take It Away'  
Mark Bacino - 'Every Night'  
Cliff Hillis - 'This One'  
Star Collector - 'My Brave Face'  
The Andersons - 'Temporary Secretary'  
Kyf Brewer - 'Mull of Kintyre'  
The Masticators - 'With a Little Luck'  
Phil Keaggy - 'Somedays'  
Michael Carpenter - 'Getting Closer'  
Gadget White Band - 'Maybe I'm Amazed'  
The Shazam - 'Helen Wheels'  
Ray Paul with Emitt Rhodes - 'Oh Woman, Oh Why'  
Cherry Twister - 'Another Day'  
Cockeyed Ghost - 'Back on My Feet'  
 
Een gedeelte van de verkoop opbrengst komt ten goede van het 'Susan G Komen Breast Cancer 
Foundation'. 
Of deze cd's ook in Nederland worden uitgebracht is niet bekend gemaakt. 
Een afbeelding van de covers kun je vinden in het fotoalbum. 
24/8/2001  
 
 
WAT ZEI GEORGE MARTIN NU ECHT? 
 
Een fragment uit het nu beruchte George Martin interview, dat een paar weken terug tot 
wereldwijde commotie lijden. Is nu te horen in een interview met Martin Lewis op  
NPR's media site 
Het fragment bevestigt wat Lewis al eerder schreef, dat de Mail on Sunday een bedrieglijk 
bericht over George Harrison de wereld instuurde. 
15/8/2001  
 
 
PETA GALA 
 
De New York Post bericht dat Benihana, beroemd voor het opdienen van vlees, het PETA gala 
zal sponsoren. Het gala waar Paul de jaarlijkse Linda McCartney Memorial Award aan Chrissie 
Hynde zal uitreiken. De PETA staat erop te vermelde dat er niets huichelachtig aan het 
sponserschap zit, omdat de oprichter, Rocky Aoki, van Benihana sympathiek staat tegenover 
vegetarische zaken. 
15/8/2001  
 
 
NIEUWE AHDN DVD 
 
Martin Lewis is ingehuurd voor de productie van de 'AHDN' dvd, welke word uitgebracht door 
Miramax en Buena Vista Films, maar een uitbreng datum is niet bekend gemaakt. Martin zei dat 
ze van plan zijn de dvd uit te brengen met een 5.1 surround versie, een digitale restauratie van 
het originele mono geluid, en commentaar van de cast en crew, als ook de originele trailers en 
promo clips. 
15/8/2001  
 
 
PAUL'S NIEUWE -toevoeging- 
 
Een wel ingelichte bron zegt dat "McCartney's "Driving Rain" nog steeds op de kalender staat 
voor medio november 2001, de "Wingspan" dvd word niet eerder verwacht dan volgend jaar 
(2002), vergezeld door het "Wingspan" boek. Wat betreft de Wings box, waar een paar 
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maanden geleden over gesproken werd in het Billboard interview, is van de agenda afgevoerd, 
zegt de bron. 
15/8/2001  
 
 
DEFINITIEVE HAMBURG TAPES -toevoeging- 
 
Volgens Sven Joachim Solterbeck, die het weer van de Bear familie heeft. Word het album eind 
september 2001 uitgebracht. Ze gaven verder geen details wat het album zal bevatten. 
(Noot red. We hebben nu twee data. We wachten af welke het wordt.) 
12/8/2001  
 
 
HET DING IS WEG 
 
 
In een interview, van de afgelopen week, dat William Hageman van de Chicago Tribune hield 
met Klaus Voormann, zei hij dit over een recente ontmoeting met George. "Ik kwam bij hem op 
bezoek en het was een leuke middag. Hij had de behandeling ondergaan en alles zag er goed 
uit. Het gevaarlijke ding was weg. En dat is het laatste dat ik weet." 
12/8/2001  
 
 
RINGO OVER GEORGE 
 
In een interview met Ringo dat verscheen in de Cox krant in Amerika, werd er aan Ringo 
gevraagd hoe het ging met George en Ringo antwoordde: "Ik ben bezorgd. Ik zag hem twee 
weken geleden....en de fut is er wel. Dat is alles wat je er over zeggen kan. Ik houd van die 
kerel. Heel veel geluk met zijn herstel." 
10/8/2001  
 
 
WAT LIEF (OF EEN BEETJE OVERDREVEN) 
 
PeopleNews schrijft dat Paul een huis voor Heather heeft gekocht als, vroeg, trouwcadeau. Het 
staat in Hove, Sussex, UK, het is een vierkamer huis en komt uit de periode begin 1900. Het 
huis kost œœ1 miljoen (ca. 3,5 miljoen gulden) en het kijkt uit over water. 
9/8/2001  
 
 
GEORGE VERHUISD 
 
De Duitse krant 'Blick' en Reuters berichtte dat George en Olivia zijn verhuisd naar Zwitserland. 
Ze wonen nu in een villa in de buurt van Ticino. Het huis heeft 14 slaapkamer, zes badkamers 
en een zwembad. Het huis behoorde eens toe aan Hermann Hesse, de schrijver van 
'Siddhartha' een boek over een man die op zoek is naar de betekenis van het leven en dat vind 
in de ritme van de natuur. In een eerder artikel in Blick van 9 juli, 2001, schrijft de krant dat 
George handtekeningen heeft uitgedeeld aan het verplegend personeel van het ziekenhuis waar 
hij werd behandeld. 
9/8/2001  
 
 
BOZE BRIEF AAN PAUL 
 
Een brief vol met krachttermen, in kladversie, die John Lennon aan Paul McCartney schreef, na 
het uit elkaar vallen van de Beatles, word geveild. Deze brief komt bij het Britse veilinghuis 
Christie's op 4 oktober, 2001 onder de hamer. Het met de hand geschreven kladje bevat zes 
bladzijden en men denkt dat het maximaal 80.000 Eng. pond (ca. 284.000 gulden) gaat 
opbrengen. De brief geeft de bitterheid tussen Joh Lennon en het gezin McCartney weer, na het 
uit elkaar gaan van de Beatles. En de behandeling van Yoko One door de ander drie Beatles en 
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John's woede daarover. 
9/8/2001  
 
 
 
DE VERLOVINGSFOTO'S 
 
Er zijn verlovingsfoto's van Paul en Heather gepubliceerd en ook wij hebben ze je kan ze vinden 
in het foto album onder Today. Veel plezier er mee en wat mij opviel is dat je nu wel kan zien 
dat Paul een dagje ouder word. Verder gaat onze dank uit naar Associated Press voor het 
beschikbaar stellen van de foto's. 
8/8/2001  
 
KAARTJE STUREN? 
 
Is ‚‚n van u van plan om George een kaartje te sturen, dat kan op 2 manieren: 
Per post: George Harrison 
c/o Apple,  
27 Ovington Square, 
London, SW3 1LJ, 
England 
Of via een onoffici‰le weg bij Yahoo. Die hebben een e-mail adres aan gemaakt en bij genoeg 
e-mailtjes zullen zij dit doorfaxen naar Apple is ons vertelt. Zend je e-mailtjes naar: 
wishgeorgewell@yahoo.co.uk 
4/8/2001  
 
 
 
 
GEORGE OOK OP GARY WRIGHT SONG 
 
George zal ook een belangrijke plaats innemen op de song "Goodbye, October, van Gary 
Wright. Welke niet eerder dan oktober 2003 word uitgebracht. 
1/8/2001  
 
 
PAUL'S NIEUWE -toevoeging- 
 
De Daily Star schrijft dat op het nieuwe album van Paul 6 nummers staan die opgedragen zijn 
aan Linda en Heather. Te weten, "Lonely Road," "From a Lover to a Friend" en "Without You" 
zijn voor Linda, terwijl "Loving Flame," "Riding Into Jaipur" en natuurlijk "Heather" zijn voor 
Heather Mills. 
1/8/2001  
 
 
SHEA STADIUM BANDRECORDERTAPE WORD GEVEILD 
 
Een originele bandrecordertape van Shea Stadium concert word binnenkort on line geveild. De 
band is klaarblijkelijk op 15 augustus 1965 opgenomen en bevat nog niet eerder gehoorde 
interviews met John, Paul, George en Ringo terwijl zij op weg waren naar het concert in een 
helikopter en een bestelwagen. 
Er word gezegd dat de band maar drie keer in 35 jaar is afgespeeld en laat ook nog een nog 
niet eerde uitgebrachte versie van Eleanor Rigby horen, schrijft Dotmusic. 
Het concert werd gepresenteerd door tv-gastheer Ed Sullivan. Momenteel is de tape de 
aandacht trekker bij Bids On line. Dotmusic claimt dat het de enige originele tape is de op de 
open markt verkocht wordt. 
 
1/8/2001  
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NIEUWE 'AHDN' DVD KOMT ERAAN 
 
Fans hebben zich afgevraagd waarom de indertijd aangekondigde nieuwe uitgave van de AHDN 
dvd nog niet uitgebracht is en waarom er nog geen offici‰le uitgave datum bekend is. Wij 
ontdekte de reden voor deze vertraging, dit komt omdat de producenten klaarblijkelijk verdiept 
waren in het maken van de definitieve uitgave. Zij moesten een keuze maken uit geluidsmixen, 
en grote hoeveelheid van bijkomstige geluid- en visuele hulpmiddelen. Ze zijn vastbesloten, de 
kort verkrijgbare MPI versie, te overtreffen, zowel in technisch- als inhoudelijk opzicht. 
Er is nog geen uitgave datum of andere bijzonderheden bekend, maar we houden u op de 
hoogte. 
29/7/2001  
 
 
PAUL'S NIEUWE -toevoeging- 
 
Hier is de track list van Pal's nieuwe album met een beschrijving van de liedjes. Degene die ons 
hierover berichtte heeft driekwart van het album gehoord en hij vindt het album beter dan 
'Flaming Pie' met ongelofelijke vocale en schaarse arrangementen op veel van de liedjes, en 
waardeert het geheel als uitstekend en degelijk. 
Het album heeft 15 tracks en komt in november 2001 uit en hieronder volgen de liedjes met 
hun beschrijving:"Lonely Road"  
"Driving Rain" -- Lijkt niet op de 'live' versie die hij onlangs speelde tijdens een benefit 
optreden in L.A. (USA) (welk teleurstelde); lijkt op een 'Ram' track. 
"Loving Flame" -- Een stukje wat hij speelde tijdens het optreden bij 'Parkinson' december 
2000. Het zal gebruikt worden als thema voor de nieuwe film "Vanilla Sky" welke rond 
november 2001 in de roulering komt. 
"From a Lover to a Friend"  
"Riding Into Japhur"-- (of iets dergelijks, genoemd naar een Indische stad, waarschijnlijk 
Jaipoer) deze staat omschreven als een "Indische instrumentale", zoiets als " Within You 
Without You". 
"Heather" -- een ander instrumentaal liedje. 
"Rinse the Raindrops" 
"About You" 
"Tiny Bubble" of "Tiny Bubbles" 
"Back in the Sunshine Again" 
"Spinning on an Axis" 
En het album sluit af met een 10 minuten durende jam-sessie. 
29/7/2001  
 
 
PAUL EN HEATHER VERLOOFD 
 
Paul en Heather hebben hun verloving bekend gemaakt en ze zijn van plan om volgend jaar te 
gaan trouwen. Paul heeft Heather afgelopen maandag (23-07-2001) gevraagd, tijdens een 
tocht door het Britse Lake District, schrijft BBC News. Tijdens hun trip door India, eerder dit 
jaar, heeft hij een verlovingsring gekocht. Een verklaring uitgebracht door Paul's kantoor en 
aangehaald door het AP zegt: "Paul en Heather willen hun vrienden en relaties bedanken voor 
de steun die zij de afgelopen twee jaar van hen hebben gehad. 
27/7/2001  
 
 
KORT EN KRACHTIG 
 
Sir Paul McCartney heeft bekend gemaakt dat hij zich heeft verlooft met Heather Mills. 
Hij zei: "Dat hij ergens in het volgend jaar", wil trouwen. 
26/7/2001  
 
 
GEORGE EN ZIJN GEZONDHEID 
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Even iets van de redactie. 
We zijn ons allemaal rot geschrokken van de berichten over George, hoewel we het in ons 
achterhoofd er wel steeds rekening mee hielden. We weten nu dat hij letterlijk 'doodziek' is en 
dat hij de pensioen gerechtigde leeftijd waarschijnlijk niet zal halen. We weten ook dat hij zich 
naar omstandigheden kip lekker voelt en dat hij niet van plan is heel snel dood te gaan. 
Dit is dan ook de reden dat we niet meer elk bericht over George 'sterfbed' opnemen. Wel doen 
we natuurlijk bericht als er iets voordoet met de gezondheid van George dat zich laat aanzien 
als ernstig. Met andere woorden we blijven George op de voet volgen. 
25/7/2001  
 
 
DE 'FABS' OVERWEGEN "2" 
 
Dinsdag 23-07-2001 vertelde Ringo aan "Access Hollywood" dat de over gebleven Beatles in de 
planning hebben om sommige nieuwe uitgaven en misschien wel het album "2", net zo als het 
in mens populaire album "1". "Er staan verschillende projecten op stapel. Niets zal er naar 
buiten gebracht worden dan het volgend jaar en we ontmoeten elkaar weer pas in oktober 
2001, en dan beslissen we wat het gaat worden. Ik bedoel, iedereen wil ook de nummers 
twee's." zei Starr. 
25/7/2001  
 
 
HARRISON VERVLOEKT DE STERVENDS BERICHTEN 
 
Voormalige Beatle "Voelt zich goed" 
Harrison, 58, reageerde hiermee op de berichten die in de krant London's Mail On Sunday 
waren verschenen en waarin de Beatles producent George Martin werd aangehaald zegende: 
"Hij weet dat hij gauw komt te overlijden" maar hij heeft er vrede mee en heeft het 
geaccepteerd. 
Maar Adam Sharp van George Martin Music vertelde aan ABCNEWS dat de producent helemaal 
geen commentaar heeft gegeven aan een Londense krant. 
24/7/2001  
 
 
 
EX-BEATLE SPREEKT BERICHTEN TEGEN 
 
Ananova schrijft dat de voormalige Beatle George Harrison de berichten tegenspreekt over zijn 
nabije dood. De 58 jarige zei: "Dat hij zich actief en heel erg goed voelt." 
Hij en zijn vrouw Olivia zeiden dat ze: "Walgen en teleur gesteld zijn" door de suggesties dat hij 
stervende zou zijn. 
De heer Harrison was behandeld voor een hersens-tumor afgelopen maand in een Zwitsers 
kliniek, welke volgde op een long operatie eerder dit jaar. 
De verklaring zegt: "De berichten waren niet nagetrokken, onwaar, gevoelloos en onnodig, in 
het bijzonder dat de Heer Harrison actief is en zich heel goed voelt, in weerwil van de 
gezondheid-kansen die hij het afgelopen jaar had.  
(Noot red. Ik denk dat je dit bericht moet lezen als 'hoop doet leven') 
23/7/2001  
 
 
 
 
 
 
GEORGE IS VAN PLAN TE STERVEN IN EEN INDIASE PLAATS 
 
DOOR KANKER GETROFFEN BEATLE BEREID ZICH VOOR OP DE ONTMOETING MET ZIJN 'SWEET 
LORD'. in een rolstoel gezeten, zijn hoekig lichaam door kanker verwoest, George Harrison is 
dichtbij de dood, maar niet bang. 
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George is van plan te sterven in een heilige Indiase plaats waar Hare Krishnas zegt dat hij naar 
de hemel gaat. 
De voormalige Beatle heeft zijn vrienden verteld dat hij niet lang meer te leven heeft nadat is 
geconstateerd is dat hij een hersens-tumor heeft. Het is de derde keer dat hij getroffen word 
door kanker. 
Maar hij is er in zijn laatste dagen kalm onder, mede door zijn onwrikbaar geloof in Hare 
Krishna. George heeft dit leven aangenomen van een Krishna gewijd man om te proberen zich 
te verzekeren dat hij naar de hemel gaat. 
Harrison's levensbeschrijver, Geoffrey Guiliano, zegt: "Negen maanden terug, besloot hij niet 
meer te drinken en te roken. Hij wilde zo heel dichtbij als mogelijk is tot zijn toegewijden 
levensstijl. Hij eet ook geen vlees, eieren en vis meer. 
Hij heeft plannen gemaakt om af te reizen naar India, om daar in een heilige plaats te sterven 
en - volgens de Krishna leer- regelrecht naar de hemel gaat. 
23/7/2001  
 
 
GEORGE IS VAN PLAN TE STERVEN IN EEN INDIASE PLAATS 
 
DOOR KANKER GETROFFEN BEATLE BEREID ZICH VOOR OP DE ONTMOETING MET ZIJN 'SWEET 
LORD'. in een rolstoel gezeten, zijn hoekig lichaam door kanker verwoest, George Harrison is 
dichtbij de dood, maar niet bang. 
 
George is van plan te sterven in een heilige iNDIASE plaats waar Hare Krishnas zegt dat hij 
naar de hemel gaat. 
De voormalige Beatle heeft zijn vrienden verteld dat hij niet lang meer te leven heeft nadat is 
geconstateerd is dat hij een hersens-tumor heeft. Het is de derde keer dat hij getroffen word 
door kanker. 
Maar hij is er in zijn laatste dagen kalm onder, mede door zijn onwrikbaar geloof in Hare 
Krishna. George heeft dit leven aangenomen van een Krishna gewijd man om te proberen zich 
te verzekeren dat hij naar de hemel gaat. 
Harrison's levensbeschrijver, Geoffrey Guiliano, zegt: "Negen maanden terug, besloot hij niet 
meer te drinken en te roken. Hij wilde zo heel dichtbij als mogelijk is tot zijn toegewijden 
levensstijl. Hij eet ook geen vlees, eieren en vis meer. 
Hij heeft plannen gemaakt om af te reizen naar India, om daar in een heilige plaats te sterven 
en - volgens de Krishna leer- regelrecht naar de hemel gaat. 
23/7/2001  
 
 
GEORGE LIGT OP STERVEN -toevoeging- 
 
In de rubriek 'Links' onder de kop 'George ligt op sterven' staan een aantal links naar kranten 
artikelen in buitenlandse bladen. 
22/7/2001  
 
GEORGE LIGT OP STERVEN - toevoeging- 
 
In een interview met de UK Mail, vertelde Sir George Martin aan de krant, dat George de strijd 
tegen de kanker verloren heeft. Hij zei: "Hij neemt het gemakkelijk op en hoopt nog steeds dat 
het ding vanzelf weggaat. Hij is in een ontembare geestkracht maar hij weet dat hij stervende 
is en heeft dat geaccepteerd." Hij zegt; Hoewel George een positieve mentaliteit en instelling 
heeft. George is erg filosofisch. Hij is zich ervan bewust dat hij dood gaat.... Hij is vaak bijna 
dood geweest en heeft het elke keer weer gered. Maar hij weet dat hij binnenkort komt te 
overlijden. 
22/7/2001  
 
 
George ligt op sterven 
 
Ik hoorde,22/07/2001 22.00 uur, net het droevige nieuws dat George Harrison op sterven ligt. 
Ik was daar al bang voor, aangaande het laatste nieuws. Hij heeft gezegd dat hij er klaar voor 
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is. Meer nieuws in de komende uren op de club. 
22/7/2001  
 
 
HANDTEKENING SESSIE VAN RINGO 
 
Woensdag 1 augustus 2001 houdt Ringo Starr een handtekening sessie in New York, USA. Deze 
sessie wordt in het FYE gebouw aan de Avenue of the Americas op nummer 1290. Russ Lease 
vertelde dat er 500 armbandjes worden uit gedeeld, maar hij betwijfeld of Ringo wel zoveel cd's 
van een handtekening kan voorzien. En daar komt dan nog bij dat hij enkel de All Starr 
Anthology cd van een handtekening zal voorzien. 
21/7/2001  
 
 
PAUL BEZOEKT ZIJN MIDDELBARE SCHOOL 
 
Sir Paul McCartney heeft bij gedragen aan het werk van de mensen rechten organisatie 
Amnesty International tijdens zijn bezoek aan zijn middelbare school. 
Paul was daar ter promotie van het boek 'Als een steen op het water - Het verhaal van Amnesty 
International', dat is geschreven door zijn schoolvriend Jonathan Power. 
De ex-Beatle, die klasse-oudste was op de Liverpool Institute High School for Boys, was 
bevriend geraakt met de nieuwe klasgenoot Power, door voor hem een ijslolly te kopen en hem 
te vragen mee te doen met het roken van verboden sigaretten. 
Nadat de school gesloten was, heeft Paul bij gedragen om het prachtige gebouw te veranderen 
in de Liverpool Institute of Performing Arts, dat in 1996 geopend werd. 
Sprekend tegen een kleine gemeenschap, bestaande uit de familie van Power en collega's van 
Amnesty, Sir Paul bedankte de organisatie voor het voeren van 40 jaar campagne. 
Hij zei: "Ik wil Amnesty bedanken omdat ze er is voor ons allemaal." 
"Er is in de wereld zoveel onrechtvaardigheid dat ongemerkt door gaat, als de organisatie het 
niet in het voetlicht stelt, en het ter attentie van de wereld brengt en daar door mensen worden 
vrijgelaten." 
"We zijn opgegroeid met Nelson Mandela in de gevangenis en nu is hij een vrij man die het zelfs 
bracht tot president van zijn land. Het is hartbrekend om deze dingen te zien daarom wil ik 
iedereen bedanken die daar mee te maken heeft gehad." 
Jonathan Power zei: "Even tussen ons we zijn 40 jaar bezig om de verkeerde dingen te 
herstellen en 40 jaar bezig met goede liedjes schrijven. Vandaag de dag denk ik er is geen 
betere wereld waar zij naast elkaar kunnen blijven bestaan." 
21/7/2001  
 
 
MAAKT RINGO PLANNEN? 
 
Tijdens de Beatles-dag in San Diego, USA, vertelde Mark Hudson, dit is de producer van Ringo 
Starr. aan Matt Hurwitz dat Ringo waarschijnlijk in oktober 2001 zal beginnen aan een nieuw 
album. 
20/7/2001  
 
 
PARLEMENT LEDEN TEKENEN MOTIE 
 
Engelse parlement leden hebben een motie ondertekend waarin zij George Harrison een snel 
herstel toewensen. De motie luiden; "Met bezorgdheid over het nieuws van een nieuw geval 
van kanker, heeft de bezorgdheid van de Britse burgers aangewakkerd." 
20/7/2001  
 
 
UIT DE LADE, OP DE VEILING 
 
Een zeldzame poster uit 1961 werd gebruikt als lade-papier. De poster bevatte een advertentie 
voor een eenmalige optreden in de Hambleton Hall, Huyton, De poster is waarschijnlijk lokaal 
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verspreid. Deze poster word momenteel tentoon gesteld in de Beatles Shop in Liverpool. Tijdens 
de Beatles-veiling van de naderende Beatles conventie in Liverpool zal hij onder de hamer 
komen. 
18/7/2001  
 
 
 
BLUE SKIES WORD DRIVING RAIN 
 
Het lijkt er op dat wij allemaal zijn beet genomen. Een paar weken terug vertelde Paul zelf 
(samen met de geruchten die wij hoorden) dat zijn nieuwe album de titel "Blue Skies." zal 
dragen. Maar nu staat te lezen op de Capitol Records website's Coming soon section dat dit 
album "Driving Rain" gaat heten en als datum van uitgifte staat medio herfst. 
En nu we het toch over uitgifte hebben, ook voor de herfst-periode staat op de agenda de 
uitgifte van de video/dvd van "Wingspan". 
18/7/2001  
 
 
 
 
NIEUWE FOTO TENTOONSTELLING 
 
Nog niet eerder geziene foto's, gemaakt door Astrid Kirchner, van de Beatles. Zijn vanaf 
donderdag 12 juli 2001 tentoongesteld in Mathew Street Gallery in Liverpool, schrijft de 
Liverpool Echo. De tentoonstelling zal speciale aandacht besteden aan de tijd dat ze in Liverpool 
werkte voor het Duitse blad Stern. Melissa Storey van de gallery gaf het volgende commentaar: 
"Astrid's foto's van de Beatles in Hamburg en/of Liverpool in de begin jaren zestig, geven een 
uniek beeld van die tijd." Bij de opening was Astrid aanwezig. 
16/7/2001  
 
 
DE BEATLES TWEE MAAL GENOMINEERD 
 
Twee Beatles tv-shows zijn in dezelfde categorie genomineerd in 53ste Primetime Emmy 
Awards. Genomineerd zijn de shows: "The Beatles Revolution" en "Behind the Music: John 
Lennon: The Last Years", respectievelijk in Amerika uitgezonden door ABC en VH1. 
16/7/2001  
 
 
GEORGE EN KANKER 
 
Dr Lesley Walker, hoofd van het kanker informatiecentrum van het Cancer Research Campaign 
wordt door de Daily Mail aangehaald en deze zegt: "Het meest waarschijnlijke scenario voor 
iemand die longkanker heeft gehad, is dat een hersens-tumor zich ontwikkeld als een tweede 
vorm vam deze ziekte. Helaas de prognose voor deze pati‰nten is over het algemeen niet 
goed. Bestraling doet de tumor krimpen en hem onder controle brengen. Het kan hem ook doen 
verdwijnen, maar dat is zeldzaam. 
16/7/2001  
 
 
LIVE AT THE BBC WORD HER-UITGEBRACHT 
 
EMI Denemarken brengt de her-uitgave van 'Live at the BBC' uit op 6 november 2001. 
Vermoedt wordt dat dit een wereldwijde her-uitgave is. 
16/7/2001  
 
 
 
WEL OF NIET VERLOOFD 
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"The Base Online" bericht dat Paul zijn verloving bekend gemaakt heeft. Hij deed dit op een 
feest dat Paul en Heather zaterdag 7-7-2001 gaven. Maar dit werd door een vertegenwoordiger 
van Paul tegen gesproken, schrijven de columnisten Rush en Molloy. Zij schrijven dat de Britse 
roddelkrant 'The Daily Star' als eerste het nieuws brachten. "Het was op het feest," Paul's 
vertegenwoordiger zei tegen de columnisten: "Hij heeft helemaal geen bekendmaking gedaan 
over welke verloving dan ook." Hoewel, de auteur Keith Badman ("The Beatles After the 
Breakup," "The Beatles Off the Record") ons vertelde dat hij wel heeft gehoord dat de verloving 
werd bekend gemaakt. 
11/7/2001  
 
GEORGE IN ZIEKENHUIS 
 
Naar men zegt wordt George op het moment behandelt aan een tumor in de hersenen, dit 
gebeurd in een ziekenhuis in Zwitserland. 
De bewering komt een dag nadat bekend was gemaakt dat George onder behandeling was, 
voor kanker in een Zwitsers ziekenhuis. 
Een verklaring van het Oncologisch Instituut van Zuid Zwitserland wordt binnenkort verwacht. 
Luca Borner, directeur van de kliniek, weigert het bericht in de Sonntagszeitung van 8-7-2001 
te bevestigen. 
George Harrison, 58 jaar, heeft een geschiedenis van kanker. Begin mei 2001 is hij ook al 
geopereerd om een gezwel aan ‚‚n van zijn longen te verwijderen. 
Ook werd hij behandeld aan keelkanker, aan het einde van de negentiger jaren, nadat een 
knobbel in zin nek was gevonden. Hij werd vervolgens geopereerd en daarna behandeld door 
middel van twee chemo kuren, in het Royal Marsden Hospital, Britain's, Groot Brittanni‰'s, 
beste centrum om kanker te behandelen. 
11/7/2001  
 
 
GEORGE IN ZIEKENHUIS - TOEVOEGING- 
 
Kort nadat wij het bericht binnen kregen dat George in het ziekenhuis lag, kwam er een 
toevoeging op het bericht binnen en dat luid als volgt. 
George zegt dat hij zich goed voelt. Nadat hij met succes een bestraling had ondergaan in het 
Bellinzona Ziekenhuis in Zwitserland. 
In een verklaring van zijn advocaat uit Londen staat, dat er bekend gemaakt werd dat George 
over een maand een behandeling zou ondergaan in het Bellinzona Ziekenhuis in Zwitserland. 
George Harrison heeft een bestraling kuur ondergaan in het ziekenhuis en de dokters zien geen 
reden voor verdere behandeling, zegt de verklaring. 
In een boodschap aan zijn fans zegt George: "Ik voel mij goed en ik betreur het dat er 
overbodige bezorgdheid is veroorzaakt door berichten in de krant. Alstublieft maak u niet 
ongerust." 
11/7/2001  
 
 
 
Alweer 61 
 
Zo Ringo is 61 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. 
8/7/2001  
 
 
WINGSPAN 
 
De cd 'Wingspan' heeft de status van goud, platina en dubbel platina bereikt. Paul heeft 
hiermee zijn 21ste gouden plaat verworven, volgens de RIAA. 
Dan wat heel anders. Wil je Paul onder je bovenkleren dragen, dat kan. Er is nu ondergoed met 
Paul McCartney erop. kijk hier voor op de site van de Paul McCartney Shop 
Nu we het toch over Paul hebben, laten we dan meteen het schema van zijn aankomend 
tournee meenemen. De geruchten gaan, dat hij in oktober 2001 in Engeland begint, daarna 
waarschijnlijk de rest van Europa, in november 2001 komt Australi‰ aan de beurt, 
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waarschijnlijk Japan en Zuid-Amerika in december 2001 en in februari t/m april 2002 Amerika. 
5/7/2001  
 
 
WOOLTON HOME 
 
Yoko vertelde aan de 'Liverpool Echo' dat het huis waarin John opgroeide graag voor het publiek 
geopend wordt, net op de manier als Paul's huis op Forthlin Road. "Ik weet dat het te koop is en 
ik denk dat het gepast is dat het huis op de zelfde manier ge‰erd wordt als Paul McCartney's 
huis. John's huis waar hij zijn kinderjaren doorbracht is net zo belangrijk als dat van Paul, en 
misschien dat de gemeente Liverpool er een soort van herkenningspunt van kan maken. Ik zou 
het graag willen zien zoals het 'Grand Central Station' (Amerika) waarin de fans vanuit de hele 
wereld het huis uit de kinderjaren van John kunnen bezoeken. Misschien op een rustige manier, 
op afspraak, zoals de National Trust het doet bij Paul's oude huis. 
5/7/2001  
 
 
YOKO KRIJGT ERE GRAAD 
 
Afgelopen week kreeg Yoko van de Universiteit van Liverpool een Ere Graad. In een speech tot 
de studenten vertelde zij: "Dank u voor deze grote eer. U heeft geen idee wat dit voor mij 
betekend, want dit is niet van zomaar een stad, dit is van Liverpool. De geboorteplaats van 
mijn en de stad die niet ophield met praatte over John's leven. Hij zou trots zijn geweest op 
deze eer. U (de studenten) gaat nu op eigen ben staan, maar vergeet niet dat u hart begon te 
kloppen in de baarmoeder nog voordat u hersenen begonnen te werken." Nadat ze de 
studenten nog verder bedankte, vroeg ze aan hen een witte button te dragen met de woorden 
"Free Us". Als laatste zei zij: "Laat ons over tien jaar weer bij elkaar komen en dan weer deze 
buttons dragen. Heb een fijne tijd." 
5/7/2001  
 
 
NIEUWE DVD'S VAN PAUL EN RINGO 
 
Image Entertainment bracht twee weken geleden "Paul McCartney Live at the Cavern Club!" uit. 
In september en november 2001 willen zij nog twee dvd's uitbrengen. De eerste is van Paul 
McCartney met de titel: "Paul McCartney and Friends: The PETA Concert", deze zal op 4 
september 2001 in de winkel liggen, voor de prijs van ca. Fl. 65,00 (? 29,50). De dvd heeft een 
speeltijd van 85 minuten en de omschrijving die bij deze dvd hoort is als volgt: "Paul McCartney 
treed op als gastheer en geeft een zeldzaam optreden voor PETA's Concert for Party Animals. 
Een samenzijn van artiesten welke maar eens in je leven voorkomt. 
Hieronder volgen de artiesten en hun liedjes die op de dvd staan: 
. Angel - Sarah McLachlan  
. Love Shack - The B-52s  
. Roam - The B52s with Chrissie Hynde and Sarah McLachlan  
. Rock Lobster - The B52s  
. I'll Stand By You - Chrissie Hynde and the B52s  
. Honey Hush - Paul McCartney  
. Brown Eyed Handsome Man - Paul McCartney  
. Try Not To Cry - Paul McCartney  
. Lonesome Town - Paul McCartney . Run Devil Run - Paul McCartney  
De volgende dvd die de maatschappij wil uitbrengen is van Ringo Starr en deze heeft de titel: 
"The Best of Ringo Starr and his All-Starr Band" en staat op de kalender om op 13 november bij 
de platenboer te liggen. Op de dvd staan 20 liedjes die verschillende theaters zijn opgenomen. 
Deze theaters zijn: Greek Theater, Los Angeles, 1989; Empire Theater, Liverpool, 1992; 
Montreux Jazz Festival, 1992; Japan 1995 en Pine Knob, Michigan 1997.  
Hieronder volgen de artiesten en hun liedjes die op de dvd staan: 
. Honey Don't -- Ringo -- Greek Theater 
. Iko Iko -- Dr. John -- Greek Theater 
. The Weight -- Levon Helm -- Greek Theater 
. Photograph -- Ringo -- Greek Theater 
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. Don't Go Where the Road Don't Go -- Ringo -- Montreux Jazz 

. Rocky Mountain Way -- Joe Walsh -- Montreux Jazz 

. No No Song -- Ringo -- Empire Theater 

. Bang the Drum -- Todd Rundgren -- Montreux Jazz 

. You're 16 -- Ringo -- Montreux Jazz 

. Yellow Submarine -- Ringo -- Montreux Jazz 

. I Wanna Be Your Man -- Ringo -- Montreux Jazz  

. Groovin' -- Felix Caliviere -- Japan  

. Ain't Seen Nothing Yet -- Randy Bachman -- Japan  

. Boys -- Ringo --- Japan  

. It Don't Come Easy -- Ringo -- Pine Knob  

. Sunshine of Your Love -- Jack Bruce -- Pine Knob  

. Norwegian Wood -- Peter Frampton -- Pine Knob  

. Whiter Shade of Pale -- Gary Brooker -- Pine Knob  

. Act Naturally -- Ringo -- Pine Knob  

. With A Little Help From My Friends -- Ringo -- Pine Knob 
 
Wilt u meer informatie ga dan naar de site van: Image Entertainment 
4/7/2001  
 
 
LUCHTHAVEN JOHN LENNON 
 
Liverpool Airport is vernoemd naar John en heet nu 'John Lennon Airport'. Yoko Ono was 
aanwezig bij de opening en zij sprak een dankwoord uit: "Heel, heel erg bedankt voor deze 
herinnering en de liefde voor John. Ik ben verheugd dat Liverpool, John op deze wijze wilt eren. 
John herinnerde ons er altijd aan dat we plezier in het leven moeten hebben. Ik hoop dat deze 
luchthaven een mooie boodschap zal zijn voor alle uithoeken van deze wereld. Of zoals John 
zei: there is no hell below us, above us only skies," schrijft Ananova. 
Yoko onthulde het John's zelf portret, waarna zij het volgende zei: "Het is mooi. John zou erg 
trots zijn geweest, dank u." Ze kreeg ook nog een verkleinde versie van het standbeeld van 
John dat op de luchthaven te zien is. Het steelt John staand voor, gekleed in spijkerbroek en T-
shirt. 
In de volgende tijd kranten en tijdschriften kunt u hierover nog meer vinden. 
BBC News 
Yahoo 
New Musical Expres 
Fox News 
Page Six 
Ananova 
Voor een foto zie fotoalbum, subrubriek 'Today' Johnlennon_airport. 
3/7/2001  
 
 
GSM MET BEATLES-RINGTONES 
 
Premium Wireless Services Inc heeft bekend gemaakt een licentie hebben gekregen om 
verschillende muziekjes en liedjes, waaronder The Beatles, van Sony/ATV Music publishers, ‚‚n 
van de grootste muziek uitgeverij teer wereld. De overeenkomst staat PWS toe om uit de Sony 
catalogus, voor verschillende draadloze apparatuur, ringtoontjes te fabriceren. Onder deze 
overeenkomst vallen ondermeer: Beatles, Destiny's Child, Ricky Martin, Sarah McLachlan, Marc 
Anthony en andere. 
25/6/2001  
 
 
Sir Paul als dichter ------- MARK MOORMAN 
 
Ab Moraal stuurde dit mij via een mailtje naar mij toe en ik plaats het hierbij. 
 
Een van de vragen uit de rubriek Uit de kast die op de boekenpagina's van deze krant staat 
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luidt: Welk gedicht beweert u uit uw hoofd te kennen? De vraag zo stellen geeft al aan dat het 
matig gesteld is met de kennis van de po‰zie. Buiten dichters om zijn er maar weinig mensen 
die hele gedichten uit hun hoofd kennen of weten welke regel volgt op Domweg gelukkig in de 
Dapperstraat. Goed nieuws voor mensen die willen pronken met hun kennis van de po‰zie. Er 
is een bundel van een debuterend Engels dichter uit Liverpool verschenen (op fraai papier bij 
Faber and Faber) dat in ‚‚n klap het aantal gedichten dat uw uit uw hoofd kent explosief doet 
toenemen.  
 
Neem dit gedicht: In Penny Lane there is a barber showing photographs/Of every head he's had 
the pleasure to know/And all the people that come and go/stop and say hello. Of deze: In the 
town where I was born/Lived a man who sailed to sea,/And he told us of his life/In the land of 
submarines. Als er bij u in uw hoofd muziek aanzwelt en de woorden gaan zingen dan klopt dat 
want Paul McCartney heeft zijn teksten uitgegeven in de bundel Blackbird singing. Poems and 
lyrics 1965 - 1999. In het voorwoord maakt McCartney wel degelijk onderscheid tussen zijn 
poems en zijn lyrics. ''Sommige zaken kon ik beter verwoorden in een gedicht dan in een lied.'' 
Neem de wereldvrede: Now/What have we learned?/ CHANGE COMES SLOWLY/ But it 
is/CHANGING!!! uit het gedicht Was it really twenty years ago? Ik kreeg niet het gevoel dat het 
verglijden van de tijd hier beter werd verwoord dan in, zeg maar, Yesterday (Love was such an 
easy game to play,/Now I need a place to hide away.)  
 
Het is een merkwaardige bundel. Bij de liedteksten dringt de muziek zich hinderlijk op. Zodra je 
de nummers als gedichten gaat declameren krijg je het effect dat Peter Sellers bereikte toen hij 
A hard days night met een licht verdraaide stem hardop voorlas. Een act die nog op single werd 
uitgebracht. De gedichten van McCartney, opgediept uit allerlei schoenendozen verklapt de 
samensteller, zijn oprecht als gevoelsuitbarstingen, zoals ongetwijfeld uit Mull of Kintyre (Oh 
mist rolling in from the sea/My desire is always to be here) een oprecht gevoel van heimwee 
spreekt. McCartney komt alleen niet verder dan een huis -tuin en keuken dichter ook zou 
komen. Hij arriveert meestal bij het meest voor de hand liggende beeld of neemt zijn toevlucht 
tot opsommingen die vooral lijken op een zoektocht naar het juiste woord.  
 
Het laatste deel van de bundel is gewijd aan vrouw Linda, die een aantal jaar terug is 
overleden. She is..../the Yin to my Yang/the I to my Ching/the See to my Saw/the Head to my 
tails/the Lily to my Valley. Zoals er bij de liedjes van de Beatles altijd een prachtig en tijdig 
einde aan werd gebreid, zo weet McCartney als dichter, als de discipline van de muziek niet 
aanwezig is, geen slotakkoord te vinden.  
Copyright: Het Parool 
25/6/2001  
 
 
MET EEN BEETJE HULP 
 
Paul McCartney heeft een beetje hulp gekregen van Microsoft. Vandaag 19-06-2001 kun je op 
de sites van Paul en Microsoft onbekende en zeldzame film clips en interviews zien en horen 
zijn. De sites waar dit allemaal te zien is zijn: WindowsMedia.com en PaulMcCartney.com. 
19/6/2001  
 
 
Paul 59 jaar jong 
 
Paul is op 18-06 alweer 59 geworden. Hoewel Paul dit niet zal lezen toch gefeliciteerd met deze 
mijlpijl! 
19/6/2001  
 
 
ALLAN WILLIAMS ONDERGING HARTOPERATIE 
Op het ogenblik herstelt Allan Williams van een open hart operatie. Hij onderging een 
vierdubbele bypass operatie. Wanneer hij deze operatie onderging en hoe het nu met zijn 
conditie is vermeld het artikel niet. 
Allan Williams was de manager van de Beatles voor Brian Epstein. 
17/6/2001  
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SURPRISE, SURPRISE 
 
Tijdens het concert van het Brian Wilson-Paul Simon concert, dat woensdag 13-06-2001 in Los 
Angeles, Amerika, werd gehouden. Dook plotseling Paul het toneel op. Hij deed dit tijdens de 
aankondiging van het liedje "God Only Knows", waarvan Wilson zei dat het Paul's favoriete 
liedje was. Hierna zong Paul "I've Just Seen a Face" samen met Paul Simon. 
17/6/2001  
 
 
 
 
PAUL'S NIEUWE 
 
In een interview met de Amerikaanse krant USA Today, zegt Paul dat veel plezier beleefde aan 
het snel gereed komen van het nieuwe album. "Ik had het grootste plezier met die gozers. We 
namen 18 liedjes in twee weken op. Ik realiseerde mij dat ik sommige dingen deed, die ik 
gewoon was bij de Beatles, wanneer John en ik de enige waren die wisten, dat wij vandaag een 
album gingen opnemen..... Ik toverde een liedje uit mijn hoge hoed en we namen het op. Later 
op de middag, wanneer we er tevreden over waren, namen we een ander op. Deze manier van 
werken geeft je een kik. Er is geen tijd om over elk liedje te gaan zitten te vergaderen. Het is 
fris en uitdagen. Deze gozers weten vaak niet wat we vandaag gaan doen, maar wanneer je de 
goede muzikanten hebt, is het spannend werk." 
17/6/2001  
 
 
TONEELSTUKJE NATUURLIJK ACTEREN 
 
RINGO'S ALL STARRS TONEELSTUKJE EN NATUURLIJK ACTEREN 
 
Een speciaal uitgebreide editie van de column "Music to my ears"van 26 mei 2001 van de 
Billboard hoofdredacteur, exclusief voor Billboard.com. 
 
"Een miljoen mensen kunnen rock 'n' roll spelen op de off-beat," zegt Ringo Starr, terwijl hij 
aan het uitrusten is met actrice Barbara Bach, alweer 20 jaar zijn vrouw. Dit in een priv‚-
wachtkamer van New York's Kennedy Airport, gedurende een twee uur durende wachttijd om 
over te stappen voor een vlucht van Los Angeles naar Nice, Frankrijk. "Maar wat je in de 
invulling stopt en soms juist wat niet - dat is de ware expressie voor de drummer." 
De voormalige Beatle kon zijn verleden en toekomst niet beter samenvatten. Gebruind, gebaard 
en altijd jongensachtig gaat Starr richting zijn huis in Monte Carlo, Monaco, voor een paar 
weken voordat hij zal starten met zijn zevende, jaarlijkse All Starr Band Zomertour, 26 juli 
2001 in Toronto, Canada. De tour valt samen met de U.S. uitgave van "The Anthology....So 
Far" (Koch: waarschijnlijk 24 juli 2001) een live verzameling van 3 cd's, met daar in Starr- en 
Beatles-klassiekers als 'Photograph' en 'Yellow submarine', plus hits van gasten als daar zijn: 
Dr. John, Joe Walsh, Todd Rundgren, en Eric Carmen. 
 
Hoe is de All Starr Band voor het eerst bij elkaar gekomen? 
 
In 1989 kwam het bij elkaar. Ik zat in Engeland en dacht: "Wat zal ik doen? Ik zou de weg op 
moeten gaan, maar hoe zal ik dat doen?" Ik kende promotor David Fishof helemaal niet en uit 
het niets kreeg ik via mijn advocaat een bericht van hem met de mededeling dat een sponsor 
zou willen weten of ik er in ge‹nteresseerd was een band samen te stellen. Ik dacht: "Het moet 
een boodschap van God zijn!" 
 
Nadat ik weer terug verhuisde vanuit Engeland naar Monte Carlo in 1989 dacht ik: "We geven 
het een flinke injectie." Dus ik had een vriend in L.A. die me hielp met het vinden van 
muzikanten die ik kende en waarmee ik al eens had gespeeld, zoals Dr. John en Joe Walsh - en 
natuurlijk Levon Helm en andere van The Band Garth Hudson, Robbie Robertson die waren op 
het Ringo-album. Nils Lofgren was een vriend geworden, dus ik belde hem op en zei: "Er is me 
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deze tour aangeboden. Heb je zin om deze zomer wat lol te trappen? En zo is het dan 
begonnen. 
 
Je bent de meester van de Band en een goede gastheer, en je laat andere mensen ook 
uitblinken. De All Starrs van dit jaar bestaan uit Howard Jones, Sheila E., Roger Hodgson van 
Supertramp, Mott the Hoople's Ian Hunter, en Greg Lake van Emerson, Lake & Palmer. 
 
Grijnst Ik hou ervan om te spelen met mensen die uitblinken - daar ging het wat mij betreft 
eigenlijk altijd al om - we speelden allemaal samen, maar het feit dat jij het liedje zingt, is een 
voordeeltje. 
 
Wat ook belangrijk is, is dat het je solo-werk levend heeft gehouden, en de live-versies op de 
nieuwe plaat verzameld, zijn prachtig. 
 
We hebben de meeste shows opgenomen, en dat mondde uit in "The Anthology....So Far". We 
zochten diegene eruit waarvan wij vonden dat ze representatief waren. Het is zo mooi dat we 
alle verschillende meespelers op de drie cd's hebben gekregen. 
 
En zij hebben de kans gehad met de meest uitdrukkelijke drummer van de rock 'n' roll 
geschiedenis te spelen. 
 
Nou, ik hoop dat je dat in heel dikke letters opschrijft! lacht Ik speelde altijd met de zanger 
mee, met de songs. Ik bedoel, ja, ik moet het ritme aanhouden en in de maat spelen, maar ik 
had het gevoel dat als de zanger zong ik mij niet al te druk hoefde te maken. Mijn taak is, de 
song wat aan te zetten, en wat terug te dringen wanneer ik voel dat het nodig is. De 
opvullingen zijn de enige uitdrukking mogelijkheden voor de drummer, omdat hij al die mini 
solo's te doen krijgt als hij door gaat. 
 
Je bent in 1940 geboren, toen je een kind was, wie waren jouw drum-helden? 
 
Ik begon met big-band drummers zoals Gene Krupa, natuurlijk. Hij had een geweldige glimlach 
en was stapelgek. Ik zag hem alleen in films, ik heb hem nooit live gezien. Cozy Cole's 
drumplaten waren de enige die ik ooit gekocht heb: "Topsy Parts I en Part II" een plaat met 
dubbele a-kant die de nummer 3 positie haalde in Billboard's Hot 100 in1958. Het was 
dynamiet. 
 
En toen zag ik in de Cavern Club, toen ik een tiener was, een traditionele jazz-band die geleid 
werd door een klarinet-speler uit New Orleans die George Lewis heette, en zijn drummer Joe 
Watkins was de meest waanzinnige die ik ooit zag, want hij had maar twee trommels - een 
snare en een bass drum -- en een high-hat en ride cimbel. En voor wat tom-tom werk dook hij 
gewoon omlaag en speelde verder op zijn bass-drum. Dat was nog eens Wow!! Ik zag ook nog 
wel andere muzikanten, Zuster Rosetta Tharpe maakte als gitarist erg veel indruk op me. 
 
Heb je ooit echte muzieklessen genomen? 
 
Ik heb ‚‚n les genomen. Mijn moeder ontmoette een vent in 1958 in de Empress pub die in een 
band zat, en ze zei: "Mijn jongen wil ook drummen" en hij zei: "Nou, stuur hem maar eens 
langs, we oefenen in deze zaal op donderdag-avond." Ik ging er heen en hij speelde de grote 
bass-drum in een zilveren band - een fanfare korps - lacht - en dat was nou niet bepaald waar 
ik naar op zoek was. 
 
"Sentimental Journey," je eerste solo-album in 1970, werd een verzameling van evergreens en 
bekende film deuntjes. Maar je unieke mensen om de arrangementen te doen, zoals Maurice 
Gibb van de Bee Gees voor "Bye Bye Blackbird" en Quincy Jones voor "Love Is a Many-
Splendored Thing." 
Dit zijn songs die ik hoorde zingen in die pub The Empress, die aan het begin van onze straat 
stond - Admiral Grove - en bij ons thuis. Mijn stiefvader, Harry, was helemaal weg van big-band 
muziek. Billy Daniels, Billy Eckstine, Sarah Vaughan - hij liet me met al die mensen kennis 
maken op een heel mooie manier. Hij zou nooit zeggen: "Oh, rock 'n' roll, dat is geen muziek" - 
Hij zou zeggen: "Heb je Sarah Vaughn al gehoord?" Hij liet me kennis maken met muziek waar 
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ik klaar voor was. 
 
Veel van je muzikale be‹nvloedingen en van de andere Beatles als kinderen komt van Chuck 
Berry en andere vroege rock. 
 
Juist en we kwamen allemaal uit families die muziek op zich wel konden waarderen. Paul 
McCartney's vader speelde trompet en cornet. Mijn grootouder (van mijn stiefvader Harry) - 
John and Ann Graves - speelde mandoline en banjo. 
 
"Beaucoups of Blues," ook in 1970 werd een vroege country-rock album. De meeste van deze 
top lidjes schrijvers uit Nashville, zoals Bobby Price, die met "Loser's Lounge" kwam, schreven 
deze liedjes speciaal voor jou. Het album kwam tot nr. 35 in de countryalbum-hitlijst - dezelfde 
plek tot waar ook Linda Ronstadt's, met The Eagles op de achtergrond (Capitol) kwam. 
 
Ja, en de gitarist van Elvis Presley Scotty Moore deed de productie, en pedal-steel-gitarist 
legende Pete Drake werkte eraan mee en de Jordanaires zongen. We hadden het neusje van de 
zalm van Nashville eigenlijk. Iedereen was toevallig in de stad lacht. 
 
Kijk het was zomaar een toevalligheid. Ik speelde op "All Things Must Pass," en George Harrison 
had ervoor gezorgd dat Pete Drake de oceaan over was gekomen om erbij te zijn, dus ik liet 
Pete in mijn auto ophalen, en die wagen lag vol met country en western tapes. Hij zei: "Hee, ik 
zie dat je van country muziek houdt." Ik zei: "Ik vind country muziek geweldig." Pete Drake 
antwoordde daarop: "Kom naar Nashville en maak daar een plaat." Mijn antwoord was: "Ik ga 
niet zes maanden besteden in Nashville," want met The Beatles namen we nu vier tot zes 
maanden de tijd om een plaat te maken. Hij zei: "Ben je gek? We kunnen het in een paar 
dagen doen! Dylan's 1969 'Nashville Skyline' nam maar ‚‚n dag in beslag" En wij deden het in 
twee dagen. 
 
Heeft er ooit een Amerikaanse country-act een tournee door Liverpool gemaakt? 
 
Liverpool is de hoofdstad van country-muziek in Engeland, we hadden er een heleboel van 
gehoord - Jimmy Rodgers, Hank Williams - en het waren ook mijn helden. Maar ik heb er nooit 
iemand van zien spelen. Ik zag Johnny Ray wiens "Cry" als een No. 1, Best-verkopende Pop 
Singles hit in1951 was, en ik zag "Nudes On Ice." hij lacht hard. 
 
Is het waar dat je met 'Beaucoups' genoeg had opgenomen voor twee albums? 
 
Nee dat is een mythe. We deden nog een track die "Coochy Coochy" heette, ik schreef het en 
speelde er gitaar op het is nu een bonus-track op de Capitol cd-editie uit 1995. Ik hou van dat 
album, ik hou van het geluid dat Pete in mijn stem kon brengen, en van de hele toonsoort 
waarin we het konden houden. 
 
Je eigen wortels in het opnemen van country gaat terug naar de Beatles versie in 1965 van 
Buck Owens "Act Naturally" op het Engelse Beatles-album "Help!" Heb je Buck Owens ooit 
ontmoet? 
 
Toen niet. Buck en ik hebben "Act Naturally" in '89 Capitol weer opgenomen, en we werden dat 
jaar zelfs genomineerd voor een Grammy i.v.m. dit duet. Maar ik was gewend mijn eigen track 
voor het Beatles album zelf uit te zoeken, zoals "Honey Don't" 1964, op Beatles for sale en 
"Matchbox" '64, op de Engelse EP "Long Tall Sally", en ik vond deze Buck Owens -track en ik 
zei: "Deze ga ik op dit album doen" - en er stond niemand op om dit aan te vechten. 
 
Toen het kwam tot het schrijven en uitgeven van je eerste goede solo single, "It don't Come 
Easy", op Apple in 1971, was het waar dat het over het uiteengaan van The Beatles ging? 
 
Ja. Het is semi-waar als je begrijpt wat ik bedoel. Het gaf aan waar ik op dat moment stond. 
Wat The Beatles betrof probeerde ik alles in het perspectief te zetten op de B-kant van "It don't 
Come Easy", het heette "Early 1970". 
 
Zeker toen je op die track zong: "When they come to town, I know they've gonna play with 
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me."? 
 
Ja, maar ‚‚n van hen kwam niet meer meespelen nerveus gekauw. Op dat punt voelde ik dat als 
John Lennon de stad in komt, ik weet dat hij met me spelen zal, en als George  
naar de stad komt, weet ik dat hij met me spelen zal, en als Paul naar de stad komt, vraag ik 
mij af of hij met me spelen zal. We gingen door die Appel-onzin heen, terwijl Paul ons drie‰n 
een proces aandeed. En hij was boos en wij waren boos, en ik vroeg me af wanneer dat nu 
eens zou stoppen. 
 
Ondertussen speelde George op beide kanten van die hit?  
 
Kijk, George deed de singles van me bij Appel, hij deed "Back off Boogaloo" een nr. 9 hit in 
1972. Ik schreef twee coupletten en een refrein, en vanaf daar gingen we verder, en ik nam dat 
mee naar George en meestal schreef hij het laatste couplet en zette de eerste twee en het 
refrein in een betere body. En dan produceerde hij ze . 
 
Wat was de inspiratie voor "Back off Boogaloo"? 
 
Marc Bolan van T.Rex. Ik leerde Marc vrij goed kennen . Ik maakte een film over hem de 
documentaire "Born to Boogie" uit 1973, en hij kwam naar mijn huis en het enige was hij zei 
was: "Oh, back off! It's a boogaloo". 
Op een avond ging ik naar bed en begon het te spelen in mijn hoofd in en het ging maar zingt 
een beetje "Back off Boogaloo, Back off Boogaloo"en ik dacht: "ik heb een song". Het was zoals 
een oude film lacht ..ik rende de trap af en zocht een bandrecorder die werkte om de melodie 
vast te leggen en het was ‚‚n van die verdomde dagen dat elke verdomde tape in huis kapot 
was. ondertussen veranderde de song in "Mack The Knie". Dat was het aller gekste! En ik 
dacht: nee, nee! 
 
Je probeerde de melodie in je hoofd te houden! 
 
Juist en ik wist niet hoe dat andere erin kwam! gelach 
 
"Blindman" was de B-kant van die single. 
 
Ik deed die film en ze wilden een liedje. En toen schreef ik dat liedje en nam het ook op. Maar 
toen wilde ze het niet meer en dat was het eind ervan.  
 
"Ringo" uit 1973 was ‚‚n van de beste Beatle solo-platen en zou zelfs een Beatle plaat kunnen 
zijn. 
 
knikt Omdat ze er allemaal op stonden.  
 
De muziek was een commentaar op het ster-zijn, waar ieder van jullie door heen is gegaan en 
hoe het uiteenvallen van een band net het einde van een romance is. 
Nou, zo was het precies ... omdat d…t was wat er gebeurde. Maar iedereen denkt dat toen ik 
naar L.A. kwam John Lennon er was. Maar hij had een liedje "I'm the greatest" en kwam naar 
me toe naar de Sunset Sound Studio's en deed mee! 
En met George, dat was ook niet gepland toen hij ondertussen mee schreef aan 
"Photograph"met Ringo. En hij droeg "Sunshine Life for Me (Sail Away Raymond), "and "You 
and Me (Babe)," samen met Beatles road manager Mal Evans.. Het enige dat uiteindelijk was 
gepland dat producer Richard Perry en ik besloten - met deze onwaarschijnlijke speling van het 
lot dat we deze twee ex-Beatles erop hadden - Paul te bellen en te vragen of hij ook mee wilde 
doen. En hij zei ja!!. 
Maar ik moet er ook aan toe voegen dat, toen we spraken over de vriendschappen die leidden 
tot de All Starr "Anthology", Dr. John ook op "Ringo" was en leden van The Band. Ik hoorde The 
Band voor het eerst in 1968 toen George en ik logeerden in het Plaza, Jimi Hendrix logeerde 
daar en ook Eric Clapton, en hij had en proefpersing en hei zei "je moet eens naar deze band 
luisteren die The Band heet". Het was het "Music From Big Pink" album en je kunt je indenken 
dat het Plaza een Rock 'n' Roll Hemel werd met Jimi, een paar Fabs en Eric! gelach 
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"Photograph", de Ringo-hit die je samen met George schreef, was weemoedig.  
 
Zeker zegt het opening-rijm op 'Every time I see your face/It reminds me of the places we used 
to go." Ik had dat al in Engeland geschreven. Ik zat waarschijnlijk weer eens alleen thuis en het 
was een soort liefdeslied. 
 
"Six O'clock" was ook erg mooi. 
 
Glimlacht terwijl hij zingt "Six o'clock in the morning/You've just gone to sleep". Paul schreef 
dat. Kijk, zij kenden me zo goed , dat ze liedjes voor me schreven, waarvan ze wisten dat ik 
daar mee overweg kon. Veel van de liedjes die ze voor me schreven, zouden ze nooit zelf 
zingen.  
Toen George mij produceerde denk ik dat hij veel meer risico's nam dan toen hij zichzelf 
produceerde.  
 
George's gitaarspel was uitzonderlijk op "Ringo", net zo als jouw drummen op spul als het hard-
rockende "Devil Woman". 
 
George is een ongelofelijke musicus en hij was altijd al een liefhebber van mijn drummen, nog 
voor ik in de band speelde. Hij zorgde er voor dat Brian Epstein, The Beatles manager me 
belde. Dus in ieder geval was George de grootste voorstander - en ook de anderen en moesten 
ze deze beslissing nemen Ik had in ieder geval al met The Beatles gespeeld. Toen Pete Best het 
niet kon redden, kwam ik voor goed bij The Beatles. 
We kenden elkaar al van het spelen in dezelfde clubs in verschillende bands, zowel in Duitsland 
als in Liverpool in de Cavern, als zij van het podium afkwamen en wij erop gingen. Het was 
toen net een klein dorp, een muzikaal dorp 
 
"Goodnight Vienna", je solo-set uit 1974, kreeg zijn naam door de track van John Lennon en 
Elton John en Bernie Taupin schreef "Snookeroo"voor jou.  
 
knikt En ook weer een productie van Richard Perry en weer met Elton en Bernie. We kenden 
elkaar allemaal. Wanneer je nu een album maakt, zijn er de uitgeversmaatschappijen die je 
banden sturen van liedjes. Maar toen kon je zelf zo maar iemand bellen en zeggen: "Ik ben 
bezig met een album , schrijf even een liedje voor me!". We zaten toen, creatief gezien, altijd in 
elkaar broekzak te snuffelen.  
 
Een collega drummer vertelde mij eens dat je trucjes had om je drumstel in de studio beter te 
laten klinken, zoals een pakje sigaretten op de snare-drum als demper.  
 
Dat klopt. Ik hou van het diepe geluid en nam op deze manier al het getingel uit de snare-
drum. Het lukt met elk merk, jonge drummers!.  
Maar ik had het geluk om veel te experimenteren met The Beatles in de studio's . Het is 
natuurlijk geen gezicht begint te grinniken om op het podium met theedoeken over je drums te 
spelen. Op sommige tracks speelde ik gewoon op de dozen waar de drums in hadden gezeten! 
daverend gelach 
 
Nu even over het samenstellen van live-tracks van je solowerk voor "The Anthology... So Far". 
Vertel me eens over je keuze van later tracks als "Don't Go Where The Road Don't Go" en 
"Weight of the World". 
 
Ik vond dat de plaat een overzicht moest worden van dingen uit The Beatles tijd in de sixties, 
mijn solo-spul uit de zeventiger jaren en zelfs spul uit de negentiger jaren. Die twee liedjes die 
je noemt zijn toevallig twee goede live-versies. "Don't Go Where The Road Don't Go" was een 
poging tot een subtiel anti-drugs liedje. van het album uit 1999 "Time Takes Time"(BMG). 
"Weight Of The World" was een liedje waar ik mij prettig bij voelde , ik hield van het sentiment. 
Het was weer zo'n mooi liefdeslied, dat ik samen met producer Don Was eruit pikte.  
Ik hou van live-versies, maar als we een live-album maken neemt niemand op z'n best op . 
Niemand krijgt zijn solo's echt goed, het bas-loopje of zijn getrommel. Wat je die nacht hoorde, 
stond op de plaat. Dat is de magie van een muzikant en een live optreden. Op sommige 
avonden wist je bij God niet waar je mee bezig was, maar het lukte de meeste avonden wel of 
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het was geweldig goed. 
"Iko Iko" is mijn favoriet van de hele "Anthology....So Far" en dat is niet eens van mij, maar 
van John. Het rockt maar door.  
Zoals ik al zei, toen we dit gesprek begonnen, het gaat gewoon om de muziek. Gary Brooker's 
"A Whiter Shade of Pale" was voor mij het ultieme liedje van de zestiger jaren en ik was daar 
ook met een stel anderen lacht. Dus het is zoiets als het is jouw liedje, maar ik speel het op 
mijn manier en zo goed als ik kan. En ik verwacht van hem hetzelfde, zo werkt dat.  
 
Een groots eind voor "The Anthology...So Far" is "With a Little Help Of My Friends". 
Vanaf de eerste keer dat je die Lennon/McCartney song op "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club 
Band" in 1967 zong, klonk je stem ze teder. Het klinkt alsof je echt op die manier naar muziek 
kijkt, zowel met je oude band als met je allernieuwste. 
 
Zeker. De truc is uiteindelijk proberen op die manier naar de wereld te kijken - als je vriend. En 
dan zul je hulp en ondersteuning krijgen. De mensen zijn soms een beetje bang om hulp te 
vragen, maar ik denk dat als je het vraagt, je het zeker krijgt. 
(Vertaling: JHB) 
16/6/2001  
 
 
UNCUT nummer 50 The Beatles 50 greatest songs 
 
Het juli nummer van Uncut, het Britse muziekblad dat jubileert (nr.50) en dat viert met de 
verkiezing van de 50 beste Beatles songs. 
Het blad is verkrijgbaar met 4 verschillende covers (collectable, jullie raden het al). 
Het artikel over de 50 beste Beatles songs omvat zo'n 30 pagina's met per song leuke en 
deskundige commentaren. Bovendien is dit artikel verluchtigd met een groot aantal 
schitterende Beatles foto's! 
Ik verklap nog niet welke song tot nummer 1 is verkozen. 
 
Bij het magazine wordt een gratis cd geleverd met de titel "Why Don't We Do It In The Road?" 
Met "24 Amazing Covers Of Classic Beatles Songs" gestoken in een hoesje met het zelfde 
zebrapad (Abbey Road) maar dan zonder overstekers. 
Playlist: 
Echo & The Bunnymen - Ticket To Ride 
Lowell Folson - Why Don't We Do It In The Road? 
801 (Phil Manzanera and Brian Eno) - Tomorrow Never Knows 
Teenage Fanclub - Tell Me What You See 
Otis Redding - Daytripper 
Siouxsie & The Banshees - Helter Skelter 
Nils Lofgren - Anytime At All 
Junior Parker - Taxman 
The Damned - Help 
Marianne Faithfull - I'm A Loser 
Gene - Don't Let Me Down 
Al Green - I Wanna Hold Your Hand 
Tiny Tim with Brave Combo - Girl 
10CC - Across The Universe 
Billy Bragg - Revolution 
Laibach - One After 909 
Joe Cocker - I'll Cry Instead 
Rainer - Within You, Without You 
Chris Farlowe - Yesterday 
Steve Harley & Cockney Rebel - Here Comes The Sun 
Peter Sellers - She Loves You 
Lord Sitar - Blue Jay WayBooker T & The MGs - I Want You (She's So Heavy) 
Oasis - Helter Skelter 
 
Naar mijn smaak een hele leuke cd, waar veel luister plezier aan te beleven valt. In dit verband 
wil ik ook nog opmerken dat the fab four altijd zeer vereerd waren als ze werden gecoverd. 
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Dit alles heb ik vandaag aangeschaft bij een AKO boekwinkel op een NS-station  
voor fl 15,75!!!!!! 
O ja, ik heb gekozen voor de cover met George, wat wordt het voor jou (of neem je ze alle 4)? 
 
Little_Boy_Blue 14/6/2001  
 
 
PAUL OP TV 
 
Programma: Paul McCartney: Wingspan het complete verhaal. 
Wanneer: Woensdag 20 juni 2001 
Hoe laat: 21.00 - 22.45 uur 
Waar: RTL4 
Omschrijving: Documentaire over Paul McCartney na het uiteenvallen van De Beatles. Een gezin 
stichtte en Wings vormde. 
12/6/2001  
 
 
TE KOOP: JOHN'S HUIS 
 
Het huis waar John samen met zijn tante Mimi 18 jaar, tijdens zijn jeugd, in woonden staat te 
koop, schrijft de krant UK Sunday Mirror. Het huis, nu ongeveer 340.000 gulden waard, 
verwacht men dat het voor het dubbele word verkocht. Het huis word verkocht nadat de 
eigenaar Ernest Burkey was overleden. De krant schrijft ook dat Burkey gezegd moet hebben, 
dat hij de fans haten omdat ze steeds maar weer naar het huis kwamen kijken. 
Burkey's zoon, Rod zegt: "We hebben op het internet geadverteerd. Er zijn in Kapan en 
Amerika een heleboel fans, die ongelofelijk enthousiast zijn van John Lennon." 
11/6/2001  
 
 
VERZOEK. STEM DE CLUB DE TOP 100 IN 
 
Hierbij willen wij verzoeken, om op onze/u club te stemmen, door op de volgende link te 
klikken: 
www.heetonzeclub.nl 
U stemt ons dan de Top 100 in, op welke plaats wij terecht maakt ons niet uit, maar hoe hoger 
hoe beter. Het gaat ons meer om de reclame die daar vanuit gaat, dus meer 'leden', dus 
(denken wij) ook meer waardering. 
Dus daarom dit verzoek 
10/6/2001  
 
 
DE CIJFERTJES 
 
Wingspan is gezakt naar de 15e plaats in de uitgave van 16 juni 2001 van het Billboard 
magazine. In de Billboard Internet albums verkoop hitlijst staat hij op nr. 9, op dezelfde plek 
staat hij ook bij CDNOW album hitlijst en op 18 staat hij bij Amazon.com album hitlijst. 
10/6/2001  
 
 
DESKTOP THEMES 
 
Hoi, 
 
Via onderstaande link zijn twee desktopthemes van the Beatles te laden, te weten: 
Yellow Submarine en Help, misschien leuk voor op de clubnet site: 
 
http://shareware.lycos.com/themes/music.shtml 
 

pagina 50 van 95

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2001.htm



groeten, 
Ab Moraal 
9/6/2001  
 
 
LEGAAL Beatles CD'S BRANDEN ! -rectificatie- 
 
Dit bericht moet ik rectificeren omdat nergens in het Engelse bericht stond dat je ook Beatle-
nummers zou mogen branden. Dit nam ik aan, omdat de Beatles ook tot de EMI-stal behoren. 
Mijn excuses. 
7/6/2001  
 
 
NEW YORK'SE HANDTEKENING SESSIE 
 
Paul McCartney zal op 11 juni 2001 zijn allereerste handtekening sessie in New York, Amerika 
geven. 
Paul zal dit doen in de winkel van Barnes & Noble's in het Rockerfeller Centre, waar hij 
exemplaren van zijn boek 'Blackbird Singing' zal signeren. Deze gebeurtenis markeert het feit 
dat dit de eerste keer in Paul's carriŠre dat hij in Amerika in een winkel handtekeningen uitdeelt 
Het boek is in het Japans, Frans, Italiaans, Duits en Spaans vertaald. 
7/6/2001  
 
 
OPHOUDEN MET ZOEKEN 
 
Wij beatlesfans hebben de afgelopen dertig jaar ons ongans gezocht naar niet bestaande 
Beatles songs. De songs waar naar gezocht werd hebben de volgende titels: 'Colliding circels' 
en 'Left is right (and right is wrong)', welke toegeschreven werden aan John Lennon. Paul zou 
ook een song geschreven hebben en wel het volgende: 'Deck chair' en George deed ook een 
zogenaamde duid in het zakje met de song: 'Pinlitmus paper shirt'. 
Deze songs zijn allemaal verzonnen door Beatle-expert Martin Lewis, meld de Amerikaanse 
krant USA Today. In 1971 stelde hij voor het Engelse tijdschrift Disc een overzicht van alle 
Beatles-songs samen. Maar omdat Lewis vond dat de lijst niet al te verassend was heeft hij er 
zelf maar vier verzonnen titels aan toegevoegd. 
Apple heeft al de jaren vol gehouden dat de vier nummers niet bestonden, maar wij fans bleven 
er naar zoeken. 
7/6/2001  
 
 
LEGAAL Beatles CD'S BRANDEN 
 
EMI en Roxio zijn bezig om zaak te maken van het legaal branden van cd's. U kan dan via 
internet een song downloaden en deze branden op een cd-r. Alle gedownloaden liedjes zijn door 
EMI goedgekeurd en de artiesten krijgen hun royalty's. U moet dan wel een abonnement nemen 
op de nog op te richten site. 
7/6/2001  
 
 
WINGSPAN DUBBEL PLATINA 
 
Een maand na het uitbrengen van 'Wingspan' is hij in Amerika officieel volgens het RIAA met 
dubbel platina bekroond. 
Maar......niet alleen Paul heeft een platina plaat, The Beatles met het album '1' staan op Multi 
platina. 
7/6/2001  
 
 
PAUL EN HEATHER OP TV 
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Beide zullen hun opwachting maken in het programma 'Larry King Live'. Dit programma word in 
Amerika door CNN op 12 juni 2001 uitgezonden. (Of en wanneer CNN Europe dit in Nederland 
uitzend staat er niet bij. Red.) Paul zal een uur lang ge‹nterviewd worden door Larry King. Later 
tijdens dat uur zal hij vergezeld worden door Heather om dan een discussie aan te gaan over 
hun campagne tegen landmijnen. 
Dus houdt de datum van 12 juni en daarna in de gaten. 
5/6/2001  
 
 
PAUL ZOEKT FAMILIE 
 
Paul is op zoek naar uit het oog verloren familie, schrijft de krant Sunday People, dit is een 
aankondiging, zegt de krant, tot zijn aanstaand huwelijk met. Heather Mills. Heather en hij 
hebben onlangs in Ierland gezocht naar familieleden van zijn moeders kant. In de krant werd 
Paul aangehaald en hij moet gezegd hebben: "Ik wil echt dat de familie van mijn moeders kant 
word gevonden. Ik weet niet waarom ik zo lang gewacht hebt..... Zij was een lieve Ierse vrouw 
en mijn vader kwam ook uit Ierland..... Ik wilde het altijd al bezoeken, maar het kwam er niet 
van." De krant zegt dat McCartney een 'samenkomst van het geslacht' wil, wanneer hij en Mills 
gaan trouwen. Er is nog geen datum bekend gemaakt voor de trouwerij. 
5/6/2001  
 
VERLOREN GEWAANDE Beatles TRACK WORD NIET UITGEBRACHT 
 
Ananova bericht dat de al heel lang verloren gewaande Beatles-track niet als single word 
uitgebracht, aldus EMI. 
De 15 minuten durende track, Carnival Of Light, werd meer dan dertig jaar geleden 
opgenomen. 
Het werd weggegooid door de band nadat George het omschreef als 'toespeling-op-avant-
garde-muziek'. 
Paul McCartney is vol enthousiasme en wil de track gebruiken in een kunstfilm die uitvoerig het 
verhaal van de Beatles vertelt. 
De film zal op zijn vroegst in de lente van 2002 vertoond worden, daarom is ook nog geen 
datum genoemd wanneer hij word uitgebracht . 
Carnival of light werd op dezelfde dag opgenomen als Penny Lane, tijdens de 1067 sessie op 
Abbey Road. 
Wil je het hele verhaal lezen ga dan naar: www.ananova.com 
5/6/2001  
 
 
MAASTRICHTSE VERKENNERSBAND - Beatles SHOW 
 
Klik hier om naar onze site te gaan: www.maatrichtseverkennersband  
We doen mee aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade, we zijn een Show & 
Marchingband... 
 
Kijk maar eens en schrijf, als je wil iets in het gastenboek, grtz, 
 
Alain Garnier 
3/6/2001  
 
 
 
PAUL OP HET HAY-FESTIVAL 
 
Op het Hay-on-Wye Literature Festival heeft Paul McCartney gedeelten van zijn gedichten 
voorgelezen. Paul was daar op uitnodiging van de organisatie, tezamen met o.a. Bill Clinton en 
Van Morrison. 
2/6/2001  
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WAT IS HET BESTE Beatles LIEDJE? 
 
Volgens 100 muzikanten en leeftijdgenoten van de Beatles, en onderzocht door 'Uncut 
magazine' is dat "A Day in the Life," geworden en vervolgens gevolgd door "Strawberry Fields 
Forever," bericht Ananova en Reuters. Degene die onder andere in het onderzoekteam zaten, 
waren: Bryan Ferry, Noddy Holder van Slade en leden van Radiohead en Oasis.  
De hele Top 10 ziet er als volgt uit: A Day In The Life  
Strawberry Fields Forever  
I Am The Walrus  
Tomorrow Never Knows  
In My Life  
Across The Universe  
Something  
Rain  
Helter Skelter  
Happiness Is A Warm Gun 
2/6/2001  
 
 
GEORGE MARTIN IN DE BOX 
 
de 6 cd box welke op 18 juni 2001 onder de titel 'Sir George Martin' in de winkel ligt. Voor ons 
(solo)Beatles fans zijn de cd's 2 t/m 6 interessant, omdat daar (solo)Beatles nummers op 
voorkomen, die of door henzelf of door andere gezongen c.q. gespeeld worden. Bekijk de 
onderstaande tracklist maar. 
CD 1 
01 1955 Eve Boswell - Pickin' A Chicken 
02 1955 Cleo Laine with Johnny Dankworth & His Orch. - I Got It Bad And That Ain't Good 
03 1953 The Kenny Baker Quartet - Hayfoot, Strawfoot 
04 1951 Bell's Australian Jazz Band - High Society 
05 1952 Luton Girls Choir/the Band Of The Irish Guards - Princess Elizabeth Of England 
06 1953 Roberto Inglez and His Orchestra Romanza - Choro (Brasileirinho) 
07 1952 Tommy Reilly - Melody On The Move 
08 1952 Kenneth McKellar - Ae Fond Kiss 
09 1955 Jimmy Shand and His Band - Bluebell Polka 
10 1956 Mickie Ainsworth and Jimmy Blue - Scottish Polka (Balintore Fishermen) 
11 1959 The Glasgow Phoenix Choir - Dashing White Sergeant 
12 1955 Edna Savage - Arrivederci Darling 
13 1952 Kirkintilloch Junior Choir - Away In A Manger 
14 1956 Dick James - Robin Hood 
15 1960 Matt Monro - Portrait Of My Love 
16 1951 Freddy Randall and His Band - Won't You Come Home, Bill Bailey 
17 1956 Johnny Dankworth and His Orchestra - Experiments With Mice 
18 1957 Joe Daniels and His Band - Oi! Oi! Oi! (recorded at Butlin's, Skegness) 
19 1959 Humphrey Lyttelton and His Band - Saturday Jump 
20 1959 Max Geldray with Wally Stott and Orchestra - Crazy Rhythm 
21 1961 Matt Monro - My Kind Of Girl 
22 1960 John Scott - Hi-Flutin' Boogie 
23 1955 The Southlanders - Earth Angel 
24 1957 The Vipers Skiffle Group - Don't You Rock Me Daddy-O 
25 1957 Ron Goodwin and His Concert Orchestra - Skiffling Strings 
26 1957 Jim Dale - Be My Girl 
27 1958 The Vipers - No Other Baby 
28 1962 Rolf Harris - Sun Arise 
29 1961 The Temperance Seven - You're Driving Me Crazy 
 
CD 2 
01 1969 Spike Milligan - The Q5 Piano Tune 
02 1955 Peter Sellers - Unchained Melody 
03 1952 Peter Ustinov - Mock Mozart 
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04 1960 Flanders and Swann - A Transport Of Delight05 1956 Mandy Miller - Nellie The 
Elephant  
06 1953 Joy Nichols/Dick Bentley/Jimmy Edwards - Little Red Monkey 
07 1960 Peter Sellers/Sophia Loren - Goodness Gracious Me 
08 1962 Spike Milligan - The Wormwood Scrubs Tango 
09 1957 Ian Wallace - The Hippopotamus Song 
10 1957 Peter Sellers - Any Old Iron 
11 1962 Bernard Cribbins - The Hole In The Ground 
12 1961 Beyond The Fringe cast - Aftermyth Of War (Pilot Perkins, Fortune Theatre) (2.05-
3.30) 
13 1958 Peter Sellers - All The Things You Are 
14 1962 Michael Bentine - The Horse Show 
15 1962 Beyond The Fringe cast - The End Of The World (Abbey Road studio rec.) 
16 1961 Charlie Drake - My Boomerang Won't Come Back 
17 1958 Peter Sellers - A Drop Of The Hard Stuff 
18 1956 Spike Milligan - You Gotta Go Oww! 
19 1962 The Alberts - Morse Code Melody 
20 1963 Rolf Harris - I've Lost My Mummy 
21 1962 Terry Scott - My Brother 
22 1963 Cambridge Circus cast - Judge Not (first 3.41 only) 
23 1964 Flanders and Swann - The Gas Man Cometh (first 2.04 only) 
24 1962 Bernard Cribbins - Right Said Fred 
25 1962 Michael Bentine - Football Results 
26 1965 Rolf Harris - Jake The Peg 
27 1966 The Master Singers - The Highway Code 
28 1965 Peter Sellers - A Hard Day's Night 
29 1965 Peter Sellers - She Loves You (German) 
 
CD 3 
01 1963 The Beatles - Please Please Me  
02 1963 Gerry and The Pacemakers - How Do You Do It 
03 1963 Billy J Kramer with the Dakotas - Do You Want To Know A Secret 
04 1964 The Fourmost - Hello Little Girl 
05 1963 The Beatles - I Want To Hold Your Hand 
06 1963 The Dakotas - The Cruel Sea 
07 1963 Millicent Martin with David Frost - That Was The Week That Was  
08 1963 Billy J Kramer with the Dakotas - Bad To Me  
09 1964 Cilla Black - Anyone Who Had A Heart 
10 1964 Gerry and The Pacemakers - Don't Let The Sun Catch You Crying 
11 1963 Billy J Kramer with the Dakotas - I'll Keep You Satisfied  
12 1964 Cilla Black - You're My World 
13 1965 The Beatles - Yesterday 
14 1963 Gerry and The Pacemakers - You'll Never Walk Alone15 1964 The Fourmost - A Little 
Loving  
16 1964 Billy J Kramer with the Dakotas - Little Children 
17 1963 Shirley Bassey - I (Who Have Nothing) (I'no Dei Tanti)  
18 1964 Millicent Martin - In The Summer Of His Years  
19 1964 Cilla Black - It's For You  
20 1964 Alma Cogan - It's You 
21 1964 Gerry and The Pacemakers - Ferry Cross The Mersey 
22 1964 Judy Garland - Maggie, Maggie May  
23 1965 Cilla Black - I've Been Wrong Before  
24 1965 The Beatles - In My Life 
25 1965 The Action - Land Of 1000 Dances  
26 1966 Cilla Black - Alfie 
27 1966 David and Jonathan - Michelle  
28 1968 Cilla Black - Step Inside Love  
29 1967 David and Jonathan -She's Leaving Home 
30 1967 Bernard Cribbins - When I'm Sixty-Four  
31 1968 Cilla Black - Time  
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CD 4  
01 1952 Sidney Torch and His Orchestra - Coronation Scot 
02 1956 Sidney Harrison Chopin - Prelude In C Minor, Op 28 No 20 
03 1952 London Baroque Ensemble (cond.Karl Haas) Mozart - Serenade In E flat major, K.375; 
Fourth Movement Minuet and Trio 
04 1952 London Baroque Ensemble (cond. Karl Haas) Mozart - Serenade In E flat major, K.375; 
Fifth Movement Allegro 3.05 
05 1953 London Philharmonic Orch (Sir Adrian Boult) - The Lark Ascending 
06 1951 Sidney Torch and His Orchestra - Barwick Green 
07 1951 Jack Parnell and His Rhythm - The White Suit Samba 
08 1953 Ron Goodwin - Theme From 'Limelight' 
09 1957 Ron Goodwin - Elizabethan Serenade (Where The Gentle Avon Flows) 
10 1962 Ray Cathode - Time Beat 
11 1961 Ron Goodwin - Murder She Says 
12 1961 Nadia Gray - I Like Money 
13 1961 Ron Goodwin - Double Scotch 
14 1961 Matt Monro - No One Will Ever Know 
15 1962 Johnnie Spence - Theme From Dr Kildare 
16 1964 The George Martin Orchestra - Ringo's Theme (This Boy) 
17 1964 Ron Goodwin and His Orchestra - 633 Squadron 
18 1963 Matt Monro - From Russia With Love 
19 1965 The George Martin Orchestra - All Quiet On The Mersey Front20 1964 Shirley Bassey - 
Goldfinger 
21 1966 The George Martin Orchestra - By George It's The David Frost Theme 
22 1966 The George Martin Orchestra - Love In The Open Air 
23 1968 The George Martin Orchestra - Thingumybob 
24 1967 The George Martin Orchestra - Theme One 
25 1970 Ron Goodwin - Where Eagles Dare 
26 1973 The George Martin Orchestra - Snakes Alive (from Live And Let Die) 
27 1973 The Optimists - The Optimists 
28 1981 The George Martin Orchestra - The Ticklaw Anthem 
 
CD 5  
01 1970 Stan Getz - Marrakesh Express 
02 1972 The Winter Consort - Icarus 
03 1971 Sea Train - Marblehead Messenger 
04 1973 John Williams - Sans Souci 
05 1973 Paul McCartney & Wings- Live And Let Die 
06 1972 The Winter Consort - Juniper Bear 
07 1974 John McLaughlin & Mahavishnu Orchestra - The Smile Of The Beyond (vocal Gayle 
Moran) 
08 1974 Amerika - Tin Man 
09 1974 Stackridge - Pinafore Days 
10 1975 Cleo Laine - Sunday 
11 1975 Jeff Beck - Diamond Dust 
12 1975 Amerika Sister - Golden Hair 
13 1976 Jimmy Webb - The Moon Is A Harsh Mistress 
14 1977 Neil Sedaka - Amarillo 
15 1978 Billy Preston - Get Back 
16 1977 Jimmy Webb - The Highwayman 
17 1978 Steve Martin - Maxwell's Silver Hammer 
18 1979 Gary Brooker - No More Fear Of Flying 
19 1979 Cheap Trick - World's Greatest Lover 
 
CD 6 
01 1982 Paul McCartney/Stevie Wonder - Ebony And Ivory 
02 1982 Ultravox - Hymn 
03 1983 Paul McCartney/Michael Jackson - Say Say Say 
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04 1985 Kenny Rogers - Our Perfect Song 
05 1984 Paul McCartney - No More Lonely Nights (Ballad) 
06 1987 The King's Singers - I Love You, Samantha 
07 1988 Mary Hopkin/Freddie Jones - Love Duet (from Under Milk Wood) 
08 1988 Tom Jones - Come And Sweep My Chimney (from Under Milk Wood) 
09 1990 Jos‚ Carreras - Memory 
10 1993 Tommy (original cast) - Pinball Wizard 
11 1994 Sting - Nice Work If You Can Get It12 1994 Sinead O'Connor - My Man's Gone Now 
13 1994 Larry Adler & George Martin - Rhapsody In Blue 
14 1994 Peter Gabriel - Summertime 
15 1995 The Medici Quartet with John Williams - Old Boston 
16 1998 George Martin - The Pepperland Suite 
17 1998 Celine Dion - Here, There And Everywhere 
18 1998 George Martin - Friends And Lovers 
2/6/2001  
 
 
PAUL ONTHULD 
 
In een interview met het 'Mojo magazine' zegt Paul dat op een bootleg tape waarop je Linda 
helemaal afgezonderd en vals "Hey Jude" hoort zingen, de hoofd reden was om "Wingspan" te 
maken. "Het goede hieraan is, dat het Linda gelijk geeft. Ik weet dat ze iets als 'Wingspan' 
wilde doen. Zij wist als het goed werd voorgesteld, dat de mensen dan vanzelf wel het idee 
kregen wat wij bedoelden. Met alle klappen die zij kreeg, zoals de beroemde Knebworth tape. 
... De waarheid is, zij deed deze dingen (hij staat op houd zijn handen boven zijn hoofd en klapt 
in zijn handen). Zij was de grote 'cheerleader'. Je kan het enkel niet zijn, je hoort haar enkel 
maar vals zingen, en ik weet dat zij een album puur wilde opnemen. En dat doet dit. ....Je ziet 
haar spelen. En je hoort haar prachtig zingen." Hij zei ook dat hij blij was John en hij vrede 
hadden gesloten, voordat John werd vermoord. "Het is een van de grootste zegen van mijn 
leven dat wij het in het laatste jaar hebben goed gemaakt." zegt Paul. 
2/6/2001  
 
 
IN TELEGRAM STIJL ! 
 
Ook ik heb afgelopen week van het mooie weer genote, ben er dus een weekje tussenuit 
geweest. Maar we gaan er weer volop tegenaan en afgelopen week is er veel gebeurd en om u 
een beetje bij te praten doen we dat in telegram stijl en we beginnen met George Harrison. 
Deze werkt mee op het Bill Wyman Rhythm Kings album, genaamd 'Double Bill'. De naam 
genoot van George, Sir Martin, van hem komt een box uit met 6 cd's. Op deze cd's komt een 
overzicht te staan van muziek waar hij te maken heeft gehad, dus ook The Beatles. Dan blijven 
we bij de Beatles, in het blad 'Spin Magazine' staat een lijst van rock tournee's die de wereld 
veranderde (red. nogal hoogdravend.), het tournee dat de Beatles in 1965 maakte staat op de 
derde plaats. Paul mogen we niet vergeten, na de cd, de film 'wingspan', komt er nu ook een 
boek uit met dezelfde titel. Dag van uitgifte van dit boek is 1 juni, 2001. Wat ook met Paul te 
maken heeft is zijn nieuwe album, heeft toegegeven dat de titel van dit album 'Blue Skies' gaat 
heten. Ook heeft hij twee namen genoemd die op het album meewerken, te weten: Keyboards - 
Gabe Dixon en Gitaar - Rusty Anderson. Dan gaat Paul ook een tournee maken, zoals we al 
eerder vermeldde, maar nu is dit een feit. Of hij Nederland aan doet en wanneer is niet bekend. 
Aan audioclips doen we tussen neus en lippen ook meteen maar wat. Op de site jimhorn.com 
staan twee clips van George en Ringo. Wilt u ze zien ga dan naar de onderkant van het 
openingscherm, klik daar op audio/video, ga daar weer naar de onderkant van die pagina en 
klik op het kleine plaatje van George of Ringo. Even de hitlijsten doornemen, het album 
'Wingspan' staat in de Billboard 200 op de tweede plek, in de Billboard's top Internet albums 
staat hij op de eerste plaats. Beatles no.1 staat respectievelijk op de 24ste en 16e plaats. Nu 
we 
het toch over lijsten hebben, er is ook een top 100 gepubliceerd met de 'meest verschrikkelijke 
momenten in de rock 'n' roll', daar komen de (solo)Beatles ook in voor en wel op de volgende 
plaatsen: 1. John Lennon murdered 
10. Beatles more popular than Jesus 
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34. John and Yoko's "Two Virgins" cover 
38. Michael Jackson outbids Paul McCartney 
76. "Sgt. Pepper's" the movie 
84. Campaign to deport John Lennon 
Als laatste naar nieuwtje, Billy Preston is zaterdag 19-05-2001 in het ziekenhuis opgenomen 
met een aandoening aan zijn nieren.  
We eindigen met een leuk nieuwtje, de web-site 'A Hard Day's Night' heeft de 'Gold Pencil' 
gewonnen en dit is de hoogste prijs van de gehele reclame industrie in Amerika. 
Zo u is weer bij gepraat en wij gaan weer over tot de order van de dag en dat is...........u van 
(solo)Beatles nieuws voorzien! 
28/5/2001  
 
 
 
PAUL OP TV ! 
 
Op 20 juni 2001 zend RTL de film 'Wingspan' uit. Welke zender, 4 of 5 en tijdstip word later 
bekend gemaakt. Houdt in ieder geval die datum vrij. 
26/5/2001  
 
 
PAUL OP TV 
 
Voor degene die het ontvangen kunnen. Wingspan wordt in Belgi‰ op 28 mei 2001, om 20.15 
uur uitgezonden via het kanaal 'TV La deux'. 
24/5/2001  
 
 
PLATEN- EN CD-BEURZEN 
 
Vanaf heden plaatsen wij de date van Beatles en/of algemene platen en cd-beurzen. Deze data 
kunt u vinden in de rubriek agenda. Plaats, data en tijd vallen buiten onze 
verantwoordelijkheid, neem vooraf even contact op met degene die deze beurzen organiseert, 
(zie url of tel. nr.) voordat u afreist.  
Date van andere algemene platen, cd en/of Beatles-beurzen zijn van harte welkom. 
17/5/2001  
 
 
GAAT PAUL TOEREN? 
 
Paul zegt hij is er klaar voor om weer op tournee te gaan. Eerder heeft hij gezegd de start 
datum medio september 2001 zal zijn als maand van uitvoeren. Hij heeft van de hand gewezen 
dat de 'Wings weer worden opgericht, om dezelfde reden dat je de Beatles niet meer kan 
her-oprichten, je mist een band lid. "Je kan Wings niet her-oprichten omdat er een belangrijk 
band-lid mist, voor de Beatles is dat John en voor Wings is dat Linda," zegt Paul. 
17/5/2001  
 
 
PAUL ZEGT: "IK BEN TEKORT GEDAAN" 
 
Ananova bericht dat Paul tijdens zijn promotietour voor 'Wingspan' in Hannes heeft gezegd, 
omdat er een overeenkomst was getekend in de begindagen van de Beatles, kreeg Yoko meer 
geld van 'Yesterday' dan hij, en Paul dacht dat hij toch de enige was de betrokken was bij het 
liedje. Paul vertelde aan het Engelse RTV gids 'Radio Times', John en ik waren 20 toen wij 
ons eerste overeenkomst, in een donkere woning, in Liverpool tekende, wat heden ten dagen 
nog steeds van toepassing is. En heel veel bazen later - meest recentelijk Michael Jackson en 
Sony - is het nog steeds niet verhoogd. Gelukkig dat ik het goed heb, ik ben er niet kwaad 
over, maar het is wel vreselijk en verkeerd. Zij zouden ons succes moeten erkennen en de 
overeenkomst moeten veranderen. 
Het komt niet overeen, speciaal dat ene liedje waar geen van de ander Beatles iets mee van 
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doen had. Ik vroeg om een gunst of mijn naam voor die van John op de 'Anthology' aftiteling 
van 'Yesterday' mocht en Yoko weigerde dat." Hij zegt dan ik, het leven is te kort om daar 
achter aan te rennen. 
16/5/2001  
 
 
DE BESTE WENSEN EN EEN BEZOEK 
 
Ringo zond George de beste wensen en een "buon giorno". Terwijl Paul op dinsdag 8-5-2001 
George een bezoek bracht. Een niet met name genoemde bron werd door de Sunday UK 
People geciteerd "Paul wilde graag zien hoe het met George was en hij vond het een ideale 
gelegenheid om George te bezoeken, omdat ze allebei in Itali‰ waren. Het was voor beide een 
ontroerende ontmoeting." George vertelde dat het hem goed had gedaan en hij zei tegen Paul 
"dat hij niet van plan was om dood te gaan." 
16/5/2001  
 
 
MEER WINGS (HER)UITGAVE 
 
In de Record Collector van deze maand, staat dat Wings met een op 'Anthology' gelijkend 4 
dubbel cd in december 2001 uit zullen komen. En Laurence Juber vertelde zaterdag 
(12-5-2001) dat er een her-uitgave van alle albums van Wings later dit jaar in Amerika zal zijn. 
(via een andere bron hoorden wij hetzelfde) Deze cd's zullen ook klaarblijkelijk bonus tracks 
bevatten, alleen word daar nog aan gewerkt. 
16/5/2001  
 
 
PAUL (GEEN) RIJK MAN 
 
Aan het Australische radio station Radio Undercover vertelde Paul dat hij geen biljonair was. 
Paul zie hierover: "Ik weet zeker dat het allemaal verzonnen is." 
16/5/2001  
 
 
PAUL OP TV 
 
 
Programma: TOTP2 
Datum: 23 mei 2001 
Tijd: 19.00 uur 
Zender: BBC2 
 
Programma omschrijving: 
Paul McCartney laat zijn beste solowerk zien. Verteld over zijn relatie met Linda. En over John 
Lennon. Teven licht hij een paar van zijn bekendste nummers toe. 
15/5/2001  
 
 
ENQUÒTE TV-FILM WINGSPAN 
 
Nu ik het onderstaande herlas en daarin naar voor kwam dat alle landen rondom Nederland de 
film Wingspan uitzenden of gaan uitzenden, kwam de vraag bij mij op; waarom word hij niet in 
Nederland uitgezonden? En niets duidt erop dat een Nederlandse zender of omroep hem uit zal 
gaan zenden. 
Dus kwam bij mij de behoefte op om te kijken of jullie er ook zo over dachten. Ik wil nu eerst 
een enquˆte (poll) houden om te zien of jullie ook deze film hier in Nederland op de tv willen 
zien. 
Is er een meerderheid voor, dan wil kijken of we geen e-mail actie kunnen gaan opzetten naar 
de Nederlandse omroepen en zenders. 
Hebben jullie misschien andere idee‰n hierover, ik hoor ze graag berelz@hetnet.nl . 
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13/5/2001  
 
 
 
WINGSPAN 
 
Op paulmccartney.com is te lezen dat de tv-film 'Wingspan' te zien is in Amerika op ABC, in 
Engeland op Channel 4, Canada op CBC, Australi‰ op Channel 7, Ierland op RTE, IJsland op 
RUV en in Portugal op RTP. De datums van uitzending in Duitsland, Belgi‰, Itali‰, Frankrijk 
en Japan zijn in voorbereiding. (noot v.d. red. Waar blijven de Nederlandse zenders?) Houdt 
dus vooral de Belgische en Duitse zenders in de gaten. 
13/5/2001  
 
 
GAAT PAUL TOEREN? 
 
In de subrubriek "Listen to What the Man Said" van paulmccartney.com, (zie de link 'D‚ Paul 
McCartney' site) vertelt Paul dat hij van plan is om in september te gaan toeren. Onder "Paul 
To Tour?" (bij zo een regel ga je rechtop zitten) zegt hij, "In september komt er een nieuw 
album van mij uit en ik ben heel opgewonden met wat we gedaan hebben -we hebben 
recentelijk in twee weken tijd 18 liedjes opgenomen. Ik denk dat het heel waarschijnlijk is dat 
ik ga toeren; het doen van het nieuwe spul maakt je enthousiast en wil je naar buiten te 
spelen. Ik denk dat je mij te zien kan krijgen zo rond september 2001...." In een opmerking 
wat 
er zijdelings mee te maken heeft, praat hij over dat hij 58 is, hij zegt: "Ik ben 58, maar ik voel 
me 25 en ik ben nog steeds bezeten om muziek te spelen. Ik weet niet wat er in de toekomst 
voor mij is weggelegd als ik 100 ben; het kan het bejaardenhuis Avondrood zijn, maar ik zie dit 
als grap." 
13/5/2001  
 
 
ASTON MARTIN GEVEILD 
 
Vandaag 12-05-2001 word de Aston Martin van Paul McCartney geveild. De voormalige 
Beatle nam de klassieke auto mee op een trip door Europa en Afrika 35 jaar geleden. 
Paul kocht de auto voor œœ4,500 in 1966, toen de Beatles het album 'Revolver' uitbrachten. In 
1972 verkocht hij de auto aan een huizenmakelaar. 
De DB6 stond op naam van Brian Epstein, voordat Paul's naam aan het logboek werd 
toegevoegd, bericht de Daily Record. 
McCartney verkocht de auto aan Nicholas Defries, welke hem restaureerde tot de originele 
toestand in 1984, en hij stalde de auto in een verwarmde garage bij zijn huis in Surrey, 
Engeland. 
De auto zal geveild worden in het Aston Martin hoofdkantoor in Newport Pagnell. 
12/5/2001  
 
 
WINGSPAN 
 
In een interview met Launch.com, zegt Paul hij kan niet geheel buiten beschouwing laten de 
gedachten dat hij in hechtenis werd genomen in Japan omdat hij zocht naar de geschiedenis 
van 
Wings."Ik denk dat ik er klaar voor was om met de Wings op te houden." "Ik denk ook, dat is 
belangrijker, we hebben niet echt veel gerepeteerd voor de tour, en ik voelde dat we te weinig 
gerepeteerd hadden. Ik kan niet geloven dat ik mijzelf wilde laten arresteren en negen dagen in 
de cel te gaan zitten om uit de groep te stappen - ik bedoel, bekijk het zo, er zijn gemakkelijker 
manieren om dat te doen - en ik moest ook nog een miljoen (Engelse) pond betalen aan de 
organisatoren omdat ik in gebreken bleef. Het enigste wat ik denk, is dat het een diep 
psychologisch 'iets' is geweest. Het was een onnatuurlijke periode voor mij." 
12/5/2001  
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(SOLO)Beatles DVD 
 
Zeker, ze zijn nog niet verkrijgbaar in Engeland of Amerika, maar wel in Hong Kong en Japan, 
de DVD van "The Concert For Bangla Desh". In Brazili‰ en Japan is "Paul Is Live" 
verkrijgbaar. 
Op het label van "Bangla Desh" staat 5.1 mix (het geluid klinkt goed), maar het lijkt erop dat 
het beeld zo is overgenomen zonder remastering. 
12/5/2001  
 
 
PAUL EN HEATHER TROUWEN? 
 
De BBC bericht dat Paul heeft gezegd dat de mogelijkheid er is dat hij weer gaat trouwen. De 
geruchten gaan dat hij van plan is zijn vriendin Heather Mills te vragen. In Hannes, Frankrijk, 
waar hij bezig is 'Wingspan' te promoten, vertelde hij ondermeer "Er is een kans dat ik weer ga 
trouwen, maar deze beslissing nemen wij priv‚ en daarna zullen wij het publiek maken....ik kan 
her en nu zeggen wij zijn niet verlooft maar er is een goede kans dat ik in de toekomst ga 
trouwen," zegt Paul in een BBC bericht. "De mensen brengen je in verlegenheid, als ze je op 
straat komen feliciteren." 
10/5/2001  
 
 
WINGSPAN 
 
In de Franse krant "Lib‚ration" van 09-05-2001 staat een advertentie van de muziekketen 
FNAC, dat de opbrengst van 'Wingspan' van die dag naar Handicap International gaan. Ter 
ondersteuning van Paul strijd om de landmijnen de wereld uit te helpen. Ze hebben ook een 
slagzin gemaakt en de luidt: "Live and Don't Let Die" 
10/5/2001  
 
 
MR. JACKSON VERKOOPT 'HET' NIET? 
 
Michael Jackson heeft een verklaring doen uitgaan dat de Beatle rechten niet te koop zijn. "Ik 
wil een onnozel gerucht ophelderen: De Beatle rechten zijn niet te koop; waren niet te koop en 
zullen ook nooit verkocht worden." 
10/5/2001  
 
 
WIL MR. JACKSON "HET" VERKOPEN 
 
Het Engelse roddelblad The Sun bericht dat Micheal Jackson bezig is zijn Beatles rechten te 
verkopen, omdat hij het financieel niet breed meer heeft. Dit komt mede door doordat zijn 
ranch Neverland meer kost en financi‰le regelingen van afgezegde concerten. Volgens de sun 
vraagt hij $700 miljoen (ca. 1,7 miljard gulden). Wij vragen ons nu af, wie zou ge‹nteresseerd 
zijn. De Amerikaanse krant zegt dat Paul dat is. "Paul heeft genoeg geld en hij wil de rechten 
terug." "Op dit punt neemt hij het persoonlijk op" citeert de krant een ingewijde "Er is een 
bepaalde ge‹nteresseerdheid (van Paul) om de rechten terug te krijgen." De krant citeert nog 
een niet met name genoemd persoon van MPL communications zeggende dat "het terug kopen 
van de rechten niet te spraken is gekomen" maar andere bronnen zeggen "Dat Paul over niets 
anders praat." De zegsman van Jackson Howard Rubenstein verklaart dat er geen sprake van is 
dat Michael de Beatles rechten verkoopt, het is niet in de uitverkoop." Houdt wel in gedachten 
dat beide kranten niet de beste bron van informatie zijn. Het hele gebeuren komt ons vreemd 
voor, maar we hopen dat het waar is. 
9/5/2001  
 
 
JOHN'S TESTAMENT WORD GEVEILD 
 

pagina 60 van 95

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2001.htm



Het testament van John Lennon word in Spanje geveld. John Lennon werd in 1980 vermoord, 
bijna een jaar eerder heeft hij dit testament geschreven. Er staat geschreven dat hij zijn hele 
bezit overlaat aan zijn vrouw Yoko One en hun kinderen. Het testament is vanaf 19 mei 2001 
in een hotel in de stad Reus, waar de veiling in juni gehouden word. 
8/5/2001  
 
 
PAUL'S NIEUWE -toevoeging- 
 
Paul vertelde aan SonicNet.com "met een paar slagen om mijn arm" dat hij hoopt dat zijn 
nieuwe album in september wordt uitgebracht. Hij vertelde ook over zijn nieuwe producent 
David Kahne. Ik dacht zijn stijl van produceren werk met de liedje die ik gedaan heb.....we 
bevielen elkaar in ‚‚n ontmoeting. De kop was eraf...."We begonnen op een maandag en we 
stormden door alles heen. We eindigden met 18 liedjes, ik dacht....ik dacht op een gegeven 
moment ik ga nog twee weken door en maak het af." (kon dat zijn bezoek aan de Sterling 
Sound zijn, wat we eerder al genoemd hebben). Hij vertelde ook dat het album nog geen titel 
heeft. 
8/5/2001  
 
 
 
PAUL OVER DE Beatles SPLIT 
 
In een interview met Dotmusic besprak Paul het uiteen vallen van de Beatles. "Het was 
waarschijnlijk de moeilijkste beslissing die ik moest nemen uit mijn leven, maar de waarheid is 
dat het niet uitmaakte wie er met de Beatles brak. The Beatles waren er klaar voor om uit 
‚‚n te vallen. Terug kijkend op het kan je zien dat er niets was om door te gaan, ik dacht 'Ik 
houd van die gasten maar ik moet weg van dit.'" In aanmerking genomen dat de aard van hun 
verhoudingen begon te veranderen (wat Dotmusic begreep aan te nemen als een aanmerking 
over Yoko Ono, maar het kon ook hemzelf betreffen) "Het ding de Beatles dat was een 
‚‚nheid, het was een vierkant en iedereen er buiten vriendinnen, vrouwen wie dan ook, zij 
lieten ons gewoon onze muziek maken maar nu was het anders, een hele boel anders." Een 
andere oorzaak was Allen Klein. "We hadden een zaak waarnemer uit Amerika waarvan we 
dachten dit was het grote goed, maar ik kon het niet uitstaan, het was onderdrukkend, voor 
iemand die de volle artistieke vrijheid bezat, ik kon het niet handelen." 
8/5/2001  
 
 
GASTOPTREDEN 
 
Paul is door De La Soul gevraagd om mee te doen op het nieuwe album van de groep. Of hij ja 
heeft gezegd is niet bekend. 
8/5/2001  
 
 
OP TV 
 
Vandaag (06-05-2001) op Ketnet/Canvas (Belgi‰) om 17.00 uur in het programma 
Plankenkoorts word een reportage uitgezonden over 'The making of het album Imagine van 
John Lennon. Dus nieuws voor degene die hem nog niet gezien of niet op video in huis hebben. 
6/5/2001  
 
 
PAUL'S NIEUWE 
 
Er wordt rondvertelt dat Paul eerder deze week is gezien in de Sterling Sound in New York 
City, USA om de laatste hand te leggen aan zijn nieuwe album. Dit betekend dat het album zo 
goed als klaar is en dat betekent dat binnenkort de reclamemachine van EMI het in handen 
krijgt om te bekijken hoeveel reclamegeld ze aan dit product willen spenderen 
6/5/2001  
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KANKER OVERWONNEN --toevoeging-- 
 
Hier is een langere versie van de verklaring van de advocaten van George Harrison. 
 
"George onderging recentelijk een operatie aan ‚‚n van zijn longen in het Mayo Clinic in de 
USA Dit vanwege eerder gezondheidsproblemen, hij word regelmatig onderzocht om te kijken 
of er geen directe problemen zijn. Bij ‚‚n van die onderzoeken ontdekte zij een kleine tumor. 
Een heel klein gedeelte van zijn long tezamen met een heel kleine kanker tumor. Ook 
onderzocht zij zijn keel om te zien of de kanker was terugkomen, maar God zij dank dat was 
niet gebeurd. De operatie was een compleet succes en hij herstelt nu met zijn vrouw aan zijn 
zijde. Alle omstandigheden in rekening genomen is hij goed herstelt en is uitgerust en gezond. 
Hij geniet nu samen met zijn vrouw van een vakantie in Toscane, Itali‰." 
6/5/2001  
 
 
CAVERNSHOW OP DVD EN VIDEO 
 
De data dat "Live at the Cavern" van Paul McCartney word uitgebracht zijn bekend. Op 19 
juni 2001 en op 25 juni 2001 komt hij respectievelijk uit in Amerika en Engeland. De 
Amerikaanse DVD zal in widescreen formaat worden uitgebracht en verder staan daar twee 
muziek video's en een interview op. Welke muziekvideo's is niet bekend gemaakt. De show 
word zowel op DVD als op video uitgebracht. 
6/5/2001  
 
 
KANKER OVERWONNEN 
 
De advocaat van George Harrison vertelde op 3 mei 2001 dat bij George een kankertumor ui 
zijn longen is verwijderd, dit gebeurde in een Amerikaans ziekenhuis. De operatie is succesvol 
verlopen en hij herstelt goed. Op het ogenblik verblijft George samen met zijn vrouw Olivia in 
Toscane, Itali‰. 
5/5/2001  
 
 
INTERVIEW PAUL 
 
Op 30 april 2001 is Paul ge‹nterviewd op een Amerikaans radio station. Hij praat over zijn 
gedichten, Wingspan en natuurlijk ook over John Lennon. Het interview duurt ongeveer 44 
minuten waarin ook gedichten in worden voorgedragen en muziek te horen is. Het interview is 
op deze link te vinden: Fresh Air interviewt Paul 
5/5/2001  
 
 
WINGSPAN!!!! 
 
Mede dankzij mijn platenboer (bedankt Gerard) heb ik de hand kunnen leggen op een 
exemplaar van de gelimiteerde uitgave van Wingspan. In het foto album vind u de scans van 
zowel het boekje, de 3d cover die om het cd-doosje zit en cover wat aan de achterzijde zit. 
Mochten er nu veel leden zijn, die de scans in hun bezit willen hebben, laat het mij dan even 
weten, dan zet ik ze als file op de club 
4/5/2001  
 
 
WEL VLEES, GEEN GAST 
 
Paul heeft tegen een Britse dj gezegd dat hij de commercials van McDonald uit zijn uitzending 
moet halen, anders wil hij niet te gast zijn, bericht 'The Sun'. Paul was akkoord gegaan dat het 
te gast zou zijn op 11 mei 2001 in de Chris Evans' Virgin Breakfast Show, maar nu dreigt Paul 
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zich terug te trekken omdat Evans een contract heeft getekend van œœ250,000 (ca. fl. 
883.000,-) met deze keten. Paul zegt dat hij enkel in de show wil zijn als op de dag dat hij er 
is, de naam McDonald's niet word genoemd. Paul heeft naar men zegt een enorm aanbod van 
McDonald's, om de vegetarische producten van Linda te promoten, afgeslagen, volgens 
zegsman Geoff Baker. "Je hoeft geen genie te zijn, om te zien dat McCartney en McDonald's 
niet bij elkaar passen. We slapen niet met de vijand en we worden zeker niet wakker met hem 
bij een ochtend show. Iedereen weet Paul's kijk op deze dingen en het is belachelijk om te 
denken dat hij in deze omstandigheden in de show optreedt". Virgin zegt echter dat zij niet van 
plan zijn de commercials terug te trekken. Virgin staat erop dat zij de commercials niet 
terugtrekt. "Paul en muziek van de Beatles word regelmatig uitgezonden op Virgin Radio. We 
zouden het leuk vinden als hij bij ons komt optreden. Hoewel wij zijn kijk respecteren, als een 
commercieel station hebben wij onze verplichtingen en trouw aan onze sponsors," zegt 
uitvoerend chef John Pearson. 
30/4/2001  
 
 
GERUCHTEN.......GERUCHTEN 
 
Een bron vertelt ons dat de volgende her-uitgave van John Lennon, het album "Milk and 
Honey" is. Uitgave datum is nog niet bekend. 
30/4/2001  
 
 
HER-UITGAVEN "LIVE AT THE BBC" 
 
EMI/Capitol brengen op 5 juni 2001 in Amerika "Live at the BBC" uit. De track-lijst is niet 
veranderd ten opzicht van de originele versie. Het dubbel album was uit de markt genomen om 
de "Anthology" sets niet in de wielen te rijden. En men vond het toen teveel van het goede 
worden. Wanneer het in Europa word uitgebracht is nog niet bekend. 
28/4/2001  
 
 
DASSENLIJN VAN LINDA -toevoeging- 
 
Wij kregen te horen dat de winkel, welke de dassen van Linda verkoopt, niet per e-mail of fax 
kan antwoorden. Dus wilt u informatie over kleur en prijs, dan krijgt u dit via de post thuis 
gestuurd. Dan moet u natuurlijk wel u adres opgeven in het e-mailtje. 
28/4/2001  
 
 
PAUL OP BBC RADIO 
 
Paul is op 7 mei 2001 te horen op de BBC radio in het programma Radio Five Live in May. 
Dit programma begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur (Ned. Tijd). 
28/4/2001  
 
 
 
WINGSPAN -toevoeging- 
 
De Japanse versie van het album 'Wingspan' heeft een bonustrack. Het staat op de cd 'Hits' en 
het is "Eat at home". Dit betekend dat de cd 'Hits' 19 tracks heeft, in tegenstelling tot de 
Amerikaanse en Engelse versie. 
28/4/2001  
 
 
PAUL DE RIJKSTE POPARTIEST -toevoeging- 
 
Even een toevoeging, op dezelfde lijst komen George en Ringo ook voor op respectievelijke 
de 12e en 16e plaats. 
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27/4/2001  
 
 
GERUCHTEN......GERUCHTEN 
 
Wij hoorden het volgende gerucht. Nadat het album "young guns" klaar en uitgebracht is. Zal 
Paul een wereldtournee gaan maken. Klaarblijkelijk was dit gepland tijdens de samenkomst van 
South by Southwest. 
27/4/2001  
 
 
GEHEIM PERSOON VERKOOPT MEMORABILIA 
 
Annanova en de BBC berichten dat een niet bij naam genoemde popster een grote collectie 
memorabilia gaat verkopen. In de verkoop gaat ook de studio waar John 'Imagine' opnam. 
De collectie zal op 5 mei 2001 door een veilinghuis in Kent, Engeland geveild worden. Onder 
de te veilen artikelen zit onder meer; een gitaar van John Lennon en een vliegtuig-ticket van de 
Beatles van hun laatste tournee. Verder zijn er ook items van Marc Bolan, Fleetwood Mac en 
Jimi Hendrix. De catalogus van de veiling is te zien op www.cranbrookauctionrooms.co.uk. 
 
 
DASSENLIJN VAN LINDA 
 
Wil je meer informatie over de dassen lijn van Linda McCartney, waar ze te koop zijn, dan kun 
je e-mailen naar het volgende adres: D.Butt@rbgkew.org.uk 
27/4/2001  
 
 
RENOVATIE CALDERSTONES SCHOOL 
 
PA News bericht dat de voormalige Quarry Bank High School waar John als jongen op school 
zat. Zal een renovatie van 12 miljoen Eng. Pond ondergaan. De Calderstones School in 
Liverpool, voormalige Quarry Bank High School voor jongens, waar John eind vijftiger jaren 
opzat, zal een verbeterd wetenschap en computer middelen, een blok met nieuwe klaslokalen 
alsmede een nieuwe kantine. Een gedeelte van de school zal worden afgebroken, maar de 
klaslokalen waar John Lennon inzat, zullen behouden blijven. 
22/4/2001  
 
 
GEORGE VERKOOPT FRIAR PARK NIET 
 
De juristen van George hebben een verklaring doen uitgaan, "Een verhaal dat eerder verscheen 
in een Engelse zondags krant, dat berichtte dat George Harrison van plan was Friar Park in 
Henley te verkopen, bezit geen grond en is geheel onwaar. Dhr. Harrison heeft geen plannen 
om te verkopen." 
22/4/2001  
 
 
HAY FESTIVAL 
 
Een zegsman van het Hay Festival bevestigd dat Paul voorlopig op het programma is gezet om 
15.40 (Ned. tijd) op 30 mei 2001, op de Gerrard Marquee. Zo gauw er meer details vrij 
komen, vermelde wij het hier. 
22/4/2001  
 
 
WINGSPAN -TOEVOEGING 10- 
 
We hebben gehoord dat de Wingspan sampler en de tracks daarop beter klinken dan eerdere 
uitgave van de songs, klaarblijkelijk hebben sommige songs een geluids remastering 
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ondergaan. 
(maar geen remixing) Verder zal Paul op zijn minst twee radio uitzendingen doen, te weten op 
7 mei 2001 via de BBC in het programma "BBC London Live" en op 9 mei, 21.30(Ned.tijd) in 
het programma Rockline van de zender Arrow91-FM. 
 
 
PAUL DE RIJKSTE POPARTIEST 
 
Paul McCartney's netto vermogen gaat over de 1 miljard US dollars heen en zet hem op 
nummer 1 van de rijkste popartiesten. Zijn fortuin groeide met 235 miljoen US dollars het 
laatste jaar. Tussen de haakjes vind u de plaats vorig jaar, vermogen vorig jaar en als laatste 
leeftijd. 
De top Tien van de rijkste popartiesten ziet er als volgt uit: 
 
1 (1) Sir Paul McCartney,œ713 miljoen (œ550 miljoen) 58  
2 (2) Lord Lloyd Webber, œ420 miljoen (œ420 miljoen) 53  
3 (3) Sir Cameron Mackintosh, œ400 miljoen (œ400 miljoen) 54  
4 (4) Robert Stigwood, œ200 miljoen (œ200 miljoen) 67  
5 (-) Chris Wright, (Chrysalis Media Group) œ190 miljoen (œ155 miljoen) 56  
6 (-) Madonna and Guy Ritchie œ180 miljoen 42  
7= (6=) Mick Jagger, œ150 miljoen (œ150 miljoen) 57  
7= (6=) Sir Elton John œ150 miljoen (œ160 miljoen) 54  
7= (6=) Jamie Palumbo (Ministry of Sound) œ150 miljoen (œ150 miljoen) 36  
10 (8) Keith Richards œ130 miljoen (œ130 miljoen) 57 
22/4/2001  
 
 
 
MENEER MCCARTNEY DOET WASHINGTON 
 
In het kader van de Anti-landmijnen campagne ontmoette Paul en Heather vandaag (donderdag 
19-04-2001) Colin Powell, met wie zij later een persconferentie hielden. Een gedeelte van deze 
persconferentie werd live door CNN uitgezonden. Op de persconferentie introduceerde Powell 
hen en tijdens de persconferentie gingen zij in discussie met Colin Powell. Eerst sprak Heather 
en daarna Paul. Heather sprak over de achtergrond van de Anti Landmijnen beweging. Zij 
zeiden dat de ontmoeting een aangename uitwisseling van gezichtspunten was. En Powell 
begreep hun gezichtspunt. 
19/4/2001  
 
 
 
PAUL IS TE HOREN 
 
Sir McCartney is te horen op het nieuwe album van de Super Furry Animals......niet zingend en 
ook niet spelend op een instrument, maar.......kauwend op selderij. De 'samenwerking' is te 
horen op het nieuwe album, "Rings Around the World," dat op 16 juli 2001 uitgebracht wordt. 
Hij kauwt ritmisch mee op het nummer 'Receptacle for the Respectable,' volgens lead-zanger 
Gruff Rhys was Paul al eerder te horen op het Beach Boys nummer "Vegetables", waarin hij 
ritmisch mee smakte. 
19/4/2001  
 
 
WINGSPAN - TOEVOEGING 09- 
 
Op de pagina van Amazon.com word verwezen naar de gelimiteerde uitgave van Wingspan, 
waar de volgende omschrijving staat. Deze heel gelimiteerde verzamelaars-uitgave zal verpakt 
zijn met een gestempelde, stoffen kaft en ingebonden, 24 pagina's, 5 kleuren boekje waarin 
uitleg wordt gegeven. Dit alles zal verpakt zijn in een drie dimensionaal lens-achtig cd-doosje. 
19/4/2001  
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PAUL GEEFT INTERVIEW EN LEEST VOOR 
 
Paul wordt op dinsdag 24 april 2001 ge‹nterviewd door Charle Rose. Dit is te zien op de 
Amerikaanse tv. Nog meer McCartney nieuws. Paul zal ook verschijnen op Hay Festival of 
Literature and the Arts op 30 mei 2001 waar hij voorleest uit eigen werk en wel uit "Blackbird 
Singing." Hay on Wye is een klein stadje op grens van Wales en Engeland, waar elk jaar in mei 
een festival word gehouden. Hay is ook heel bekend om zijn tweede hands boekwinkels. 
18/4/2001  
 
 
PLANNEN VOOR EEN LINDA TRIBUTE ALBUM 
 
Een tribute album voor Linda McCartney is in het planning stadium, schrijft de UK Sun, 
degene die er eventueel aan mee kunnen doen zijn: Madonna, Britney Spears, Queen, The 
Corrs, Lenny Kravitz, Art Garfunkel, leden van de Wings en The Eagles, plus Zak Starkey en 
Julian Lennon. De producenten proberen ook Paul, Ringo en George te strikken voor het 
project. De opbrengsten van de dubbel-cd gaan naar het Women And Cancer fonds. Zegsman 
Darrol Edwards verteld: "We voelde het aan als een passend geschenk aan Linda". De reactie 
van de grote sterren was verbazingwekkend. Ongeveer 12 tracks liggen klaar om opgenomen 
te worden. Madonna denkt er nog over na welk liedje zij wil zingen, terwijl The Corrs 'The 
Long And Winding Road' aan het opnemen zijn. Leden van Queen verwachten dat ze Paul's 
"Souvenir" zullen uitvoeren. En een kinderkoor van de Peasmarsh basisschool in East Sussex ( 
de plaatselijke school van de McCartney's) hebben "And I Love Her" opgenomen. 
Een tv-special van het project behoort tot de mogelijkheden. 
15/4/2001  
 
 
VOOR DIEGENE DIE µLLES WILLEN HEBBEN 
 
Capitol heeft een 10 track sampler van het album Wingspan uitgebracht. Dit zijn de songs die 
er op staan: Listen to What The Man Said, Band On The Run, Another Day, Live and Let Die, 
Jet, My Love, Silly Love Songs, No More Lonely Nights, Maybe I'm Amazed, and Venus and 
Mars/Rockshow (single edit). Op MTV is momenteel een reclame commercial te zien voor 
Winspan met gedeeltes uit diverse clips, en als je een album besteld van de achthonderd 
genummerde exemplaren krijg je een Wingspan 'handen' speldje erbij cadeau. 
 
 
PAUL GEEFT ZEGEN 
 
De Pollstar bericht dat co-producent Irene Zukoski van Front Row Productions de 
goedkeuring van Paul heeft gekregen. Het gaat hier dan om de Beatles Tribute Tour. Zukoski 
gaat verder: "Paul heeft zijn zegen voor de tour aan Alan overgebracht, en alles, wat de tour 
betreft, gaat goed". 
13/4/2001  
 
 
WINGSPAN -TOEVOEGING 08- 
 
Volgens de site van CD Now komt er ook een vinyl versie van het album 'Wingspan' uit. 
Het word uitgebracht als een 4LP box en de prijs van de Engelse release zal ca. 80,- en de 
Amerikaanse release zal ca. 125,- gulden zijn. De Engelse release zal op 4 mei 2001 plaats 
vinden, de Amerikaanse op 7 mei 2001. 
13/4/2001  
 
 
REISJE NAAR DE USA? 
 
Ben je van plan om van de zomer een trip naar Amerika te gaan maken. Misschien past dit dan 
wel in je reisschema, een optreden Ringo Starr en zijn AllStarr band. Hier kan je het schema 
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vinden waar en wanneer hij optreedt. Ringo Tour 
12/4/2001  
 
 
 
 
GEORGE VERKOOPT FRIARPARK NIET 
 
Ondanks wat de Britse kranten schreven, heeft George het weerlegt dat hij van plan is 
Friarpark te verkopen. Dit heeft George gedaan via zijn manager in Los Angeles, USA. 
12/4/2001  
 
 
A HARD DAYS NIGHT SITE 
 
De film heeft nu ook een eigen site met informatie over hoe de film tot stand kwam, het 
draaiboek, foto's uit de film en natuurlijk is ook de trailer van de film hier te zien. 
De site is te vinden op het volgende adres: A Hard Day's Nicht 
 
 
WINGSPAN -TOEVOEGING 07- 
 
Dat het album Wingspan er aan komt weten we en dat je voor dit album betalen moet dat 
weten we ook, maar dat je portemonnee wijder moet opentreken dat wisten we nog niet. Wat 
is het geval, het album komt uit als een normaal album en met een gelimiteerde editie. De 
gelimiteerde editie bevat o.a. een 3d plaatje van het cover, een poster en ander spulletjes. 
11/4/2001  
 
 
BEATLE TRIBUTE TOUR VAN GOUWE OUWE ROCKERS 
 
Alan Parsons, Todd Rundgren, Ann Wilson van Heart, en John Entwistle van de Who zullen 
gaan samenwerken in een concerttour genaamd: "Walk Down Abbey Road: A Tribute to the 
Beatles." De tour welke in juni in Californi‰ (USA) van start gaat, zal een mix zijn van hun 
eigen en Beatles repertoire. 
10/4/2001  
 
 
OUDERE JONGERE 
 
Er is een onderzoek gehouden door Reader's Digest New Choices magazine. De vraag was: 
"Wie is uw favoriete Beatle", dit onderzoek werd gehouden onder mensen van 50 jaar en 
ouder. Hier zijn de resultaten: Paul McCartney.........45% 
John Lennon............29% 
George Harrison........14% 
Ringo Starr............12% 
8/4/2001  
 
 
PAUL IN DE STUDIO -TOEVOEGING- 
 
De krant UK Mirror bericht dat het nieuwe album van Paul de titel "Blue Skies" zal dragen. Dit 
omdat het symboliseert de blijdschap over de verhouding die Paul met Heather heeft, na de 
droevige tijd, nadat Linda overleden was. 
8/4/2001  
 
 
A HARD DAYS NIGHT 
 
De gerestaureerde heruitgave van de film "A hard dans night" zal morgen (9 april 2001) zijn 
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Engelse premiŠre beleven. Dit zal in Liverpool gebeuren tijdens een liefdadigheidvoorstelling 
voor het Linda McCartney Kanker Centrum, schrijft de Liverpool Echo. Geen van de drie 
Beatles zal aanwezig zijn bij de premiŠre. De film is vanaf 13 april 2001 door heel Groot 
Brittanni‰ te zien. 
8/4/2001  
 
 
WINGSPAN -TOEVOEGING 06- 
 
De film 'Wingspan' zal ergens in mei 2001 op de Engelse tv uitgezonden worden. Dit zal dan 
via de zender van Channel 4 gebeuren, dit zal vergezeld gaan door een groot reclame geweld, 
inclusief het optreden van Paul McCartney in de show van de Ierse komiek Graham Norton. 
Het album Wingspan zal op 7 mei 2001 in Engeland uitgebracht worden. 
8/4/2001  
 
 
PLATEN EN CD BEURZEN 
 
Voor wie de beurzen afstroopt voor dat ene singeltje zijn hier wat data. 
Algemene platen en cd beurzen: 26 mei 2001 van 10.00 - 16.00 uur 
01 september van 10.00 - 16.00 uur 
Op beide data word het gehouden in Antonius Zalencentrum, Lange Mare 43 in Leiden. 
Beatles beurzen: 14 april 2001 van 10.00 - 17.30 uur in Muziekcentrum Vredenburg te 
Utrecht. 
24 juni 2001 van 11.00 - 16.00 uur 
28 oktober 2001 van 11.00 - 16.00 uur  
Op beide data word het gehouden in Antonius Zalencentrum, Lange Mare 43 in Leiden. 
 
Succes met het speuren. 
6/4/2001  
 
 
QUARRYMEN BIOGRAFIE 
 
Een bericht in UK Sunday Times over de aanstaande biografie van de Quarrymen door Hunter 
Davies, zegt dat het boek beweerd, dat John Lennon, Paul McCartney uit de groep wilde 
zetten. Omdat hij te 'voorlijk' was. Het bericht zegt verder, dat Lennon bang was grip op de 
groep te verliezen. Een mede band lid, Eric Griffiths hielp John te overtuigen dat Paul in de 
groep moest blijven. "Ik liep een stukje met John op, toen John plotseling zei: 'Laten we de 
groep opsplitsen, jij en ik starten dan opnieuw' We konden Paul achter ons horen, kletsen met 
Pete (Shotten) alsof hij Pete's beste vriend was. John wist dat wij al zijn vrienden waren, maar 
nu probeerde Paul ons in te pakken. Niet om ons op te splitsen, maar juist om vrienden te 
worden met ons allen. Ik was er zeker van dat dit alles was, maar voor John leek het of Paul de 
groep wilde overnemen, te domineren in de groep. Ik zei tegen John: Paul is zo goed. Hij wijdt 
zich heel veel aan de groep. Wij hebben hem nodig. John zei niks. Dit onderwerp is hierna 
nooit meer ter spraken gekomen". Griffiths zei ook, dat Paul van plan was een witte sportjas te 
dragen voor zijn debuut bij de Quarrymen, John had er ook ‚‚n, Paul deed het niet, omdat 
hij bang was aangezien te worden voor de leider van de groep. "Ik denk dat dit mijn grootste 
bijdrage was aan de geschiedenis van de Beatles - het niet doorlaten gaan dat John Paul uit de 
groep gooide". Davies haalt Griffiths aan: "Paul is erg goed. Dat konden wij allemaal zien. Hij 
was op vele manieren voorlijk. Niet alleen in de muziek, maar ook in de relaties met mensen." 
Het Quarrymen boek bevestigd ook het verhaal van de seksuele verhouding van John en Brian 
Epstein in Spanje in 1963, dat het waar is. Davies zei dat John hem dit verhaal in 1968 
vertelde, maar hij deed het er niet bij omdat hij wist dat John geen homofiel was en ook omdat 
hij het niet geloofde. Hoe dan ook, Pete Schotten, John Lennon's vriend voor het leven, 
bevestigde het verhaal. 
3/4/2001  
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LIVE AT THE CAVERN DVD -Toevoeging- 
 
Amazon.co.uk staat een bericht dat "Paul McCartney Live at the Cavern" op (PAL) VHS 
video en op regio 2 DVD (Europa, Japan en het Midden Oosten) op 25 juni 2001 wordt 
uitgebracht. 
3/4/2001  
 
 
QUARRYMEN BšHNE WORD WAARSCHIJNLIJK GESLOOPT -Toevoeging- 
 
Om te helpen de sloop tegen te gaan (zie vorige bericht hierover in bestanden, archief, 
BeatlesNieuws1ekwart2001.txt) kan u de volgende personen mailen. 
The Liverpool planning department: mike.birchnall@liverpool.gov.uk.  
Liverpool City Councilman Mike Storey: mike.storey@liverpool.gov.uk  
Canon John Roberts of St. Peter's: web.editor@stpetersw.co.uk  
The Liverpool Echo: The Liverpool Echo 
Als je een mailtje wil sturen, stuur dan geen boze mailtjes en zeker niet aan Conan Roberts. 
Het is noodzakelijk dat we mailtjes sturen die vriendelijk doch dwingend van toon zijn, we 
moeten namelijk geen vijanden maken bij deze mensen. 
3/4/2001  
 
 
LIVE AT THE CAVERN DVD 
 
Op de website van Abbey Road Studio's staat een link met een lijst van DVD's waar zij het 
voor productie werk van hebben gedaan, deze lijst bevat ook, Paul McCartney, Live at the 
Cavern/MPL, Music Video, (DVD 5). Datum wanneer deze DVD word uitgebracht werd niet 
vermeld. 
2/4/2001  
 
 
"WINGSPAN" CAPITOL PERS BERICHT ! 
 
,Wingspan - Het nieuwe album van Paul McCartney wordt uitgebracht op 7 mei 2001 - met 
een twee uur durende film. 
Wingspan, de hits en de historische bloemlezing van Paul McCartney's Wings, zal wereldwijd 
uit gebracht worden door EMI Records op maandag 7 mei 2001. 
Wingspan zal 40 songs bevatten, inclusief 17 hits die meer dan een miljoen exemplaren 
verkocht; twee en een half muziek van Paul McCartney op een dubbel cd, dat wereldwijd 
verkocht word voor de prijs van een enkel cd. 
Wingspan is de soundtrack van hoe Paul McCartney durfde de Beatles op te volgen met Wings 
in de zeventiger jaren: wanneer hij samen met zijn vrouw Linda, een 'terug naar de wortels 
band vormde en deze band groeide uit tot ‚‚n van de grootste van de zeventiger jaren. 
De cd zal samen met een twee uur durende film met dezelfde naam, welke ons het persoonlijke 
verteld van Wings voor de eerste keer op tv. De film zal zijn wereldwijde premiŠre beleven op 
de Amerikaanse tv, op 11 mei 2001. 
Het maken van de film Wingspan heeft drie jaar geduurd. Openhartig openbaren Paul en Linda 
hoe zij een gezin probeerde op te voeden, naast het opstarten van een nieuwe band en de 
moeilijkheden van de Beatles-processen, arrestaties vanwege het bezit van verdovende 
middelen en het in de ban doen door de BBC. 
Ondanks dat zij zichzelf voor de moeilijkste rock 'n' roll job stonden, in een tijdsbestek van 9 
jaar, bereikte Wings met 17 singles de 'Million-seller' plek, vijf albums bereikte de eerste plaats 
in Amerika en zo tussen neus en lippen door, braken ze ook nog een record wat betreft het 
aantal toeschouwers in een Amerikaans stadion, dat eerder op naam van de Beatles stond. 
De dubbel cd Wingspan bevat totaal 151 minuten muziek 
CD 1 The Hits bevat; Listen To What The Man Said, Band On The Run, Another Day, Live 
And Let Die, Jet, My Love, Silly Love Songs, Pipes Of Peace, C Moon, Hi Hi Hi, Let 'Em In, 
Goodnight Tonight, Junior's Farm (DJ edit), Mull Of Kintyre, Uncle Albert/Admiral Halsey, 
With A Little Luck (DJ edit), Coming Up and No More Lonely Nights. 
CD 2 The History bevat; Let Me Roll It, The Lovely Linda, Daytime Nightime Suffering, 
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Maybe I'm Amazed, Helen Wheels, Bluebird, Heart Of The Country, Every Night, Take It 
Away, Junk, Man We Was Lonely, Venus And Mars/Rockshow (single edit), Back Seat Of My 
Car, Rockestra Theme, Girlfriend, Waterfalls (DJ edit), Tomorrow, Too Many People, Call 
Me Back Again, Tug Of War, Bip Bop/Hey Diddle and No More Lonely Nights (playout 
version). 
Paul heeft gezegd: "Ik dacht ik kies een album die ik leuk vindt. Precies zoals de Wings 
zichzelf zijn, dit album hangt aan geen enkele regel -maar in mijn geheugen is het, het beste 
uit 
die periode". 
31/3/2001  
 
 
JA HOOR, HET IS WEER ZOVER. ! 
 
,Het is weer het einde van de maand en zoals u dan weet staat er weer 24 uur een muziek file 
op de club. Deze keer hebben we gekozen voor een track van het triple-album "The making of 
all things must pass" De track de we genomen hebben heet "Applescruffs take 1". 
Wij vonden dat George ook een beetje in de schijnwerpers moest blijven staan tegenover 
Paultje, die binnenkort met een overzicht album komt. 
Een recensie hebben we een tijdje geleden alweer geplaatst, mocht u hem nog niet gelezen 
hebben, hij staat in de rubriek "Rock and Roll music" 
Het te downloaden file kunt vinden in de rubriek 'Bestanden', 'Diversen' en heeft de naam 
"applescruffstake01.txt". Daar staat ook een leesmij.txt bestand, beide kunt u downloaden. 
De files staan er van zaterdag 31/03 24.00 uur tot 01/04 00.00 uur op de club 
31/3/2001  
 
 
YOKO KRIJGT GRAAD ! 
 
,Op 2 juli 2001 krijgt Yoko Ono de eregraad van de Universiteit van Liverpool, bericht de 
Liverpool Echo. Ze krijgt deze graad voor haar artistiek werk en als beschermvrouwe van de 
John Lennon Memorial Scholarships. Deze beurs is door Yoko in 1991 opgezet om studenten 
te helpen met het voortzetten van hun studie. Over de graad, zegt zij het volgende: "Ik ben 
zeer vereerd, en ik ben heel opgewonden". 
30/3/2001  
 
 
QUARRYMEN BšHNE WORD WAARSCHIJNLIJK GESLOOPT ! 
 
,Het toneel, in de zaal van de St. Peter's Church, waar John Lennon and the Quarrymen eens 
speelde is doel om gesloopt te worden, volgens Canon John Roberts, de predikant van de kerk, 
staat te lezen in de Liverpool Echo. (E-mail adres: features@liverpoolecho.co.uk)  
Maar plaatselijke Beatle-fans hebben hiertegen geprotesteerd. De Liverpool Echo citeert de 
woorden van de Liverpool Beatles fan club, president Jean Catherall : "Dit podium is de 
voorgeschiedenis van de Cavern. Ik denk dat het behouden moet worden. Als John Lennon 
hier niet had gespeeld, had hij nooit Paul McCartney ontmoet en was het Beatles fenomeen 
nooit ontstaat". En zij vervolgt: "Ik denk dat het podium moet blijven waar het is. Het is in 
originele staat en het is een onderdeel van het Beatles-verhaal". Roberts zegt daarin tegen: 
"Wij 
beheren hier geen museum. Het interieur is niet gebouwd voor een hedendaagse levendige 
parochie" 
Fans zijn enkel in staat om œ800,- (ca 2800,- gulden) in te zamelen om het podium te 
behouden. Gemeenteraadslid Mike Storey van Liverpool City steunt het plan om het podium te 
verplaatsen naar een andere plek. 
Verder is de journalist van de Liverpool Echo, Joe Riley, een actie begonnen om de sloop 
tegen te houden. Hij vraagt de mensen om brieven met steun betuigingen naar de Liverpool 
Echo te sturen. De tijd is kort, want ze zijn van plan om het met Pasen al te gaan slopen. 
Verder vraagt hij ook aan de Beatle-fans om protestbrieven te sturen aan het gemeenteraadslid 
Mike Storey, zijn adres is: Mike Storey, 
Liverpool City Council, 
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Dale Street, 
Liverpool  
UK 
E-mail adres: mike.storey@liverpool.gov.uk  
en aan de predikant van de kerk en dit adres is als volgt: 
Canon John Roberts 
St. Peter's Church 
Church Road 
Woolton 
Liverpool 25 
UK 
E-mail adres: web.editor@stpetersw.co.uk  
In de hoop dat het helpt tegen het slopen 
30/3/2001  
 
 
Een nieuwe link ! 
 
,Er is een nieuwe link toegevoegd. Deze gaat naar de song PARTIAL TO YOUR 
ABRACADABRA van het Ian Dury tribute album, waaraan Paul meewerkte. 
30/3/2001  
 
 
WINGSPAN -TOEVOEGING 05- ! 
 
,Er is aangekondigd dat 'Wingspan als een gewone dubbelaar zal verschijnen. Verder zegt men 
dat er ook 'special limited edition'. komt. De inhoudt daarvan is nog niet duidelijk. �‚n ding is 
zeker, je moet je portemonnee verder opentrekken. Er is een gewone editie en die wordt in 
Amerika aangekondigd voor $ 19.97 (ca. 50,- gulden) en er is een limited edition voor $ 29,97 
(ca. 75,- gulden, ca. 25 gulden duurder). Waar wij nieuwsgierig naar zijn, is de inhoud (andere 
muziek mixen en misschien een mooier boekje) en wat we vooral willen zien is de 
documentaire. 
Een foto van de cd-cover kunt u vinden in het fotoalbum bij cd-covers Paul McCartney. 
De tracklist zoals die nu als officieel is vrij gegeven, u vindt hem hieronder: 
Disc: 1 
1. Listen To What The Man Said 
2. Band On The Run 
3. Another Day 
4. Live And Let Die 
5. Jet 
6. My Love 
7. Silly Love Songs 
8. Pipes Of Peace 
9. C Moon10. Hi Hi Hi 
11. Let 'Em In 
12. Goodnight Tonight 
13. Give Ireland Back To The Irish 
14. Junior's Farm 
15. Mull of Kintyre 
16. Uncle Albert/Admiral Halsey 
17. With A Little Luck 
18. Coming Up 
19. No More Lonely Nights 
Disc: 2 
1. Let Me Roll It 
2. The Lovely Linda 
3. Daytime Nightime Suffering 
4. Maybe I'm Amazed 
5. Helen Wheels 
6. Bluebird 
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7. Heart Of The Country 
8. Every Night 
9. Take It Away 
10. Junk 
11. Man We Was Lonely 
12. Venus And Mars/Rockshow 
13. Back Seat Of My Car14. Rockestra Theme 
15. Girlfriend 
16. Waterfalls 
17. Tomorrow 
18. Too Many People 
19. Call Me Back Again 
20. Tug Of War 
21. Medley: Bip Bop/Hey Diddle/I Am Your Singer 
22. No More Lonely Nights 
30/3/2001  
 
 
DE MUUR VAN BEROEMDHEDEN ! 
 
,Liverpool gaat de Wall of Fame openen om de Beatles en andere lokale successen te eren. 
Popster uit de vijftiger jaren opent muzikale Wall of Fame. 
Een hoofdakte die in de vijftiger jaren zong komt naar Liverpool terug om een saluut te 
lanceren 
voor de hit-lijst-toppers van de stad, en dat al aankomende maand. De met pensioen gegane 
popzangeres Lita Roza was de allereerste die de nummer 1 positie in zicht kreeg. Dit was 
alweer in 1953 met haar hit 'How much is that doggie in the window'. Op 14 maart 2001 -haar 
75ste verjaardag- zal ze de Wall of Fame onthullen op Mathew Street. Dat is een saluut aan de 
resultaten van verschillende bands, zangers en zangeressen van de stad die een nummer ‚‚n 
positie hebben gehaald. 
Het zal de laatste aanbieding van Mel C en de nieuwe sensatie Atomic Kitten bevatten. Het 
nummer ‚‚n succes van de Kittens betekend dat ze momenteel de hele wereld overvliegen - 
maar ze namen een time out om zich te laten fotograferen met hun nieuwe plaat- en ze wensen 
het project alle goeds toe. 
De 'Muur', maar een paar honderd meter vanaf de beroemde Cavern Club', zal 53 bronzen 
platen laten zien met daarop de namen van de hits die de top lijsten haalden sinds de top 
lijsten 
48 jaar geleden begonnen. Al de genoemde hits komen vanuit de stadLiverpool. Het wordt 
overheerst door de Beatles, die 17 hits op de muur hebben, maar onder de andere bands die 
erop staan zitten Frankie Goes to Hollywood, Sonia, Gerry and the Pacemakers, The 
Searchers, Cilla Black, Mel C and en natuurlijk Atomic Kitten. 
Het is zelfs zo dat sommige van de bekende gezichten uit de hitlijst-historie nog een speciaal 
zouden kunnen verschijnen tijdens de opening -The Searchers, Sonia, Holly Johnson and Ken 
Dodd zitten tussen de namen van degenen die uitgenodigd zijn. 
Er zal ruimte worden overgelaten voor toekomstige nummer ‚‚n hits. En zowel de platen 
zelf zal er ook een meertalige introductie zijn voor de muur. En een richtingaanwijzer naar elk 
van de grammofoonplaten en er zullen over de hele muur speciaal gemaakte bronzen 
muziekholten zijn. 
Een unieke van ijzervlechtwerk gemaakte muzikale thema Beatlesbank - zal ook onthuld 
worden, misschien samen met een John Lennon beeld, dat verhuisd zou moeten worden van 
beneden naar boven van de weg. 
Lita kom met een jet vanuit haar Londense huis voor deze gelegenheid. Ze Zei: "Ik ben heel 
erg vereerd dat ik ben uitgenodigd om de Liverpool 'Wall of Fame te onthullen. Het is al vele 
jaren geleden dat ik hier woonde, maar zoals alle artiesten heb ik grote genegenheid voor de 
stad. Ik woonde nog in Liverpool toen ik ‚‚n van mijn eerste prijzen ontving -de kampioen 
boter smeren van de Home and Colonial Stores! Ik kijk heel erg uit naar het terugkomen naar 
Liverpool voor deze gebeurtenis". 
De 'Wall' zal een aanvulling zijn bij de andere top attracties -voor de toeristen- in de buurt van 
het wereldberoemde Cavernkwartier. Het zal helemaal gereed te zien zijn tijdens het 
spectaculaire Liverpool Music City -gebeurtenissen van deze aankomende zomer. 
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Het internationaal bekende Mathew Street Festival (www.mathewstreetfestival.com) is er in 
augustus 2001 een onderdeel van. Dat zal meer dan 200 bands laten zien, die over de hele stad 
verdeeld live zullen spelen op zes grote openlucht podia -en in de Cavern zelf. De hele drie 
dagen lange gebeurtenis zal kunnen worden bijgewoond door een wereldwijd publiek in een 
record brekende web-uitzending. 
Wethouder van tourisme en ontspanning van het B&W van Liverpool Frank Doran zei; 
"Liverpool is in de race om de Britse en uiteindelijk ook de Europese hoofdstad van cultuur te 
worden in 2008. Vernieuwende schema's als dit zijn niet alleen het bewijs van de creativiteit in 
de hele stad, maar ook van de grote idee‰n die mensen hebben laten zien om er voor uit te 
komen! Dit zal een fantastisch toegevoegde attractie zijn voor het Mathew Street Festival. Het 
is pas als je al die grammofoonplaten hier ziet, dat je het enorme muzikale talent realiseert dat 
door al die jaren heen uit Liverpool gekomen is. Dit is echt een "muziek-stad'. 
Het project wordt helemaal onderschreven door het Liverpoolse stadsbestuur, en het wordt 
gesponsord door vele private ondernemingen onder wie het Liverpoolse muziek-advocaten 
bureau DWF, accountants BDO Stoy Hayward and Natwest. Het was oorspronkelijk het idee 
van Arthur Johnson en Phil Young die samen het publiciteit kantoor Johnson Young 
Associates vormen. 
Arthur, die gewoonlijk bij de plaatselijke krant de Liverpool Echo werkt zei: "Toen ik bij de 
krant zat werkte ik nauw samen met de directie van Cavern City tours om het eerste Matth. 
Street Festival mogelijk te maken. Het is nu een grote jaarlijkse gebeurtenis en de set van dit 
jaar zal een wereldrecord neerzetten door een meerpodium-web-uitzending. Liverpool is nu al 
de grootste vlek op de muzikale landkaart van Groot-Brittanni‰ - de Wall zal een duurzame 
erkenning zijn voor al het talent dat deze stad heeft voortgebracht. 
De bronzen platen zijn ontworpen door de uit Mersey-side afkomstige kunstenaar Rick Myers, 
en het bouw-vakwerk om de Wall op te metselen is door de Liverpool Architecture and Design 
Trust gedaan. 
Liverpool's nummer 1 hits: 
1. 1953 Lita Roza: How Much Is That Doggie In The Window  
2. 1957 Frankie Vaughan: The Garden Of Eden  
3. 1958 Michael Holliday: The Story Of My Life  
4. 1960 Michael Holliday: Starry Eyed  
5. 1961 Frankie Vaughan: Tower Of Strength  
6. 1963 Gerry and the Pacemakers: How Do You Do It?  
7. 1963 The Beatles: From Me To You  
8. 1963 Gerry and the Pacemakers: I Like It  
9. 1963 The Searchers: Sweets For My Sweet  
10. 1963 Billy J. Kramer: Bad To Me  
11. 1963 The Beatles: She Loves You  
12. 1963 Gerry and the Pacemakers: You'll Never Walk Alone  
13. 1963 The Beatles: I Want To Hold Your Hand  
14. 1964 The Searchers: Needles And Pins  
15. 1964 Cilla Black: Anyone Who Had A Heart  
16. 1964 Billy J. Kramer: Little Children  
17. 1964 The Beatles: Can't Buy Me Love  
18. 1964 The Searchers: Don't Throw Your Love Away  
19. 1964 Cilla Black: You're My World  
20. 1964 The Beatles: Hard Day's Night  
21. 1964 The Beatles: I Feel Fine  
22. 1965 The Beatles: Ticket To Ride  
23. 1965 The Beatles: Help!  
24. 1965 Ken Dodd: Tears  
25. 1965 The Beatles: Day Tripper  
26. 1966 The Beatles: Paperback Writer  
27. 1966 The Beatles: Yellow Submarine/Eleanor Rigby  
28. 1967 The Beatles: All You Need Is Love  
29. 1967 The Beatles: Hello, Goodbye 30. 1968 The Beatles: Lady Madonna  
31. 1968 The Beatles: Hey Jude  
32. 1968 The Scaffold: Lily The Pink  
33. 1969 The Beatles: Get Back  
34. 1969 The Beatles: The Ballad Of John And Yoko  
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35. 1971 George Harrison: My Sweet Lord  
36. 1976 The Real Thing: You To Me Are Everything  
37. 1977 Wings: Mull Of Kintyre  
38. 1980 John Lennon: Just Like Starting Over  
39. 1980 John Lennon: Imagine  
40. 1980 John Lennon: Woman  
41. 1982 Paul McCartney/Stevie Wonder: Ebony And Ivory  
42. 1984 Paul McCartney: Pipes Of Peace  
43. 1984 Frankie Goes To Hollywood: Relax 
28/3/2001  
 
 
WINGSPAN -TOEVOEGING04- ! 
 
,ABC's presbericht over 'Wingspan': Voor de eerste keer op tv 'Wingspan' .....een twee uur 
durend verhaal hoe Paul en Linda durfde de Beatles op te volgen, zal zijn wereld premiŠre in 
mei 2001 op ABC tv, in de USA, beleven. 
'Wingspan' de twee uur durende innerlijke verhaal over hoe Paul en Linda de Beatles durfde op 
te volgen met hun rockband Wings, zal voor her eerst verteld worden op 11 mei 2001. 
De dramatische en prijs gevende film....welke word geleid door uitgebreide en openhartige 
interviews met Paul McCartney.... verteld het menselijke verhaal van hoe, terwijl ze bezig zijn 
een gezin groot te brengen, de Beatles te volgen, Paul en Linda vormde een 'terug naar je 
wortels band, die ‚‚n van de grootste rock bands van de zeventiger jaren werd. 
Nog nooit vertoonde amateurfilmpjes van Paul en zijn gezin, voormalig priv‚ archief en 
zeldzaam concertfilm van de Wings zijn te zien. 'Wingspan' wil laten zien hoe Paul, geru‹neerd 
was door het uit‚‚n gaan van de Beatles, hoe hij zij carriŠre vanuit het niets weer opstartte.... 
hoe Linda, hun kinderen, de honden en de band door heel Brittanni‰ toerde, vragend om hier 
en daar te mogen optreden. In plaats om te arriveren in een stadion in limousines, ge‰
scorteerd 
door politieagenten. Kwamen ze nu aan in kleine zaaltjes, onaangekondigd en niet uitgenodigd. 
De toegangsprijs bedroeg 33 dollarcents.  
"Wingspan's" producer/regisseur, Alistair Donald, is persoonlijk door Paul en Linda gevraagd 
om deze film te maken. Donald zegt hierover: "Het maken van 'Wingspan' nam in het begin 
maanden van zoeken in archieven en collecties over de hele wereld, om het beste deel van een 
film, foto en geluid te vinden, in beslag. We ontdekte een heleboel uitstekende, zeldzame en 
nog nooit eerder vertoont materiaal". 
"Ik wilde hebben dat Paul het verhaal van de Wings als een link naar het scherm toe vertelde" 
gaat hij verder. "Dit betekend niet hij alleen een geautoriseerd gezichtspunt voor een deel van 
de film kon geven, maar dat hij ook Linda's gezichtspunt kon uitdragen, welk fundamenteel is 
voor zowel het verhaal van de 'Wings', als het verhaal als getrouwd stel en gezin. 
Behalve het volgen van Paul en Linda's gezinsleven van 1970 - 1980, onthuld 'Wingspan' dat 
ondanks de belemmerende rechtszaken, arrestaties (vanwege het in bezit hebben van 
verdovende middelen) en het BBC uitzend verbod, bereikte Wings toch de nummer ‚‚n 
positie met verschillende singles en albums, en uiteindelijk ook een Amerikaanse 
stadionconcert dat misschien zelfs massaler was dan dat van de Beatles. 
"Ik dacht altijd dat je de Beatles niet kont opvolgen" verteld Paul en hij gaat verder " 
'Wingspan' is het verhaal en het geluidsspoor hoe wij van plan waren het te doen. Ik was 
feitelijk een wedstrijd tegen mijzelf aan het spelen en het was zeker te weten een harde 
wedstrijd. Terug kijkend, denk ik dat dit het dramatische is van Wings. Het is een heel 
menselijk verhaal".  
Na de wereldpremiŠre op de Amerikaanse tv, zal 'Wingspan' wereldwijd op de locale tv 
zenders worden uitgezonden. Samen met de film brengt EMI/Capitol Records, op 8 mei 2001, 
het album 'Winspan' uit, welke 40 Wings songs zal bevatten 
27/3/2001  
 
 
PAUL KOOPT LOVE'S HUIS ! 
 
,Paul vertelde aan een verslaggever van de Liverpool Echo dat het album in juni klaar is. Ook 
berichtte de National Enquirer dat Paul het huis van Courtney Love heeft gekocht. De 
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aanschafprijs volgens het blad is, 4 miljoen Amerikaanse dollars (ca. 9.875.000,- gulden). Er 
waren twee condities waaronder het huis werd verkocht, de eerste was dat Courtney binnen 
een week verhuisd was en dat ze specifieke memorabilia van Kurt Cobain achterliet. Dat deed 
ze. 
27/3/2001  
 
 
PAUL LANCEERT LINDA'S DASSENLIJN ! 
 
,Paul lanceert een dassenlijn gebaseerd op de laatste foto's die Linda nam. Dit deed hij op 
maandag 26-03-2001 in Kew Gardens in Engeland, volgens een pers mededeling verstuurd 
door Richard Porter's Beatles London News and Information Service. De verkoop van de 
dassen zal Millennium Food Bank ondersteunen. Wil je zo een das bestellen, dat kan door dit 
nummer in Engeland te bellen; 020 8332 5654. 
27/3/2001  
 
 
GERUCHTEN...., GERUCHTEN.....EN NOG EENS GERUCHTEN 
 
,Neem het voor wat het is....geruchten. Eerst horen we dat George en Ravi Shanker 
samenwerken in een project voor toneelverlichting. Hier is dan wat voor de McCartney-fans: 
We hebben gehoord dat er een discussie bezig is dat Paul met een album waarin hij word 
bijgestaan door gast-muzikanten, zoiets wat Carlos Santana ook gedaan heeft. Nee,....dat doet 
hij niet met oudere mannen, maar met jonge. En....we hebben ook gehoord dat ze overwegen 
een tour te gaan doen. Dit is alles wat we hoorden. 
25/3/2001  
 
 
Van de redactie -2- 
 
,H‚ h‚, de verbouwing is klaar! Ik kan weer in mijn kamertje komen. Laat ik het zo typeren, 
het is niet leuk om in je eigen huis op een koude dag te gaan kamperen. Want zo voelde het 
wel aan. Maar genoeg hierover, het is lente, (hoewel?) een nieuw geluid en we gaan er weer 
fris tegenaan. Allereerst met het hoezen archief, ik kan weer een paar weken vooruit. En 
natuurlijk met het nieuws over de boys en dat is veel ik zal het proberen de komende week in 
te halen. Succes met het lezen. 
25/3/2001  
 
 
Van de redactie 
 
Op het moment vindt er bij ons een verbouwing plaats. En dit geeft ongemak, deze ongemak 
vertaalt zich ook naar de club. Ik kan niet zo gemakkelijk bij mijn computer, omdat mijn kamer 
volstaat met spullen die eigenlijk in de huiskamer thuis horen. Ik blijf toch proberen u zoveel 
mogelijk van (solo)Beatles-nieuws te voorzien. Dan wat de lp-hoezen betreft. Ik ben door de 
foto's heen. Binnenkort heb ik weer nieuwe foto's, maar dit kan nog wel enkele weken duren. 
Dus nog even geduld a.u.b. 
17/3/2001  
 
 
WINGSPAN -TOEVOEGING 03- 
 
,Er cirkelt op het internet een redelijk 'offici‰le' songlist van de cd-box Wingspan rond. 
Hieronder vindt u hem. 
Disc 1 "Hits": 
1. Listen to What the Man Said 
2. Band on the Run 
3. Another Day 
4. Live and Let Die 
5. Jet 
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6. My Love 
7. Silly Love Songs 
8. Pipes of Peace 
9. C Moon 
10. Hi Hi Hi 
11. Let 'Em In 
12. Goodnight Tonight 
13. Give Ireland Back to the Irish 
14. Junior's Farm (DJ edit) 
15. Mull of Kintyre 
16. Uncle Albert/Admiral Halsey 
17. With a little Luck (DJ edit) 
18. Coming Up 
19. No More Lonely Nights (7-inch/ballad edit) 
Disc 2 "History": 
1. Let Me Roll It 
2. The Lovely Linda 
3. Daytime Nighttime Suffering 
4. Maybe I'm Amazed 
5. Helen Wheels 
6. Bluebird 
7. Heart of the Country 
8. Every Night 
9. Take It Away 
10. Junk 
11. Man We Was Lonely 
12. Venus And Mars/Rock Show (single edit) 
13. Back Seat of My Car14. Rockestra Theme 
15. Girlfriend 
16. Waterfalls 
17. Tomorrow 
18. Too Many People 
19. Call Me Back Again 
20. Tug of War 
21. Medley: Bip Bop/Hey Diddle/I Am Your Singer 
22. No More Lonely Nights (new mix of playout version) 
17/3/2001  
 
 
PRIMEUR OF EEN VAN DE EERSTE 
 
,Ik weet niet of wij de primeur in Nederland hebben, maar als dat niet zo is dan zijn wij in ieder 
geval ‚‚n van de eerste...... in Nederland. 
Wat is het geval, bij de "Beatlesfanclub op HetNet" had je de 'nieuwe' song van Paul 
McCartney kunnen downloaden. Het is de song van het Ian Dury tribuut album genaamd: 
"Partial to your abracadabra".  
De song is van een uitstekende kwaliteit, de stem van Paul klinkt als een klok en ik kan nog 
wel meer complimentjes uitdelen, dat doe ik niet, omdat ik als fan bevooroordeeld ben. Het 
bestand blijft er 24 uur opstaan, daarna haal ik het er weer af. Dus vanaf 13-3-2001 13.00 uur 
tot 14-3-2001 13.00 uur staat het erop. 
14/3/2001  
 
 
 
 
RINGO GAAT WEER OP PAD 
 
,De nieuwe All-Starr Band gaat weer toeren. De nieuwe leden, behalve Ringo op drums, van 
de band zijn: Greg Lake (Emerson, Lake and Palmer) op basgitaar, Roger Hodgson 
(Supertramp) on gitaar, Ian Hunter (Mott the Hoople) ook op gitaar, Howard Jones op 
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keyboards en Sheila E. op drums. Mark Rivera zal weer de muzikale leider zijn, de tournee zal 
van start gaan op 26 juli en eindigt op 3 september 2001. Waar in Amerika de tour begint is 
nog niet bekend. Wat wel bekend is, dat Ringo van plan is andere liedjes zal gaan zingen dan 
dat hij in het verleden gedaan heeft. 
14/3/2001  
 
 
WINGSPAN -TOEVOEGING 02- 
 
,Het album "Wingspan" zal op 8 mei 2001 uitgebracht worden, bericht Billboard. McCartney 
vertelde aan Billboard dat hij bezig was met enkele "funky" mixes voor de dubbel cd-set, welke 
geprijsd worden als een enkel cd. De cd's hebben de titel mee gekregen "Hits" en "History." De 
cd "Hits" bevat 19 songs, waaronder "Band On The Run," "Live And Let Die," en "Silly Love 
Songs." "History," zal 22 songs bevatten, met daarop onder andere, "Tug Of War" en "Let Me 
Roll It," plus een nieuwe mix van "No More Lonely Nights." Ander nieuws is dat Paul van plan 
is een Wings box uit te brengen aan het eind van het jaar met zeldzame opname, outtakes en 
nog niet eerder uitgebrachte live-opnamen. 
10/3/2001  
 
 
PAUL IN DE STUDIO -TOEVOEGING 02- 
 
,Het nieuwe album van Paul zal ook een volkslied achtige ode aan Linda bevatten. 
10/3/2001  
 
 
KLEINE VERASSINGEN OP YELLOW SUBMARINE DVD 
 
,Goed, misschien zijn wij de laatste die het weten, maar er zitten kleine verborgen dingetjes in 
de Yellow Submarine DVD. Volgens dvdeastereggs.com, als je de cursor over de 
patrijspoorten van de onderzee‰r haalt en aan de bovenkant van het hoofdmenu, dan zie je 
gebiedjes oplichten. Als je dan op deze gebiedjes klikt, dan zie je verschillende figuren 
verschijnen, je hoort dingen zeggen of je hoort muziek. 
8/3/2001  
 
 
GEHOORD OP DE IERSE RADIO 
 
,De dj (een leuke, jonge knul) vertelde dat hij van plan was de single, van Paul, te draaien 
zonder hem eerst gehoord te hebben, omdat de combinatie een zekere hit was (Ian Dury's song 
en Paul). Maar het is een "DIJK"!! Pure rock en roll met hoorns enz. Als dit een indicatie is 
waar Paul heen gaat met zijn muziek voor het volgend album, 'Houd Je Dan Maar Vast'!!! De 
song komt van het tribuut album waar ook andere artiesten, behalve Paul, aan mee werken. 
8/3/2001  
 
BBC RADIO 2 DRAAIT PAUL"S "NIEUWE" SINGLE 
 
,BBC Radio 2 draait Paul's nieuwe single 'I'm partial to your Abracadabra' en noemen een 
releasedatum van 9 april 2001. Maar zoals veel fans weten, deze song was origineel van Ian 
Dury and the Blockheads op het 'New Boots and Panties' album. Het hele album is opnieuw 
opgenomen door de Blockheads met verschillende gasten, ter nagedachtenis van Ian Dury die 
vorig jaar overleed. De opbrengst van het album gaat naar een goed doel. En voor ik het 
vergeet te zeggen, de plaat is puik, Paul rocked weer met een goede stem en iedereen scheen 
deze song goed te vinden. Het kan misschien weer hit worden. 
7/3/2001  
 
 
WINGSPAN -TOEVOEGING- 
 
Een bron verteld dat in het kader van Wingspan, is voorgesteld om te gaan van "McCartney" 
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tot "No More Lonely Nights," en dat er veel remixen zijn (van de zelfde persoon die Shaggy 
remixte), maar er zijn geen zeldzame opname onder de bizarre B-kantjes ("Daytime Nightime 
Suffering"). 
7/3/2001  
 
 
PAUL IN DE STUDIO -TOEVOEGING- 
 
Een bron verteld dat Paul een stel van zijn nieuw opgenomen songs voor de president van 
Capitol Records, Roy Lott, in de Capitol Tower, in de aanwezigheid van Jeff Lynne en David 
Kahne. �‚n song werd omschreven als een 6 « minuut durende psychedelisch rocknummer. 
Als de tekenen ons niet bedriegen, is de release medio 2002, maar dat kan altijd nog 
veranderen. 
7/3/2001  
 
 
NAPSTER PROBEERT BEATLESSONGS TE BLOKKEREN. 
 
Vlak voor dat de rechter Marilyn Hall Patel, dinsdag jl. , meer druk op Napster legde, door te 
verorderneerde dat Napster elke song waarop rechten rusten te blokkeren. Berichten zeggen 
dat Napster op artiest blokkeert, waaronder Roy Orbison en de Beatles. Maar vlak voor dit 
bericht waren de songs van Metallica nog aanwezig. 
7/3/2001  
 
 
WEER EEN LIJSTJE 
 
The Beatles staan in de Top 3 van de Forbes Magazine Top 100 van rijkste mensen, terwijl de 
Beatles geen nieuw album meer hebben gemaakt, staan ze toch tussen de meeste machtige 
mensen ter wereld bericht Reuters. Tom Cruise staat op de eerste plaats gevolgd door de 
golfer Tiger Woods. Na de Beatles volgen: Britney Spears, Bruce Willis, Michael Jordan, 
Backstreet Boys, 'N Sync, Oprah Winfrey en Mel Gibson 
3/3/2001  
 
 
WINGSPAN --Update-- 
 
 
Verdere informatie over Wingspan van ‚‚n van onze bronnen. De tracklist blijkt nog steeds 
niet helemaal voor elkaar, maar het wordt klaarblijkelijk geen 'Anthology' project. Met andere 
woorden, verwacht niet dat er alleen maar zeldzaam materiaal op zal staan, onze bron verteld, 
het originele voorstel behelsde dat enkele zeldzame nummers van McCartney op te nemen 
("Maybe I'm Amazed," bijvoorbeeld), maar je kan er je hoofd onder verwedden dat deze niet 
op het uiteindelijk album zullen staan. 
28/2/2001  
 
 
TWEE BEATLES ARTIKELEN WORDEN GEVEILD 
 
Erfenisje gekregen of nog ergens een oude sok met duizendjes verstopt, dan kun je bieden op 
‚‚n van de twee artikelen die geveild worden. Een piano waar John Lennon eens de eigenaar 
van was en een witte Mercedes, die eens aan John en George behoorde. De veiling zal op 27 
maart 2001 in het Londense Hard Rock Caf‚ gehouden worden. De piano, een Steinway, was 
weggeven door Yoko Ono als een onderdeel van een album promotie 1984, men verwacht dat 
hij tussen de drie en vier miljoen gulden gaat opbrengen. De witte Mercedes-Benz 600 Pullman 
limousine, uit 1970, met zwart fluwelen bekleding, ‚‚n van de 428 in zijn soort, werd 
verkocht aan George Harrison toen John Lennon naar New York verhuisde. Later, in 1975, 
verkocht George hem aan Mary Wilson van de Suprˆmes. De verwachtte veiling prijs zal 
ergens tussen de ‚‚n en twee miljoen gulden liggen. �‚n van de organisatoren van de veiling 
is de drummer Mick Fleetwood. Biedingen on line via internet worden geaccepteerd. 
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27/2/2001  
 
 
PAUL EN GEORGE --SAMEN!-- GEZIEN IN LAS VEGAS 
 
Misschien, zijn de verhalen over de wanklank tussen Paul en George door de jaren heen wat 
overdreven: Norm Clarke van de Las Vegas Review-Journal bericht dat de twee aanwezig 
waren bij Las Vegas' Cirque du Soleil's "O" zondagavond jl. George was met zijn vrouw Olivia 
en Paul met Heather. Achter de coulissen hebben zij nog wat handtekeningen uitgedeeld, 
schrijft het bericht verder. 
27/2/2001  
 
 
Shame, Shame, Shame 
 
Ben ik het toch nog vergeten, George van harte gefeliciteerd nog met je 58ste verjaardag! 
Gisteren 25-02-2001 vierde George zijn verjaardag en het mooiste is.....hij blijft de jongste. 
26/2/2001  
 
 
TRANSCRIPTIE YAHOO CHAT 
 
George Harrison Yahoo! Chat Transcript 
02/15/01 
Transcriptie George Harrison Yahoo chat. 
Afkortingen: V: = Vraag 
A: = Antwoord 
V: Welkom op de Yahoo chat. We zijn hier met George Harrison. 
A: Hallo! Leuk hier te zijn. Dit is mijn eerste keer op de computer....ik voel mij als een 
analfabeet.  
V: Wat deed je beslissen voor de her-uitgaven van 'All things must pass'? 
A: De dertigste verjaardag van het album en ik zit midden in het proces om mijn gehele 
catalogus te remasteren. Van welke ik vind dat ze in de winkel moeten liggen. Dus we starten 
me deze en hopelijk gedurende dit jaar komen we dan met de volgende partij en zo verder en 
zo verder. Zodat alles weer leverbaar is van wat ik ooit gemaakt hebt. 
V: Ben je van plan om een nieuw studio album te maken? 
A: Ja. Ik hoop dat ik met een nieuw studio-album, waarschijnlijk, in november (2001) te 
komen. En ik heb op het moment verschillende songs, die in verschillende fase van voltooiing 
zijn, dit zijn zo ongeveer 35 songs door de jaren heen. 
V: Surf je weleens op het internet? Wat voor dingen doe je dan on line? 
A: Nee, ik surf nooit, ik weet het paswoord niet. 
V: Dag, mijn vriend wil weten, hij is ook een musicus, wat jouw favoriete gitaar is en of je nog 
steeds je 'Rocky' '61 Fender stratocaster hebt. 
A: Hallo, ja ik heb nog steeds mijn 'Rocky' en je kan hem zien op de All things must pass in 
'Cyril's rare guitar shop'. 
V: Wil je 'Living in a material world' uitbrengen geremasterd en met extra tracks? 
A: Wel, wat ik zonet al zei, dit zal de volgende worden die geremasterd word en daarna moet 
ik mijn tape-archief induiken om op zoek te gaan naar alternatieve versies. 
V: Dag George. Leuk om je weer te horen. Ben je weer van plan om live optredens te doen? 
Waar wil je dan gaan optreden? (Alsjeblieft in Argentini‰). Veel liefs uit Argentini‰ van Sole, 
Mara, Silvi, Vale, Gilda, Ale, Sami en Graciela. 
A: Hallo Argentini‰, op het moment heb ik geen plannen om live optredens te doen. Misschien 
later en dan kom ik zeker naar Argentini‰. 
V: Wat dacht je toen Bob Dylan word genomineerd voor een Oscar? 
A: Ik dacht die moet hij winnen. Ik dacht hij moet alle Oscars winnen. Alle Tonys. Alle 
Grammy's. 
V: Hoe hebben The Rutles je carriŠre be‹nvloed. 
A: Ik kreeg alle idee‰n van hen, vooral de 12-string Rickenbacker en de slide gitaar stijlen 
kreeg ik van Stig O'Hara. Ik heb hem een keer ontmoet en ik vond het een super gozer. 
V: Hallo hier Rusland, George. Russische fans nodigen je hierbij uit om in Moskou te komen 
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optreden. Zijn jullie van plan om de Traveling Wilburys te her-formeren? Zijn er ook plannen 
om iets op te nemen met Tom Petty, Bob Dylan en Jeff Lynne? 
A: Dank je Russische fans, ik zal er zijn na Argentini‰! 
V: Dag George, ik ben Nathalie een 18 jaar oud meisje uit Australi‰ en ik ben een HELE grote 
fan van je. Heb je nog enkele tips voor een mede gitariste? 
A: Ja. Koop een ukelele. 
V: George, ziet je het er ooit nog van komen om een tournee samen met Paul en Ringo te 
maken? 
A: Er kunnen vreemden dingen in het leven gebeuren. 
V: Welke versie van My sweet Lord vind je het beste, de originele of de nieuwe versie. 
A: Ik vind de nieuwe versie beter omdat hij nieuw is. En ik vind het leuk dat Sam Brown het 
zingt. 
V: Waarom heb je het vernieuwd? 
A: In die tijd, was de song zo populair en zo controversieel, dat het belangrijkste voor mij was, 
dit is het voor mij in het klein, en daar doen we dan een beetje spiritualiteit mee op, iets waar 
we tekort aan hebben. 
V: Ik heb verschillende tiener vrienden die net All things must pass hebben ontdekt. Zij waren 
verbaasd over de airplay. Ik heb ze uitgelegd dat dit een her-uitgave die geremasterd enz. was. 
Zij, echter (alsook ik) vinden de muziek net zo fantastisch als toen het voor het eerst 
uitgebracht werd. Zou het niet groots zijn als er een single van werd geselecteerd en dat dan 
alles weer van vooraf aan begint? 
A: Het is leuk om te weten dat de tieners All things must pass goed vinden. Voor wat de single 
betreft, dit is aan Capitol Records, denk ik. Ik heb geen bezwaar! 
V: Dag, Mr Harrison, wat vind u van het Beatles '1' album dat in de top van de hitlijsten staat? 
A: Heel leuk. Het is ook leuk dat de jongere kinderen het voor het eerst horen en ik denk dat 
dit een alternatieve vorm van muziek is heden ten dagen. Het heeft zijn plaats naast al het 
andere spul.  
V: Uit nieuwsgierigheid, waarom de tuin met dwergen op All things must pass? 
A: Origineel, we namen de foto, ik had deze oude Bavarische dwergen, welke ik dacht, laat ik 
ze daar neer zetten, als of.... John, Paul, George en Ringo, dwergen zijn populair in Europa en 
deze dwergen zijn gemaakt rond 1860. Toen we de web-site aan het maken waren, wilde de 
dwergen erop en niemand kon ze tegen houden! 
V: Word je nog steeds be‹nvloed door de Indiase muziek? 
A: Ja. 
V: Iets in het bijzonder? 
A: Controleer het maar, U. Srinivas een Zuid Indiase elektrische mandoline speler. Haal je hard 
maar op Van Halen! 
V: Na het incident in je huis in december 1999, heeft dat je zienswijze op dingen veranderd? 
A: ja en nee, Adi Shankara een Indiase historicus, spiritueel, hippe persoonlijkheid heeft eens 
gezegd: "leven is zwak, als een regendruppel op een lotusblad." En geloof dat maar. 
V: Ik ben nieuwsgierig naar je web-site en hoe de foto steeds veranderd. Symboliseert het iets? 
A: Ja, het symboliseert dat onze wereld maar word volgestopt met beton. Is het je niet 
opgevallen? 
V; George, je hebt een zekere reputatie als tuinman....Wat zijn je lievelings planten? 
A: Wel, voor het koele klimaat (zoals in Engeland) is de trend tegenwoordig de Miscanthus 
(Noot red. Ik kon de vertaling van deze plant niet vinden) je vind ze in veel verschillende 
verscheidenheid. Hoewel als je tuiniert in de tropen, denk ik dat je de mooie gemberplant 
genaamd Kahili :P wel mooi vind. 
V: Mr. Harrison..wat is de opening chord dat u gebruikte voor "A Hard Days Night"? 
A: Het is F met een G op de top (op een 12-string). Maar dit moet je Paul vragen. Je krijgt van 
Paul een beter verhaal over de bas-noot. 
V: Jij startte de "band aid" beweging; wat zou je vandaag de dag helpen? Houd van je 
George!! 
A: Bob Geldof! 
V: Wat heb je afgelopen maand met Bill Wyman opgenomen? 
A: Een oude Ketty Lester song genaamd "Love Letters" 
V: Wat denk van de Grammy nominatie van Eminem? 
A: Wat is Eminem. Zijn dat die chocolaatjes of iets dergelijks? 
V: Waarom was "I Live For You" weggelaten op de originele mix? (Ik denk het is mooi, 
bedankt voor het uit eindelijk uitbrengen) 
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A: Ik denk dat we geen goede take hadden, behalve voor Pete Drake, pedal steel gitaar speler. 
In die tijd had ik genoeg andere tracks en daarom lieten we het weg. Het moest opgelapt 
worden in de drum afdeling. 
V: Hoe ver ben je met het uitgeven van de box van nog niet uitgegeven songs en demo's 
waarover je het had in Billboard een tijdje terug? 
A: Wel, hopelijk gedurende dit jaar zal ik op z'n minst een nieuw album uitgeven en al de 
andere boxen van niet uitgeven demo's zal waarschijnlijk volgen in anderhalf jaar. Ik probeer 
alles te krijgen, dat is gemaakt. Maar het neemt even de tijd. 
V: George, wat mis je het meeste aan John Lennon? 
A: John Lennon. 
V: George: In het Antholgy boek, praat je over de niet gewonden G-snaar. Wat is dat? Ik speel 
gitaar en ik weet niet waarover je praat? 
A: Het is ‚‚n van die kleine dingen dat wereld ingaat, maar zo dat niemand weet waarover 
het gaat. Het gaat om de derde snaar, die heeft geen wikkeling om zich. 
V: Is Paul nog steeds kwaad op je (vertel ons de waarheid) 
A: leg geen vriend onder een microscoop - Je weet zijn fouten - Dan laat zijn zwakheid 
passeren. Een oud Victoriaans gezegde. Ik ben er zeker van dat er genoeg is dat hem kwaad 
maakt, maar we zijn nu oud genoeg om daar overheen te stappen en daar zijn we beide 
verdomd goed in! 
V: Mr. Harrison, het zal mij verbazen als je ons wilt vertellen welke idee‰n je hebt over liefde. 
Romantische liefde, bedoel ik, Ik herinner je dat je sommige van de mooiste Beatle-songs heeft 
geschreven. Het is interessant om je te horen hoe je religieuze houding heeft uitgewerkt in je 
geloof aangaande romantisme. 
A: Wel, de liefde die we eigenlijk missen is God. De schoonheid dat je in elk ander ziet, is 
inderdaad God. Zo, Krishna was de grootste romanticus. Hij had een meisje op elke hoek van 
de straat. Ik kan de twee niet scheiden - een mooi meisje is de Goddelijke moeder, een mooie 
man is de openbaarmaking van het potentieel. 
V: Je maakt een grap in de meest Pythonische manier vannacht..., het is goed dat je on line 
bent!!! 
A: ROT OP!! Jij stom rund! 
V: Is het waar dat je "Homeward Bound" samen met P. Simon hebt opgenomen? 
A: Ik heb dit samen met Paul Simon in Saturday Night Live ergens in 1853. 
V: George, het gegeven van de drugs experimenten in de jaren 60, hoe denk je nu over het 
legaliseren van verdovende middelen? 
A: Wel, ik zag iemand op de tv, afgelopen avond, trekken aan grote lading verdovende middel 
uit verschillende velden in Californi‰. Mijn gevoel zegt, zolang je een winkel kan binnen gaan 
en daar whisky bourbon en de rest, dan is een beetje van ‚‚n of ander verdovend middel 
nog niet zo erg. De autoriteiten houden de prijs hoog, verdom ze. 
V: heb je misschien wat tips voor een mede-liedje schrijver? Doe je net als John Lennon 
adviseerde. Houd het bij totdat het klaar is. 
A: Probeer en schrijf verschillende melodietjes. En wat woorden die wat betekenen. Het is 
waar, dat als je bezig bent het beter meteen in ‚‚n keer kan afmaken. Dat is wat Johnny zei. 
V: Bestaat er een kans dat het Dark Horse materiaal, met Shankar Family en Friends op CD 
uitgebracht zal worden. 
A: Wel, tezamen met mijn eigen platen-catalogus, de andere Dark Horse platen en hopelijk 
vinden we een nieuwe behuizing en misschien komt er in de toekomst geremasterd CD's uit. 
V: Hoi George kom je nog eens terug bij Yahoo? 
A: Misschien, het is niet zo pijnlijk als ik dacht. 
V: Prettige verjaardag (een beetje vroeg). Durende de recente videopromotie van All Things 
Must Pass, wees je op een graveerwerk aan de achterkant van je gitaar. Wat staat daar? 
A: Het is een McLaren stratocaster en het heeft een metalen nummer plaat op de achterkant. 
Dank jullie wel! Mogen God jullie zegenen. Vergeet niet al je gebeden op te zeggen vanavond. 
Wees goed kleine ziele, veel liefs! :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)  
V: Dank u voor het aanwezig zijn bij Yahoo.....en kom alsjeblieft gauw terug. 
A: kom eens bij All things must pass voor verder vertier. 
Yahoo: Dag iedereen! 
22/2/2001  
 
 
PAUL ZORGT ER VOOR AANWEZIG TE ZIJN 
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De verjaardag viering, mede gepresenteerd door Pamela Anderson, en andere bekende PETA 
leden, zal gehouden worden in het legendarische Waldorf Astoria Hotel in New York City op 8 
september 2001. Paul McCartney is van plan aanwezig te zijn en daar aan Chrissie Hynde de 
tweede Linda McCartney Memorial Award te overhandigen, voor haar onvermoeibare werk 
voor het in nood verkerende dieren. 
22/2/2001  
 
 
PAUL EN JOHN 'TUSSEN' GRAMMY GENOMINEERDEN 
 
Woensdag 14-02-2001 werden de Grammy's uitgereikt. John Lennon's "Gimme Some Truth -- 
The Making of John Lennon's 'Imagine' " won in de categorie Best Long Form Video. Hoewel 
Paul genomineerd was, won hij niet in de categorie Best Alternatieve Music album, daar won 
Radiohead. Felicitaties gaan naar Yoko Ono, zij was ‚‚n van de producenten van de video, 
zij won vanzelf een Grammy. Verder hoorden wij onafhankelijke berichten dat Paul in Los 
Angeles (voor opnamen van zijn nieuwe album) was, maar wij hebben geen bericht dat Paul 
aanwezig was bij de uitreiking van de Grammy's. 
22/2/2001  
 
 
TOERISTISCHE INFORMATIE 
 
Mathew Street Festival over de hele wereld te zien. 
Het Liverpoolse Mathew Street Festival gaat op het internet, dit jaar. De stad komt zo op een 
wereldwijd podium. 
Het gebeuren van Bank Holiday (zaterdag t/m mandag, 25 t/m 27 augustus 2001) zal de 
grootste muzikale web-uitzending van de geschiedenis. De wereldwijde web-uitzending zal live 
verslag brengen van zes open-lucht podia en vanuit de beroemde Cavern Club. Twee rond 
trekkende camera-ploegen zullen de gebeurtenis, die drie dagen lang duurt, ook op film 
vastleggen. Kijkers zullen in staat zijn in te loggen en naar elk optreden op welk podium dan 
ook, met gegarandeerde kwaliteit-geluids-en beeld -ontvangst. 
De organisatoren van het festival, die binnen negen jaar deze gebeurtenis hebben laten worden 
tot Europa's jaarlijkse stadscentrum festival, verwachten een wereldwijd publiek van twee 
miljoen mensen voor deze record-brekende cyber-ruimte uitzending. 
Steve McGriskin, de directeur van het Mathew Street Festival, zei dat de populariteit van The 
Beatles door gaat met de record verkopen van hun recente '1'-album. Hij voegde eraan toe: 
"Het Mathew Street Festival is nu een wereldwijde gebeurtenis en ‚‚n die een wereldwijd 
publiek kan opeisen. De web-uitzending is de volgende stap in het festival net zo beroemd te 
maken als Rio's Carnival en New Orleans Mardi Gras. Dit is niet alleen maar over The Beatles 
maar voor alle vormen van populaire muziek. Dat het mogelijk is overal te zien wat er gebeurt, 
of je nu in Los Angeles of in Liverpool bent, kan alleen maar goed nieuws zijn voor de 
toekomst van het festival". Het festival laat elk bekend muzikaal genre zien, vari‰rend van 
The 
Fab Four tot aan funk. 
Het festival van vorig jaar, waarbij het 30 jarige bestaan van het Let it be-album werd gevierd, 
trok meer dan 300.000 mensen vanuit Japan, Australi‰, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten 
en 
Europa naar de stad. Meer dan 200 bands speelde live op zes grote podia in de buitenlucht en 
in meer dan 40 gelegenheden binnenshuis. 
De web-uitzending is opgezet door Livelink 2000 Ltd., een zonder winstoogmerk werkende 
maatschappij van het Mersey-gebied. Het is gespecialiseerd in uitzendingen naar het buitenland 
via satelliet en via internet. Iedereen die op internet surft, zal in staat zijn om toegang te 
vinden 
via de Livelink site: Livelink2000 .com en af te stemmen op de reportage van het festival. Voor 
verdere informatie over het festival kunnen de mensen inloggen op: 
www.mathewstreetfestival.com 
De leider van het Liverpool stadsbestuur, burgemeester Mike Storey zei: "Het festival van dit 
jaar zal Liverpool weer op een wereld-podium zetten, een nieuwe generatie van muziek 
liefhebbers zal in staat zijn om in te loggen en af te stemmen. De web-uitzending is een 
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fantastische toevoeging. Ik ben er zeker van dat de unieke sfeer van het festival kan makkelijk 
over de hele wereld gevoeld worden. De stad zal deze zomer zoemen met een hoop muzikale 
gebeurtenissen in ons programma voor "Liverpool Music City". 
Het festival zal zeer zeker ‚‚n van de hoogtepunten zijn en zal een groot aandeel meespelen 
in onze gok om Europese Hoofdstad van Cultuur in 2008 te worden. 
(vert.:JHB) 
21/2/2001  
 
 
PERSBULLETIN WINGSPAN 
 
Van het Paul McCartney Pers Kantoor 
'PAUL McCARTNEY'S WINGS TO FLY AGAIN' 
TV film en dubbel cd gepland voor mei 2001 
Paul McCartney's Wings vliegen weer. De tv-story van de band en de dubbel-cd van de Wings, 
zal wereld wijd in mei worden uitgebracht. De Beatles Anthology-stijl project, welk drie jaar in 
beslag nam om het te maken, zal gelanceerd worden onder de vlag van Wingspan. De twee uur 
durende film openbaard het verhaal van de Wings van binnenuit voor de eerste keer op 
televisie. 
Geleid door omvangrijke en openhartige interviews met Paul McCartney, openbaart Wingspan, 
hoe hij tracht een gezin op te voeden en de Beatles op te volgen, Paul en Linda vormen een 
'terug naar de wortels band, welke ‚‚n van de grootste van de jaren 70 werd. Het bevat nog 
niet eerder vertoonde beelden uit het persoonlijk archief van de McCartney familie, tezamen 
met eerdere priv‚ opnamen en zeldzame concert opnamen van de band, Wingspan verteld hoe 
Paul McCartney, verschrikt was over het uit ‚‚n vallen van de Beatles, hoe hij vanuit het 
niets weer groep opstarten en met hem, Linda, hun kinderen en de band samen rond toerend 
door Groot-Brittanni‰ vragend om werk. 
In plaats van het arriveren in grote stadions met politie escorte in grote limousines, reden de 
Wings zelf naar kleine zalen onaangekondigd en niet uitgenodigd, en betaald werden in 50 
pence stukken voor hun ge‹mproviseerd optredens. Naast het volgen van het gezin McCartney 
van 1970 - 1980, Wingspan ontbloot ook hoe -ondanks het hoofdzeer en de belemmeringen 
van Beatles gerechtszaken, arrestaties door politie voor het gebruik van verdovende middelen 
en het uitzendverbod van de BBC-, Wings verheft zich naar succes met hit singles en nr. 1 
albums en uiteindelijk groter stadium bereikte dan de Beatles. 
Wingspan zal in premiŠre gaan op de Amerikaanse tv begin mei 2001 en daarna wereldwijd 
worden uitgezonden. Naast de tv-film, film, zal EMI/Capitol Records een dubbel-cd uitbrengen 
welke 40 Wings-songs bevat, ondersteund door her-uitgave van video's en promo-films, 
wereldwijde media en internet campagne. Zegt Paul McCartney: "Ik dacht altijd dat je de 
Beatles niet kon opvolgen; Wingspan is het verhaal en de soundtrack van hoe wij dat gedaan 
hebben". 
(BRON: Hollywoodandvine) 
17/2/2001  
 
 
Nieuws over The Honourable Pandit Ravi Shankar 
 
Spiritualmaster plaatste het volgende bericht. 
Ravi Shankar 
De legendarische Indiase muzikant Ravi Shankar is door Koningin Elizabeth tot Ridder 
geslagen. De koningin schonk de 80 jarige Shankar de toekenning van "Honorary Knight 
Commander of the Order of The British Empire", als erkenning voor zijn dienstbaarheid voor 
de muziek. 
Het eerbewijs komt op het moment dat Angel Records de uitgave aan het voorbereidde is van 
het album "Ravi Shankar Full Circle/Carnegie Hall 2000" op 27 maart 2001. Deze zeldzame 
opname - gemaakt tijdens het concert in New York's Carnegie Hall op 6 oktober 2000 - 
waarop ook Shankar's 19 jaar oude dochter en zijn leerling Anoushka, hem assisteren op de 
sitar 
spiritualmaster - 14/2/2001  
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DIT BEREIKTE ONS. 
 
Op VRIJDAGMORGEN: chat met George Harrison 
Op VRIJDAGMORGEN 16 februari http://www.allthingsmustpass.com/ en Capitol/EMI 
nodigen je uit om mee te doen in twee on line chats met George Harrison. Dit is een zeldzame 
gelegenheid om te discussieren over zijn album "All Things Must Pass", dat nu dertig jaar later 
is her uitgegeven, en je kan natuurlijk ook andere vragen stellen. 
Om 02.00 uur bij Yahoo! gevolgd om 03.00 uur met een chat bij Microsoft - volg de adressen 
hier beneden om naar ‚‚n van beide sites te gaan- 
VRIJDAGMORGEN 16 februari 02.00 uur: 
http://chat.yahoo.com/c/events/info/2001/02/15/021501harrison.html 
VRIJDAGMORGEN 16 februari 03.00 uur: 
http://chat.msn.com/msnlive/features/georgeharrison.asp / 
We zien je daar! 
Ondergetekende, 
The www.allthingsmustpass.com Gnomes 
http://www.allthingsmustpass.com/ 
(Noot red. Abusievelijk hadden wij donderdag vermeld, dit is gebeurd doordat wij 
Amerikaanse tijd naar Nederlandse tijd verkeerd hadden omgerekend) 
13/2/2001  
 
 
kom ook eens kijken bij........ 
 
kom ook eens kijken bij: muziek.clubs.nl/beatlesfanclubmartijn 
Dit is een club die van alles spaart van de Beatles heb je iets te melden mail dat dan naar 
(staat 
bij de club)kom snel en meld je aan!!!!! 
see...you there 
DEMEIDENPAGE - 10/2/2001  
 
 
PAUL GAAT WEER EEN SIGNEER SESSIE DOEN 
 
In de Liverpool Echo stond te lezen, dat Paul media maart weer gaat signeren. De 
gemeenteraad van Liverpool verwacht een grote toeloop en ze zeggen, "Dit is het grootste 
evenement tot nog toe". 
10/2/2001  
 
 
OOK U 
 
George Harrison moet er ook aan geloven, hij gaat zijn eerste web-chat houden op 15 februari 
2001 om 14.00 uur bij Yahoo en een uur later bij MSN. Op de site staat te lezen, "Doe mee 
met het vieren van de dertigste verjaardag van All things must pass door deel te nemen aan 
George's Harrison's eerste on line chat.!" 
MSN: http://chat.msn.com/msnlive/features/georgeharrison.asp 
10/2/2001  
 
 
WINGSPAN 
 
De lang verwachten Paul McCartney en Wings Anthology, Wingspan, zal medio mei 2001 op 
EMI uitgebracht worden. Een documentaire over deze supergroep uit de zeventiger jaren zal 
rond dezelfde tijd worden uitgezonden. Bronnen in de nabijheid van het project zeggen dat het 
een dubbel-cd wordt en zij verwachten dat de box veel klassieke Wings songs zoals Live en 
Let Die en My Love zal bevatten. 
De documentaire is gemaakt door Paul's dochter Mary en haar man, Allaster Donald. De 
documentaire laat zien hoe Paul McCartney, en zijn overleden vrouw, Linda, de groep Wings 
vormden na het uiteenvallen van de Beatles in 1970. Er zijn ook beelden te zien van concerten 
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en studiowerk. 
7/2/2001  
 
 
DE BEATLES OP TV 
, 
Datum: zondag 11 februari 
Tijd: 22.50 uur 
Kanaal: RTL4 
Programma: Ringo Starr & Peter Frampton 
Omschrijving: Muziekspecial (Herhaling van 19-03-2000) 
7/2/2001  
 
 
PAUL IN THE STUDIO 
 
De Wall of Sound bericht, dat Paul deze maand weer de studio induikt voor het opnemen van 
zijn nieuwe album. De producer van het nieuwe album is ook bekend, het is David Kahne. 
6/2/2001  
 
 
WEES EEN BEATLE 
 
Dit onderstaande berichtje stond te lezen in de 'Daily Wacko' van deze week. 
Wij wilde jullie het niet onthouden. 
Beatles game 
`The Help Game` is zowel een chatroom als een spelletje, waarin spelers het  
uiterlijk van ‚‚n van de vier Beatles, Paul, John, George of Ringo, kunnen  
aanmeten. Het doel van het spelletje is om door zoveel mogelijk kamers te  
lopen en met hulp van drie andere aanwezigen een instrument te vinden in een  
kamer. Zodra elke Beatle zijn instrument heeft gevonden, is het spel bijna ten  
einde. Hoe het einde eruitziet, is echter geheim. Spelers moeten alle levels passeren om 
erachter te komen wat dit geheim is. Volgens ontwerpers  
Hawken Bright-Roberts en Dan Sayers was het maken van The Help Game  
overigens een ware nachtmerrie. Veel details in het spelletje werden in elkaar  
geprutst in Photoshop. 
Help game 
Daily Wacko 
(Bron: Daily Wacko) 
6/2/2001  
 
 
PAUL EN HEATHER BEZOEKEN SLACHTOFFERS. 
 
Maandag 5-2-2001 vertrekken Paul en Heather weer naar India om daar de slachtoffers van de 
aardbeving te bezoeken. 
4/2/2001  
 
 
MCCARTNEY ANTHOLOGY 
 
Nog meer nieuws over Paul. Volgens berichten uit de tweede hand, ligt het album 'Wingspan' 
medio mei 2001 in de winkel. Volgens deze zelfde hand, komt de documentaire in de USA in 
de lente op tv. Wanneer Europa en dus Nederland aan de beurt is, stond niet vermeld. We gaan 
weer afwachten wat hier waar aan is. 
4/2/2001  
 
 
ATMP IN DE HITLIJSTEN 
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Billboard Pop Catalog hitlijst staat 'ATMP' op de vierde plaats en nu we toch bezig zijn met 
hitlijsten, het album 'Revolver' staat in die zelfde lijst op nummertje 13. 
4/2/2001  
 
 
RECLAMEFILMPJE 'ALL THINGS MUST PASS' 
 
Vanaf vanavond 00.00 (29/1/2001) tot morgen 24.00 uur (30/1/2001) staat in de rubriek 
bestanden een commercial van het album "All things must pass" Het staat onder diversen met 
de titel "ATMP". 
Je kunt het daarvan af downloaden en om het af te spelen heb je Quick Time player nodig. 
De commercial heeft een lengte van ca. 30 seconden 
29/1/2001  
 
 
PAUL NIET GEWOND BIJ INDIASE AARDBEVING 
 
Volgens NIET bevestigde berichten is Paul niet gewond geraakt bij de aardbeving in India. 
Paul is op het moment op vakantie in India en brengt ook een bezoek aan sitar speler Nishat 
Khan. 
29/1/2001  
 
 
TERUGBLIK 2000: THE BEATLES REGEREN NOG STEEDS 
 
In het laatste weekend van januari 2001 blikken we nog even terug op het jaar 2000. 
Als je dacht dat er elke dag van het jaar een nieuw Beatles verhaal zou zijn dan zit je er nog 
niet eens zo ver naast. Het begon zelfs al op 30 december 1999. George Harrison werd bijna 
naar Magere Hein gestuurd. In zijn huis in een Londens buitenwijk werd hij door een aanvaller 
overvallen die zijn weg vond door het ca. fl. 800.000 kostende veiligheid systeem van de 
gitarist te omzeilen. Terwijl Harrison herstelde leerde de wereld dat nog maar net een week 
v¢¢r deze aanslag er een indringer in zijn Hawa‹aans huis werd gearresteerd voor de inbraak 
en 
diefstal. 
Harrison huurde twee voormalige militairen in als volle tijds lijfwachten, na het incident. 
Terwijl de Hawa‹aans indringers er met een jaar voorwaardelijk vanaf kwamen, werd de man 
die Harrison probeerde te doden niet schuldig bevonden wegens geesten-ziekte. Volgens zijn 
artsen, voelde de aanvaller het als dat de Beatles heksen waren. En dat hij door Harrison was 
bezeten. De artsen voegde er aan toe dat de man een risico voor de maatschappij werd. En de 
rechters hem naar een psychiatrisch ziekenhuis met een T.B.S. beschikking. Volgens berichten 
is Harrison geheel hersteld van zijn verwondingen. 
Het andere gerechts-nieuws dit jaar omtrent The Beatles was dat de man die op John Lennon 
schoot en hem ook doodde niet vervroegd werd vrij gelaten. Vlak voor de zaak zou moeten 
voorkomen vertelde de man aan de ondervragers dat zijn vader eigenlijk nooit van hem had 
gehouden. En hij dacht dat Lennon hem zou vergeven en hem ook vrijgelaten zou willen zien. 
Gebaseerd op een ontmoeting met de man heeft de rechtbank het verzoek van de man niet 
ingewilligd. 
Gelukkig waren dit de enige donkere wolken omtrent The Beatles, dit jaar. De echte aandacht 
ging uit naar de muziek, de geschiedenis en de toekomst zowel als band-leden als solo-artiest. 
Vroeg in jaar kwam het woord eruit dat de nog levende Beatles -Paul McCartney, Ringo Starr, 
George Harrison, samen met Lennons weduwe Yoko Ono- eindelijk de laatste hand gelegd 
hadden aan The Beatles Anthology-Boek. Hier zaten de fans al sinds de Anthology-TV-shows 
van 1995 op te wachten. 
Launch vroeg aan Ringo Starr waarom het zo lang duurde. "het is zoals al het andere -het zou 
uit hebben moeten komen maar het gebeurde niet, je weet wel wat ik bedoel?" antwoordde hij. 
"Dingen komen er tussen door, dat gebeurde nu eenmaal. Het zou een geweldig leven zijn als 
alles uit zou komen, maar als we op het boek gewacht zouden hebben, dan zou de TV show 
weer niet zijn uitgekomen. Het ene duurt langer dan het andere. En je begint met het idee: 
"O.k. het zal allemaal tegelijk gebeuren; maar zo is het gewoon niet gegaan. 
Natuurlijk, Het Beatles Anthology-boek schoot naar de top van de New Yorkse niet-fictie 
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topverkooplijst in de eerste week van verschijnen. McCartney vertelde Launch dat hij met 
zowel het boek zelf als met de reactie van het publiek blij was. "Het is heel mooi, ja." zei 
McCartney. "Ik ben erg trots. Ik denk dat het erg goed was. Het was leuk weet je, want de 
Anthology is zo'n enorme zaak. En het is mooi dat het een redelijke prijs heeft. Dus het is 
redelijk bereikbaar voor de mensen. Ik heb een hoop goede reacties op gehad. Een hoop 
mensen die het echt geweldig vinden." 
�‚n van de hoogtepunten van het boek is dat het Lennon was die als eerste echt de band 
verliet 
(noot v.d. vertaler: hoewel dit ca. 31 «« jaar later nauwelijks een onthulling meer is), hoewel 
het McCartney was die het nieuws van zijn vertrek als eerste in de publiciteit bracht. Het boek 
geeft ook wat details van de volwassenen-avonturen als jonge jochies op strooptocht in 
Hamburg, Duitsland. verder de ontmoeting van de Fab Four met "The King", Elvis Presley. 
verder wordt de mythe ontzenuwd dat The Beatles hasj zouden hebben gerookt op 
Buckingham Palace, vlak voordat ze hun MBE uitgereikt zouden krijgen van koningin 
Elizabeth II (1965) 
Ondanks dat de verhouding tussen de bandleden door de jaren heen gespannen is geweest 
bevat The Beatles Anthology verklaringen van zowel Ringo Starr als George Harrison dat er 
geen blijvende onenigheid meer is tussen de drie nog levende Beatles. Ringo verwijst naar ze 
als "de allerbeste vrienden die ik ooit gehad heb." en hij voegt eraan toe "We hebben samen 
altijd veel gelachen.... Ik vond het geweldig. Ik hou van die gozers." 
Harrison zei: "The Beatles kunnen nooit echt uit elkaar gaan. Want zoals we al zeiden toen we 
uit elkaar gingen, het maakt geen verschil. De muziek is er, en al de films zijn er. Wat we ook 
gedaan hebben, het is er allemaal nog en dat zal altijd zo blijven." 
Afgelopen jaar liet McCartney een andere kant van zichzelf zien: schilder als heer-van-stand. 
het boek Paul McCartney Paintings werd gepubliceerd. Hierin ongeveer 100 van zijn ca. 500 
ruwe schilderwerken afgebeeld. En in Bristol werden er tentoonstellingen van zijn kunstwerken 
gehouden. Zo ook in New York, na zijn galerie-debuut in Siegen, Duitsland in 19999. hij 
vertelde Launch dat schilderen een doorgaande creatieve uitlaatklep van hem is. Iets wat hij 
toch alweer een behoorlijke geleden begonnen is. 
"Ik ben nu ongeveer 18 jaar aan het schilderen", zei hij. "Ik wilde eigenlijk nooit dat het te veel 
in de publiciteit zou komen. Dat aspect vond ik echt niet zo leuk aan- weet je, "de bekende die 
ook nog wat schildert- want het leek het schilderen te kleineren, dus ik liet het eigenlijk niet 
zien. Maar toen haalde een vent in Duitsland me over en weet je, hij zei: "Ik wil je werk echt 
heel serieus nemen enzovoorts. En dus deed ik het." 
Afgelopen jaar ging Ringo weer op weg voor ‚‚n van zijn regelmatige uitingen. Deze keer 
werd hij vergezeld door John Bruce, Simon Kirke, Eric Carmen, Dave Edmunds, en Mark 
Rivera. Er werd hem gevraagd over het toch doorgaande succes, die hij en zijn mede-All-Starrs 
genieten. Hij zei: "We zijn gezegend dat we nog steeds leven, en we zijn gezegend dat de 
mensen nog steeds naar ons komen kijken weet je wel. En het is een voorrecht om te doen wat 
voor mij toch een droom is geweest toen ik 13 was. En ik doe het nog steeds." 
Ringo heeft een reclame opgenomen voor Century21, de maatschappij die de tournee heeft 
gesponsord. Ook deed hij nog wat vroeger in dit jaar voor investeringskantoor Charles Schwab 
een spotje. Toen hij werd ondervraagd over al die toenemende bemoeienis door de 
commerci‰le maatschappijen met rock-muziek en of hij niet moeite heeft dat sponsor-geld 
aan 
te nemen, antwoordde hij: "Ik denk dat toen we allemaal zo waren, we ook anti-establishment 
waren. Nu is het gewoon een deel van het hele gedoe. Het is niet meer dezelfde business als 
toen ik begon. Maar nu gaan er nog maar een paar bandjes op tournee als ze niet door iemand 
ondersteund worden. 
De piano waarop John Lennon Imagine heeft gecomponeerd, die jarenlang te zien is geweest in 
het Beatles Story Museum, in de geboorte-stad Liverpool van de band, kwam dit jaar ter 
veiling. Een geheime bieder betaalde meer dan $2 miljoen voor het instrument. In 1970 kocht 
Lennon hem zelf voor $1600,- . Mick Fleetwood, die de veiling leidde pleitte er voor in de 
openbaarheid, om het historisch betekenis volle instrument in Engeland te laten. En het liefst in 
het museum. Toen werd aangekondigd dat popster George Michael de koper was. En hij zal 
hem inderdaad tentoongesteld laten staan in het Liverpool museum. Alleen eerst wil hij er een 
song voor zijn nieuwe album op schrijven. Het zal waarschijnlijk de song "Chopsticks" 
(Chinese eetstokjes) worden, ter vergelijking met Imagine. 
Het zou dit jaar ook John's 60ste verjaardag zijn, en ook 20 jaar geleden na zijn dood. Het 
Rock 'n' Roll Hall of Fame opende een grote tentoonstelling gewijd aan het leven en de kunst 
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van de voormalige Beatle. Tussen de dingen die zichtbaar waren zijn een papieren zak met 
daarin de kleren die hij droeg toen hij voor zijn New York City-appartement werd vermoord. 
Ook lag er zijn bloed besmeurde bril. Verder de originele tekst van "In my life", gekrabbeld op 
een manilla-envelop, die bij een luidspreker hing die het deuntje speelde. En een open brief die 
Lennon schreef aan de wereld tijdens zijn vredes-actie van de vroege jaren 70: "Beste wereld, 
ik denk dat we vrede zouden moeten hebben. Waarom hebben we het niet? Ik zou het vandaag 
nog willen hebben - zo zou mijn vrouw het ook graag willen." 
Bij de opening van het gebeurde, het is gepland door te gaan tot de volgende zomer, zei Rock 
Hall-president Tony Stewart: "Er is geen belangrijker persoon of kunstenaar die we in dit 
museum zullen hebben zolang dit gebouw overeind blijft staan." Yoko Ono zei: "John was een 
erg open persoon en hij stond voor vrede en hij stond voor de muziek, en hij was niet zomaar 
een liedjes schrijver, (en) zanger......hij was een revolutie die de wereld veranderde. 
Dit jaar van de Beatles voleindigde met de uitgave van "1". Het nieuwe best-of album waarop 
al de 27 nummer ‚‚n hits zijn verzameld van de USA en de UK op ‚‚n plaat. Voor de 
willekeurige elke ander band zou dit nog maar net aan een nieuws-feitje zijn, maar een nieuwe 
Beatles collectie is van een heel andere orde. In de eerste week zijn er in de UK meer dan 
319000 stuks verkocht en bijna 595000 in de USA. En aan beide kanten van de Atlantische 
Oceaan kwam hij op nummer ‚‚n binnen in de hitlijsten. 
McCartney vertelde Launch dat het samenstellen van "1" hem en zijn vroegere band-maatjes 
Harrison en Starr, de gelegenheid gaf weer eens achterover te leunen en te herbeleven wat de 
groep betekend heeft. 
"Ik denk dat het al met al een coole plaat"zei hij. "Weet je het bewijst, weet je, dat we een 
heleboel nummer ‚‚n hits hadden, en niets anders. Je bent je leven lang bezig die platen te 
maken -ik tel niet totdat er zo'n project als dit komt- en dan bekijk je het eens en dan zeg je 
"Whoa, hadden we er zo veel? Dat is fantastisch!" 
Door het jaar heen werd er over The Beatles geschreven in vele "Best-of" verkiezingen. Tussen 
de eervolle vermeldingen over de "Fab Four" waren: 
Beste band ooit - New Musical Express 
McCartney welvarendste Britse musicus - Sunday Times of London 
Revolver - Beste Engelse album - Q magazine 
In my life - Grootste song ooit geschreven - Mojo Magazine 
Verschijnen in de Ed Sullivan show, het grootste moment van de rock - Entertainment Weekly 
Revolver - Beste album ooit - Virgin All Time Top 1000 Albums. 
(Bron: Launch.com. Vert.: JHB.) 
28/1/2001  
 
 
Achterdeur voor Allthingsmustpass site.. 
 
Er is een manier om toch de sneller geworden site te bekijken.. 
volg de link http://www.allthingsmustpass.com/harrison/index.html 
en je wordt om het opening scherm heen geleidt.. 
Have fun... 
spiritualmaster - 25/1/2001  
 
 
MILJARDAIR 
 
Het nieuws van SBS vermelde dat Paul McCartney de eerste pop-miljardair is. Hij heeft zijn 
vermogen ondermeer vergaard door een gedeelte van de erfenis van Linda en door de enorme 
verkoop van het album '1'. Hij staat op de 37ste plaats van de rijkste mensen in het Verenigd 
Konikrijk, aldus SBS nieuws. Zijn vermogen wordt nu geschat op ca. 2.5 miljard gulden. 
22/1/2001  
 
 
Uitslag Poll 
 
Deze poll heeft gelopen van 7 Jan 2001 t/m 22 Jan 2001  
Graag jullie mening. Van welke cd wilt u een recensie lezen. Van Ringo Starr - 
ANTHOLOGY....SO FAR of van George Harrison de geremasterd her-uitgave ALL 
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THINGS MUST PASS 
- Ringo Starr - ANTHOLOGY....SO FAR: 20% 
- George Harrison - ALL THINGS MUST PASS: 33% 
- Beide: 47% 
Zoals jullie kunnen lezen is dit de uitslag van de poll. Het is dus 'Beide' geworden. Welnu 
Yorick gaat voor de club aan de slag. Maar toch een klein beetje kritiek, 16 van de 74 leden 
hebben gereageerd en dat vind ik niet representatief voor een poll. Maar ijs en weder dienende 
staat aankomend weekend een recensie van 'All things must pass' op de club en van Ringo 
'Anthology....so far misschien het weekend daarop. Zo houdt de club in de gaten 
22/1/2001  
 
 
All Things Must Pass site.. 
, 
Net van de newsgroup rec.music.beatles van een Zweedse fan: 
De site zal Maandag 22/01 officieel (?!) worden geopend.. 
Laten we het hopen, het voorproefje was geweldig ! 
spiritualmaster - 21/1/2001  
 
 
site ALL things Must Pass niet langer toegankelijk.. 
 
De genoemde site van George is niet langer toegankelijk. 
Er word om een password en login id gevraagd. 
Vraag: hoe krijg je deze... 
groet,  
spiritualmaster 
spiritualmaster - 21/1/2001  
 
 
Graag uw mening 
 
Ga eens kijken bij de poll want, wij hadden graag uw mening over de recensies van twee 
albums. De poll kunt u vinden rechts onderaan op clubhome 
19/1/2001  
 
 
HEUGLIJK NIEUWS 
 
George komt met zijn album uit en wel op 19 januari 2001. Op deze datum ligt her 
geremasterd album in de winkel. Volgens zeggen moeten er mooie stukken op staan, wij zijn 
benieuwd. Binnenkort vind u de recensie hier op de club. 
19/1/2001  
 
 
WAT SCHERTST MIJN VERBAZING 
 
Heb ik nauwelijks het bericht over Ringo Starr en zijn album 'Anthology....So far geplaatst of 
ik krijg bericht binnen dat hij vanaf 20 januari 2001 in de winkels ligt. Geen 'cliffhanger' dus, 
einde soap. Binnenkort vind u de recensie hier op de club. 
19/1/2001  
 
 
AND THE SOAP CONTINUING 
 
Een update over het nieuwe album van Ringo Starr. Eagle Records geeft nu een uitgifte datum 
van 5 februari 2001. Om in soap termen te spreken "a cliffhanger". 
19/1/2001  
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PAUL 'DE DICHTER' STORT ZICH IN RIJM 
 
Eerst de pop, daarna schilderijen, nu de po‰zie.......Paul McCartney heeft zich in het rijm 
gestort. 
De voormalige Beatle die sommige van de meest memorabele pop klassiekers met John Lennon 
heeft gecomponeerd, zal meer dan 100 van zijn gedichten publiceren, als een persoonlijke 
nagedachtenis aan zijn overleden vrouw Linda. 
"Het was Linda die wilde dat Paul ze, zou publiceren" vertelde toneelschrijver en dichter 
Adrian Mitchell aan de Sunday Times. Deze krant onthulde details over McCartney's laatste 
kunstuiting. 
"Paul is niet bang om de kunst der po‰zie op te nemen. Het is net de kunst van naakt-
dansen" 
zei Mitchell. 
Zijn collega-dichters prezen de McCartney strofes. Zij zullen worden gedrukt in een bundel 
genaamd 'Blackbird singing'. 
"Paul heeft duidelijk bewezen het vakmanschap te beheersen en ik vind veel van zijn gedichten 
erg gepast en meeslepend, speciaal over Linda's dood" zei dichter Michael Horovitz, die 
bekend is met The Beatles sinds hun pop-hoogtijdagen in de jaren zestig. 
Dichteres Ursula Fanshawe zei: "Je ziet een aandoenlijk bewijs voor een geestgesteldheid die 
door herinneringen is verwoest. 
Erg geprezen werd zijn bitterzoete bespiegeling over het lange gevecht van Linda tegen 
borstkanker voor haar dood in 1998. 
In ‚‚n gedicht schreef McCartney "Droefenis is geen droefenis, het is geluk in een zwart 
jasje. Dood is geen dood, het is leven dat van een hoge rots is afgesprongen. Tranen zijn geen 
tranen, het zijn lach-ballen die in zout gedoopt zijn." 
Beatles biograaf Hunter Davies was niet verrast dat McCartney zich in boekdruk heeft gestort: 
"Hij heeft altijd al tegen het literaire aangeleund." 
"Maar hij voelde zich misschien een beetje geremd hij en John altijd in een vriendelijke 
concurrentie waren. En John had zijn (po‰zie-)boeken al gepubliceerd. Ik vind zijn nieuwe 
gedichten tamelijk meeslepend en aandoenlijk." 
McCartney is er altijd tuk op geweest om verder dan de grenzen der popmuziek te gaan. Het 
eerste teken was naar het veld van de klassieke muziek te bewegen. 
De afgelopen 20 jaar is hij ook bezig geweest met kunst schilderen, maar ging er pas mee in 
het 
openbaar met een tentoonstelling in Duitsland in mei 1999. Gevolgd door shows in Londen En 
New York. 
Dertig jaar nadat de groep uit elkaar ging, zijn er geen tekenen dat Beatlemania verdwijnt. Hun 
onlangs uitgegeven verzameling van nummer ‚‚n hits is overal ter wereld in de bovenste 
regionen van de hitlijsten gekomen. De groep heeft ook zijn eigen site gelanceerd. 
McCartney's persoonlijk voorkomen laat ook geen tekenen van langzaam wegzakken zien. 
Afgelopen maand huilden jonge meisjes, paparazzi flitsten en fans schreeuwden toen hij naar 
een Londense boekwinkel ging om exemplaren van zijn boek 'Paintings' te signeren. 
(Vertaling: JHB) 
9/1/2001  
 
 
DEZE SIDE MAG ER OOK ZIJN 
 
We worden verwend de laatste maanden, eerst een pracht van een side van '1', dan Daily 
Mirror met een side over de Beatles, waarin zij o.a. hun krantenarchief open stelde, hieronder 
ABC News met John Lennon en ook George Laat van zich horen en zien. (Je vraagt je bijna af 
waar blijven Ringo en Paul). 
George Harrison is of een enorme milieufreak of een groot fan van Monty Python. In 
werkelijkheid is hij het allebei. De schitterende website rond de re-release van zijn allereerste 
solo-album `All things must pass` voert ons terug naar de jaren zestig. De site verwelkomt de 
bezoeker met een fascinerend flashfilmpje. Harrison zit in een groene, met tuinkabouters 
gevulde tuin, die langzaam omringd wordt door lelijke torenflats en rokende 
fabrieksschoorstenen. De website roept zoveel associaties op met de sixties dat de bezoeker er 
bijkans van gaat trippen. De vrolijke kleuren, de verwijzingen naar `love and peace`, de 
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sierlijke fonts, Harrisons kleding en zijn muziek: het is allemaal heerlijk soft. En toch ook weer 
een beetje rebels, vooral als de cursorpijl verandert in een kaboutermuts! Harrisons eerste 
solo-nummers, waaronder `My Sweet Lord` en `Let it Down` klinken wel gedateerd.  
Bij verschillende nummers zijn de teksten af te lezen van het originele vel papier waarop 
Harrison ze met de hand schreef. Mooi is de aparte pagina gewijd aan Harrisons Stratocaster, 
die de basis legde van zijn typische sound. 
(Noot red.: na eigen bevinding en mailtjes van leden blijkt om op deze side te komen je een 
wachtwoord nodig hebt. Zonder dat kom je dus niet binnen.) 
(Bron; Daily Wacko) 
8/1/2001  
 
 
LENNON WEB DOCUMENTAIRE 
 
Wat ik nu op het web gevonden hebt, geweldig! Een Lennon-side met alles er op en er aan van 
John Lennon. Het is een interactieve (hoe zullen we het noemen) webmentary. John bracht de 
laatste tien jaar van zijn leven door in New York, USA. Deze speciale webmentary neemt ons 
mee om een kijkje te nemen in zijn leven in New York. Je hoort audio-clips, je kunt foto's 
bekijken, 360 graden panorama van Central Park, NY. USA en bekijk interviews van zijn 
vrienden, die vertellen hoe de voormalige Beatle leefde, rockte en stierf. Dit alles kun je 
bekijken op ABC NEWS 
8/1/2001  
 
 
LIEFDADIGHEIDALBUM VAN PAUL MET 'NOVA' 
 
'Nova' van de 'A Garland For Linda' CD heeft Paul aangeboden aan de Amerikaanse Kanker 
Vereniging voor een liefdadigheid cd. Op 13 februari zal het album in de US door Tim Janis' 
Ensemble Records worden uitgebracht. Ook Billy Joel, Ray Charles, het London Symphony 
Orchestra en de New York Philharmonic werkten o.a. mee aan deze cd. 
7/1/2001  
 
 
DE ZINGENDE MEREL 
 
Binnenkort komt de gedichtenbundel van Paul McCartney, getiteld 'Blackbird singing' uit. De 
bundel bevat over de 100 gedichten. Sinds 1965 schreef Paul deze gedichten, maar rondom het 
overlijden Linda het meest. Ook staan er enkele songteksten van de beste songs van Paul in. 
Meer over dit gedichtenbundel kunt u hier later vinden. 
 
BEATLES MET VIJF ALBUM'S IN ROCKALBUM LIJST 
 
Het is weer de tijd van de overzichten en de hitlijsten. Welnu de Beatles staan in VH1 "Beste 
Rock Album Lijst" met vijf album's. En zo als het hoort (zeg ik chauvinistisch) staan de boys 
op nr 1 met 'Revolver', 'Rubber soul' volgt op 6, op 8 staat 'Abbey road', daarna op 10 'Sgt. 
Pepper's Lonely Hearts Club Band' en als laatste net niet in de top 10 maar op 11 'The Beatles' 
(dubbele witte). Er staan geen solo-albums in de lijst. De lijst werd samengesteld door meer 
dan 500 journalisten en artiesten. 
6/1/2001  
 
 
IS HIJ NU WEL OF NIET UITGEBRACHT!? 
 
Het lijkt erop dat de cd-box 'Ringo Starr - The Anthology.....So far' eindelijk is uitgebracht. 
Althans hij is in ieder geval in Zweden uitgebracht. 
De tracklist ziet er als volgt uit: 
1. It Don't Come Easy - Ringo 
2. The No No Song - Ringo 
3. Iko Iko - Dr. John 
4. The Weight - Levon Helm 
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5. Shine Silently - Nils Lofgren 
6. Honey Don't - Ringo 
7. Quarter To Three - Clarence Clemons 
8. Raining In My Heart - Rick Danko 
9. Will It Go Round In Circles - Billy Preston 
9. Takin' Care Of Business - Randy Bachman 
10. Life In The Fast Lane - Joe Walsh 
11. Desperado - Joe Walsh 
12. Norwegian Wood - Peter Frampton 
13. Walking Nerve - Nils Lofgren 
14. Boris The Spider - John Entwistle 
15. You're Sixteen - Ringo 
16. Photograph - Ringo 
1. The Really Serious Introduction - Ringo 
2. I'm The Greatest - Ringo 
3. Don't Go Where The Road Don't Go - Ringo 
4. I Can't Tell You Why - Timothy B. Schmidt5. Girls Talk - Dave Edmunds 
6. People Got To Be Free - Felix Cavaliere 
7. Groovin' - Felix Cavaliere 
8. Act Naturally - Ringo 
10. You Ain't Seen Nothing Yet - Randy Bachman 
11. In The City - Joe Walsh 
12. Bang The Drum All Day 
13. Black Maria - Todd Rundgren 
14. American Woman - Burton Cummings 
15. Weight Of The World - Ringo 
16. Back Of Boogaloo - Ringo 
1. Yellow Submarine - Ringo 
2. Show Me The Way - Peter Frampton 
3. Sunshine Of Your Love - Jack Bruce 
4. I Hear You Knocking - Dave Edmunds 
5. Shooting Star - Simon Kirke 
6. Boys - Ringo 
7. Baby I Love Your Way - Peter Frampton 
8. A Salty Dog - Gary Brooker 
9. I Feel Free - Jack Bruce 
10. All Right Now - Simon Kirke 
11. I Wanna Be Your Man - Ringo 
12. A Whiter Shade Of Pale - Gary Brooker 
13. Hungry Eyes - Eric Carmen 
14. All By Myself - Eric Carmen 
15. With A Little Help From My Friends - Ringo 
 
 
 
PAUL EN JOHN IN VERSCHILLENDE CATEGORIEÓN GENOMINEERD 
 
Paul McCartney's "Liverpool Sound Collage" is genomineerd voor een Grammy Award in de 
categorie 'Best Alternatieve Music' is vandaag bekend gemaakt. Andere die in dezelfde 
categorie genomineerd zijn: Radiohead, Beck, The Cure en Fiona Apple. 
Ook John Lennon is genomineerd en wel in de categorie 'Best Long Form Music Video' met 
zijn film "Gimme Some Truth - The Making of John Lennon's Imagine Album" 
De uitreiking van de prijzen zal op 21 februari in het Staples Center in Los Angeles, USA 
plaatsvinden. 
4/1/2001  
 
 
GEORGE SPREEKT MET PAUL CASHMERE 
 
Hieronder volgt een samenvatting uit 'Undercover Rock Catch' met George Harrison met 
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Undercover Executive Producer Paul Cashmere. (Dit is een vertaling van het audio interview 
met dezelfde titel dat in de rubriek 'Links' staat.) 
PC: Laten we eens beginnen met 'While my guitar gently weeps'. Helemaal teruggaande naar 
de originele: er was er ‚‚n met John op lead-gitaar, ‚‚n met Eric Clapton en ‚‚n van 
jezelf. Welke kwam nu eigenlijk op het 'White album'? 
GH: Er was alleen maar een demootje, toen ik het had geschreven. Dat was gedaan met alleen 
akoestische gitaar en er was de versie op het 'White album' die met Eric Clapton. Er is alleen 
de versie met Eric erop. Zelfs de versie op het 'Prince's Trust Festival' van mij was met Eric die 
erop speelde. 
PC: Wie kwam met de gitaarsolo-lijn ervoor? 
GH: Ja, Eric (Clapton) die speelde dat (je weet wel, en gewoon live he, toen we zo'n beetje aan 
het uitzoeken hoe de songs moesten worden. Paul speelde piano op de oorspronkelijke opname 
van 1967. Ringo was erop drums, ik geloof niet dat John erbij was, ik speelde de akoestische 
gitaar en Eric speelde live met ons mee en toen heeft Paul er later de bas overheen gedubd. 
Dus Eric heeft het solo-gitaar-deel er spontaan opgezet. 
PC: Je song 'Something' van Abbey Road. Er gaan geruchten dat je het over (je ex-vrouw) 
Patti ging, klopt dat? 
GH: Nee hoor, dat niet. Ik schreef het zomaar en daarna stelde iemand een video samen: ze 
namen wat beelden van mij en Patti, Paul en Linda, Ringo en Maureen, in die tijd was het en 
ook John en Yoko hadden wat beeldmateriaal van elkaar en daar is dus die video uit 
samengesteld, en zodoende heeft iemand verondersteld dat ik het over Patti schreef, maar in 
werkelijkheid dacht ik aan Ray Charles toen ik het schreef. 
PC: Raakte je gefrustreerd dat het bijna de hele carriŠre van The Beatles heeft geduurd voordat 
je de 'A-kant' van een single kreeg en dat niet lang daarna de band uit elkaar ging? 
GH: Nou, het was niet zo zeer de 'A-kant' van een single, maar het was soms meer een 
frustratie als we door miljoenen 'Maxwell's silver hamers' moesten waden voordat we eens aan 
‚‚n van mij toekwamen, want ik denk na dat als je terug kijkt dat er heel wat van mijn 
riedeltjes goed genoeg waren, of beter, dan diegene die Paul of John toevallig hadden 
geschreven. Maar weet je zo was het nu eenmaal, maar het hindert me niet echt, ik stond 
voorlopig in 'de wacht'. 
PC: Welke van je solo-hits zouden grote Beatles-songs zijn geworden? 
GH: Dit is een grappig feit, maar waar, als The Beatles waren door gegaan met platen maken, 
zou al het solo-spul wat we gedaan hebben op Beatle-albums hebben gekomen. Dus b.v. 
'Cloud 9' zou een Beatle-plaat zijn geweest en nog meer van dat spul, dus ik weet het niet 
hoor. Er is veel tijd voorbij gegaan, ik denk er niet meer zo aan als Beatles songs, weet je, als 
je teruggaat naar songs als 'I want tell you' en 'Taxman'. Voor mij waren het slechts melodie‰
n 
die ik schreef en ze werden in die periode opgenomen en het waren The Beatles en 'Cloud 9' 
was een song die ik schreef, maar ik nam het met die andere jongens op en het was een 
solo-album. Eigenlijk is de draad die het allemaal bij elkaar houdt het feit dat ik het schreef. 
Dus ik zie de dingen niet als Beatles of solo. Ik zie het slechts als een heel lichaam van werk 
waar ik ooit bij betrokken ben geweest op de ‚‚n of andere manier. 
PC: Als een heel goede vriend van Bob Dylan, wat vond je van de versie van Guns and Roses 
van zijn song 'Knocking on heavens door'? 
GH: Tja, ze hadden de akkoorden nog niet eens goed niet waar? En er zitten maar drie 
akkoorden in, en toch kregen ze het voor elkaar eentje verkeerd te pakken (hij lacht). 
PC: Bob Dylan is door de jaren heen al een grote vriend van je. Had je veel ontzag voor hem, 
toen je hem voor het eerst ontmoette? 
GH: Zoals als je weet hadden we onze eerste nummer ‚‚n in Amerika toen we hem voor het 
eerst ontmoetten, en ik geloof niet dat hij ooit een nummer ‚‚n hit gehad heeft. Hij had toen 
maar twee lp's uit. De eerste deed het helemaal niet zo goed en zijn tweede, weet je was toen 
echt helemaal in en was 'je van het'. Nee we hadden niet echt ontzag voor hem, maar we 
hielden echt van zijn lp. We hadden zijn tweede lp "Freewheelin" net gehoord. Vlak voor dat 
we de Sullivanshows in 1964 deden zaten we een maand lang in Parijs, dat was in februari 
1964. En in onze vrije tijd draaiden we toen een maand lang zijn lp en we waren er helemaal 
weg van. Het was duidelijk iets heel speciaals van hem. 
PC: My sweet Lord was je meest controversi‰le song. Hoe heeft de rechtszaak je 
songschrijven be‹nvloed? 
GH: Het heeft echt geen invloed op mijn songschrijven gehad. Ik nam 'This song' op. Dat was 
een soort commentaar op de situatie. Wat me echt teleurstelt is dat wanneer je een relatie met 
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iemand hebt, het uitkomt dat ze je verraden. Want het hele verhaal van 'My sweet Lord' is 
gebaseerd op dat mannetje Klein, die de manager van The Beatles was van ongeveer 1968, 
1969 tot 1973. Toen ze een klacht uitbrachten tegen 'My sweet Lord' was hij mijn zaken 
manager. Hij was degene die 'My sweet Lord' uitgaf en 20% commissie bijeen gaarde met die 
plaat en degene die de advocaten regelde om me te verdedigen. En hij deed een interview met 
Playboy waarin hij erover sprak dat de song helemaal niet als de andere song was. Later, toen 
de rechter beval om te schikken, omdat hij wel dacht dat ik hun song niet bewust had gestolen, 
waren ze met een regeling met me, maar opeens stopten ze daar mee. Het duurde een tijdje en 
toen ontdekte ik dat die Klein door de achterdeur was gegaan, ondertussen hadden we hem al 
ontslagen. Door die achterdeur gegaan, kocht hij de rechten op van 'He's so fine', gewoon om 
de rechtszaak tegen me door te laten gaan. Eerst verdedigt hij me, dan loopt hij over naar de 
tegenpartij en gaat door met de rechtszaak En elke keer als de rechter met een oordeel kwam, 
ging hij in hoger beroep. En dat ging zo maar door tot Hoog Gerechts Hof aan toe. Ik bedoel, 
het ging zestien jaar lang, of zo, door. Achttien jaar en nu is het dan over en het resultaat is 
dat 
ik nu eigenaar ben van zowel 'My sweet Lord' als 'He's so fine". En nu is Allan Klein drie  
vierhonderdduizend US dollars aan mij schuldig, omdat in al die jaren al het geld over beide 
songs nam en beheerde. Dat is nog eens een echte gigantische grap. 
PC: Ben je er ooit teleurgesteld over geweest dat de Beatles stopten met live spelen? 
GH: Niet echt, ik was achteraf teleur gesteld. Ik was er teleurgesteld over dat we z¢¢ beroemd 
werden. Want als muzikanten waren we echt goed in de vroege dagen. En hoe meer roem we 
kregen, hoe meer het publiek begon te schreeuwen. En hoe meer we het in maar 20 - 30 
minuten begonnen af te raffelen. En zelfs onze laatste singles speelden we in onze shows niet 
meer. Het muzikanten vakman-schap ging het raam uit. En toen ik met iemand als Eric Clapton 
omging; die aan de andere kant nooit stopte met toeren en nooit in een dergelijke situatie 
terecht kwam; werd hij echt formidabel op zijn instrument. Terwijl wij onszelf verstopten in de 
manie die bezig was en ons neerlegde bij de onmacht om langere periodes op te treden, 
gewoon om hoe alles ging. 
PC: De werken werden zo ingewikkeld. Je zou 'Sgt. Pepper' of 'Abbey Road' nooit live hebben 
kunnen doen. Of wel? 
GH: Maar dan weer, als we zouden doorgaan met toeren, dan zouden we misschien de studio 
niet ingegaan zijn om zulke ingewikkelde werken te doen. Maar de laatste tour deden we wel 
wat, ik herinner me dat we 'Paperback writer' probeerden te doen. Dat had een dubbel 
opgenomen zang partij en dat soort dingetjes. En live was het toch wel wat beschamend. Ik 
herinner me nog van dit wordt niks, het klinkt gewoon niet. Maar Beatle tournees waren nog 
wat anders. Je zou er bij geweest moeten zijn om te weten hoe belachelijk het was. Er was 
geen enkele kans op dat we onder die omstandigheden door zouden gaan. 
PC: George bedankt voor dit interview. GH: Graag gedaan. 
(Vertaling; JHB) 
3/1/2001  
 
 
GEORGE KOMT MET NIEUW ALBUM 
 
Hij onthulde dit in een recent interview met Billboard's verslaggever Timothy White en met 
Reuters. Het lijkt er op dat het dat we het aan het eind van het jaar (2000 red.) kunnen 
verwachten. Hij vertelde Reuters dat het album in oktober of november uit zal komen, hoewel 
hij Billboard vertelde te hopen dat het in november (2000 red.) uitkomt. Hij zei: "Het wordt 
zeker niet 'Portrait of a legend' genoemd." Dat was de titel die hij in een interview in juni 1999 
met White noemde. In een interview dat een hoop reden tot vreugde geeft zei hij dat "het 
definitief 'Volume one' gaat worden, het is nog lang niet het einde". 
Hij vertelde Reuters ook dat het nieuwe album, van zijn zoon Dhani en drummer Jim Keltner 
heeft, voornamelijk George zal zijn die zijn eigen instrumenten bespeelt, zonder het gebruik 
van computers, wat nauwelijks een verrassing is. "Mijn muziek lijkt niet bij ‚‚n of andere 
speciale periode te horen. Ik maak het nog steeds op dezelfde manier als vroeger in de sixties, 
en dat is analoge tapes, microfoons en gitaren, bas, drums, piano's". Grappend noemde hij een 
titel in het Reuters-interview: "Your planet is doomed, Volume one", omdat George nu 
eenmaal bezorgd is over het veel te snel gaan van de technologische ontwikkelingen. "De 
wereld moet alleen maar geestelijk gaan, als het aan mij ligt", vertelde hij aan Reuters. "Het 
blijft maar versnellen met al die technologie en met alles wat er gaande is". 
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Dit leidt naar de reden voor het opnieuw opnemen van 'My sweet Lord' voor de nieuwe 
uitgave die op 23 januari 2001 uitkomt. "Ik vond gewoon het idee wel leuk en ook de 
gelegenheid om het op te frissen. Want het doel van 'My sweet Lord' is te proberen en mezelf 
eraan te herinneren dat er meer is in het leven dan de materi‰le wereld", zei hij. Ook zei hij: 
"Ik 
denk gewoon dat de planeet gedoemd is....... En het is mijn poging om een klein beetje van de 
spirituele kant naar voren te brengen, een herinnering voor mezelf en voor iedereen die er 
maar 
een beetje in ge‹nteresseerd is." 
Wat zijn heruitgifte-projecten betreft, vertelde hij Billboard, "Het is verbazing wekkend...... Ik 
dacht dat ik een slaatje uit de gekte kon slaan door al mijn oude tracks uit te geven!" Hij 
herinnerde dat veel van 'All things must pass' oorspronkelijk voor The Beatles was gedaan 
tijdens de 'Get back'-sessies. "Ik probeerde waarschijnlijk ze opgenomen te krijgen tussen het 
gebruikelijke John en Paul-spul door. Voor mij was dat het grootste van het uit elkaar gaan: in 
staat zijn mijn eigen plaat te maken en al die songs op te nemen die maar opgestapeld lagen. 
De 
volgende heruitgaven vertelde hij aan Billboard, zullen 'Living in the material world' en 'The 
concert for Bangladesh' zijn. Die worden net als 'All things must pass' Geremasterd en zullen 
ook outtakes en bonus tracks bevatten. In de verdere toekomst is hij ook van plan zijn Warner 
Bros-catalogus te her-uitgeven en zelfs zijn Traveling Wilburys-materiaal. 
Nu is het natuurlijk de vraag of dat zal gebeuren, we zullen zien. We houden onze vingers 
gekruist. 
(Vertaling: JHB) 
3/1/2001  
 
 
WAAR IS HET NIEUWS! 
 
Ja, het nieuws is voor ‚‚n dag verbannen van de club. Maar u kunt het wel downloaden in de 
rubriek "Bestanden" daar staat onder de kop "(solo)Beatles jaaroverzicht 2000" alles wat er in 
het afgelopen jaar met de (solo)Beatles is gebeurd. 
Vanaf 2 januari 2001 zijn we weer present met nieuws over de (solo)Beatles. 
Rest mij nog te zeggen: "Het allerbeste voor 2001" 
30/12/2000  
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