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Cowboy op een denkbeeldig paard 
Morrissey voldoet in de Parijse Olympia ★★★

BART STEENHAUT

Morrissey was na de split

van The Smiths jaar na

jaar verder de vergetelheid

ingegleden tot hij op de

duur zelfs geen platenfir-

ma meer had. De teloor-

gang van de icoon was

even dramatisch als de co-

meback die hem twee jaar

geleden weer populairder

dan ooit maakte. Dat dank-

te hij aan de single ‘Irish

Blood, English Heart’, die

hem voor het eerst naar de

top van de hitparade kata-

pulteerde en hem boven-

dien bij een generatie in-

troduceerde die de Smiths

enkel van horen zeggen

kende. Dinsdagavond

kwam Morrissey in de Pa-

rijse Olympia zijn gloed-

nieuwe cd presenteren.  

I
n tegenstelling tot zijn vorige
cd behoort die nieuwe Ring-
leader Of The Tormentors
niet meteen tot de hoogte-
punten uit zijn repertoire.

Morrissey teert wat op herhaling
en nu hij eindelijk de liefde van
zijn leven gevonden heeft, hebben
zelfs zijn teksten een beetje aan
scherpte verloren. Maar concerten
van de zanger blijven een belevenis
en bijgevolg is zijn huidige Euro-
pese tournee, waarbij België haast
traditiegetrouw wordt overgesla-
gen, een soort reizend Lourdes, en
verzetten de fans, stuk voor stuk
beate bewonderaars die Morrissey
als een messias vereren, hemel en
aarde om aan tickets te raken. 

l’Olympia straalde – ook voor de
zanger zelf – iets mythisch uit. Hij

roemde Gainsbourg, Brasseur, Bar-
dot en – vanzelfsprekend – Sacha
Distel, die van op een groot video-
scherm op het podium neerkeek.
Morrissey (getailleerde hemdjes,
keurige broek met ingestreken
vouw) stond op het podium als een
cowboy die van op zijn denkbeel-
dig paard de zweep hanteerde. Hij
draaide en tolde om zijn as, gaf
handjes aan het publiek en zorgde
ervoor dat elk van zijn bewegingen
in een gestileerd, iconisch beeld re-
sulteerde. Kortom, als performer
kent de boy with the thorn in his
side zijn gelijke niet, en ook de vijf-
koppige groep die hij om zich heen
heeft geschaard, speelde strakker
dan de klare lijnen van Hergé.
Maar live viel het nog meer op dat
de nieuwe nummers zich niet

konden meten met het oudere re-
pertoire. Smithsklassiekers als
‘Still Ill’, ‘Girlfriend In A Coma’ of
het verpletterende ‘How Soon Is
Now?’ torenden hoog boven routi-

neklussen als ‘ At Last I Am Born’
en ‘I Just Want To See The Boy Hap-
py’ uit.

De setlist was trouwens sowieso
nogal eenkennig. Niets uit zijn
vroegste soloplaten en zelfs het
materiaal uit You Are The Quarry

kwam maar mondjesmaat aan
bod. Er werd – getuige het wrange
‘My Life Is A Succession Of People
Saying Goodbye’ – al eens een ver-
geten b-kantje opgevist en ook de

Magazinecover ‘A Song From Un-
der The Floorboards’, misleidend
aangekondigd als ‘a song written
long before I was born’, maakte
een goede beurt.

Maar ondanks de succulente
groep, de panache van Morrissey

zelf en de hysterie in het publiek
kon je je niet van de indruk ont-
doen dat de echt geniale momen-
ten te zeldzaam waren om dit op
treden echt in het geheugen te bei-
telen. Goed, met ‘Irish Blood, Eng-
lish Heart’ – genadeloos hard, met
gitarist Boz Boorer in een glansrol
– en ‘Last Night I Dreamt That So-
mebody Loved Me’, de enige bis,
eindigde de set ontegensprekelijk
met een climax.

Toch merkte je na afloop merkte
dat het publiek gekneld zat tussen
milde euforie en gedempte ont-
goocheling. Een wat eigenaardige
combinatie, inderdaad. Maar een
die Morrissey zelf – half narcist,
half vol minachting voor zichzelf
– vast niet onlogisch  had gevon-
den. 

Ondanks succulente groep 
en Morrisseys panache waren 

echt geniale momenten te zeldzaam 

3. You Have Killed Me
4. The Youngest Was 

The Most Loved
5. Reader Meets Author 
6. Let Me Kiss You
7. My Life Is A Succession 

Of Peop le Saying Goodbye
8. Girlfriend In A Coma
9. I Will See You In Far-Off Places
10. To Me You Are A Work Of Art 
11. Life Is A Pigsty
12. Trouble Loves Me
13. How Soon Is Now?
14. Irish Blood, English Heart 
15. A Song From Under 

The Floorboards
16. I Just Want To See 

The Boy Happy
17. At Last I Am Born

18. Last Night I Dreamt 
That Somebody Loved Me

■ Morrissey: sporadisch geniaal. (Foto Alex Vanhee) 

MORRISSEY - DE SET
1. First Of The Gang To Die
2. Still Ill
3. You Have Killed Me


