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PARIJS.

N
IEMAND schrijdt zo
flamboyant het podi-
um op als Steven Pa-
trick Morrissey. Hij
zong ,,The first of the

gang to die’’, wild gesticule-
rend, de tekst uitbeeldend met
een theatrale zwier, gekleed in
een stijf kostuum van Italiaan-
se snit. 

Het zal de concertgangers
niet zijn ontgaan dat Morrissey
tegenwoordig in Rome woont:
de Italiaanse vlag stond ge-
schilderd op de basdrum, ook
de spuuglelijke gitaar met dub-
bele hals die de gitarist plots
bovenhaalde was in groen, wit
en rood geschilderd en op het
introbandje voor het concert
hoorden we een resem Itali-
aanse chansonniers voorbijko-
men (zou dit de muziek zijn
die Mozzer in de tourbus
speelt?).

Hij was vereerd dat hij in Pa-
rijs mocht concerteren, zei hij,

want Frankrijk, dat is het land
van Françoise Hardy, Brigitte
Bardot en Serge Gainsbourg.
Zelden zagen we Morrissey zo
frivool. Hij flaneerde goedge-
mutst over het podium en gun-
de ons ook een blik op zijn gar-
derobe: zijn vest en hemdje
werden na tien minuten al ver-
ruild voor een strak zwart trui-
tje dat aan het einde van de
show als een kletsnatte zweet-
doek in het publiek werd ge-
gooid — waarna Morrissey te-
rugkwam in een kanariegeel
hemd dat pijn deed aan de
ogen. We schrokken trouwens
danig toen Morrissey in ont-
bloot bovenlijf, met ingetrok-
ken buikje, de coulissen in
spurtte: hij was niet snel ge-
noeg om te verhullen dat er
heel wat kilootjes zijn bijgeko-
men.

Werd u ooit al geconfron-

teerd met een hardcore-Mor-
risseyfan? Die mensen lijken
wel de slaafse volgelingen van
een Amerikaanse televisiepre-
dikant, of — zoals in L’Olym-
pia — de bezoekers van een or-
gie. Jonge mannen schreeuw-
den verrukt ,,Je t’aime, Mor-
rissée!’’ en even later ,,I want
you in my bed!’’ Morrissey kan
blijkbaar na al die jaren nog
steeds niet wennen aan die ido-
latrie. Hij glimlachte haast ge-
geneerd bij al die aanzoekjes en
gaf de zaal een ongemakkelijk
knikje. Prachtig om te zien.

Sambaballen
De liedjes van zijn prima

nieuwe cd Ringleader of the
tormentors zijn gerijpt. De
huppelende gitaarpop van
,,The youngest was the most
loved’’ kwam voorbij in een

verbeten versie en Morrissey
zong de tekst ,,There is no such
thing in life as normal’’ terwijl
hij naar zijn dolle fans wees.

Het met een oriëntaals motief-
je versierde ,,I will see you in
far-off places’’ kolkte loeihard
door de zaal, met gitaarsolo’s
die door trommelvliezen sne-
den en Morrissey die onhandig
met sambaballen liep te schud-
den. 

,,Life is a pigsty’’, een van de
mooiste liedjes op de nieuwe

plaat, kreeg een fenomenale
uitvoering, met een loepzuiver
zingende Morrissey, een grote
trom die oplichtte bij elke slag
en een grandioze finale vol
chaos en feedback. In ,,I just
want to see the boy happy’’
dook even een trombone op,
maar het waren vooral stevige
rockgitaren die in Parijs de
plak zwaaiden. 

Dan steeg plots ,,Girlfriend in
a coma’’ op vanuit het niets en
de zaal werd gek. Tijdens het
hoopje klassiekers van The
Smiths bleek trouwens wat een
akelig perfecte begeleidings-
groep Morrissey heeft gevon-
den. ,,How soon is now’’ was
een kopie van het origineel,
met identiek dezelfde nuances,
zodat het kippenvel over je rug
kroop. Een reünie van The
Smiths? Hoop er maar niet op.
Waarom zou Morrissey John-

ny Marr ook nodig hebben als
hij zijn sound perfect kan laten
reproduceren door een stelletje
sessiemuzikanten?

,,There is a light that never
goes out’’ bleef jammer genoeg
in de kast, Morrissey speelde
wel een cover van Magazine en
een pakkende versie van
,,Trouble loves me’’, uit de door
critici verguisde plaat South-
paw grammar. Het waren op
zijn minst verrassende keuzes. 

,,At last I am born’’ sleepte
zich dan weer een beetje te lang
naar de staart van de set, met
nichterig pathos en Morrissey
die zich triomfantelijk in zijn
gespeelde miserie wentelde.

Morrissey maakte geen bui-
ging aan het einde van de show.
Hij trok zijn schouders op met
een blik van ,,Ik kan er ook
niets aan doen’’.

Bissen deed hij met ,,Last
night I dreamt that somebody
loved me’’, de ideale melancho-
lische slotnoot om het Parijse
nachtleven in te duiken.
x Morrissey, gezien in L’Olympia
in Parijs op 11 april
x www.morrisseymusic.com
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Concert. Met veel nieuwe nummers en een handvol liedjes
van The Smiths, maakte Morrissey in de Parijse zaal L’Olympia 

een overrompelende indruk. 
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