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Opgetild 6:    YYeeaarr  ooff  tthhee  CCaatt::  uuiittaaddeemmiinngg  

 
Voordat de in Schotland (Glasgow) geboren zanger Al Stewart in 1976 

wereldfaam verwierf, maakte hij met meer en minder succes al zes albums. 

Ook na dit jaartal blijft hij, tot op de dag van vandaag, productief en creatief.  

In 1976 verscheen Al Stewart’s meesterwerk Year of the Cat. Het album - met 

de prachtig getekende Art Deco hoes - was zo succesvol dat Stewart de impact 

ervan nooit meer heeft kunnen evenaren, hoe formidabel sommige van zijn 

latere composities en teksten ook zijn. Ook op mij had Year of the Cat een 

magnetische werking en dan met name het laatste nummer van de elpee, 

de 1e single ervan: Year of the Cat.   

 

Al Stewart situeert zijn songs tekstueel vaak in vreemde culturen, verre landen 

of in een ander tijdsgewricht. Ook schuwt hij niet er elementen uit de 

geschiedenis, kunst, film en literatuur in te verwerken. Romantische 

vergezichten, filosofische overpeinzingen en geheimzinnige locaties 

completeren zijn niet zelden vervreemdende en altijd verhalende teksten.  

Als componist  - Al Stewart begon als troubadour en koerste via folkrock naar 

een geheel eigen stevige en heldere popsound - toont hij zich een meester met 

een voorliefde voor ijzersterke melodieën. Year of the Cat is er een 

schoolvoorbeeld van.   

 

Year of the Cat (klik op sterretje op homepage voor YouTube filmpje ervan) steekt 

intrigerend van wal met het stuwende pianoriff, waarin vraag en antwoord 

elkaar in hamerend staccato voortdurend lijken af te wisselen. Opvallend 

hierbij is dat het pianogeluid uit slechts een van de twee stereokanalen tot je 

komt! Daarna valt de band - in weldadig stereo - nog steeds leunend op de 

ritmische pianoaanslagen, soepel en kamerbreed in en neemt zijn tijd totdat 

een droog snaredrum roffeltje uiteindelijk het eerste couplet inleidt: ‘On a 

morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time’. De 

tekstschrijver/componist haalt de luisteraar direct en onverbiddelijk weg uit 

het hier en nu, om deze al vrij snel in de ‘Year of the Cat’ te doen laten 

belanden. Exotische oorden en geheimzinnige vrouwen gehuld in zijden 

gewaden dringen zich op en al snel valt de hoofdpersoon ten prooi aan fatale 

romantische verwarring. Het nummer is kortom, lekker op gang.  
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De brug die verderop volgt klinkt aangenaam logisch en Al Stewart maakt het 

tekstuele rookgordijn compleet met de introductie van Incense (wierook) en 

Patchouli (idem). De uitloper van de brug is tevens de aanloop naar het 

bedwelmende hoogtepunt van het nummer: de twee achtereenvolgende solo’s 

en waar deze uiteindelijk muzikaal glorieus in uitmonden. Het lied wordt hier 

op slag zwaarmoediger van toon door de stemmige uithalen op de cello’s die 

op dit punt hun intrede doen en lijkt daardoor aan diepte te winnen.   

De klank van de op het eerste gehoor verraderlijk eenvoudig akoestische 

gitaarsolo is kristalhelder. De noten knallen er een voor een strak en 

meedogenloos uit. Spot on, zoals de Engelsen dat noemen; elke noot raak.  

Je kunt geen kant op. Naadloos gaat de akoestische solo daarop over in een 

elektrische, waarin het crescendo in messcherpe halen wordt opgezweept.  

Ook hier geen noot op de verkeerde plek en zonder genade wordt de luisteraar 

dan opgejaagd naar een zinderende en onvermijdelijke finale. Een gevoel dat 

nog versterkt wordt door de machtig zagende cello’s in de grondmelodie.  

 

Op de drempel van de climax wordt de laatste gitaarnoot dan gierend 

aangehouden en houdt de begeleiding - op een eenstemmige vioolklank na - 

een paar tellen de adem in. In die apotheose, in dat heerlijke luchtledige van 

een seconde of drie neemt een tenorsax het stokje met een goddelijke, 

langgerekte uithaal over en laat de band, maar nu bevrijd van alle duivelse 

dynamiek, in alle rust daarna alles op zijn plaats vallen als in één ultieme, 

apocalyptische uitademing.  

 

Het weer invallen van de band in dat kortstondige extatische vacuüm (in het 

YouTube filmpje op 4:15 seconden), waardoor er even ruimte ontstaat om jezelf te 

herpakken en de voorgaande muzikale ‘spierballerij’ tot je door te laten 

dringen, is voor mij de climax van het nummer. Dát is het moment waarop ik 

telkens weer opgetild wordt in Year of the Cat. Wat daarna nog volgt is een 

smakelijke toegift.  
 

 

 

                                                              (tekst©Floris Sartorius) 


