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Net zo krachtig als 
in de hoogtijdagen
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LCD Soundsystem 
american dream 
(Columbia / dFa records)
HHHHH

Plots bleek LCD Soundsystem na
hun uiteenvallen populairder dan
de band ooit was toen ze nog bij el-
kaar waren. Tenminste, die conclu-
sie viel te trekken uit het enthousi-
asme waarmee de terugkeer van de
band vorig jaar onthaald werd.
Wellicht moest er tijd overheen om
de invloed van de New Yorkse for-
matie rondom James Murphy op
waarde te schatten. Of misschien
moesten de rookwolken eerst op-
trekken, om de contouren te onder-
scheiden van een bloeiperiode in de
popmuziek: de hausse van de New
Yorkse muziekscene gedurende de
jaren ’00. Met LCD Soundsystem
als één van de smaakmakers.
Zo bezien is het vast geen toeval dat
het verstrijken van tijd het voor-
naamste thema is op deze vierde
langspeler. Een plaat die kwalitatief
met gemak opbokst tegen hun
 bescheiden, maar hoogstaande oe-
uvre. Maar het is nadrukkelijk níet
zo dat tijd, afstand en perspectief  er
 alles beter op maakt, getuige de
somberte die afdruipt van ‘Ameri-
can Dream’.
Met een afscheidsshow in in Madi-
son Square Garden in april 2011
stopte de band op zijn hoogtepunt –
om vijf jaar later alweer bijelkaar te
komen. Een beetje snel voor een
 reünie, maar Murphy was weer
 muziek gaan schrijven, en, wat
bleek, dat klonk nu eenmaal als
LCD Soundsystem. Murphy’s muzi-
kale held David Bowie spoorde hem
aan om zijn band weer bijelkaar te
zoeken, en de terugkeertournee –
onder meer langs Lowlands – werd
vorig jaar goed ontvangen. 
Het duurde even, maar die nieuwe
 muziek is er nu dan eindelijk ook,
onder de titel ‘American Dream’.
Niet gevreesd, die sarcastische titel

is geen etiket op een verzameling
afgekloven is-er-leven-na-Trump-
liedjes. Wel hoor je in dat walsende
titelnummer de twijfel of die Ame-
rikaanse droom nog bestaat.
 Murphy twijfelt of dromen über-
haupt kunnen uitkomen. Dat
 cynisme klinkt meer terug, in de
flegmatieke praatzang van Murphy,
maar ook in de trage, donker ron-
kende synths en het volgepla-
muurde geluidspalet – zeker gedu-
rende de eerste helft van de plaat.
Daarna spoelt er iets van levens-
vreugde in de muziek, in het bubbe-
lende ‘Tonite’, de enige potentiële
clubhit van het album. Vervolgens is
het jagende ‘Call the Police’ vintage
LCD Soundsystem: in hysterie uit-
mondende dancepunk waar een
voorstuwende baslijn langzaam
maar zeker wordt overstemd door
gierende gitaaruithalen.
LCD Soundsystem heeft geen
slimme hooks nodig om de luiste-
raar binnen te hengelen. Ze zijn
hypnotiserend waar het kan (het
heerlijke ‘I Used To’), opzwepend
als het moet (het rauwe ‘emotional
haircut’). LCD Soundsystem klinkt
tegenwoordig een tikkeltje fatalis-
tisch, maar met deze plaat tonen ze
zichzelf nog net zo krachtig als in
hun hoogtijdagen. Tien nummers in
70 minuten, op papier misschien
lang, uit uw speakers zo voorbij.
Hoewel: de traag pulserende afslui-
ter ‘Black Screen’ is een taai brokje
muziek. Het is een brief aan David
Bowie, aan wiens zwanenzang
‘Blackstar’ James Murphy een be-
scheiden bijdrage leverde. Murphy
neemt het zich kwalijk dat hij niet
méér durfde, en nu is het te laat.
Met een dergelijke overpeinzing
over de dood, over spijt, over dingen
die anders hadden moeten lopen,
had dit album, over het genadeloze
verstrijken van de tijd, niet beter
kunnen eindigen.
Joris Belgers

LCd soundsystem staat maandag en
dinsdag in een uitverkocht paradiso.

voorman james murphy van LCd
soundsystem. FOtO Wireimage

Gitzwart,
maar
prachtig
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The National
sleep Well beast (4ad)
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The National was altijd al een
politieke band, zonder poli-
tieke muziek te maken. 
Ze voerden campagne voor
Hillary Clinton, speelden voor
Obama, maar op echt engage-
ment kon je hun nummers
nooit betrappen – behalve
wellicht ‘Fake Empire’. Dat is
veranderd op deze zevende
langspeler van het indiequin-
tet uit Cincinnati. Hoewel
zanger Matt Berninger zich
nog altijd in cryptische
 bewoordingen hult, zijn de
verwijzingen legio. In het
omineus getitelde ‘The Sys-
tem Only Dreams in Total
Darkness’, in de tekst van
‘Turtleneck’, in die gesam-
plede speech van Bush-advi-
seur Karl Rove over nep-
nieuws bij ‘Walk it Back’. 
De band heeft zijn stekels uit-
gezet, ook muzikaal, en dat
net ná die ontwikkeling langs
mooi gepolijste, zachte liedjes
op hun laatste twee platen.
Sinds album ‘Alligator’ (2005)
klonk de band niet meer zo
rauw en intens als het grof-
korrelige ‘Turtleneck’, het
stuwende ‘The System Only
Dreams in Total Darkness’ of
het opzwepende ‘Day I Die’,
die geheid uitgroeit tot oe-
uvreklassieker. Meermaals
eist het ratelende drumwerk
van Bryan Devendorf een
hoofdrol op, of schuurt een gi-
taar de laklaag van de num-
mers. Toch is subtiliteit nog
altijd hun beste wapen, met
Berningers warme stem, over-
kokend van de weltschmerz,
op ingetogener nummers als
‘Empire Line’ en ‘Guilty
Party’. Opvallend is het lieve
pianoliedje ‘Carin at the Li-
quor Store’,  gericht aan z’n
vrouw. Geen standaard lief-
deslied, dat zou te makkelijk
zijn. Het is een goedmaak-
liedje, een sorry-zeg-liedje.
Een voorzichtig flikkerend
lichtje, aan de horizon, in
deze gitzwart  gekleurde, maar
prachtige  terugkeer van The
National. Joris Belgers 

Eigenzinnige
orgelimprovisaties 
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Bert Matter 
improvisaties (document) 
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Vele jaren behoorde Bert Matter tot
de top van de Nederlandse improvi-
serende organisten. Tegenwoordig
speelt hij niet meer, maar dankzij
deze prachtige cd valt er weer van
zijn bijzondere kunst te genieten.
Deze werd uitgebracht ter gelegen-
heid van zijn tachtigste verjaardag
en bevat tien improvisaties. Het be-
treft radio-opnamen die tussen
1982 en 1999 zijn gemaakt tijdens
concerten in Matters ‘eigen’ Wal-
burgiskerk te Zutphen, de Grote
kerk te Dordrecht, de Stevenskerk
te Nijmegen en de Eusebiuskerk in
Arnhem. Matter improviseert op

gregoriaanse thema’s, psalmen, Va-
lerius-liederen en Liedboek-gezan-
gen. De Zutphense organist had een
heel eigen en tegelijk toegankelijke
manier van improviseren. Vaak was
die geënt op de eindeloze motief-
herhalingen van de minimal music.
Matter gaf daar een eigen draai aan,
door inventieve akkoorden en meer
contrapuntische passages, soms van
grote complexiteit. Buitengewoon
inspirerend is zijn spel in ‘O Geest,
die onze trooster zijt’, waarin een
vocaal ensemble mee-improviseert.
Totaal anders is de improvisatie over
Psalm 121, waarin Matter in com-
plexe, polyfone structuren tot
grootse prestaties komt. Interessant
is dat het Zutphense Bader-orgel te
horen is vóór en na de ingrijpende
reconstructie uit 1993-1996. 
Christo Lelie
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Alice Coote/Marc Albrecht
mahler song Cycles (pentatone)
HHHHH

Volgende week dirigeert Marc
 Albrecht zijn Nederlands Philhar-
monisch Orkest in de Tiende symfo-
nie van Mahler. Een paar weken te-
rug verscheen op Pentatone een
Mahler-cd van orkest en dirigent,
waarop ze mezzosopraan Alice
Coote in Mahlers liedcycli ‘Kinder-
totenlieder’, ‘Lieder eines fahren-
den Gesellen’ en ‘Rückert-Lieder’
begeleiden. Er was wat gedoe over
het hoesje van deze cd. Want niet
Coote siert de cover, maar Albrecht.
Inderdaad wat vreemd dat de zange-
res die een hele cd vol zingt niet als
‘hoezenpoes’ fungeert. Maar Penta-
tone is een Mahler-cyclus aan het

opnemen met het NedPhO en zijn
chef-dirigent (de Vierde symfonie
en ‘Das Lied von der Erde’ zijn al
verschenen), en dus wordt de vorm-
geving uniform, met steeds
 Albrecht voorop. Belangrijker is
 natuurlijk de uitvoering en die mag
er wezen. Coote mist misschien net
de gedrevenheid van Brigitte Fass-
baender in dit repertoire, maar ze
gaat fantastisch met tekst en noten
om. En de moeilijke climax van 
‘Um Mitternacht’ bouwt Coote fraai
op, daarbij voorbeeldig gedragen
door het NedPhO en Albrecht. 
De klank die Albrecht aan het
 orkest ontlokt is zeer transparant
en zinderend. De cd werd opgeno-
men in de thuisbasis, de NedPhO-
Koepel in Amsterdam. Die klinkt
hier voorbeeldig, dus ook hulde aan
de opnameleiders.
Peter van der Lint

De band heeft 
zijn stekels 
uitgezet, politiek 
en muzikaal

Transparante en
zinderende klank

Drie musici 
op avontuur
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Trió Kontraszt
From dyonisian sound sparks to the
silence Of passing (bmC)
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Aan de bandnaam is geen woord
 gelogen. Het drietal kan klinken als
bombastisch orkest, maar ook een
fluisterzachte intimiteit ten toon
spreiden. Sommige passages weten
geweldig te ontroeren terwijl
 andere tranen van het lachen oproe-
pen. Totaal extreem en totaal in
 balans. 
Spilfiguur in de band is de Servische
toetsenist Stevan Kovacs Tick-
mayer. Hij studeerde onder meer bij
de klassieke componisten Louis
 Andriessen en Gyôrgy Kurtag, maar

werkte ook met musici uit de jazz
en wereldmuziek. Minder talent-
volle geesten zouden zich geen raad
weten met zoveel invloeden, maar
in Trió Kontraszt brengen ze het
 beste boven. Omdat die invloeden
ruimschoots zijn geïnternaliseerd
en vooral ook geen doel op zich zijn.
De band paart een groot vakman-
schap aan een zo mogelijk nog gro-
tere verbeeldingskracht. Toch is dat
niet de grootste forte van het trio,
dat is  namelijk het voelbare plezier
waarmee de drie musici op avontuur
gaan. Qua geluid is de plaat hele-
maal van deze tijd, maar de sponta-
niteit, durf, lol en saamhorigheid
waarmee wordt gemusiceerd, herin-
neren aan de beste jazz en progrock
van jaren her.
Mischa Andriessen
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