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DE BROEIERIGE SOUND VAN THE NATIONAL

Kil Vorst krijgt warme gloed
The National bevestigde zijn status als
kersverse topact in een uitverkocht
Vorst Nationaal. In hun broeierige set
was het niettemin af en toe zoeken
naar details.
VA N O N Z E M E D E W E R K E R

TOM ZONDERMAN
BRUSSEL ‘Bedankt

dat jullie
ons een kans hebben gegeven’, zei
een glunderende gitarist Aaron
Dessner voor de 8.000 toehoorders in Vorst. België heeft The National vanaf het begin aan de
borst gedrukt, van toen ze in zaaltjes als de Rotonde van de Botanique fan per fan voor zich wonnen
tot de triomftochten op Pukkelpop en in de AB vorig jaar.
Met het met loftuitingen overladen High violet, hun vijfde album, stootten de slowburners uit
Brooklyn na tien jaar ploeteren
door naar de status van pakweg
Editors. Gek eigenlijk, want ze
schuwen grote gebaren en uitgekiende promotactieken, en hun
grootstadsblues is nu niet bepaald muziek waar je vrolijk van
wordt. Zanger Matt Berninger
blijft een grillige frontman die
geen moment onbenut laat om je
openlijk met zijn neuroses te confronteren.
Waar zit dan het geheim van de
band? De versmachtende tristesse wordt goed gecamoufleerd
door een aanstekelijke wall of
sound met dikke lagen rockgitaren, fijnzinnige details, een onberispelijke ritmesectie en als toemaatje een stel warme blazers. De
beklemming van postpunkbands
als Joy Division lijmen de New
Yorkers aan de euforie van Arcade
Fire, songs als ‘Afraid of everyone’
en ‘Terrible love’ zijn herkenbaar
in de manier waarop ze de gruwelijkheid van het alledaagse schilderen.
Maar de overstap naar grote zalen heeft zo zijn gevolgen. De
broeierige sound die de groep
neerzet, balanceert op de wip tussen pittige chaos en onwrikbare
brij. In de bunker van Vorst
zwalpten opener ‘Anyone’s ghost’

en ‘Mistaken for strangers’ alle
kanten op door de belabberde geluidsmix waarin alle details zoek
waren.
Berningers sombere bariton miste de kracht om in evenwicht te
raken met het in elkaar hakende
snarenspel van de broertjes Aaron en Bryce Dessner. Zelfs de
drumroffels van de geniale Scott
Devendorf weerkaatsten hulpeloos tegen het beton.

Opvallend hoe
wendbaar
Berninger, die
zijn gebruikelijke
glazen wijn
achterover sloeg,
met zijn stem
omspringt
Vanaf ‘Bloodbuzz Ohio’ vonden
de New Yorkers hun drive. De blazerssectie gaf de kille ruimte een
warme gloed mee, en bij de versnelling in het brugje voelde je
een ontlading in de zaal. ‘Squalor
Victoria’, met Scott Devendorf in
een glansrol, en vooral ‘Conversation 16’ hielden die magie mooi
vast. ‘Fake empire’, met de gitaren
hoog in de lucht, stoomde naar
een subliem crescendo.
Opvallend hoe wendbaar Berninger, die zijn gebruikelijke glazen
wijn achterover sloeg, met zijn
stem omspringt, al gaat dat soms
ten koste van de frasering. In ‘Lemonworld’ en het oudje ‘All the
wine’ ging hij mompelen als Stuart Staples van Tindersticks, terwijl hij in ‘Abel’ en ‘Mr November’

Matt Berninger: een grillige frontman die geen moment onbenut laat om je met zijn neuroses te confronteren. © Koen Bauters

samen met zijn stembanden zijn
frustraties aan flarden schreeuwde.
‘First you’ve got to create a wave,
then you’ve got to ride it’ gaf Bruce Springsteen de groep ooit mee.
Ze hebben er tien jaar over ge-

daan, maar nu zit The National op
een golf. Die golf rolde een uitzinnige Berninger tijdens de toegift
‘Terrible love’ met enige zin voor
drama tot in de tribunes. De paniek op de gezichten van de securityleden die de microfoonkabel

moesten meezeulen! Straks op
Werchter tot voorbij de kerktoren?
The National, gezien in Vorst
Nationaal op 15 februari.

★★★✩✩

kort geding
THEATER

Marionett
Op 25-26 februari in Monty,
Antwerpen

★★★✩✩

Maatschappij Discordia is terug van nooit
helemaal weggeweest. De Nederlandse
club die geldt als de moederkoek van zovele Vlaamse collectieven, krijgt sinds 2009
weer subsidies, en dat uit zich in een ongeziene creativiteit. Voorstelling na repertoireavond vieren Jan-Joris Lamers en co het
plezier van samen op scène staan, nu ook
weer in Vlaanderen. In Marionett spelen ze
geen stuk, maar doen ze vooral hun groepsnaam eer aan. ‘Discordia’ betekent onenigheid, verwarring. Er is zelfs een leer die het

‘discordianisme’ heet. Hij hangt de positieve aspecten van chaos aan, tegen alle idealisering van orde in deze wereld.
Niet toevallig lijkt het decor van Discordia
op een uitgekieperde afvalcontainer van
een antiekwinkel in verbouwing: kaduke
tafeltjes, kisten, ‘viskaren’, lampen, zeildoeken. Het ademt de esthetiek van verweerde dingen en afgebladderd hout.
Ook de vijf spelers weigeren anderhalf uur
lang tot iets te komen wat richting geeft. Ze
prullen met de dingen, botsen tegen elkaar
op, gooien de boel omver, bouwen die weer
op. Jasje aan, jasje uit. Lichtswitch. Nog
een lichtswitch. Verhaaltjes die halfweg afbreken. Speler omver, speler weer rechtop.
Het voelt behoorlijk ‘what the fuck?’
Maar gek hoeveel verbeelding dat los-

Theater als een sportmatch. © rr

maakt. Je ziet mensjes in strijd met een
universum dat ze niet begrijpen, al hebben
ze het zelf gemaakt. Ze kampen met een dagelijkse sleur, terwijl die hun enige houvast is. En als een ander die toestand met
een kreet plots doorbreekt, wordt dat niet
als bevrijdend, maar als obstructie ervaren. Onze hele samenleving, dus.
Abstract? Nee, juist heel concreet. Valt het
licht uit, roept er iemand ‘ik zie niks’. Mur-

melt er een in zichzelf, dan kraait een ander: ‘Denk aan de laatste rij!’ Als geen ander gezelschap is Discordia zijn eigen thema: spelen als een uitspraak over ‘zijn’.
De acteurs improviseren vooral en weten
dus niet meer dan de zaal. Dat maakt van
Marionett theater als een sportmatch: spelers en publiek zijn even benieuwd naar de
uitkomst. Je ziet betere en mindere passes,
aanvallen en remontes, show en techniek.
Maar het opmerkelijkst blijft Discordia’s
positiespel: bij elke move van één persoonlijkheid springt de rest meteen in het gat.
Eentje gaat tegenwringen, een ander zorgt
voor rust, een derde houdt de zaal erbij.
Machtige ploegsport is het, veel meer dan
chaos.
WOUTER HILLAERT

