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Elke week vijf zinnenprikkelende activiteiten in 
jouw regio die je niet wilt missen. Voor stille 
genieters en drukke doeners.

Over alles wat 
niet is gelukt
‘De eerste helft van je 
leven ben je bezig ie-
mand te worden, de 
tweede helft van je le-
ven ben je bezig te ac-
cepteren dat het niet is 
gelukt’. Deze uitspraak van Schopenhauer vormt 
de basis voor Hou Dat Vast, het nieuwe cabaret-
programma van het duo Veldhuis & Kemper. Een 
hilarische, confronterende en ontroerende avond 
over vriendschap, relaties en liefde.

 a 3/11, dru-industriepark.nl

Zelf doen met 
pompoen
De Groene Schuur in 
Groessen houdt ko-
mende zondag een Hal-
loween-festijn. In de kas, 
die is omgetoverd in 
Halloweensfeer. Jong en 
oud kan aan de slag met een grote pompoen 
naar keuze om er een heuse Jack O’Lantern van 
te maken. Thuis knutselen kan ook, in de winkel 
zijn sierfruit, kalebassen en andere deco-materi-
alen te koop om thuis mee aan de slag te gaan.

 a 30/10, degroeneschuur.nl

De Achterhoek 
kookt
Innovatieve teelten, 
spraakmakende horeca 
en markante producen-
ten: de Achterhoek is 
een onderscheidende 
foodregio. Hoogste tijd 
voor een evenement waarop dit alles te ervaren 
is. Achterhoek Kookt laat je middels masterclas-
ses, demonstraties en wedstrijden kennismaken 
met kaas, wijn, foodfotografi e, het werk van de 
barista en meer. Culinair vakmanschap dus.

 a 2/11, achterhoekkookt.nl

Muziek
in de stad
Popronde Arnhem is 
terug. Morgenavond 
kun je weer de hele 
avond gratis genieten 
van muzikale optredens 
door de hele stad. Fo-
cus Filmtheater is een van de locaties, met een 
optreden van onder meer singer-songwriter A. 
Johanson. Als het kon nam hij je mee naar Scan-
dinavië voor een roadtrip door herfstig land-
schap, waar soundscapes verdrinken in de galm.

 a 28/10, focusarnhem.nl

Vleermuis in
de duisternis
Langzaam sluip je door 
de duisternis. Je ziet 
geen hand voor ogen. In 
de verte roept een 
bosuil. Boven je hoofd 
hoor je iets fl adderen. Is 
het een vleermuis? En wat schiet daar weg bij je 
voeten? Tijdens de Nacht van de Nacht wande-
ling over het 160 hectare grote terrein van Dek-
kerswald, nabij Groesbeek, is er aandacht voor 
het belang van de duisternis voor mens en dier.

 a 29/10, ivn.nl

Stikstofcrisis en 
klimaatverande-
ring. Complexe 
problemen, on-
oplosbaar voor 
het individu. Tien 
dagen lang 
staan in het Nij-
meegse Go� ert-
park 15 licht- en 
geluidinstallaties 
in het thema 
‘Lucht Ruim’ op-
gesteld. Kunste-
naars en weten-
schappers ver-
binden ecologie, 
kunst en innova-
tie om tijdens 
het Schemer-
lichtfestival aan-
dacht te vragen 
voor het klimaat.

 a 21 t/m 30/10, 
schemerlichtfes-
tival.nl
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Stien 
bestaat voor 
altijd

Met haar hit De 
Diepte wist 
Stien den Hol-
lander, zoals S10 
echt heet, menig 
kijker van het 
Songfestival in 
het hart te raken. 
Morgen ver-
schijnt haar 
vijfde album, Ik 
besta voor altijd 
zolang jij aan mij 
denkt. Daarop 
werkt ze samen 
met een aantal 
andere artiesten, 
‘maar die ga ik 
nog niet verklap-
pen’, aldus S10.

 a Ik besta voor 
altijd zolang jij 
aan mij denkt 
verschijnt 28/10

Laibach blijft      boeien

Erik Krebbers
Arnhem 

W
agneriaans, militaristisch, 
totalitair. Het zijn van die 
etiketjes die met regelmaat 
op het gezelschap uit Slo-
venië worden geplakt en 

de wenkbrauwen doen fronsen. 
Maar Laibach is meer dan dat. Genuan-

ceerder ook. Om er een vinger achter te
krijgen nam deze krant contact op met de 
band. Bij monde van woordvoerder en ideo-
loog Ivan Novak schetst Laibach haar kijk op 
de wereld. Een controversiële kijk mis-
schien, maar in ieder geval een die zich op 
spectaculaire wijze vertaalt in beeld en mu-
ziek.

In de nadagen van Joegoslavië ontstaat in 
het mijnwerkersstadje Trbovlje de groep 
Laibach. De naam wordt ontleend aan de 
Duitse vertaling van Ljubljana, de hoofdstad 
van Slovenië. Laibach trekt aandacht met si-
nistere, industriële muziek, verpakt in een 
nogal discutabele militaristische stijl. De au-
toriteiten zijn er als de kippen bij om ver-
dere activiteiten van de band te verbieden. 
Maar de geest is uit de fles en Laibach zal 
zich ontwikkelen tot een spraakmakend en 
vooral veelzijdig collectief.

De samenstelling verandert continu, maar 
met Ivan Novak en de onheilspellend kra-
kende bariton Milan Fras heeft het gezel-
schap een ijzeren tandem in het midden. 
Zo’n twintig studioalbums verschijnen er, 
altijd met een vast thema variërend van 
Beatles tot Nietzsche en van The Sound of 
Music tot Wagner en Bach.

Wereldnieuws
Wereldnieuws wordt Laibach door de 
shows in Noord-Korea. Als eerste - en tot nu 
toe enige - westerse band mag het twee con-
certen verzorgen in de hoofdstad Pyon-
gyang. Ivan Novak daarover: „Eigenlijk zien 
we ons niet als een westerse band. Wij zijn 
een band uit het oosten. Hoe dan ook, het 
ging ons er niet om ‘de eerste’ te zijn. Het 
Guinness Book of Records is nooit een doel 
geweest. Noord-Korea bleek de perfecte plek 
om ons album The Sound of Music te presen-
teren en na enig onderhandelen kregen we 
daarvoor toestemming.”

Het land maakt indruk op Laibach. „Wij 
hebben Noord-Korea ervaren als een land 
dat dicht bij het echte Utopia komt. Pyon-
gyang, in de Koreaanse oorlog platgebom-
bardeerd door de Amerikanen, is tegen-
woordig een mooie, kleurrijke en goed on-
derhouden stad met een indrukwekkende 
architectuur en heerlijk kitscherige monu-
menten. Een pop-art stad die door Jeff 
Koons ontworpen had kunnen zijn. De 
mensen zijn vriendelijk en genieten op 
straat van een drankje of een sigaretje. En 
net als in Nederland is het bezit van canna-
bis toegestaan, wat dat betreft is Noord-Ko-
rea een liberaal land.”

Laibach ziet Noord-Korea als een pion in 
het machtsspel tussen China en de VS. „Het 
land is een gevangene van de geopolitieke 
situatie in het Verre Oosten. Internationale 

Al meer dan veertig jaar is het Sloveense popcollectief 
Laibach een unicum in de muziekscene. Zondag komt de 
band voor een exclusief optreden naar Arnhem.
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Chique ‘Jo� ers’ stappen uit de 
schaduw van Piet Mondriaan

men van mening dat hun 
werk ook onderling kwalita-
tief verschilde,” zegt Sloter-
dijk. „En binnen de groep 
zouden de wat ‘minder goede’ 
Joffers zich kunnen optrek-
ken aan de meer getalen-
teerde Joffers, die zo op hun 
beurt weer meer expositie-
mogelijkheden kregen. Voor 
vrouwen viel het niet mee om 
zich te handhaven in de 
kunstwereld van toen.”

En plein air schilderen, dus 
met schilderkist en veldezel 
de natuur in, deden de Joffers 
zelden. „Het werd ongepast 
gevonden voor een vrouw al-
leen. Dan moest je met een 
chaperonne op pad, en dat 
was best lastig.”

Levend naakt
Nog een punt waarop vrou-
welijke kunstenaars anders 
werden bejegend: lange tijd 
werd hun het modeltekenen 
naar levend naakt verboden. 
„Met name mannelijk naakt 
was problematisch,” vertelt 
Sloterdijk. „Maar in 1895 is die 
kwestie al beslecht, en in 1896 
werd op de Rijksacademie de 
eerste cursus ‘Tekenen en 
schilderen naar levend naakt’ 
gegeven. Bijna alle Joffers 
hebben dus die mogelijkheid 
gehad, al werd het nog niet in 
brede kring geaccepteerd. De 
directeur, August Allebé, 
vond het maar niks. Hij ging 
overstag omdat andere acade-
mies, in België bijvoorbeeld, 
het wél aanboden.”

Museum Villa Mondriaan 
te Winterswijk heeft zijn 
bovenzaal gewijd aan de 
zogeheten Amsterdamse 
Jo� ers. Deze groep 
schilderessen studeerde 
eind negentiende eeuw 
aan de Amsterdamse 
Rijksacademie.

Margaretha Coornstra
Winterswijk

Wat doen acht Am-
sterdamse Joffers in 
het verre oosten van 

Nederland? Wel, het museum 
is gevestigd in het huis waar 
hun studiegenoot Piet Mond-
riaan vanaf zijn achtste jaar 
opgroeide. „En een aantal van 
hen zat tegelijk met Mondri-
aan op de Rijksacademie en 
heeft hem daar ook ontmoet,” 
zegt kunsthistorica en curator 
Jet Sloterdijk. „Tegenwoordig 
kent iedereen vooral Mondri-
aans abstracte werk, maar hij 
begon figuratief. Juist die 
vroege periode wil Villa 
Mondriaan laten zien. En aan-
gezien de Joffers bewust figu-
ratief bleven schilderen, pas-
sen ze hier uitstekend.”

Enkele Joffers maakten ook 
actief deel uit van Mondriaans 
netwerk. „Lizzy Ansingh was 
met hem bevriend. In 1912, 
toen hij pas in Parijs woonde, 
heeft zij daar zijn atelier be-
zocht. De aanleiding was dat 
ze dat ze beiden op een grote 
jaarlijkse tentoonstelling een 
schilderij tentoonstelden.”

‘Minder goed’
Het was eveneens in 1912 dat 
de invloedrijke criticus Albert 
Plasschaert de term ‘Amster-
damse Joffers’ muntte; een 
naam die de dames dankbaar 
overnamen, omdat die indivi-
duele verschillen onder één 
noemer bracht. „Destijds was 

Laibach blijft      boeien

sancties drijven het 
steeds verder in het 
nauw en maken de po-
litiek daar radicaler. 

Nee, ik denk niet dat we 
na ons optreden daar fans 

hebben gekregen. Uitein-
delijk is er maar één leider die 

de Noord-Koreanen mogen vol-
gen.”

Optredens in Iran
Om de tourplannen van Laibach nog bonter 
te maken zijn besprekingen gaande omtrent 
optredens in Iran. „We wilden de première 
van ons nieuwe multimediale project 
Alamut in Teheran doen. Vanwege covid is 
dat er niet van gekomen en nu is het onrus-
tig na de tragische dood van de 22-jarige 
Mahsa Amini. Hopelijk keert de kalmte te-
rug en kunnen we de bijzondere samenwer-
king tussen Laibach en enkele Iraanse com-
ponisten alsnog in Teheran opvoeren.”

Alamut is slechts een van de vele projecten 
waarmee Laibach de wereld bestookt. Eer-
der dit jaar verscheen het nieuwe album Wir 
Sind Das Volk, gevolgd door enkele shows in 
Slovenië en Duitsland. Arnhem krijgt echter 
The Coming Race Tour over de vloer.

„Wij zijn altijd met diverse dingen op het-
zelfde moment bezig. We begeven ons graag 
op verschillende terreinen en betrekken er 
buitenstaanders bij. Iron Sky, The Coming 
Race is de soundtrack die we enkele jaren 
geleden hebben gemaakt voor de gelijkna-
mige film. Een macaber verhaal over hoe de 
mensheid gered moet worden na een nucle-
aire apocalyps. Gelet op de recente ontwik-
kelingen moeten we hopen dat het niet echt 
die kant opgaat.”

Geen politiek
Laibach doelt daarmee op het conflict in Oe-
kraïne. „In principe neemt Laibach geen 
stelling in de dagelijkse politiek. Maar de 
toestanden daar roepen paralellen op met 
oorlog in Joegoslavië. De situatie is nu com-
plexer en gevaarlijker. We veroordelen de rol 
van Rusland, Poetin is een criminele agres-
sor. Maar minstens zo schuldig is het wes-
ten, met name de VS en Europese Unie. 
Deze oorlog had voorkomen kunnen wor-
den door ook naar de Russische belangen te 
kijken. Zoals vaker is de invloed van de mili-
taire industrie machtiger dan die van de vre-
desbewegingen.”

In haar 40-jarig bestaan wordt Laibach 
voortdurend met argwaan bekeken. Wat be-
tekenen die militante verwijzingen in kos-
tuums en aankleding? Wat zit er achter die 
Wagneriaanse orkestraties en marstempo’s? 
Maar Laibach is geen ‘foute’ club, achter al-
les zit een creatieve gedachte, al dan niet 
voorzien van een vette knipoog. Illustratief 
is de deze maand uitgebrachte single Love Is 
Still Alive. Een hoopgevende en universele 
boodschap in een voor Laibach ongekend re-
laxte Johnny Cash-cadans. Deze band blijft 
boeien.

 a 30/10, Laibach, The Coming Race Tour is 
te zien in Luxor Live Arnhem, luxorlive.nl

 d Laibach - Wir sind das Volk. FOTO KAJA BREZOCNIK

Naast hun talent waren de 
Joffers ook maatschappelijk 
geprivilegieerd. Ze kwamen 
uit welgestelde families waar 
kunst en cultuur vaak hoog in 
het vaandel stonden. „Dat 
maakte de stap naar de kunst-
academie wel makkelijker. De 
vader van Piet Mondriaan was 
onderwijzer, maar heeft het 
Koninklijk Huis aangeschre-
ven voor een studiebeurs voor 
zijn zoon omdat ze het anders 
financieel niet zouden red-
den. Dus voor jonge vrouwen 
uit de arbeidersklasse zou het 
echt een gigantische stap zijn 
geweest.” 

Impressionisten
Stilistisch vallen de Joffers 
binnen het late impressio-
nisme. Wel is er de nodige di-
versiteit qua handschrift en 
onderwerpkeuze. Het trans-
parant geaquarelleerde ha-
vengezichtje Netten drogen, 
Honfleur, van Betsy Westen-
dorp- Osieck hangt tegenover 
de krachtig bijeen gepen-
seelde Pioenrozen van Coba 
Ritsema. Even fijnzinnig als 
indringend is het portret in 
pastelkrijt van Agnieta Cor-
nelia Gijswijt, door kunstena-
res Jo Bauer-Stumpff. Jacoba 
Surie schilderde sensitief en 
ontroerend Het zieke meisje 
(1921), waar Lizzy Ansingh 
haar Poppendokter in ferme 
kwaststreken op het doek 
zette. Sloterdijk: „Ans van den 
Berg schilderde vooral bloem-
stillevens. Zij is de enige die is 
opgeleid aan de Académie Co-
larossi in Parijs.”

De mening van weleer, over 
onderlinge kwaliteitsver-
schillen, deelt Jet Sloterdijk 
als curator niet. „Ons voor-
naamste doel is om de Joffers 
de aandacht te geven die ze 
verdienen.”

 a Te zien t/m 26/2/23, villa-
mondriaan.nl

 e Jet Sloterdijk bij de expositie Amsterdamse Jo� ers in Museum Villa Mondriaan in Win-
terswijk. FOTO ANNINA ROMITA

m
Met name het 
schilderen van 
mannelijk naakt 
was problematisch
 – Jet Sloterdijk

m
Wij hebben Noord-

Korea ervaren als een 
land dat dichtbij het 
echte Utopia komt

 – Ivan Novak


