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Een bevlogen getuigenis in beelden
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Ciska de Hartogh voor een van de vooríudies van de enorme tekening waarmee ze mensen bewust wil maken van de aidsproblematiek. foto Harry Verkuylen

Ciska de Hartogh is kunstenares, 'Kunst is meer

dan het scheppen van zuiver esthetische beelden.

Xunst is ook een middel voor het aangaan van een

dialoog over maatschappeli jke vraagstukken, zoals

aids. Met name in de ontwikkel ingslanden, waar

ze al toen ze negen was wilde helpen.

d o o r  _ _ . _ _  -
.Jacques Geluk

Al als nreisje van negcn iaar heeft Ciska de
Flartogh de tvens ooit nredische hulp tr.  kun-
nen verlenen in ontrr ikkr. l ingslanclen. Na dc
nriddelbare school rtordt zc - ondanks hoge
ci j fers - drie keer uitgeloot i 'oor de studie
meclici inen. /-e rvordt notariecl iun5te en
bekleedt hoge functies in ht ' t  bedri l fslevcn.
In 1994 gaat haar jeugdclrot irn alsn<-rg in
ven'ul l ing, als ze ir t  Zuid-,\ fr ika betrokken
raakt bi j  de str i ld tegen l{ lV cn aids. ln dat
jaar zet ze in l tet Rodt'  Kruis Kinderziekenhuis
in Kaapstad cen - latcr bekroond - project op
voor geïnfecteerde nrocders en kinderen uit
de  s loppenrv i j ken  Kave l i t sha ,  Cugu le tu  en
Bonteheuvel. l in nu, rra t ien jaar, oÍÍ lanisee rt
ze rond \Vereld ' \ ids l)ag ( l  deccnrber) een
conferentie en de kunstvei l inÍt  'Art [or ' \ fr ica'.
" l k  roeo kuns tenaars  en  s tudenten  aan kuns t -
acadeniies op een rvrrk ter beschikking te
stel lcn r '<lor deze vei l ing", zegt l)e I  lartogh,
die sorvieso vindt dat kunstenaars zich n'eer
nleer rnoeten r ichtt 'n op een groter publ iek.
"Het gaat niet om dr: kunste l i te", zegt ze
str i idhlst ig. Z-elf  is zt vicrr iejaars aan cle kunst-
academie in l)en Haag en voegt ze t le daad bi j
het rvoorgl:  "On hrt gr0te publ iek l l t ' r fust tc
nraken van de aidsproblenratiek r l i l  ik op en

rond I decenrber een enornr u'erk van nrezelf
op een in het oog springencle plek ophangen.
It l isschien in de hal van het stat ion, nraar dan
moet ik sglnsors vinden r l ie cle bevei l iging
rvi l len bekostigen. l)eze reuzentekening,
geinspireerd op aids, heb ik niet zozeer als
kunstenares gemaakt. l let is een getuigenis
die ik oo deze manier verbeeld en waarnree ik
fondseri rvil rverven." l)aarna geeft De
tlartogh aan waar het om draait:  " lk rvi l  het
onnodig sterven van kinderen voorkomen.
l)aarvoor is geld nodig. Als seroposit ieve
moeders en hun ongeboren kinderen t i jdens
de beval l ing aidsrenrmers kri jgen rvaaronder
,\Z' l ' ,  ontn' ikkelt  hct kincl geen Hl\ ' /aids. l) i t
antivirale programnla, dat als gevolg van het
projcct door artsen van het Rode Kruis Kinder-
ziekenhuis is ontdekt, heeft heel rvat kinderle-
vens gerccl en r lorclt  sinds 1996 uitgevoerd."
Ze vrrtelt  hoe ze in 199.J voor Artsen zonder
(irerizen een aidsconferentie bi iwoont in de
L, ga r iuesr ircl t l tdstad Kunrpala, ivaar ze', 'ot,r
het eerst getuige is van de gevolgen van 'deze

nrcnsonterr 'nde ziekte'en foto's maakt r,an
zieke kincleren. \ taar ook hoe ze een jaar later
- ze is naar Zuid-Àfr ika geëmigreerd rvaar
zesduizend nrc'nsen per dag met het \ , i rus
rtorclen besmet - een opleiding tot aidscoun-
se' l lor r,olgt.  Ze is dan l id van de gezondheit l-
stak tan het , \NC en ontnloet president
\Íandela. " lk w' i lde geen blanke, r 'errvende
r,rourl  zi jn, maar hut icleal isnre en activisnle
uit  nri jn jeugd rverkel i ikheid laten rvorden."
l)ankzi j  in \ederland gerlorven fondserr
122.5(X) cur() l  zet ze, samen met het kinderzie-
kenhuis, in 1995 het project ' l 'huthezela
,\bantrr 'ana l \hosa voor Zorg aan kinderenl
op \ ' (x)r aiclskinderen in de \Vesterse Kaap. Ze
rl i l  het tabor rond aids doorbreken. "\ toe-
clers, cl ie zelf  vaak niet ivisterr clat ze r laren
tresrnct, hadclen gecn idee tr 'aaÍom hun kinde-
rerr lagen tklod te gaan. Ze rvisten nict dat
l l lV ook via cle ntoederrnelk kan n'orden

doorgegeven. l i r  is een netlverk van Xho-
sa-sprekende \,rouI{e.n opgezet, r'an rvie som-
rnigen zelf lr,aren geinfecteerd. Dt'ze aidscoun-
sel lors hehben veel bereikt in di. t  land waar
het gebruik van coruloonrs geen tradit ie is."
In 1998 keert De f lartogh terug naar Neder-
land. " lVat ie in Afr ika nreemaakt gaat niet in
je kouwe kleren zit t t 'n. Ik moest mczelf her-
vinden. lk ontdekte dat het er niet om gaat
al leen voor jezelf  of al leen voor anderen te
leven, maar om de combinatie. l)at is ook de
basisgedachte van de Olcan Hunranitarian
World Foundation die ik heb opgericht."

Kunst
[)an komt ze op de kunst. [igenliik is de
knuffel leeuw, die als beroemdheid tcrugkeert
in een aantal van haar schi lderi ien en haar in
de toekonrst op andere manieren terzi jde zal
staan, een van de reclenen haar te bezoeken.
l)aar rvi l  l )e Hartogh het l iever nog niet over
Irt 'bben. Zt is telg uit  ern gezin rvaar kurrst
nret een grote K lverd bedreven en moest
soms rvi jken voor Shakespeare als er nroest
rr 'rrrt len gcoefend. "Wat nle door de kunst is
ontnornen in mijn jeugci, heb ik nrezelf via
de beeldende kunst en de rvereld die ik rond
nri jn knuffeldier heb geschapen teruggege-
ven." Ze legt uit  hoe dat zo is gekomen:
"lemand heeft me op het sp<lor van de schi l-
derkunst gezet. Ik ging naar de \/r i je Acade-
rnie in Sassenheim en had nrcteen het gevoel
dat het iets van een vorig leven rvas. ln een
iaar t i id heb ik veel schi lderi jen gemaakt, ook
van miin leeurvenpopje, mijn mascotte die
s1'mbool staat voor herstel en vertrour{en in
de nrens, maar ook voor cle speelsheid van
het innerl i jke kind die iecler mens in zich zou
moetcn hebben. lvl i in creatir , i tei t  heeti  me
geholpen te herstel len. L,en nrens kan veel,
nraar onderzoekt zo l teinigl"
Volgend jaar hoopt ze haar studie .aan de
Koninkl i ike Academie voor l iee ldende Kun-

ste n af te rondcn. Vooralsnog loopt ze sonrs
tetíen nluÍen. FIet afstudercn op e'en concept
eel gedachtegoeci over kunst - anders dan hr
scheppen \Ían een last cindproduct zoals eei
scu lp tuur  o f  sch i lder i j  -  l i i k t  moe i l i i k  in  te
passen birrnen de opleiding. "Het gaat mij
nreer om het gedachtrgorcl van de beeldcnd
kunst, waarbinnen vri jheid r,arr denken
bestaat, rnaar ook sociale r,raagstukken aan t
orde kunnen rrorde'n gestelcl en hruggen
kunnen rvorden geslagen naar andere cultu-
ren. \ ' Íet de creativi teit  van de mens als vc'r-
bindende factor. I)at kan leiclen tot een eind
product als een sculptuur of een tekening,
zoals de grote'Hellepoort '- tekeningen die ik
heb gemaakt naar aanleicl ing van nri jrr  en'a-
r ingen met aids. t)at hoeft niet alt i id. l r Í i in
'Hel lepoorten' en de voorstudies zi in bedoel,
als verrverking cn Sctuigcnis van nri jn eigen
en'aringen in ,{fr ika. De f iguren zi jn geba-
sec.rd op miin herinnerirrgen aan sten'ende
Linrler en ".
Dat lvordt duidel i ik als ie naar de wand in
haar rvoonkamer ki jkt,  \ ïaar een rode, ronde
vorm met een langrverpige staart opvalt.  Het
is een van de studies voor haar grote' l lel le-
poort '- tekeningen. [cn kindje met een te
groot hoofd en een langgerekt, ten dode
opgeschreven l ichaampje, dat ze heeft gefotr
grafeerd in Uganda, rvas de inspirat iebron.
"t) i t  kindie is voor rni j  he't  s,vmbool voor die
verschrikkel i ike ziekte." Geïnspireerd op de
'Hellepoort 'die l todin heeft gebaseerd op
l)ante's ' lnferno',  heeft De Hartogh een
nieurvc'Hellepoort '  geschapen van tekenin-
gen van aidskindcrerr. Ze bceldt dat uit  i rr
spattende ronde cirkels en lange, dunne,
slingerende vormen. "De voclrstuclie o.p de
nruur l i jkt ook op een spernlatozojde e'n cert
zoekend virus."
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