
AcTIVISTISCHE KIJNST EN LEVENSKL]NST:
SCHOKKENDE SCHOONHEID

In het vorige \Witteblad ging het hier over een Haagse
kunstenares die vooral jonge vrouwen en hun worsteling
met schoonheid uitbeeldde, ditmaal sraar een Haagse
kunstenares, die de schone kunst inzet voor een betere
wereld centraal. Ciska de Hartogh wist al heel jorg dat ze
arts wilde worden om in Afrika medische hulp re geven.
Haar lievelingsknuffel Ol, die tot op de dag van vandaag
haar metgezel is, wist dat trouwens al voordat haar ouders
op de hoogte waren van haar plan. Op de middelbare
school, het Huygens Lyceum in Voorburg:, zorgde ze er-
voor dat ze met een hoog gemiddeld cijfer eindigde om
haar kans bij de loting voor de studie geneeskunde te ver-
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groten. Toch werd zetotdriemaal toe uitgeloot, waaïnaze
notarieel recht ging studeren, vooral omdat haar omge-
ving haar voorhield dat een rechtenstudie altijd van pas
kon komen. Als kandidaat-notaris ging ze het bedrijfs-
leven in maar voelde zich aI snel niet op haar plaats. Een
kantoorbaan bij Artsen zonder Grenzen in Amsterdam
leek een verbetering maar blij werd ze pas roen ze op veld-
missie naar Rwanda en Zaire werd gestuurd. Het bleek
een levensgevaarlijke onderneming te midden van strij-
dende Hutu's, Bahutsi's, Batutsi's en plunderaars. Haar
kennismaking met Afrika werd beheerst door gruwel,
destructie en ontzetting.



Toch keert ze binnen het jaar terug naar Afrika, ditmaal
niet als afgevaardigde van Artsen zonder Grenzen en nu
met Kaapstad als bestemming. Het is juni 1994, Nelson
Mandela is vrij gekomen, het ANC stevent af op een ver-
kiezingsoverwinning en de Nederlandse media volgen de
ontwikkelingen met belangstelling. Ciska is dan net ge-
trouwd en ze vertrekt met haar man, die als correspon-
dent voor een Nederlands actualiteitenprogramma werk-
zaam is, naar Kaapstad. Al snel gaat ze energiek aan de
slag: ze ontwikkelt een badmodeli.jn van zondoorlatende
stof, kookt dageli.jks in haar Jazz rcstaurant en zet zich als
vrijwilliger in voor het vaccinatieprogramma van het
Rode Kruis Kinderziekenhuis in Kaapstad ter bestrijding
van aids. Door te lobbyen in Nederland weet zrl een aan-
zienlijk geldbedrag bij elkaar te brengen voor dit vaccina-
tieprogramma voor zwangere vrouwen, die met het hiv-
virus besmet ztjn en in de sloppenwijken rondom
Kaapstad wonen. Tweemaal per week trekt ze met mede-
werkers van het Rode Kruis Kinderziekenhuis door de
sloppenwi.jken, op zoek naar vrouwen en kinderen met
aids. Na enkele maanden wordt ze samen met medewer-
kers van het ziekenhuis uitgenodigd om in het parlement
in Kaapstad over het gezondheidsprogramma van het
ANC te komen spreken, waarna ze 's middags aan Nelson
Mandela wordt voorgesteld.

In 1998 keert ze doodongelukkig terug naar Nederland.
Het huwelijk is inmiddels definitief voorbij en het leven in
Afrika met het dagelijks lijden van aids geïnfecteerde kin-
deren dat ze jarenlang van zo dichtbij meemaakte, heeft
haar vooral geestelijk uitgeput. Toch geeft ze haar droom
zich in te zetten voor de bevolking van Afrika niet op.

In Kaapstad had ze in haar schaarse vri.je tijd drie jaar ge-
tekend, geschilderd en geboetseerd op de Rutb Prouse
School for fne drt en gemerkt hoe prettig dat was. Het
scheppen zorgde voor rust in haar hoofd. Al had ze het
vroeger niet zo begrepen op kunstenaars, met een moeder
als operazangeres en vader Leo de Hartogh als acteur,
toch liet Ciska na de goede ervaring aan de Ruth Prouse
School de kunst steed.s meer toe in haar eigen \even. Ze
volgde schilderles aan de Vrije Academie in Sassenheim
en besloot na de weldadige uitwerking van Sassenheim de
kunst een nog grotere rol in haar eigen leven te geven. Ze
girg naar de Koninklijke Academie van beeldende kun-
sten in Den Haag, studierichting: autonome 3D-beelden-
de kunst.In 2005 deed ze succesvol eindexamen.

Toch heeft ze haar droom zich in te zetten voor de zieken
in Afrika niet hoeven opgeven. Via haar kunstprojecten

trraagt ze aandacht voor de menselijke waardigheid van de
lijdende mens in Afrika. Met haar sculpturen en 3D-pro-
jecties vestigt zij de aandacht op de aangetaste, zieke mens
en vooral op het door aids ondermijnde kinderlichaam.
Het jonge kind dat lichamelijk lijdt, heeft immers niet het
vermogen het lijden te sublimeren en juist daarom nog
meer behoefte aan hulp en verlossing. Ciska wil in haar
kunst de schoonheid zoveel mogelijk uitbeelden. Hoe ont-
luisterend de visuele werkelijkheid ook is, toch probeert zij
iets van schoonheid uit te beelden als tegenwicht van alle
zwaarte. Ze ma*t ook tekeningen en schilderijen, maar
haar hart ligt bij het streven naar een betere wereld, 'waar-

voor je kwelling op een esthetisch verantwoorde manier
onder de aandacht moet brengen', vindt zij.

De gemeente Den Haag heeft rond haar kunstinitiatief
dat in 2004 begon met het inrichten van exposities in het
Haagse stadhuis rondom het thema aids het Loue Life Fes-
tiual Den Haag gecreëerd. Naast het meebouwen aan de
zogenaamde aidssculpturen heeft Ciska als'kunstactivist'
ook interactieve scholingsprogramma's en kunstprojecten
voor middelbare scholieren uit Den Haag en Kaapstad
opgezet om samen over oplossingen van het aidsprobleem
in Afrika na te denken. Misschien heeft u ze afgelopen
november of begin december gezien in het atrium van het
Haagse stadhuis: immens hoge, witte sculpturen met
daarop 3D-projecties. Er is ook in het buitenland waarde-
ring voor haar kunst. Zo onwingzein2}l0 in Los Ange-
les tijdens het Green Lfestyle Film Festiual de Green Applt
Awardvan de universiteit van Californië wegens haar bij-
zondere bijdrage aan een verantwoorde levenswijze.

Naast het verlangen de wereld te verbeteren heeft Ciska
de Hartogh de speelsheid van het kind behouden. Haar
knuffelpopje van het eerste uur noemde ik al in de eerste
alinea. Deze Ol heeft ze meegenomen naaÍ de notaris,
toen ze daar de fundatie voor de hulp aan aidsgetroffenen,
the Oleanuorld Foundation rn een stichtingsakte liet vast-
leggen. Niet alleen haar naam maar ook die van Ol is
daarin als grondlegger vermeld. Gelukkig voor Ciska en
Ol bleek de notaris begrip te hebben voor de situatie,
want uit een andere kamer haalde hij snel een afgekloven
bruin beertje dat jarenlang zi.jn stille maar begripvolle
compagnon bleek te zljn. Overigens moet Ol soms de
aandacht van haar compagnon delen met Michiel met
wie Ciska al weer een aantal jaren gelukkig getrouwd is.
Ol weet dat ze sterk staat, omdat ze zowel een zakeli.jke als
een emotionele band heeft met deze bijzondere Haagse
kunstenares.

Eleonore Bwrgers uan den Bogaert
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