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lukte. Zijn sluipende ziekte (d€ leu-
kemie zou zich pa-s in 1950 openba-
ren), moet hem ook tichamelijk
veel moeh€id hebb€n bezorsd.

Hans LodcizeÍa eÉn biosrartzvaÍ:l
Koen Hilberdink is in vele opzich-
ten een pakkend document. Het is
in de eeÍste plaats een portret vol
onthultingen over een jong€ dich-
ter, van wi€ nos steeds bij velen re-

g€ls door het hoofd klinken. Hil-
b€rdink kon gebruikma.ken van al-
l€dei nog ni€t wijs€gev€n p€rsoon-
lijke aant€kenin&n van Hans
I-Ddeizen. Het is in de tweede
plaats een tijdsbeeld van de moei-
lijkh€d€n waar jonse homos€ksue
l€n no8 niet eens zo lang Seleden
mee t€ kampen hadden. Ma"ax het
boek geeft ook historische opna-

men van wassenaar en Dbn Haa€
tijdens en kort na de oorloa. De
homo wordt er bes€hreven, maar
ook de wer€ld van de notabelen en
culturele elite. E€n v€elzijdig boek
dat ook noa eens l€€st als e€n rG

r Xoên Hilb€Ídint, Hans Lodeizen,
een biográfiê,€9,50.

Dê $,ltto poppên, s,aarop vldêo-
bêelden sêpÍojecte€?d wo?den.

de De Hartogh een kottenwohing
van gofplaten..Binnen in het een-
voudige onderkomen maáIt de be'
zoeker " op video - kennb met de
Zuid-Àfrikarnse Thandeka Zulu.
Ze vertelt De Hartogh openhartiA
over haar b€smetting met aials. Na
alloop slaat de kunstenares ha2x ar-
men om dê moeder \lan twêe hnde-
rên, ,,2,o kwam ik op de naam van

De omhelzins slmbolise€rt de
verbondenheid van de wereld met
d€ miljo€nen slachtotrers van aids.

Vandaaa organis€ert de stich-
ting van De Hartogh, Oleanworld,
€en debat metjongeren in het Atri-
um. Vanavond is er een b€nefiet
popconcert in het Paad van Troje.

Poppen vÍagen in Atrium
aandaclrt voor aidslD t(.,/-í\,.t^4-

C,.í,r'',-^ 30lkl
met de hulp van het publiek bouwlDENHAAG

Vrag€nde, kwetsbaÉ en stoute kin-
derogen kijken n€er op de b€zoe-
ker van het Haá€se stadhuis. Het
ziin aidsslachtotre4jes die hoos
vanuit de luchl geprojeckeÍd op
enolme witte poppen van zeven m€-
ter, aandacht vragen voor de dÍei-
ging van het hiv-virus.

De Hazgs€ kunstenar$ Ciska de
Hartogh maakte de vier poppen
voor WeÍeld Alals dag. Het kunst-
werk AnN arounil you \orÍn het
middelpunt lan de Haá€sê herden-
king lBn WereldAiils dag komende
zat€rd.g in het AÍium, di€ om
16.00 uur wodt insel€id door bur-
gemeestêr Deetman.

Naast de poppen, di€ tijdens het
Haaas UIT f€sti\al zijn ffmaa.Lt

3


