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Ciskade Hartoghvooreenvande vooríudiesvande enormetekeningwaarmeezemensen
bewustwil makenvande aidsproblematiek.
fotoHarry
Verkuylen
'Kunst
Ciskade Hartoghis kunstenares,
is meer

rond I decenrbereen enornr u'erk van nrezelf
op een in het oog springencleplek ophangen.
dan het scheppen
van zuiveresthetische
beelden. Itlisschienin de hal van het station, nraardan
moet ik sglnsors vinden rlie clebeveiliging
Xunstis ook een middelvoor het aangaanvan een rvillen bekostigen.l)eze reuzentekening,
geinspireerdop aids,heb ik niet zozeerals
dialoogover maatschappelijke
vraagstukken,
zoals kunstenaresgemaakt.llet is een getuigenis
die ik oo dezemanier verbeelden waarnreeik
aids.Met namein de ontwikkelingslanden,
waar
fondseri rvil rverven." l)aarna geeft De
tlartogh aan waar het om draait: "lk rvil het
ze al toenze negenwaswilde helpen.
onnodig sterven van kinderen voorkomen.
l)aarvooris geld nodig. Als seropositieve
moedersen hun ongeborenkinderen tijdens
de bevallingaidsrenrmerskrijgen rvaaronder
door
__.__ ,\Z'l',ontn'ikkelt hct kincl geen Hl\'/aids. l)it
.Jacques
Geluk
antiviraleprogramnla,dat als gevolg van het
projcct door artsen van het Rode Kruis KinderAl als nreisjevan negcn iaar heeft Ciska de
Flartoghde tvensooit nredischehulp tr. kunziekenhuisis ontdekt, heeft heel rvat kinderlenen verlenen in ontrrikkr.lingslanclen.
vensgercclen rlorclt sinds 1996 uitgevoerd."
Na dc
nriddelbareschool rtordt zc - ondanks hoge
Ze vrrtelt hoe ze in 199.Jvoor Artsenzonder
(irerizeneen aidsconferentiebiiwoont in de
cijfers- drie keer uitgeloot i'oor de studie
mecliciinen./-e rvordt notariecl iun5te en
L,gariuesr ircltltdstadKunrpala,ivaarze','ot,r
'deze
bekleedthoge functiesin ht't bedrilfslevcn.
het eerstgetuigeis van de gevolgenvan
In 1994gaat haar jeugdclrotirnalsn<-rg
in
nrcnsonterr'ndeziekte'en foto's maakt r,an
ven'ulling, als ze irt Zuid-,\frikabetrokken
ziekekincleren.\taar ook hoe ze een jaar later
- ze is naar Zuid-Àfrikageëmigreerdrvaar
raakt bij de strild tegen l{lV cn aids. ln dat
jaar zet ze in ltet Rodt' Kruis Kinderziekenhuis zesduizendnrc'nsenper dag met het \,irus
in Kaapstadcen latcr bekroond project op
rtorclenbesmet- een opleiding tot aidscounvoor geïnfecteerdenrocdersen kinderen uit
se'llorr,olgt.Ze is dan lid van de gezondheitln a v e l i t s h aC, u g u l e t ue n
d e s l o p p e n r v i j k eK
stak tan het ,\NC en ontnloet president
Bonteheuvel.lin nu, rra tien jaar,oÍÍlanisee
rt
\Íandela. "lk w'ildegeenblanke,r'errvende
ze rond \Vereld'\ids l)ag ( l deccnrber)een
r,rourl zijn, maar hut iclealisnre
en activisnle
'Art
conferentieen de kunstveilinÍt
[or '\frica'.
uit nrijn jeugd rverkeliikheidlaten rvorden."
" l k r o e o k u n s t e n a a resn s t u d e n t e na a n k u n s t l)ankzij in \ederland gerlorven fondserr
acadeniiesop een rvrrk ter beschikkingte
cur()l zet ze, samenmet het kinderzie122.5(X)
stellcnr'<lordezeveiling", zegt l)e I lartogh,
kenhuis,in 1995het project'l'huthezela
die sorviesovindt dat kunstenaarszich n'eer
,\bantrr'anal\hosa voor Zorg aan kinderenl
nleer rnoeten richtt'n op een groter publiek.
op \'(x)raiclskinderenin de \VesterseKaap.Ze
"Het gaat niet om dr: kunstelite", zegt ze
rlil het tabor rond aids doorbreken."\toestriidhlstig.Z-elfis zt vicrriejaarsaan clekunstclers,cliezelf vaak niet ivisterrclatze rlaren
academiein l)en Haagen voegt ze tle daad bij
tresrnct,hadclengecn idee tr'aaÍomhun kindehet rvoorgl:"On hrt gr0te publiek llt'rfust tc
rerr lagentklod te gaan.Ze rvistennict dat
nrakenvan de aidsproblenratiek
rlil ik op en
lllV ook via clentoederrnelkkan n'orden

doorgegeven.lir is een netlverkvan Xhosa-sprekende\,rouI{e.nopgezet,r'an rvie somrnigen zelf lr,arengeinfecteerd.Dt'ze aidscounsellorshehben veel bereikt in di.t land waar
het gebruikvan coruloonrsgeen traditie is."
In 1998 keert De flartogh terug naar Nederland. "lVat ie in Afrika nreemaaktgaat niet in
je kouwe kleren zittt'n. Ik moest mczelf hervinden. lk ontdekte dat het er niet om gaat
alleenvoor jezelfof alleenvoor anderen te
leven, maar om de combinatie.l)at is ook de
van de Olcan Hunranitarian
basisgedachte
World Foundationdie ik heb opgericht."

Kunst
[)ankomtzeopdekunst.
[igenliik
isde
knuffelleeuw,die als beroemdheidtcrugkeert
in een aantal van haar schilderiienen haar in
de toekonrstop anderemanieren terzijdezal
staan,een van de reclenenhaar te bezoeken.
l)aar rvil l)e Hartogh het liever nog niet over
Irt'bben.Zt is telg uit ern gezin rvaarkurrst
nret een grote K lverd bedreven en moest
somsrvijken voor Shakespeare
als er nroest
rr'rrrtlengcoefend."Wat nle door de kunst is
ontnornen in mijn jeugci,heb ik nrezelfvia
de beeldendekunst en de rverelddie ik rond
nrijn knuffeldierheb geschapenteruggegeven." Ze legt uit hoe dat zo is gekomen:
"lemand heeft me op het sp<lorvan de schilderkunstgezet.Ik ging naar de \/rije Acadernie in Sassenheimen had nrcteenhet gevoel
dat het iets van een vorig leven rvas.ln een
iaar tiid heb ik veel schilderijengemaakt,ook
van miin leeurvenpopje,
mijn mascottedie
s1'mboolstaatvoor herstelen vertrour{enin
de nrens,maar ook voor clespeelsheidvan
het innerlijke kind die ieclermens in zich zou
moetcn hebben.lvliin creatir,iteitheeti me
geholpente herstellen.L,ennrenskan veel,
nraaronderzoektzo lteinigl"
Volgend jaar hoopt ze haar studie.aande
Koninkliike Academievoor lieeldende Kun-

sten af te rondcn. Vooralsnogloopt ze sonrs
tetíen nluÍen. FIetafstudercn op e'enconcept
eel gedachtegoeci
over kunst - andersdan hr
scheppen\Ían een last cindproduct zoalseei
s c u l p t u u ro f s c h i l d e r i -j l i i k t m o e i l i i k i n t e
passenbirrnen de opleiding. "Het gaat mij
nreerom het gedachtrgorclvan de beeldcnd
kunst, waarbinnen vrijheid r,arrdenken
bestaat,rnaarook socialer,raagstukkenaan t
orde kunnen rrorde'ngestelclen hruggen
kunnen rvordengeslagennaar andereculturen. \'Íet de creativiteitvan de mens als vc'rbindende factor. I)at kan leiclentot een eind
product als een sculptuur of een tekening,
zoalsde grote'Hellepoort'-tekeningendie ik
heb gemaakt naar aanleiclingvan nrijrr en'aringen met aids. t)at hoeft niet altiid. lrÍiin
'Hellepoorten'
en de voorstudiesziin bedoel,
als verrverkingcn Sctuigcnisvan nrijn eigen
en'aringen in ,{frika. De figuren zijn gebasec.rdop miin herinnerirrgenaan sten'ende
Linrleren ".
Dat lvordt duideliik als ie naar de wand in
haar rvoonkamerkijkt, \ïaar een rode, ronde
vorm met een langrverpigestaartopvalt. Het
is een van de studiesvoor haar grote'llellepoort'-tekeningen.[cn kindje met een te
groot hoofd en een langgerekt,ten dode
opgeschrevenlichaampje,dat ze heeft gefotr
grafeerdin Uganda,rvasde inspiratiebron.
"t)it kindie is voor rnij he'ts,vmboolvoor die
verschrikkeliikeziekte." Geïnspireerdop de
'Hellepoort'die
ltodin heeft gebaseerdop
'lnferno',
l)ante's
heeft De Hartogh een
nieurvc'Hellepoort'geschapenvan tekeningen van aidskindcrerr.Ze bceldt dat uit irr
spattenderonde cirkelsen lange,dunne,
slingerendevormen. "De voclrstuclieo.pde
nruur lijkt ook op een spernlatozojdee'ncert
zoekendvirus."
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