
 

 

Jaarverslag 2019  
 
Woord Vooraf 
 
Culturele identiteiten en breuklijnen, ecologische ‘collatoral dammage’ van menselijke 
dadendrang en productiedwang, de geschiedenis van de Houthavens, Tahiti toen en nu – 
dat alles en nog veel meer was er in 2019 bij Cargo in Context te zien, te beluisteren en 
om over na te denken. Met zes tentoonstellingen/publieke programma’s waarvan er een 
bijna 1000 bezoekers wist te lokken, was dit voorlaatste jaar van het project Cargo in 
Context niet alleen inhoudelijk onverminderd rijk en prikkelend, maar leverde het ook nog 
eens een verdere vergroting van zijn maatschappelijk bereik op.  
 
Cargo in Context is een artistieke sloep van formaat in de vloot van het Amsterdamse 
cultuuraanbod. Met passie en visie gemaakt en met vereende krachten gefinancierd en 
gepresenteerd – als stichtingsbestuurder kun je alleen maar bewonderend meekijken en 
plaatsvervangende trots voelen. Ik hoop dat U, lezer, uit dit jaarverslag de sfeer van dit 
bijzondere CiC-jaar kunt proeven. Wij gaan nu vol vertrouwen op naar 2020, en 
verwachten van spin-in-het-web Lia Gieling niets minder dan een artistieke zwanenzang 
van grootse allure. 
 
Paul ’t Hart 
Voorzitter bestuur stichting Cargo in Context  
  



 

 
Programmering  
 
Cargo ging enigszins moeizaam het derde jaar in. Oprichter/curator had het hele najaar 
van 2018 te kampen met een hernia, waardoor er weinig uit haar handen kwam. Dit bleek 
een groot nadeel van het ‘éénpitter’ zijn. De programmering kwam derhalve het eerste half 
jaar à l’improviste tot stand, het resultaat echter vertoonde uiteindelijk verassend veel 
inhoudelijke overeenkomsten met wat Cargo normaliter laat zien. 
 

1. Rearrangement of Priorities #2 (08.03 – 23.03.2019) 
The Rainbow Soulclub 

 
De Rainbow Soulclub is een collectief dat werkt vanuit het inloophuis Blaka Watra van 
Stichting De Regenboog Groep, een organisatie die zich inzet voor Amsterdamse dak- en 
thuislozen en druggebruikers. 
 
Onder de titel Rearrangement of Priorities #2 presenteerde de Rainbow Soulclub in Cargo 
een cocktail van politiek, textiele werken, schilderkunst en poëzie. Er werd 10 dagen heel 
hard gewerkt in een steeds wisselende samenstelling. De leden van de Soulclub kookten 
en aten samen; er werden nieuwe kleren gemaakt en oude vermaakt. Het leek wel alsof er 
een druk bijenvolkje bezit van Cargo had genomen. 
 
De opening was meer dan feestelijk; er heerste een blije en opgewonden sfeer in een 
tentoonstelling die er uiteindelijk heel professioneel uitzag. Kunsthistoricus Erik Hagoort 
had een live-column voorbereid, die voor de dol enthousiaste groep qua toon en inhoud 
wellicht iets te serieus overkwam. Op 23 maart was er bij wijze van finissage een 
zogeheten meet&greet event, waar onder meer kapper Karim gratis haren knipte. In een 
uitgelaten sfeer werd de expositie door verschillende leden toegelicht. 
 
Externe Betrekkingen 
Inspanningen 
Omdat het een informeel Cargo-project betrof, werd er geen uitnodiging in de gebruikelijke 
zin ontworpen en slechts met banners, persberichten, Facebook en Instagram posts 
publiciteit gemaakt. Wel werd er tijdens de opening een column door kunsthistoricus Erik 
Hagoort (zie bijlage) voorgelezen, die dezelfde avond terug te lezen was op Cargo’s 
website. 
 

Ø Gedeelde advertentie met Balta’s Lost Paradise in Tubelight  
 
Publieksbereik 
Dat de Rainbow Soulclub al 14 jaar bestaat en veel respect afdwingt werd duidelijk uit de 
niet aflatende bezoekersstroom tijdens de ruim 2 weken dat de tentoonstelling in Cargo te 
zien was. De teller kwam op ruim 200. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 
  



 

2. Lost Paradise (29.03-20.04.2019)  
Balta (baltainholland.nl) 

De van oorsprong Franse grafisch ontwerper/beeldend kunstenaar Balta (pseudoniem 
voor Anne-Marie Durand) vindt dat begrippen als taal, manieren en gebruiken iemands 
identiteit bepalen en nooit voor lief moeten worden aangenomen. Balta onderzoekt in haar 
werk alle mogelijke factoren die een rol spelen in iemands culturele identiteit. In Cargo liet 
Balta een pilot zien voor een grotere gedroomde expositie in bij voorkeur Frankrijk.  

Zij raakte gefascineerd door de bizarre geschiedenis van het eiland Tahiti, dat nog steeds 
onder Frans beheer staat. In 1768 dachten de Fransen een aards paradijs te hebben 
ontdekt dat ze later tot kolonie maakten. Voor haar visie op culturele identiteit en de 
transformatie hiervan, neemt Balta voor dit project het eiland als uitgangspunt. Op Tahiti 
gold van oorsprong een typische uiting van gastvrijheid in de vorm van het aanbieden van 
jonge maagden aan bezoekers. Zo ontaardde een ‘Tahitiaanse mythe’ in een typische 
westerse, mannelijke utopie, waar onder meer schilder Paul Gauguin gretig gebruik van 
maakte. Tahiti wordt tot op heden voorgesteld als aards paradijs, terwijl het eiland 
geleidelijk is getransformeerd tot een toeristisch themapark. Aan de andere kant van dit 
‘hemelse spectrum’ werden door Frankrijk tussen 1966 en 1996 een kleine 200 
kernproeven uitgevoerd, met voor de regio desastreuze gevolgen.  

Balta nam haar kunstenaarsboek Misunderstandings (2018) als uitgangspunt voor het 
project in Cargo. Aan de hand van de geschiedenis en de taal van Tahiti maakte zij met 
uiteenlopende middelen de schrijnende transformatie van een culturele identiteit zichtbaar. 
Zij transformeerde de Cargo-ruimte tot pseudo-reisbureau, met aan de mobiele wanden 
onthullende posters op mupi-formaat. De kunstenaar borduurde handmatig de namen van 
alle kernproeven die plaatsvonden rond Tahiti, stuk voor stuk met de Franse (!) kruissteek, 
op een ansichtkaart, die zo’n kernproef liet zien. De ‘ansichten’ werden in stereotype 
rekjes en een molen voor het publiek zichtbaar gemaakt. 

Deze bescheiden kunstenaar had in korte tijd een even kritisch als subtiel project 
neergezet. Achteraf hadden we spijt dat Lost Paradise als pilot werd gepresenteerd, want 
het had heel goed een regulier Cargo project kunnen zijn. 

Publiek Programma 
Journalist Olaf Tempelman, die ooit in de Volkskrant uitgebreid over Tahiti schreef 
inclusief de kernproeven daar rondom uitgebreid, werd bereid gevonden hierover een 
lezing in Cargo te houden. Balta was weliswaar heel blij met deze toezegging, maar 
overtuigde Cargo ervan dat er zeker van haar kant niet op publiek gerekend moest 
worden. Derhalve werd deze lezing afgeblazen. Er was verder geen publiek programma, 
ook was er geen live-column. 
 
Externe Betrekkingen 

Ø Banners + gedeelde advertentie met de Rainbow Soulclub in Tubelight. 
 

Publieksbereik 
Ondanks dat Balta aan de HKU in Utrecht afstudeerde en al lange tijd in Nederland woont 
en werkt, neemt zij nauwelijks deel aan de mainstream kunstscene. Zij beschikt derhalve 
over een uiterst klein netwerk. Niettemin zijn er gedurende de drie weken ‘looptijd’ toch 
nog zo’n 120 mensen (inclusief opening en finissage) op dit project afgekomen. De 
meeste bezoekers waren geïntrigeerd en reageerden enthousiast.  
 



 

 

Ansicht Kernproef Oedipe, Borduursel met Franse kruissteek. Fotografie: Natascha Libbert 

 

Zaaloverzicht Lost Paradise. Fotografie: Natascha Libbert 
  



 

3. Impossible Journeys to The Netherlands, Russia and Persia: 
now and then (10.05 – 08.06.2019)  
Met Sepideh Behrouzian (IR), Cecilia Hendrikx (NL), Paulien Oltheten (NL), 
Oksana Stogova (RU), Oleg Elagin (RU) en Zeinab Shahidi Marnani (IR)  

De tentoonstelling Impossible Journeys (…) zou eigenlijk in Castrum Peregrini (nu H401) 
plaatsvinden, maar juist rond de opening kwam het rapport uit inzake een 
misbruikschandaal waar het instituut in het recente verleden mee te maken had. Toen één 
van de betrokken Nederlandse kunstenaars Cargo om gastvrijheid vroeg, was dat gezien 
het onderwerp een heel aantrekkelijk verzoek, want het onderwerp was passend bij Cargo. 
Bovendien zou de Stichting een vergoeding van € 1.000,- voor de geboden gastvrijheid 
krijgen. 
 
Het project wilde een nieuw perspectief bieden op kunst, reizen en participatie. De zes 
kunstenaars onderzochten de uitdagingen en mogelijkheden van een veranderend 
historisch en cultureel perspectief. Curator Irina Leifer liet zich voor dit project inspireren 
door het boek Rampspoedige reizen door Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw 
(Amsterdam, 1676) van de avontuurlijke zeilmaker Jan Jansz Struys. In het boek – 
inmiddels hertaald – doet de auteur verslag van zijn belevenissen al reizend naar onder 
meer Rusland en Perzië. Zijn boek bevat kleurige en beeldende beschrijvingen van de 
hindernissen, levenswijzen, gebruiken en uiterlijk voorkomen van de mensen die hij op zijn 
reizen tegenkwam. 

De Iraanse, Nederlandse en Russische kunstenaars in dit project onderzochten op hun 
beurt de hedendaagse culturele breuklijnen, die zij al reizend door diezelfde landen 
tegenkwamen. De tentoonstelling bevatte een combinatie van historische objecten en 
hedendaagse kunstwerken. Samen met een publiek programma streefden de kunstenaars 
ernaar de uitdagingen van een meervoudig perspectief en historisch bewustzijn te laten 
zien.  

Was Cargo aanvankelijk blij verheugd met een dergelijk invulling van haar programma 
respectievelijk ruimte, de uitwerking viel uiteindelijk nogal tegen. Op enkele projecten na 
(die van Paulien Oltheten en Oksana Stogova) waren veel van de bijdragen onbegrijpelijk 
voor het publiek. Bovendien was de expositie onoverzichtelijk ingericht. Het was een 
leermoment voor Cargo om voortaan betere afwegingen voor gastvrijheidsverlening te 
maken en niet te snel ‘ja’ op iets te zeggen.  

Publiek Programma 
Een Skype verbinding met VS en interview met Kees Boterbloem, de ver/hertaler van 
Struys’ boek. 
  
Externe Betrekkingen 
Digitale uitnodiging via Cargo’s en Castrum Peregrini’s mailingbestand; er werden geen 
advertenties geplaatst en op een enkel persbericht door Cargo zelf verstuurd werd er 
verder niet door de te gast zijnde organisatie aan PR gedaan. 
 
Publieksbereik 
Mede door de schaarse promotie van het project was het publieksbereik beperkt. Op de 
opening waren zo’n 45 mensen en de publieke programma’s werden matig bezocht. 
Bovendien waren de kunstenaars vrijwel direct na de opening weer naar het thuisland of 
naar elders vertrokken. Overigens heeft Cargo hierop nauwelijks negatieve feedback 
gekregen. 



 

 
E-uitnodiging Impossible Journeys 

  



 

4. UNDERMINED (14.06 – 27.07.2019) 
Met Natascha Libbert 

 
Natascha Libbert (1973) studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie in Den Haag 
(KABK). Haar werk gaat veelal over ogenschijnlijk onschuldige plekken en landschappen, 
waarin zij sporen die mensen erin achterlaten, subtiel voelbaar maakt. Sinds 2014 is zij 
fulltime beeldend kunstenaar/fotograaf en wisselt zij vrij werk af met opdrachten. Zij werkte 
onder meer voor de ING Collectie, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Marie-Stella-
Maris Foundation, diverse musea en voor advocatenkantoor Kennedy Van der Laan.  
 
Eén van haar meest recente werken was een opdracht van de Provincie Noord-Holland. 
Libbert was gevraagd het transitie proces van de vervanging van één van ’s werelds 
grootste zeesluizen fotografisch vast te leggen. Dit werkproces resulteerde voor Libbert in 
een grote fascinatie voor water en schepen waarover zij het indringende boek I went 
looking for a ship maakte. Dit laatste vormde aanleiding om Natascha voor een Cargo 
project over water te polsen. Daar is enige tijd intensief samen aan gewerkt. Echter zij 
bleek zo’n overkill aan water te hebben gekregen, dat na een korte adempauze het project 
naar ’s mensens omgang met de aarde werd verlegd.  
 
Voor Undermined toog Libbert naar Cyprus en Florida (VS) waar zij een verlaten 
mijngebied en respectievelijk een opzettelijk aangestoken bosbrand liet zien. Uit haar 
archief putte zij beelden van de mega tuinbouw in zuid Spanje en liet daarmee subtiel de 
consequenties van ‘bodemschennis’ voor ons aardoppervlak zien. 
 
Undermined werd financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaan 
Fonds.  
 
Publiek Programma 
Tijdens de opening op vrijdag 14 juni sprak Hinde Haest, curator bij Foam 
Fotografiemuseum in Amsterdam, een live column uit, die terstond op de Cargo site werd 
gezet. 
 
Op zondag 14 juli ging cineast en schrijver Peter Delpeut in een zeer geanimeerd  gesprek 
en ten overstaan van een bomvolle ruimte met Natascha Libbert over haar fascinaties en 
manier van onderzoek en werken. 
 

 
Opening Undermined - Natascha Libbert 

 
  



 

Externe Betrekkingen 
Inspanningen 

Ø Uitnodiging via Mailchimp, verder triggers middels verspreiding van banners  via 
Instagram en Facebook 

Ø Advertenties in MetropolisM en Tubelight 
 
Rendement 

Ø De dag voor de opening stond er in het Parool een paginagrote vooraankondiging  
met twee beelden uit UNDERMINED. Een betere  voorpubliciteit was niet denkbaar! 

Ø Twee weken nadien verraste datzelfde Parool met een mooie kritiek van Edo 
Dijksterhuis: https://www.parool.nl/kunst-media/undermined-toont-hoe-de-aarde-
vernietigd-wordt~bf0a5f4c/ 

Ø Korte aankondiging in de (lokale) Staatskrant 
Ø Diverse keren in de PS agenda van het Parool  

 
Publieksbereik 
Er kwamen veel mensen op Libbert’s project af, uit het netwerk van zowel de kunstenaar 
als van Cargo, ook de positieve pers droeg hiertoe bij. In totaal telden we zo’n 550 
mensen (inclusief opening en publiek programma).  
 

 
Live column van Hinde Haest tijdens de opening 14 juni van Undermined 



 

   
Peter Delpeut in gesprek met Natascha Libbert              Paginagrote voorpublicatie in Het Parool 13 juni 
zondag 14 juli 
 
  



 

5. Van hout en de dingen die voorbij gaan (30.08-20.10.2019) 
Met Delphine Bedel (installatie), Inez de Brauw (mural), Koos Buster 
(keramiek) en Iede Reckman (ruimtelijk werk) 

 
Het idee voor een project dat reflecteert op de roerige geschiedenis en de recente 
transformatie van de Amsterdamse Houthaven, tevens de thuisbasis van Cargo, vatte 
begin oktober 2018 post. Eerst is er literatuuronderzoek gedaan bij Stadsarchief en op 
internet, onder meer op de Beeldbank A’dam. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met 
uiteenlopende experts: Ton Schaap (stedenbouwkundige gemeente Amsterdam), mensen 
van het Projectbureau Houthaven, Leo van der Vlist (boom-activist), Theun Karelse 
(kunstenaar) e.a. Toen een goed beeld ontstond hoe die geschiedenis zich sinds eind 19de 
eeuw had voltrokken, richtte curator zich op het onderzoek naar geschikte kunstenaars.  
 
Vier kunstenaars zijn in december 2018/januari 2019 gepolst voor deelname aan de 
tentoonstelling. De selectie van deze vier kunstenaars kwam op formele wijze (vier 
verschillende disciplines) en ‘op goed gevoel’ tot stand. Alle vier brachten de kunstenaars 
onafhankelijk van elkaar een locatie-bezoek aan Cargo, waarna zij zich alle vier 
enthousiast uitspraken voor deelname. In maart en mei vonden twee plenaire 
bijeenkomsten plaats. De eerste t.b.v. een nadere kennismaking, de tweede om ieder voor 
zich een update te geven met het oog op de verdeling van de ruimte. 
 
Over de kunstenaars en hun deelproject 
Delphine Bedel (delphinebedel.com) deed onderzoek in het Amsterdams Stadsarchief en 
het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Zij stuitte al vrij snel op de voormalige SDAP-
wethouder voor Volkshuisvesting Floor Wibaut (1859-1936), die vanuit Zeeland voor de 
politiek naar Amsterdam kwam, nadat hij daar zeer vermogend was geworden met de 
houthandel! Als wethouder voor Volkshuisvesting in Amsterdam is Wibaut vooral bekend 
geworden om zijn daadkracht inzake de afbraak van krotten en betere huisvesting voor 
arbeiders. Bedel bracht uit de verschillende archieven materiaal bijeen, waarmee zij de 
nieuwe wijken van toen, zoals de Spaarndammerbuurt van Michiel de Klerk en het Plan 
Zuid van Berlage, spiegelde met de huidige transitie van de Houthavens. 
Inez de Brauw (inezdebrauw.com) ontwikkelde voor dit project Brick Meadow, een 
monumentale muurschildering waarvoor zij de Funda-website raadpleegde voor de 
interieurs die ontwikkelaars in modelwoningen in de Houthaven laten zien. Zij voegde in 
Cargo een nieuwe dimensie aan haar werk toe: zij spande een fijnmazig raster van draden 
voor enkele raampartijen in die interieurs, waarachter zij de contouren van zichtlijnen op 
de oude havens suggereerde. 
Koos Buster (nog geen website!) greep in Cargo terug op de Hollandse tegeltraditie, maar 
gaf er met zijn pictogrammen een schurende inhoud aan. Voor dit project ging Buster voor 
het eerst louter picturaal te werk en vertelde zo het verhaal van de bizarre houthandel. Hij 
omlijstte zijn pictogrammen met groene keramische tegels die enerzijds de associatie met 
ouderwetse houtkachels opriepen, anderzijds met gekapte bossen.  
Iede Reckman (iedereckman.com) begon zijn aandeel in ‘Van hout (…)’ met een 
onderzoek naar het koolstofdioxide (CO2) van hout en de manier waarop het na de kap en 
verwerking ervan nog honderden jaren blijft behouden. Gaandeweg raakte hij geboeid 
door de schoonheid van het drijfhout, dat hij overal in de Houthavens jutte. Met Storied 
Carbon bracht Reckman een hommage aan het hout en tegelijkertijd conserveerde hij de 
CO2 dat er nog in opgeslagen ligt. Zijn werk is niet alleen een eerbetoon aan hout, het 
wijst ook op de noodzaak van circulaire denken. 
 



 

 
Publiek Programma 

Ø Vrijdag 30 augustus: Opening 
Tijdens de feestelijke en druk bezochte opening op 30 augustus sprak 
schrijver/essayist én Houthaven-bewoner Dirk van Weelden een live column uit, die 
nog dezelfde avond op de Cargo-site stond. Aantal bezoekers: 150 
 

Ø Zondag 15 september: Over werken en leven in de Houthaven, toen en nu 
Op zondag 15 september om 15:00 uur organiseerde Cargo een middag waar 
voormalige en huidige bewoners en houtwerkers uit de Houthaven en 
Spaarndammerbuurt hun verhalen en ervaringen met elkaar deelden. Christ’l 
Dullaert, mediator en één van de eerste bewoners van de nieuwe Houthaven, 
verbond alle verhalen aan elkaar. Deze middag was niet voor 100% geslaagd; er 
kwamen slechts 2 houtwerkers op af, die weliswaar vol verhalen zaten. De overige 
45 bezoekers waren vooral nieuwe bewoners. 
 

Ø 20-22 september (weekend): Unseen  
Al in een vroeg stadium werd Cargo benaderd door de organisatie van het jaarlijkse 
fotografiefestival UNSEEN, om net als vorig jaar mee te doen aan het City- en VIP-
programma. Dit vond plaats in het weekend van 20-22 september. Op de 
hoofdlocatie – het Westergasterrein – kon het publiek intekenen om door Delphine 
Bedel op zondagmorgen 22 september in Cargo te worden rondgeleid. Er gaven 
hier 36 mensen (uit binnen- en buitenland) gehoor aan. De rest van de dag (net als 
de UNSEEN-dagen ervoor) waren nog goed voor zo’n 80 extra bezoekers die voor 
de events naar Amsterdam waren getogen.  
Aantal bezoekers tijdens UNSEEN: 115 
 

Ø Zondag 6 oktober: Bootexcursie langs de oevers van de Houthavens 
Op zondag 6 oktober organiseerde Cargo een bootexcursie langs de oevers van de 
Houthavens. De deelnemers luisterden aandachtig naar stedenbouwkundige Ton 
Schaap, die tijdens deze tocht boeiende  verhalen vertelde  over de transitie van de 
voormalige Houthavens naar een hypermoderne woonwijk.. Ook bood hij een 
inkijkje  in de politieke problematiek  die regelmatig voorbijkwam bij het ontwerpen 
en realiseren van een nieuw te bouwen woonwijk.  
Aantal bezoekers: 85 

 
Ø Zondag 20 oktober: Finissage 

De tentoonstelling werd op zondag 20 oktober afgesloten met een drankje.  
Aantal bezoekers: 50 

 
Externe Betrekkingen 
Inspanningen 

Ø De digitale uitnodiging werd verzonden aan plm 1.000 mensen; de kunstenaars  
verzorgden zelf hun eigen netwerk. Per gewone post werden hard copies hiervan  
verzonden aan instituties, subsidiënten, gesprekspartners en andere relevante  
personen; 

Ø Banners werden vanwege het intensieve publiek programma bijna wekelijks 
ververst op Facebook, Instagram, LinkedIn en via Mailchimp; 

Ø De flyer voor het publieke programma, in oplage van 2.000 in brievenbussen in 
zowel Spaarndammerbuurt als in de Houthaven; 

Ø Advertenties in MetropolisM en Tubelight; 
Ø Wekelijkse persberichten naar relevante media. 



 

Ø Interview met Delphine Bedel door fotografie-expert Joyce Poot (website Cargo/zie 
bijlage). 

Ø Fotografie: Ab den Held 
 
Rendement 

Ø Daags voor de opening een dubbele pagina in het Parool van Edo Dijksterhuis 
(https://www.parool.nl/ps/de-houthaven-is-geen-niemandsland-zonder 
geschiedenis~becac497) (zie ook in bijlage) 

Ø Klein artikel in De Staatskrant (zie bijlage) 
Ø Het project stond vrijwel iedere week in de PS/Agenda van het Parool 

 
Publieksbereik 
Met deze tentoonstelling heeft Cargo een groter publiek bereikt, mede dankzij het 
organiseren van een publiek programma dat specifiek bedoeld was voor de bewoners van 
de Spaarndammerbuurt. Nooit eerder bezochten zoveel buurtbewoners Cargo voor haar 
tentoonstelling en/of het publiek programma. Dit project betekende voor Cargo-begrippen 
een ware publiekstrekker; na een zorgvuldige telling kwamen we uit op zo’n 950 fysieke 
bezoekers 
 

 
Iede Reckman’s Storied Carbon. Fotografie: Ab den Held 

 

 
Dirk van Weelden leest zijn column tijdens de opening 

op 1 september 2019. Fotografie: Ab den Held 

 
Boottocht langs de oevers van de Houthaven onder 

leiding van Ton Schaap 



 

 
 

  



 

6. On-Trade-Off; The Weight of Wonders (15.11 – 21.12.2019) 
Met Sammy Baloji (DRC), Marjolijn Dijkman (NL), Maarten Vanden Eynde (BE), 
Jean Katambaji (DRC), Musasa (DRC), Georges Senga (DRC) en Daddy 
Tshikaya (DRC)  

 
Tijdens een atelierbezoek in Brussel met de Nederlandse kunstenaar Marjolijn Dijkman, 
werd Cargo gevraagd partner te worden in het langlopende artistiek onderzoeksproject 
On-Trade-Off. Omdat het onderwerp van dit project naadloos in het artistieke credo van 
Cargo past, was de deal snel gesloten. 
 
Het langlopend artistiek onderzoeksprojectproject is een initiatief van Enough Room for 
Space (ERfS) in Brussel (BE) en Picha in Lubumbashi, Democratische Republiek Congo 
(verder: DRC) en was net van start gegaan. Het wil de ecologische en economische 
implicaties van de winning en verwerking van lithium, de belangrijkste grondstof voor de 
wereldwijde productie van ‘groene’ energie, onder de aandacht brengen. 
 
Door gebruik te maken van één chemisch element – Li3 (Lithium) – zoomt On-Trade-Off in 
op de sociale, ecologische, economische en politieke aspecten die in bijna alle 
productieprocessen aanwezig zijn sinds de driehoekhandel in de 16e eeuw. Denk dan aan 
onmenselijke arbeid tijdens de ontginning, de onwetendheid van de lokale bevolking over 
de waarde van de ertsen, de grote winsten bij de multinationals  en de gebruikers die niet 
weten dat het afval uiteindelijk weer terugkeert naar Afrika. 
 
Werkproces en resultaat 
Cargo vond vrijwel meteen een partner in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond (hierna: 
dBG), waardoor krachten gebundeld konden worden. Cargo’s partner zette hoog in en 
wilde perse een hand out, ansichtkaarten van ieder werk en deelname aan het Amsterdam 
Art Weekend met een intensief publiek programma. Dat dit programma en ook de 
expositie in Cargo moest plaatsvinden, stond van meet af vast. Behalve dBG haakte ook 
de Thami Mnyele Stichting aan door de Congolese fotograaf Georges Senga een 
residentie van twee maanden in haar studio aan te bieden. 
 
Helaas werd het partnerschap met dBG in een vroeg stadium afgezwakt door het vertrek 
van de medewerkster Externe Betrekkingen en even daarna door een burn out van de co-
curator. 
 
Al in een heel vroeg stadium werd subsidie aangevraagd bij Het Amsterdams Fonds voor 
de Kunst (AFK), Stichting Stokroos en VSB-Fonds. Jammer genoeg werd het project door 
géén van deze fondsen gehonoreerd. 
 
De tentoonstelling in Cargo liet nieuwe werken zien, die ontwikkeld zijn naar aanleiding 
van een collectieve onderzoekreis naar de streek rond Manono, provincie Katanga in 
DRC. Behalve werken van Marjolijn Dijkman (NL, electrofotografie), Maarten Vanden 
Eynde (BE, mixed media) en van Georges Senga (DRC, fotografie), was bij wijze van 
fakkeldrager ook het schaalmodel van het notoire Tesla Model X te zien. Een kunstwerk 
van koperdraad, van de Congolese kunstenaars Sammy Baloji, Jean Katambayi en Daddy 
Tshikaya. Een vitrine met onderzoeksmateriaal en achtergrondinformatie voorzag het 
publiek van heldere informatie.  
 



 

 
Maarten Vanden Eynde, Future Flora: Manono (2019) 

 
Parool PS Agenda, Zaterdag 17 november 

 
Publiek Programma 
Het publiek programma vond hoofdzakelijk in Cargo plaats.  
 

Ø Vrijdag 15 november: Opening 
Op vrijdag 15 november werd de tentoonstelling feestelijk geopend voor het 
publiek. Tijdens de opening sprak Hicham Khalidi, directeur Jan van Eyck 
Academie Maastricht, een live column uit, die meteen op de site werd gezet.  
Aantal bezoekers: 90 

 
Ø 22-24 november: AmsterdamArt Weekend 

Cargo deed in 2019 voor de tweede keer mee met het AmsterdamArt Weekend. 
Speciaal hiervoor organiseerde Cargo op zondag 24 november een screening van 
The Congo Tribunal (2017), een documentaire van de Zwitserse regisseur Milo Rau 
(1977), gevolgd door een kunstenaarsgesprek tussen Marjolijn Dijkman, Maarten 
Vanden Eynde en Georges Senga. Anke Bangma (directeur TENT Rotterdam) 
leidde het gesprek. Aantal bezoekers: 40 

 
Ø Zondag 8 december: Filmprogramma 

Op 8 december vertoonde dBG grond een filmprogramma waarin verschillende 
films werden vertoond die inhoudelijk aansloten bij de tentoonstelling. Curator en 
film producer Rosa Spaliviero stelde het programma samen en selecteerde Sammy 
Baloji’s Pungulume (2016) en Bodil Furu’s Mangeurs de Cuivre (2016). Beide films 
laten zien welke rol de mijnindustrie speelt in een lange en voortdurende 
geschiedenis van burgeroorlog en conflict in de Democratische Republiek Congo. 
Tussen de vertoning van de twee films ging Spaliviero in gesprek met de Belgische 
antropoloog Filip de Boeck om over dit intrigerende onderwerp te discussiëren. 
Aantal bezoekers: 15  

 
Ø Donderdag 12 december: LUNÄ Talk 

De LUNÄ Talk verwijst naar het gedachtegoed van de 19e-eeuwse Lunar Society of 
Birmingham, een groep wetenschappers, ondernemers en kunstenaars die destijds 
met hun debatten onder volle maan nieuw licht wierpen op tal van maatschappelijke 
en technologische ontwikkelingen.  
 



 

Marjolijn Dijkman ontwikkelde op basis hiervan het concept van de LUNÄ Talk. 
Sinds 2011 belegt zij soortgelijke gesprekken op verschillende plekken in Europa. 
LUNÄ Talks vinden altijd plaats bij volle maan en gaan over onderwerpen als 
nieuwe wetenschappelijke en technologisch e ontwikkelingen, maar ook over kunst 
en onderwijs. In de editie van 12 december richtten deskundigen zich op de 
ecologische, economische en sociale implicaties van de winning en verwerking van 
lithium en kobalt.  
 
Deelnemers:  
- Patricia Fara, wetenschapshistoricus, University of Cambridge, GB 
- Esther de Haan, programma manager & senior onderzoeker aan het Centre for 

Research on Multinational Corporations (SOMO), Amsterdam, NL 
- Dries Bols, directeur Lifepwr, Antwerpen, BE 
- Raf Custers, historicus, journalist en auteur van Grondstoffenjagers, Brussel, BE 
- Moderatie: Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde 
Aantal bezoekers: 45 
 

 
Luna Talk 12 december 2019; Patricia Fara aan het word 

  
Ø Zaterdag 21 december: Finissage 

De tentoonstelling werd op zaterdag 21 december feestelijk afgesloten met een 
drankje. Er kwamen onverwachts nog zo’n 40 bezoekers op af.  

 
Externe Betrekkingen 
Inspanningen 

Ø De uitnodiging; via Mailchimp naar plm 1.000 adressen verzonden en enkele per 
gewone post (bijlage); kunstenaars verstuurden deze naar hun eigen netwerk; 

Ø De banners met gecombineerd logo van Cargo en de Brakke Grond, die vanwege 
het intensieve publiek programma bijna wekelijks werden ververst op Facebook, 
Instagram, LinkedIn en soms via Mailchimp; 

Ø De hand out met informatie over de tentoonstelling, de kunstenaars en het publiek 
programma, in oplage van 1.500; 

Ø Advertentie in MetropolisM (web);  
Ø Wekelijkse persberichten naar relevante media vanuit Cargo. De Brakke Grond 

verzorgde haar eigen persberichten.  
  



 

Rendement 
Ø Een dubbele pagina in het Parool van Edo Dijksterhuis in de krant van 20 november 

en online (https://www.parool.nl/kunst-media/expo-on-trade-off-de-loze-belofte-van-
lithium~bcffb5d8/)  

Ø Een zeer uitgebreide review in MetropolisM van Marsha Bruinen, gepubliceerd op 
10 december 
(https://www.metropolism.com/nl/reviews/39960_the_weight_of_wonders_cargo_in
_context_on_trade_off) 

Ø Aankondiging in ZAM Magazine, Bart Luirink november 
Ø Beknopt artikel wetenschapspagina de Telegraaf 29 november  

 
 

 
Zaaloverzicht On-Trade-Off; The Weight of Wonders. Fotografie: Aatjan Renders 

 

 
Film still uit The Congo Tribunal (Milo Rau, 2017), vertoond op 24 november 2019 

  



 

Financiering 
Cargo sloot 2018 af met een positief saldo en zo kon de programmering van 2019 redelijk 
zorgeloos worden ingezet. Dat optimisme verdween enigszins toen er na de 
gastprogrammering (Rainbow Soulclub, Lost Paradise en Impossible Journeys) drie 
kostbare projecten – waaronder 2 groepstentoonstellingen stonden uitgezet. De 
gastprogrammering kwam – op meeste catering na - bijna geheel voor rekening van ‘de 
gasten’. Natascha Libbert ontving een royale bijdrage in de productiekosten van het 
Mondriaan Fonds, waardoor Cargo’s garantiebedrag voor deze kosten niet uitgekeerd 
hoefde te worden. 
 
Voor Van Hout … en On-Trade-Off; The Weight of Wonders werd een zogeheten 
programmasubsidie bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) aangevraagd, 
waarvan alleen Van Hout … gehonoreerd werd. On-Trade-Off werd teleurstellend genoeg 
ook niet door VSB- en Stokroos Fonds gehonoreerd, zodat Cargo voor de gehele 
financiering van de expositie opdraaide. Kosten voor extra zaalhuur, deelname 
Amsterdam Art Weekend werden echter wel met De Brakke Grond gedeeld. On-Trade-Off 
drukte uiteindelijk met allemaal bijkomende kosten (verzekering, overnachtingen en 
transport) zwaar op het overgebleven werkkapitaal. 
 
Gelukkig was de bijdrage van het AFK voor het project Van Hout ….., ruimschoots 
voldoende om  daaruit én de productiekosten voor kunstenaars eén een heel klein 
honorarium voor hen te financieren. Ook het Prins Bernard Fonds (PBF-Noord-Holland) 
honoreerde een klein deel van dit kostbare project.; Vanwege de deelname van de Franse 
kunstenaar Delphine Bedel doneerde ook het Institut Francais aux Pays-Bas een klein 
bedrag. 
 
De ambitieus opgerichte Club Cargo was eigenlijk in haar tweede jaar al ter ziele. Deze 
werd waarschijnlijk té weinig gepromoot dat wil zeggen dat welwillende leden te weinig 
achter de broek gezeten werd om ook in volgende jaren hun lidmaatschap door betaling te 
continueren. Echter drie leden, waarvan één uit Amsterdam, één uit Utrecht en één uit 
Florida (VS), bleven Cargo trouw ondersteunen met meer dan het reguliere 
lidmaatschapsgeld. Terwijl de beide Nederlandse leden Cargo in november al een extra 
donatie gunden, kwam als door de hemel gezonden begin december ook het Amerikaanse 
lid door met een donatie van € 6.500, waarmee Cargo het jaar alsnog met een positief 
saldo kon afsluiten.  
 
Staf 
Het vele werk voor Cargo voelde voor oprichter en curator meer dan eens zwaar. Toen in 
de zomer Marleen Schans, die net haar master Museumstudies had behaald, zich meldde 
werd zij per 1 september tegen een bescheiden vergoeding ter assistentie voor 1 dag per 
week aangenomen.  
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Paul ’t Hart, voorzitter 
Joseefke Brabander, penningmeester 
Marjolijn Bronkhuijzen, lid 
Lia Gieling, secretaris 
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