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Voorwoord

Cargo in Context is de nieuwe manifestatie van Lia Gielings commitment aan het
bieden van een podium aan maatschappelijke gëengageerde kunstenaars en aan het
ontsluiten van ‘jonge’ stedelijke gebieden voor kunstuitingen. Ze deed het eerder op in
Almere, en doet het nu in de Amsterdamse Houthaven - een schitterende, tegelijkertijd
eeuwenoude en fonkelnieuwe plek. Ze doet het met visie, passie, allure, oog voor detail,
gestoeld op een bewonderenswaardig, schijnbaar achteloos vermogen om heel
verschillende culturen, professies en denkwerelden met elkaar te verbinden.
In dit document wordt verslag gedaan van het eerste jaar van Cargo in Context, dat
gekenmerkt werd door de energie, spanning en turbulentie van het ‘uit het niets’
opbouwen van iets dat ertoe doet. Het resultaat: vier betekenisvolle, meeslepende
projecten, telkens bestaan uit een combinatie van een speciaal vervaardigde installatie
en een uit meerdere bijeenkomsten bestaand publieksprogramma dat zowel binnen
Cargo als op locatie vorm kreeg.
Cargo zet deze beloftevolle lijn inmiddels door, en zal zich hopelijk (en vermoedelijk)
een gewaardeerde eigen plek verwerven, in de Houthaven, in het Amsterdamse
beeldende kunstenlandschap, en onder een ieder die zich openstelt voor kunst die
plaats, tijd, cultuur en waarheid verbeeldt en tegelijkertijd problematiseert.
Paul ’t Hart, voorzitter Stichting Cargo in Context
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Algemeen en artistiek Credo Van Cargo
Cargo in Context is een non proﬁt initiatief van curator Lia Gieling. Er is een fraaie
ruimte van 100 vierkante meter in de Bonte Zwaan gehuurd, waarin kunstenaars een
tot de verbeelding sprekend project met maatschappelijke impact kunnen ontwikkelen,
al dan niet in relatie tot de Houthavens. De projectmatige manier van werken maakt
Cargo enig in zijn soort in Amsterdam. Een publiek programma, dat varieert van een
lezing, een ﬁlmvertoning en een excursie tot een kunstenaars-gesprek is vast onderdeel
van de programmering.
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Aanloop naar het eerste Cargo-project
De projectruimte en gezicht naar buiten
In januari nadert de renovatie van de ruimte zijn voltooiing, de grijze click-vloer wordt
gelegd en de pantry geplaatst. De mobiele wanden worden verzwaard met stoeptegels
en vervolgens hagelwit geschilderd, net als de rest van de muren.
Cargo ontpopt zich als een heuse white cube.
Met graﬁsch ontwerper Vanessa van Dam is eind vorig jaar al zakelijk en inhoudelijk
overeenstemming bereikt over het ontwikkelen van de huisstijl. Begin dit jaar worden,
nadat het logo is vastgesteld, in huisstijl gebrande communicatiemiddelen als folders,
banieren, visitekaartjes en stempels ontwikkeld.
Het ontwerp en bouw van de – tweetalige - website (www.cargoincontext.org) van en
door Lasociale vraagt nog enige tijd voordat deze online kan. Voor de eerste
promotionele activiteiten wordt (bureau) Rosa van der Velde ingehuurd, die Cargo
behalve van een Facebook- ook van een Mailchimp- en Instagram-account voorziet. Er
worden omvangrijke adressenbestanden aangelegd. Een bevriende galeriehouder stelt
een kopie van het persbestand beschikbaar.
Onderwijl wordt ook aan fysiek netwerken gedaan. De cultuurverkenner van het
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en de cultuur ambtenaar van deelraad West
komen op uitnodiging naar Cargo. De cultuurverkenner wijst curator op de
mogelijkheid van een speed date voor een ad hoc subsidie van het AFK.
De voorbereidingen van het eerste project, zie verder hieronder, verlopen voorspoedig.
Heel onverwachts meldt zich de Poolse Anna Kucma, die al langere tijd in Kampala
woont. Zij liep stage in het Museum in Rwanda waar curator enkele jaren werkte.
Anna kwam naar Nederland voor een master Film en Fotograﬁe in Leiden en had wel
oren naar een bijbaan bij Cargo. Zij nam voornamelijk de sociale media voor haar
rekening.

5

Project 1: DUSK van Annaleen Louwes
29 januari - 23 maart 2017
Fotograaf Annaleen Louwes (Amsterdam,1959) heeft in december het materiaal voor
haar cinematograﬁsch drieluik DUSK geschoten op het bouwterrein en het water
rondom Cargo. Het vluchtige en zich voortdurend bewegende en veranderende
karakter van de Houthaven – van noest werkterrein tot woongebied - heeft zij voor dit
nieuwe werk als metafoor gebruikt.
Louwes observeert en registreert deze bewegingen en boort daaronder een voor het
normale oog onzichtbare wereld aan. Met de Houthaven als decor componeert zij met
DUSK een atmosferisch drieluik, dat een beeldenreeks oplevert, waarmee zij in haar
werk voor het eerst het verstrijken van tijd tot thema maakt.
Het is de eerste keer dat Louwes het medium ﬁlm in haar werk betrekt. De eerste drie
weken van januari wordt zij volledig in beslag genomen door de montage van het
materiaal. Ook vergt de soundscape onder het beoogde cinematograﬁsch drieluik nog
veel aandacht. Daarnaast bestendigt zij de contacten met het bedrijf Beamsystems
Amsterdam, een gerenommeerd toeleveringsbedrijf, die haar materiaal in goede banen
moet leiden en ook de apparatuur ter plekke installeert.
Al in december heeft Annaleen Louwes bericht van het Mondriaan Fonds gekregen
dat haar aanvraag Projectinvestering Kunstenaar voor het volledige bedrag is
gehonoreerd. Dat is niet alleen voor haar een enorme opsteker, maar ook voor Cargo:
vooralsnog komen haar materiaalkosten ten laste van het werkkapitaal.
Louwes en curator zijn de rest van de maand druk doende met de montage van DUSK.
Ook de soundscape krijgt aandacht, evenals de contacten met de ﬁrma Beam Systems
die het drieluik naar idee van Louwes synchroniseert en inkleurt. Dit bedrijf draagt in
de opbouwweek ook zorg voor de installatie van de beamers in de projectruimte.
Op 29 januari vindt de feestelijke opening plaats in aanwezigheid van zo’n 200
belangstellenden. Na openingswoorden van de voorzitter, de initiator en de kunstenaar;
pakken de mensen tegelijkertijd samen in de geblindeerde projectruimte om DUSK als
premièrepubliek te aanschouwen.
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Publiek programma 1: 12.02.2017
Spreker: Merel Bem, fotograﬁe-criticus voor onder meer de Volkskrant - Titel:
Bem versus Louwes
Deelnemers: 34
In het najaar van 2016 verscheen het boek Doorkijken1 van Bem. Dit was de directe
aanleiding om haar naar het nieuwe werk van Louwes te laten kijken. Bem’s verhaal
voldeed volledig aan de verwachtingen: met haar zeer eigenzinnige, associatieve
manier van kijken nam zij het publiek mee door een heel persoonlijke canon van de
fotograﬁe. Heel geleidelijk kwam Bem uiteindelijk bij het werk van Louwes en in
bijzonder bij DUSK uit.

Publiek programma 2: 26.02.2017
Spreker: Zef Hemel, bijzonder hoogleraar Planologie
UvA Titel: De toekomst van de stad
Deelnemers: 26
De aanleiding om deze spreker te vragen was zijn recent verschenen boek De
Toekomst van de Stad.2 Tegen de verwachting in droeg Hemel niet zozeer de centrale
boodschap van zijn boek uit; hij hield in plaats daarvan een door zijn ervaring met de
soundscape van DUSK ingegeven verhandeling over het fenomeen ‘geluid’, dat een
heikel punt was gebleken bij de planontwikkeling van de Houthaven als nieuw
woongebied. Hemel was daar als ambtelijk mediator nauw bij betrokken geweest om
te helpen bij een convenant tussen het Havenbedrijf en de projectontwikkelaars. Het
gehoor bestond uit buurtbewoners, architecten, studenten, beeldend kunstenaars en
acteurs. Zij raakten onder de indruk van het onverwachtse belang van geluidswering
bij moderne gebiedsontwikkeling. Zo bleek het langwerpige en hoge
appartementencomplex aan de Haparandadam de functie van geluidswal te hebben. In
de volksmond is de bijnaam De Wand al in zwang.

Publiek Programma 3: 12.03.2017
De gebouwengids
Titel: een architectuurwandeling door de Houthaven
Aantal deelnemers: 17
Wendelien Dijkman leidt sinds jaar en dag als De Gebouwengids kleine en grote
groepen langs de architectuur van Amsterdam. Op het moment dat Cargo haar
benaderde, was ze zich juist aan het oriënteren op de architectuur van de Houthaven.
1

Merel Bem. Doorkijken, Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam 2016

2

Zef Hemel, De toekomst van de stad, University Press Amsterdam 2016
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Voorafgaand aan de wandeling, waar ook nieuwe bewoners aan deelnamen, hield,
master student ﬁlm en fotograﬁe Anna Kucma een inleiding over Louwes’ DUSK.
Dijkman ontpopte zich ook voor deze wandelaars als een goed verteller en bovenal als
kenner van de hedendaagse architectuur. De 300 lange wand bijvoorbeeld telt vele
segmenten, die stuk voor stuk door andere architecten zijn ontworpen. De
gebouwengids had over elk van hen speciﬁeke kennis.
Totaal aantal bezoekers: DUSK: 900 (inclusief opening en publiek programma)
Het project trok ook na de opening gezonde publieke belangstelling, mede door
Annaleen Louwes’ niet aﬂatende inspanningen haar eigen project te promoten.
Het publiek programma was in mooie balans met de inhoud van het project: van
fotograﬁe (Bem) tot stedelijke ontwikkeling (Hemel en Gebouwengids).
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Project 2: Thierry Oussou – Une histoire, le miel aux lèvres
2 april - 28 mei 2017

Thierry Oussou kwam bij Cargo in beeld tijdens de Open Studio’s die jaarlijks op de
Rijksakademie in Amsterdam worden georganiseerd. Interdisciplinair kunstenaar
Oussou (Benin,1988) ontwikkelde voor Cargo een taallaboratorium, waarmee hij zich
richtte op de impact van kolonisering en globalisering op de oorspronkelijke taal van
een land. Hij droeg in zijn lab ‘bewijzen’ aan voor zijn stelling, dat de authentieke
betekenis van veel woorden en uitdrukkingen door externe actoren verloren dreigt te
gaan. Oussou gebruikte de transformatie van de Amsterdamse Houthaven als
metafoor. Interviews met uiteenlopende actoren en bewoners in de Houthaven, die
deze transformatie van dichtbij meemaakten, vormden de basis voor zijn onderzoek.
Citaten uit die interviews werden in 4 talen (Fon, Frans, Nederlands en Engels)
opgenomen en naast elkaar getoond.
De opening vond plaats op vrijdag 1 april ten overstaan van een kleine 100 mensen
Het was goed om te zien dat veel deelnemers aan de Rijksakademie via Oussou de
weg naar Cargo vonden.

Publiek Programma Une histoire….
Pal na de opening en voorafgaand aan het eerste publiek programma voor een
volwassen publiek, verzorgde Oussou vier workshops van 2 x 2 aan de groepen 6 van
Brede School Spaarndam, die in het zicht van Cargo is gevestigd. Oussou liet hen
behalve herinneringen, ook de tegenwoordige tijd en de toekomst van de Houthaven
in tekeningen tot de verbeelding brengen.

Publiek Programma 1: 09.04.2017
Openbaar interview met Bart Luirink
Aantal deelnemers: 15
ZAM-hoofdredacteur en expert Afrikaanse politiek en cultuur Bart Luirink sprak met
Oussou over zijn werk en in het bijzonder over Une Histoire…. De twee voelden
elkaar goed aan en er ontstond een boeiend en levendig gesprek over het
postkoloniale West-Afrika.
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Publiek Programma 2: 21.04.2017
Ronde tafelgesprek olv Jelle Bouwhuis met Pauline Burmann
(Stichting Thamy Mnyele), Priscilla Macintosch (Studio PM)
en Emmelie Coster (No Man’s Art Gallery)
Aantal deelnemers: 17
Het gesprek was met de voorzitter en deelnemers goed voorbereid. Elke deelnemer
besprak twee kwesties: 1. Hoe kunnen we de westerse blik kantelen voor wat betreft
het kijken naar andere dan westerse kunstuitingen en 2. Wat doet hun eigen instelling
om die blik te kantelen als dat al nodig is, met name om een meer gekleurd publiek
voor kunst te interesseren. Het gesprek werd soms fel, maar ook invoelend gevoerd.

Publiek Programma 3: 21.05.2017
Screening Trefossa (2008), een documentaire van Ida Does
Aantal bezoekers: 20
Deze documentaire van Ida Does uit 2008 over de Surinaamse dichter Trefossa , sloot –
ondanks een totaal ander taalgebied - naadloos aan op het werk en de stellingname
van Oussou. Het Nederlandse koloniale bewind verbood tot 1957 Surinaamse
schrijvers om in het eigen Sranan te publiceren. Trefossa (pseudoniem voor Frans de
Ziel 1916-1975) lapte dit verbod consequent aan zijn laars, waarmee hij een held van
het Surinaamse volk werd. Vlak vóór zijn dood en de Surinaamse onafhankelijkheid
(1977) heeft Trefossa de tekst voor het Surinaamse Volkslied voltooid.
Totaal aantal bezoekers Une Histoire …: 500 (inclusief opening, workshops en publiek
programma)
De schoolworkshops voorafgaand aan het publieke programma, waren geen succes.
Het materiaal dat Oussou inbracht - louter papier en kleurpotloden - was een beetje
karig, terwijl ook de afstandelijke manier van begeleiding door Oussou te wensen
overliet. Anderzijds ging er ook weinig uit van de begeleidende onderwijzers; zij
namen nauwelijks moeite en tijd om kinderen ook maar iets van het taallab van
Oussou te laten ervaren. Hieruit is lering getrokken voor toekomstige
samenwerkingsconstructies met scholen. Het publieke programma zelf kende een
mooie gelaagdheid; eerst het interview met kunstenaar Oussou, gevolgd door een
tafelgesprek over de instituties en hun gerichtheid op diversiteit en ten slotte de
ﬁlmvertoning over kolonialisme, taal en ondermijning van identiteit.
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Project 3: Bloed Suiker van Patricia Kaersenhout
1 september - 22 oktober 2017
Met Bloed Suiker wilde beeldend kunstenaar en cultuuractiviste Patricia Kaersenhout
(Den Helder,1966) het publiek serieus aan het denken zetten over het Nederlandse
slavernijverleden en de nog voelbare gevolgen hiervan. In haar onderzoek naar ons
slavernijverleden stuitte Kaersenhout herhaaldelijk op de relatie tussen de
suikerhandel en -productie en de slavenhandel. Nederland heeft zich sinds de zestiende
eeuw tot de afschafﬁng van de slavernij stelselmatig met een bloeiende suikerindustrie
verrijkt ten koste van de levens van talloze tot slaaf gemaakten.
Deze gruwel bracht Kaersenhout in Bloed Suiker tot de verbeelding door op een
spiegelend vloeroppervlak circa 250 sneeuwwitte suikerkegels (= suikerbroden) te
plaatsen. Zo’n 30 kegels raakten middels een druppelend bloedinfuus geleidelijk
bloeddoorlopen. Op de ene wand was een muur vullende print te zien waarop een
lange reeks van namen van tot slaaf gemaakten te zien van hen die zich wisten vrij te
kopen vlak vóórdat de grote oversteek naar de Amerika’s zou worden gemaakt. Op
een andere wand liet Kaersenhout een zeer suggestieve afbeelding zien van de manier
waarop Afrikanen als ‘sardientjes’ op de slavenschepen richting de Amerika’s werden
verscheept.
Kaersenhout putte zowel uit eigen bibliotheek als uit die van het gemeentearchief om
daarmee een rijke leestafel in te richten, die door het publiek veelvuldig werd
geraadpleegd.

Bovenaanzicht Bloed Suiker van Patricia Kaersenhout © Aatjan Renders.
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Publiek Programma 1 - Opening: 01.09.2017
Aantal deelnemers/bezoekers: 140
De drukbezochte opening van Bloed Suiker op 1 september werd opgeluisterd met
een aanstekelijke performance van de Belgisch-Ghanese healer en storyteller Neske
Beks. Zij kent het werk van Kaersenhout goed en sloot met haar gesproken en
gezongen woord aan bij Caribische tradities, die een belangrijke rol in werk en leven
van de kunstenaar spelen – onder meer de relatie tot voorouders wier geschiedenis
volgens die traditie via het lichaam aan volgende generaties wordt doorgegeven. Het is
haar overtuiging dat ook zij hun ‘belichaamde herinneringen’ bij zich draagt. Bloed
Suiker was voor haar ook een manier om haar voorouders hun waardigheid terug te
geven, die hen ooit op brute wijze werd ontnomen.

Neske Beks tijdens haar performance © Laura Bokhoven.
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Publiek Programma 2: 08.09.2017
Screening Amsterdam, Sporen van Suiker (2017) van en met maker Ida Does
Deelnemers: 36
Tijdens dit tweede onderdeel van het publieke programma werd de ﬁlm Amsterdam,
Sporen van Suiker vertoond. Hierin gaan rapper Typhoon, oud nieuwslezeres Noraly
Beyer en Patricia Kaersenhout de sporen van hun voorouders na, zowel op de
Surinaamse plantages als die in Amsterdam. Na aﬂoop volgde een gesprek tussen Does,
Kaersenhout en Noraly Beyer en was er voor publiek volop mogelijkheid om vragen te
stellen. In de documentaire gaan Beyer en de rapper Typhoon op zoek naar hun beider
door slavernij getekende familiegeschiedenis. Patricia Kaersenhout geeft een aanzet tot
nadenken over deze geschiedenissen in relatie met haar voorouders. De scènes met
haar zijn geschoten in de projectruimte van Cargo.

Publiek tijdens de screening van Amsterdam, Sporen van Suiker van Ida Does © Laura Bokhoven
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Links: Screenshot van Patricia Kaersenhout in Amsterdam, Sporen van Suiker.
Rechts: Kaersenhout en Does in gesprek in de installatie Bloed Suiker © Laura Bokhoven.

Publiek Programma 3: 27.09.2017
Kunstenaarsgesprek met Charl Landvreugd,
Wendelien van Oldenborgh en Patricia Kaersenhout
Aantal deelnemers: 21
De keuze van gesprekspartners vormde Patricia’s deelname aan Van Oldenborgh’s ﬁlm
die zij dit jaar voor de Biennale in Venetië maakte. Beeldend kunstenaar Charl
Landvreugd werkte eerder met Van Oldenborgh samen. Hij wil met zijn performances,
installaties en videowerken voeding een discussie op gang brengen over de AfroEuropese esthetiek. Landvreugd verkent de contouren van een continentale AfroEuropese eigenheid, die, in al zijn diversiteit, niet zozeer gebaseerd is op de
Amerikaanse tweedeling zwart-wit, maar op de (schijnbare) tegenstelling van Europa
en het Caribische gebied. Met haar bijdragen in Venetië wilde van Oldenborgh een
'actief vergeten' geschiedenis van Nederland in kaart brengen, te weten die van
Surinaamse Nederlanders na de onafhankelijkheid. Inzet van dit Cargo-gesprek
vormde de actuele discussie over de vorming van een meer ‘gekleurd kunstenveld’.
Door te kijken naar de verschillende bijdragen aan deze veranderende blik, werd het
vooral een gesprek tussen voornamelijk gelijkgestemde geesten. Vanuit verschillende
culturele achtergronden zoeken zij allemaal naar meer diepgang. Zij willen
bewustwording op gang brengen voor een samenleving inclusief kunstklimaat waarin
elke kleur telt. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan hoe zij als kunstenaars met
hun werk de verander(en)de staat van de wereld proberen te laten zien.
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Charl Landvreugd aan het woord tijdens de Artist’s Talk. © Laura Bokhoven.

Publiek Programma 4: 14.10.2017
Boottocht Black Heritage Tours onder leiding van Jennifer Tosch
Aantal deelnemers 83 (met name uit de Surinaamse gemeenschap)
Samen met de in Amsterdam gevestigde Black Heritage Tours organiseerde Cargo een
boottocht langs betekenisvolle plekken van het slavernijverleden in Amsterdam.
Onderweg vertelde Jennifer Tosch, oprichter van BHT, verhalen over ons koloniale
verleden: over de nog maar net ontdekte geschiedenis van een zwarte gemeenschap,
die al in de zestiende eeuw in Amsterdam bestond; over een Amsterdam, waar rijke
kooplui van de Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), West Indische Compagnie
(WIC) en plantage-eigenaren in Nederlandse koloniën de boventoon voerden.
Daarnaast werd er ingegaan op de relatie tussen Kaersenhout’s werk in Cargo en de
boottocht. De tocht ging langs huizen met gedenkstenen en historische monumenten,
waaronder het Scheepvaart Museum. Daar was onder meer een replica van een 18deeeuws vrachtschip te zien, vergelijkbaar met dat waarmee tot slaaf gemaakten richting
het Caribische gebied werden verscheept.
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Na afsluiting van dit laatste programma-onderdeel kon een mooie balans worden
opgemaakt over de gelaagdheid van Bloed Suiker als project en het publiek
programma. Het programma begon met Neske Beks’ performance. Zij boorde een
persoonlijke laag aan in Patricia’s leven en werk over onder meer de afwezige vaders
en het voorouderbesef in de Surinaamse cultuur. Er volgde de vertoning van Ida Does’
ﬁlm, waarin naast Patricia nog twee andere Surinaamse Nederlanders aan het woord
kwamen, die indringend de weg terugzochten naar het leven van hun tot slaafgemaakte
voorouders. Een conclusie van het kunstenaarsgesprek was, dat de verwezenlijking van
een gekleurd kunstenveld in Nederland ook in termen van receptie nog een lange weg
te gaan heeft. De excursie bestond voor een groot deel uit nieuwsgierige SurinaamsNederlandse families. Na aﬂoop van de rondvaart verzorgde Patricia Kaersenhout een
indringende persoonlijke toelichting op haar installatie.

Jennifer Tosch vertelt over het Amsterdamse slavernijverleden tijdens de
Rondvaart © Laura Bokhoven.

Totaal aantal bezoekers Bloed Suiker: 750 (inclusief opening en publiek programma)
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Project 4: Smoke and Mirrors van Maurice Bogaert
10 november 2017 - 13 januari 2018
Met Smoke and Mirrors liet Maurice Bogaert (Heerlen,1975) het utopische,
fantastische sci-ﬁ denken over de stad zien. Hij reﬂecteerde op subtiele wijze op de
uitdijende metropool en de gekte op de huizenmarkt, een zeer actueel onderwerp
zeker in de Houthaven. Dit verbeeldde de kunstenaar door middel van een houten
bouwsel dat sterk doet denken aan een interieur. Naar binnen kijkend ervaart het
publiek de werking van een zogeheten Pepper’s Ghost . Dit is een 19de-eeuwse analoge
uitvinding, die met behulp van licht en glasplaten een holograﬁsch beeld oplevert. De
ruimte vullende Pepper’s Ghost in Cargo was echt een totaalervaring van een
‘kijkmachine’, waarin realiteit en megalomane toekomstvisies op de stad over elkaar
heen buitelden. De levendige opening werd bezocht door zo’n 100 mensen.

Overzicht van de installatie Smoke and Mirrors van Maurice Bogaert.
© Cassander Eeftinck Schattenkerk.
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Bezoekers tijdens de opening van Smoke and Mirrors. © Laura Bokhoven.

Maurice Bogaert met leerlingen uit het eerste jaar van Mime aan de AHK, die de
installatie kwamen bekijken. © Laura Bokhoven.
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Publiek Programma 1: Opening 25.11.2017 (tds Amsterdam Art Weekend)
Kunstenaarsgesprek tussen Maurice Bogaert en Edwin Zwakman;
moderator: Lilet Breddels
Aantal deelnemers: 24
Beeldend kunstenaars Maurice Bogaert en Edwin Zwakman bespraken samen hun
eigen en elkaars werk. Hoewel het hemelsbreed van elkaar verschilt, zijn voor beide
kunstenaars maquettes en schaalmodellen onontbeerlijk voor het eindproduct waaraan
zij werken. Het gesprek werd geleid door Lilet Breddels, hoofdredacteur Archis.

Foto van de Artist’s Talk tussen Maurice Bogaert en Edwin Zwakman met Lilet Breddels als moderator. © Laura
Bokhoven.
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Publiek Porgramma 2: 26.11.2017 (Amsterdam Art Weekend)
Geluidswandeling naar een concept van en o.l.v. Soundtrackcity.
Aantal deelnemers: 14
Soundtrackcity, een kunstenaarsinitiatief van Renate Zentschnig en Michiel Huijsman,
zet zich in om de geluidswandeling als kunstvorm te ontwikkelen. Volgens hen wordt er
bijna zonder uitzondering over geluid in de stad gesproken, als over iets ‘storends’. Zij
benaderen stadsgeluiden fundamenteel anders: niet als afvalproduct, maar juist als
voedingstof voor een stad. Tijdens een wandeling door delen van de Houthaven,
geteisterd door een gure wind, werd aan deelnemers gevraagd om aandachtig naar hun
omgeving te luisteren en goed te noteren wat zij precies hoorden, en wat de bron van
dit geluid zou kunnen zijn. Achteraf werden de verschillende geluiden uitgewisseld en
besproken. Daarna werd er gespeculeerd hoe het gebied in de toekomst zou kunnen
klinken.

Renate Zentschnig (links) en Michiel Huijsman (rechts) van Soundtrackcity
na aﬂoop van de wandeling © Laura Bokhoven.
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Publiek Programma 3: 17.12.2017
Lezing door Christiaan Fruneaux van Monnik, Studio voor futures and ﬁction
Aantal deelnemers: 21
Studio Monnik wil het denken over en het inzicht in de toekomst begrijpelijk maken
door middel lezingen, workshops, publicaties en kunstinstallaties. Het is nog niet zo
lang geleden opgezet door Edwin Gardner en Christiaan Fruneaux. Zij zijn staan
sympathiek tegenover de Occupy-beweging, maar hekelen het gebrek aan visie en
daadkracht. Christiaan Fruneaux besprak in Cargo het zogeheten World Tree model
(WTM), waar uiteenlopende toekomstscenario’s voor stedelijke ontwikkeling en
cultuur uit kan worden gedestilleerd.
Het kunstenaarsgesprek dat in het Amsterdam Art Weekend plaatsvond werd druk
bezocht door ‘fans’ van beide kunstenaars. Datzelfde weekeinde vond ook de
geluidswandeling door de Houthaven plaats olv Soundtrackcity. Deze kreeg minder
deelnemers dan verwacht en stelde ook enigszins teleur. Het onderdeel van Monnik
scoorde maatschappelijk gezien het best en reﬂecteerde ook heel goed op de intenties
van Bogaert’s installatie.
Omdat in december al vaststond dat de voltooiing van het eerstvolgende project in
2018 enigszins zou uitlopen, werd besloten Smoke & Mirrors tot 13 januari 2018 te
verlengen.
Totaal aantal bezoekers SMOKE & MIRRORS: 650 (inclusief opening, publieke
programma’s en ﬁnissage (2018));

Christiaan Fruneaux van Monnik tijdens de lezing. © Laura Bokhoven.
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Samenvatting

Terugblikkend op het eerste jaar kan worden vastgesteld, dat de beoogde doelen van
initiator voor een groot deel zijn bereikt. De projecten die er tot nog toe te zien waren,
lieten duidelijk de koers zien die Cargo wil varen: met maatschappelijk relevante
projecten die kunnen variërend van actuele stedelijke ontwikkelingen tot die over
historische onderwerpen in letterlijke en overdrachtelijke zin.
De formule van breed aangekondigde openingen en het ondersteunend publiek
programma lijkt goed aangeslagen, heeft in elk geval gewerkt; na drukke openingen
kreeg het bezoekersaantal met de publieke programma’s steeds ﬂinke boost.
Wat doorgaans tegenviel was de aanloop tijdens reguliere openingstijden; sommige
kunstenaars waren actiever dan anderen in het mobiliseren van hun netwerk.
Cargo legde van meet af aan contact gezocht met het Projectbureau Houthaven, de
wijkmanager en het buurtcomité teneinde via hen de buurt te mobiliseren richting
Cargo. Eerst mondjesmaat maar steeds meer vonden nieuwe bewoners geleidelijk hun
weg naar Cargo.
Initiator is redelijk tevreden over de inhoud, maar nog niet over de spontane aanloop;
daar wordt nog hard aan gewerkt.
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Financiën
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Mondriaan Fondsen (MF), Club Cargo en
Donateurs
Externe ﬁnanciering
Een speed date met het AFK waar het beleid en de randprogrammering uiteengezet,
resulteerde in januari 2017 in een subsidie van € 5.000 voor het Publiek Programma.
In het voorjaar werd met succes een aanvraag bij het MF ingediend voor kleine
presentatie-instellingen. De werkbijdrage werd gehonoreerd met € 10.000.
Annaleen Louwes en Maurice Bogaert ontvingen beiden een Projectinvestering
kunstenaars voor hun Cargo-project. Patricia Kaersenhout werd hiervoor helaas en
onbegrijpelijk genoeg afgewezen, terwijl Thierry Oussou té laat voor een aanvraag met
een concept doorkwam.
De materiaalkosten die anders voor Cargo’s rekening zouden komen, kwamen voor
twee van de vier projecten van het Mondriaan Fonds. Voor alle 4 projecten dit jaar
droeg Cargo zorg voor de infrastructurele, promotionele en openingskosten.
Na twee afwijzingen kreeg de Stichting in juni met behulp van het gerenommeerde
bureau ALLARTS (Rotterdam) dan eindelijk haar ANBI-status.
BTW bleek steeds een ﬁnanciële hobbel. Als non-proﬁt ruimte met ANBI-status
betaalde Cargo heel veel BTW-toeslagen (met name over huur, vormgeving, drukwerk
en technische ondersteuning), maar zag daar helemaal niets van terug.
Particuliere sponsors en donaties
De particuliere hoofdsponsor droeg dit jaar zoals overeengekomen bij voor € 9.000.
Cargo ontving enkele giften van € 50 (3x) en € 100 (2x) en € 500 (1x) en
Club Cargo kon dit jaar bogen op zo’n 38 leden (à € 25)
Edities
Het idee om aan kunstenaars te vragen een betaalbaar kunstwerk in oplage te maken,
viel bij de meesten in goede aarde. De afspraak was 60% voor de kunstenaar en 40%
voor Cargo exclusief 6 % BTW), maar de verkoop hiervan verliep wisselend.
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Huisstijl en Externe Betrekkingen
Huisstijl | logo
Huisstijl en met name het logo van Cargo, ontworpen door Vanessa van Dam, kreeg dit
jaar al enige bekendheid. Dit kwam zeker vanwege de mooi uitgevoerde folders die per
project verschenen. Het uitvergrootte logo daarop komt ook terug in briefpapier,
stempels, visitekaartje, advertenties en in de banieren.
Er is echter wel té veel geld naar ontwerp en drukwerk (folders in het algemeen en
ook de algemene folder) gegaan. Dit deed initiator ertoe besluiten om met ingang van
het 5de project slechts een uitnodigingskaart (A5-formaat) te laten ontwerpen en
drukken.
Advertenties
Cargo startte met slechts één kleine advertentie in het Parool daags vóór de opening,
maar initiator kwam er al snel achter, dat dit veel té weinig aandacht genereerde. Met
de werkbijdrage van het Mondriaan Fonds kon sinds oktober veel speciﬁeker en
langduriger in de vakbladen geadverteerd worden, onder andere in Tubelight,
MetropolisM en Trendbeheer

Free publicity en zelfwerkzaamheid
Cargo werd regelmatig met zowel projecten als Publiek Programma onderdeel in de
Zaterdag-agenda van het Parool vermeld;
De (lokale) Staatskrant transformeerde het persbericht over Bloed Suiker van Patricia
Kaersenhout in een kort artikel met foto.
Ook werd er veelvuldig in de buurt geﬂyerd en op relevante plekken (de Ateliers, de
Rijksakademie, Openbare Bibliotheek-ﬁlialen, de Gerrit Rietveld Akademie, Pakhuis
de Zwijger, et cetera werden per project uitnodigingen gedeponeerd.
De Pers
Erg teleurstellend was het volkomen wegblijven van de dagbladpers en
vaktijdschriften. Slechts eenmaal besteedde Joyce Roodnat een heel kort stukje aan
Louwes’ DUSK op de webpagina van het NRC-Handelsblad.
Sociale media
De digitale weg werd veelvuldig bewandeld via Facebook, LinkedIn en Instagram.
Website
(www.cargoincontext.org)
De website van Lasociale oogstte weliswaar bewondering zeker naarmate deze rijker
werd ingevuld met tekst en illustraties, maar vertoonde (en nog steeds) ook wel wat
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beperkingen. Er moet vaak lang op gezocht worden voordat het gewenste item is
gevonden en bovendien kunnen er maar weinig afbeeldingen per item worden
geplaatst. In de zomer van 2017 werd deze enigszins aangepast.
Staf
Ronald Huynen | ThesesidesUp die ook de projectruimte exposabel heeft gemaakt is
het hele jaar beschikbaar gebleven voor de op- en afbouw van de projecten. Dat heeft
voor heel veel rust en zekerheid gezorgd Ronald hield zich steeds strikt aan de te
voren gemaakte prijsafspraken.
Rosa van der Velde zorgde de eerste 2 maanden voor de sociale media. Dit werd vanaf
1 februari overgenomen door de Poolse Anna Kucma die tot de zomer ook voor 1 dag
per week assistent was. Per 1 september kwam UVA-studente Laura Bokhoven als
stagiaire bij Cargo werken als laatste onderdeel van haar Bachelor Kunstgeschiedenis.
Bestuur
Het Cargo-bestuur bestond in 2017/18 uit:
Paul ’t Hart, hoogleraar Public Administration Universiteit Utrecht, voorzitter
Marjolijn Bronkhuyzen, sector manager Marketing&Communicatie, EYE
Filmmuseum Amsterdam, lid
Arno van Roosmalen, directeur STROOM Den Haag, lid*
Lia Gieling, initiator, secretaris
Het bestuur is conform het reglement dit jaar twee maal samengekomen.
* De werkdruk van STROOM-directeur Arno van Roosmalen noopte hem na veel
Cargo-jaren uit het Cargo-bestuur 01.12.2017 terug te treden. Hij is per 01.03.2018
vervangen door Joseefke Brabander, factulteitsdirecteur Akademie voor Bouwkunst |
AHK Amsterdam (in de functie van penningmeester).
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