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JAARVERSLAG 2019
Financiën
In 2019 (met een doorloop tot halverwege januari 2020) is het project ‘On Friendship /
(Collateral Damage) III - The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’ uitgevoerd,
met een totale kostenpost van ca. € 131.000.
Hiervoor zijn – naast een eigen bijdrage - van verschillende partners en subsidiënten
bijdragen ontvangen.
De stichting heeft een positief resultaat behaald van € 6.387 welk is opgenomen als
bestemmingsreserve voor toekomstige activiteiten.
De stichting heeft per 31-12-2019 geen overig eigen vermogen.
De stichting heeft (in 2019) geen personeel in dienst.
Bestuur
Linda Bouws is directeur/bestuurder. Joseph Sassoon Semah is secretaris/penningmeester.
Auke van der Berg is in april 2019 toegetreden als nieuw bestuurslid. De bestuursleden zijn
gezamenlijk bevoegd. In 2019 heeft het bestuur viermaal vergaderd als geheel en hebben
verschillende projectvergaderingen met verschillende bestuursleden plaatsgevonden.

Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten (www.metropool-projects.com) richt zich in
haar culturele activiteiten op brandende Europese kwesties, onafhankelijk denken,
netwerken en internationale coproductie. Metropool organiseert bijeenkomsten,
tentoonstellingen, debatten, projecten op digitale portals, en maakt publicaties.
On Friendship / (Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem,
Amsterdam
In 2019 en begin 2020 vond de grote kunstmanifestatie On Friendship / (Collateral Damage)
III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam. De Gast wordt Gastheer (7
september 2019 -19 januari 2020) plaats. Joseph Sassoon Semah deelde middels kunst en
cultuur zijn verloren gegane rijke joodse Babylonische culturele erfenis op 36 plekken in de
stad en werden met de partners activiteiten georganiseerd. Curator: Linda Bouws.
In Museum de Domijnen in Sittard werd een grote solotentoonstelling ‘Being Touched by an
Angel Just Before Birth’ georganiseerd (20 oktober 2019 t/m 19 februari 2020). In The
Jerusalem Biennale werd een huis MaKOM in MaKOM gebouwd (15 oktober -28 november),
evenals op het bleekveld van de Hermitage Amsterdam. Een Engelstalige kunstpublicatie
was onderdeel van het project.
Middels uitwisseling van onderzoek, cultureel erfgoed, kunst, tentoonstellingen,
performances, rondetafelgesprekken, interviews en videoververslagen, artikelen op internet
en een kunstpublicatie zijn kennis, visies en ervaringen gedeeld, en aandacht gegenereerd
voor een andere blik dan alleen de dominante westerse blik. Van autobiografie naar filosofie
naar universeel.
Wij gingen terug naar de bron van de rijke joodse Babylonische tradities om de cultuur en
kunstgeschiedenis te bevrijden van zijn eenzijdige informatie en interpretatie. Specifiek is
aandacht gevraagd voor een jodendom waar niet alleen de SHOAH centraal staat, maar een
jodendom die ook recht doet aan de rijke Mizrachi cultuur.
Ballingschap en de betekenis van materiële en immateriële culturele erfenis,
identiteitsvraagstukken, de urgentie van diversiteit, en de noodzaak van heroriëntatie van
culturele erfenis in musea, zijn op de agenda gezet.
De verschillende onderdelen en formats van de kunstmanifestatie vulden elkaar goed aan,
zorgden voor diverse perspectieven en verdieping. Het autobiografische verhaal van Joseph
Sassoon Semah heeft het universele inzichtelijk gemaakt en onder de aandacht gebracht
van de partners, publiek en media, die enthousiast en geïntrigeerd hebben gereageerd. De
Engelstalige publicatie is niet alleen een verslag van de manifestatie maar dankzij de
bijdragen van de diverse auteurs geeft het een goed inzicht in ballingschap, Babylonische
kunst en cultuur, verloren gegane culturele erfenis, identiteitsvraagstukken en de rol van
musea als spiegel van de tijd.
De Gast is Gastheer geworden: zijn kunst, cultuur, tradities, verhalen, zijn onderdeel
geworden van het discours, en daarmee van een gezamenlijk gedragen cultuurbegrip. Zijn
bronnen en tradities maken nu deel uit van de westerse samenleving. Het is levend en
aanwezig.
Publiek en culturele instellingen zijn betrokken geraakt bij andere visies, en zijn actief
geweest als participanten en locaties waar verschillende interpretaties op kunst en cultuur tot
hun recht kwamen. Velen van hen hebben laten weten dat ze de ervaringen en resultaten
meenemen en incorporeren in hun eigen leven, beleid en activiteiten. Het is van groot belang
dat de stem van minderheden een plek krijgt in musea en andere culturele instituties en dat
ze niet alleen worden ‘getolereerd’.
On Friendship / (Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem,

Amsterdam was ambitieus en veeleisend, maar we kijken terug op een zeer geslaagde editie
van On Friendship, mede dankzij de grote betrokkenheid van de partners, performers,
auteurs en andere medewerkers.
De manifestatie is tot stand gekomen met steun van AFK, BPD Cultuurfonds, Mondriaan
Fonds, Kattendijke / Drucker Stichting, Redstone Natuursteen & Projecten en alle partners.
Verslag van de activiteiten
Op alle locaties is een uniek architecturaal model voor een maand geplaatst, zijn diverse
tentoonstellingen georganiseerd, en met de partners activiteiten georganiseerd (artistieke
interventies, tentoonstellingen, performances, lezingen, en debatten) die grotendeels zijn
vastgelegd op video, en zijn verspreid via diverse internetkanalen. Ook zijn interviews
gemaakt met de participanten, sprekers, en publiek. Een Engelstalige publicatie On
Friendship / (Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam is
verschenen in april 2020.
De architecturale modellen op schaalgrootte van huizen, culturele instituties, synagogen, en
begraafplaatsen van joden in Irak van voor 1948, verwijzen naar de rijke geschiedenis van
de Babylonische verloren gegane joodse cultuur, evenals de serie tekeningen. De 36
modellen stonden op 72 schragen (hout, wit geweven katoenen lint, 2 houten schragen,
hoogte ± 130 cm). Tezamen vormden zij een verloren gegane stad en cultuur, die in de
kunstmanifestatie tot leven kwamen en hun plek opeisten.
In de verschillende performances werd het bijna fysiek duidelijk wat het voor Joseph
Sassoon Semah betekent in GaLUT te zijn. In een kakofonie van geluiden die herinneren
aan de drukte in de Bet-Keneset of de drukte op een centraal station, speelden muzikanten
verschillende muziekstijlen. Van Arabische melodieën op een luit, treurige joodse muziek op
de accordeon, tot westerse componisten als Beethoven of Schubert op de piano. Ze
speelden allemaal tegelijkertijd en door elkaar. Teksten en gedichten ('West-Östlicher Divan'
van Goethe en ‘Corridors’ van Joseph Sassoon Semah) werden hardop voorgelezen in
allerlei talen. Tijdens de performances zongen studenten van het Aslan Muziekcentrum
‘Joseph, YOSeF, Yusuf’, verwijzend naar de drie verwarrende, conflicterende identiteiten van
Joseph, die nu even samen leken te komen.
Video’s en info: zie http://www.josephsassoonsemah.nl/onfriendship3/ en
http://rozenbergquarterly.com/art-manifestation-on-friendship-collateral-damage-iii-the-thirdgalut-baghdad-jerusalem-amsterdam-the-guest-becomes-host/
1. Locatie: Lumen Travo Gallery Lijnbaansgracht 314, AMSTERDAM
Datum: 7 september – 26 oktober 2019
Tentoonstelling, performance, opening On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third
GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam, 7 September, 17.00 uur
Gastheer: Marianne van Tilborg
Architectural model based on Meir Tweig Synagogue of Hacham (Chief Rabbi) Sassoon
Kadoori, who was the president of the Babylonian Jewish community in Baghdad, Iraq
Brons,10 ShOFaROT, 70 x 30 x 33 cm
Architectural model based on a Railway Station, Baghdad, Iraq (1928)
Performance: Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham, Peter Baren, Zuhal Gezik en Jom
Semah maakten inzichtelijk wat ballingschap betekent.
Tentoonstelling: Tekeningen uit de nieuwe serie On Friendship/(Collateral Damage) III – The
Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam, schilderijen, sculpturen, 2 architecturale
modellen. Het in brons gegoten model, sleutelwerk van het project, is later ook in het Joods
Historisch Museum tentoongesteld.
Lumen Travo Gallery, de galerie van Joseph Sassoon Semah, was de thuisbasis van de
gehele kunstmanifestatie. In de galerie werd een artistiek overzicht gegeven van het project.

Tevens was een ruimte beschikbaar als informatie- en researchplek. Lumen Travo heeft een
Engelstalige brochure gemaakt waarin alle activiteiten van het project kort zijn weergegeven.

2. Locatie: Advocatenkantoor Bynkershoek Herengracht 310, AMSTERDAM
Datum: 24 september - 6 oktober 2019
Architecturaal model en besloten bijeenkomst op 24 september, 18.00 uur
Gastheer: Quirijn Bongaerts
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Besloten bijeenkomst: Met een tiental gasten is gesproken over de verloren gegane en
vernietigde joodse Babylonische erfenis, maar ook over de culturele erfenis van enkele
genodigden. De vraag kwam aan de orde of kunst troost kan bieden en bijdragen aan herstel
van identiteit. Kunst kan wel degelijk een rol spelen in dit proces; de rol van de advocaat is
helaas slechts minimaal in het terugvorderen van vernietigde erfenis.

3. Locatie: Goethe-Institut Herengracht 470, AMSTERDAM
Datum: 12 september-18 oktober 2019
Tentoonstelling, performance en symposium, 12 September, 20.00 uur
Gastheer: Mikko Fritze en Helga Marx
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter - 2019
Tentoonstelling: o.a. tekeningen uit de serie On Friendship/(Collateral Damage) III – The
Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam - 2018 en een installatie met de
geborduurde nachthemden uit de performance.
Performance: Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham, Levent Aslan en Zuhal Gezik met
zes studenten van de Aslan Muziekcentrum, Atousa Bandeh, Peter Baren, Mikko Fritze, Dali
Heymann, Uzi Heymann, Jom Semah, Yvonne Strang en Els Wijnen over de verbinding
tussen West en het Oost, ballingschap en verlies. Via een megafoon reciteerde een
performer gedichten geschreven door Joseph Sassoon Semah, die zelf de dirigent was van
deze georganiseerde chaos.
Symposium: Keynote speech: East-West GaLUT Dr. Yael Almog (Goethe University,
Frankfurt), gevolgd door een gesprek met Joseph Sassoon Semah.
Yael Almog sprak o.a. over Goethe’s ‘West-östlicher Divan’, waarin hij het Westen met het
Oosten verbindt via de gedichten van de legendarische Perzische dichter Hafez. Zij ging in
op hoe we het veel aangehaalde maar weinig gelezen boek van Goethe, kunnen herlezen in
het licht van de hedendaagse polemieken over migranten en vluchtelingen.

4. Locatie: Aslan Muziekcentrum Corantijnstraat 9, AMSTERDAM
Datum: 15 september - 13 oktober 2019
Architecturaal model, diverse performances met studenten.
Gastheer: Levent Aslan en Zuhal Gezik
Architectural model based on Salman Masudah School, Baghdad
Tijdens On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem,
Amsterdam’ participeerden Levent Aslan en Zuhal Gezik, artistiek directeur Aslan
Muziekcentrum, met een zestal leerlingen in diverse performances. Aslan Muziekcentrum,
dat staat voor diversiteit, aandacht voor verschillende culturen en een persoonlijke
benadering, heeft in de voorbereidingen en in de performances intensief samengewerkt met
Joseph Sassoon Semah en pianist Uzi Heymann. De studenten zongen over identiteit en
ballingschap in verschillende culturen, muzikaal begeleid op de luit.

5. Locatie: UvA, Faculteit des Geesteswetenschappen P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134,
AMSTERDAM
Datum: 18 september - 18 oktober 2019
Architecturaal model, College en bezoek Stedelijk Museum Amsterdam, 18 september vanaf
10.00 uur
Gastheer: prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis, Duitsland Instituut Amsterdam, Dr. A.S. (Anna) Seidl,
en prof.dr. I.E. (Irene) Zwiep, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van
Amsterdam
Architectural model based on the Meir Elias Hospital, Baghdad
College: Ton Nijhuis en Joseph Sassoon Semah in module ‘Culture and Catastrophe, a
German Jewish’.
Sinds het eind van de jaren zeventig heeft kunstenaar Joseph Sassoon Semah een
encyclopedisch artistiek oeuvre ontwikkeld. Sassoon Semah is geboren in Bagdad,
verhuisde met zijn familie in 1950 naar Jerusalem. Sassoon Semah woont tegenwoordig in
Amsterdam. Zijn onderzoek gaat over de relatie tussen joodse identiteit en modernistische

kunst. Modernistische kunst is gebaseerd op uitsluitingsprincipes. Sassoon Semah was een
van de eerste kunstenaars die deze mechanismen in de Nederlandse context bekritiseerde.
Hij stelt de eenvoudige vraag hoe het modernisme er uitziet vanuit een joods perspectief.
Hierdoor heeft hij niet alleen onbekende lagen in de moderne kunst blootgelegd, maar ook
aandacht gevraagd voor het vernietigde intellectuele klimaat van het Bagdad van vóór 1950.
Het college werd gevolgd door een bezoek aan het Stedelijk Museum. Joseph Sassoon
Semah bestudeert en onderzoekt al meer dan veertig jaar de relatie tussen het jodendom en
het christendom als bronnen van de westerse kunst- en cultuurgeschiedenis. Door te lezen
in zijn moedertaal, het Hebreeuws, signaleert hij een tekort aan joodse kennis en voelt hij de
urgentie deze toe te voegen en de ‘lege bladzijde’ te vullen. Hij ‘corrigeert’ met zijn eigen
werk de kunstgeschiedenis, filosofie en theologie.
Studenten van de UvA, beslissers van morgen, werden geïnformeerd over een andere kijk
op de westerse kunst en kunstgeschiedenis middels theorie en het bezoek aan het Stedelijk
Museum, waar diverse kunstwerken met de informatie van Sassoon Semah werden bekeken
en levendig bediscussieerd.

6. Locatie: huis prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering
Datum: 19 september - 19 oktober 2019
Architecturaal model en besloten bijeenkomst 19 September, 19.00 uur
Gastheer: prof.mr. E.J. Dommering
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Bijeenkomst: Inleiding prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering: Over uitsluiting, vermenging en
toe-eigening van culturen in de beeldende kunst. In de kunstwereld verwijzen kunstenaars
regelmatig naar andermans werk. Er loopt een vage grens tussen het uit de andere cultuur
opnemen van vormen en ideeën in de eigen cultuur en het toe- eigenen of uitsluiten daarvan.
Egbert Dommering toonde aan de hand van een aantal voorbeelden in de beeldende kunst
hoe dit fenomeen in de praktijk werkt, ook in relatie tot het onderzoek en werk van Joseph
Sassoon Semah. Professionals in de kunst (o.a. directies diverse musea en culturele
instellingen) spraken bijna drie uur lang over uitsluiting, vermenging en toe-eigening van
culturen in de beeldende kunst en hoe ze in hun eigen instituten een plek zouden kunnen
inruimen voor verschillende diverse culturen en hun verhalen, tradities en culturele erfenis.
Het gesprek vond plaats in een privé-huis met een grote collectie kunstwerken die illustratief
zijn voor het onderwerp.

7. Locatie: Gallery ARTTRA Tweede Boomdwarsstraat 4, AMSTERDAM
Datum: 5 oktober - 30 oktober 2019
Tentoonstelling: opening 5 oktober 2019, 17.00 uur
Gastheer: Marianne Schutte
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Tentoonstelling: Tekeningen uit de nieuwe serie On Friendship/(Collateral Damage) III – The
Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam

8. Locatie: Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen Ligne 5, SITTARD
Datum: 20 oktober 2019 - 16 februari 2020
Architecturaal model, performance en retrospectief Joseph Sassoon Semah in alle zalen,
animatiefilm, activiteiten in 3 kerken, zestal rondleidingen en 2 bijeenkomsten: opening 20
oktober, 13.00 uur
Gastheer: Roel Arkesteijn
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Tentoonstelling: Solotentoonstelling ‘Being Touched by an Angel Just Before Birth’ met
tekeningen, schilderijen, sculpturen. Curator: Roel Arkesteijn.
De tentoonstelling gaf het publiek een overzicht van het veertigjarige onderzoek van Joseph
Sassoon Semah. Voorafgaand aan de tentoonstelling werd een bijeenkomst georganiseerd
en een performance gegeven.
Bijeenkomst: Roel Arkesteijn in gesprek met Joseph Sassoon Semah.
Performance: Joseph Sassoon Semah en Pastoor Jack Geudens (schakend), Lucas
Debraux (violist), Roel Arkesteijn, Masja Austen, Peter Baren, Bülent Evren, Albert Groot, Els
van der Ham-Goertz, Peter van der Ham, Mariana Poussart, Jom Semah, Adjel Soer,
Yvonne Strang, Els Wijnen.

Bijeenkomst: Podium Babel, Joodse Babylonische cultuur en ballingschap, 26 januari 2020.
Gesprek met Joseph Sassoon Semah o.l.v. Roel Arkesteijn en Bart Jan de Graaf.
Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft Bart Jan de Graaf, directeur van Podium Babel, een
zevendelige cursus gegeven ‘Joden op Drift: Een geschiedenis van de Joodse diaspora’.

9. Locatie: Oude Lutherse Kerk Singel 411, AMSTERDAM
Datum: 13 oktober – 10 november 2019
Architecturaal model, performance en bijeenkomst: 13 Oktober, 12.15 uur
Gastheer: Andreas Wöhle, president Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Performance ‘Yusuf, Yosef, Joseph’ met Joseph Sassoon Semah, Andreas Wöhle, Mudar
Adas, Uzi Heymann (piano), Ada Berghuis (viool) en publiek. ‘Back to Back’ lazen ze voor uit
hun heilige boeken, terwijl het publiek de naam van ‘Yusuf, Yosef, Joseph’ declameerde.
Bijeenkomst: Joseph Sassoon Semah en Mudar Adas (Syrië) spraken onder leiding van
Andreas Wöhle over wat ballingschap voor hen betekent en ‘Back to Back’.

10. Locatie: Podium Mozaïek Bos en Lommerweg 191, AMSTERDAM
Datum: 17 oktober - 17 november 2019
Architecturaal model, performance en bijeenkomst: 17 oktober,19.30 uur
Gastheer: Zafer Yurdakul
Architecturaal model based on the Tomb of Ezra, the scribe gelegen in al-Uzayr, vlakbij bij
Basra in Irak
Performance: Joseph Sassoon Semah, Mudar Adas, Levent Aslan, Zuhal Gezik en zes
studenten Aslan Muziekcentrum, Uzi Heymann, Anna Seidl, Jom Semah, Yvonne Strang,
Rick Vercauteren, Els Wijnen.
In de performance figureerde nu ook een voormalig danser van het Nationale Ballet, die 36
hardgekookte eieren verzamelde, die in kandelaars op het podium werden geplaatst; aan het
einde van de uitvoeringen wikkelden de studenten gekleurd garen om de danseres,
waardoor ze een soort heilige maagd Maria werd.
Bijeenkomst: Kunsthistoricus/publicist Rick Vercauteren hield een lezing over ‘Architectuur in
GaLUT’, gevolgd door een interview met Joseph Sassoon Semah. Vercauteren ging
uitgebreid in op de geschiedenis van de Babylonische joden in Irak en Joseph Sasoons
Semahs nieuwste tekeningen en architecturale schaalmodellen van begraafplaatsen,
culturele instituten, huizen, schuilkelders en synagogen. Vooral op het model dat in Podium
Mozaïek staat, de tombe van de schriftgeleerde Ezra, onder wiens leiding de Babylonische
joden in 458 voor Christus terugkeerden naar Jeruzalem. Nu is de graftombe een
bedevaartsoord van sjiieten in Zuid-Irak.

11. Locatie: Kunstenaarsboekwinkel Boekie-Woekie Berenstraat 16, AMSTERDAM
Datum: 19 oktober - 15 november 2019
Architecturaal model en bijeenkomst: opening 19 oktober 2019, 17.00 uur
Gastheer: Jan Voss
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Bijeenkomst: Jan Voss en Joseph Sassoon Semah gingen in gesprek over ‘Heimat’ en
‘GaLUT’.
Jan Voss: “For the opposite of the term exile may stand the German word Heimat. It has
been charged with great meaning since the German language poets of the unending
Romantic period have described, in a non-stop abundance, the loss of, and the longing for
Heimat. I was far too young to comprehend at the time what was happening to me, but there
is a moment in my life I want to relate.
Shortly after I had turned 3, it’s probably my oldest memory, I stand, my hand in my mother’s,
in a big shop full of nothing - all the shelves are empty. My mother tries to persuade the
salesman to accept her money for just anything, but he declines, he has nothing to sell.
Nothing, she asks, not even some toy for the little one? He answers, not to her but by telling

an assistant, to get the saw. It’s May 1948 in the British Sector of Germany, the money my
mother wants to get rid of are Reichsmark, the currency which in a few days time would
expire and be replaced by the new DM. Shopkeepers don’t want to sell longer for money
which soon is worthless. The assistant returns with the saw and is now instructed to saw off
small pieces of wood from the shelving, enough to fill a paperbag: toy blocks for the little one.
I tell this story because it helped me to realize that Heimat is what you build from material
especially if it was touched by a poet.”

12. Locatie: Werkgebouw het Veem Van Diemenstraat 410-412, AMSTERDAM
Datum: 25 oktober – 25 november 2019
Architecturaal model en bijeenkomst: 25 november 2019, 20.00 uur
Gastheer: Henk Wijnen
Architectural model based on Roxy Cinema Baghdad in Baghdad
Bijeenkomst: Tweegeprek Joseph Sassoon Semah en Henk Wijnen over de rol van de
kunstenaar, vrijheid en engagement, onder leiding van Renée Hartog, cultureel diplomaat.

13. Locatie: Embassy of the Free Mind Keizersgracht 123, AMSTERDAM
Datum: 31 oktober 2019, 19.00 uur
Architecturaal model en bijeenkomst.
Gastheer: Esther Ritman
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Bijeenkomst: The meaning of Tetragrammaton and Pentagrammaton and The Black Square
Joseph Sassoon Semah ging in zijn lezing in op de betekenis van het Zwarte Vierkant en
duidde de betekenis van Zwart op Wit, ter herinnering aan de vernietiging van de Tweede
Tempel, Salomons Tempel in Jerusalem. Tevens besprak hij de betekenis van
Tetragrammaton en Pentagrammaton: onder andere via het werk van Kazimir Malevich,
Barnett Newman, Marcel Duchamp, Giovanni Pico della Mirandola, Johann Reuchlin.

14. Locatie: Hermitage Amsterdam Nieuwe Keizersgracht 1, AMSTERDAM
Datum: 2 november - 2 december 2019
Architecturaal model, huis MaKOM in MaKOM op het bleekveld, performance, opening Nacht
van het Museum, 2 november, 19.00 uur
Gastheer: Paul Mosterd en Dave Laaper
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
MaKOM in MaKOM,celbetonblokken 200 x 200 x 200 cm
Joseph Sassoon Semah laat sinds 1979 op verschillende plekken in de wereld tijdelijke
huizen verschijnen als herinnering aan zijn ballingschap. De huizen zijn herkenbaar als
‘draagbaar vaderland’, speciaal voor hen die in ballingschap leven. Het andere huis MaKOM
in MaKOM dat onderdeel uitmaakte van het project ‘On Friendship/(Collateral Damage) III –
The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’ was geplaatst in The Jerusalem
Biennale. Het derde huis - de drie huizen staan symbool voor de derde ballingschap van
Joseph Sassoon Semah- zou worden geplaatst in Bagdad voor de synagoge Meir Tweig, de
synagoge van Hacham (opperrabijn) Sassoon Kadoori (1885-1971), de grootvader van
Joseph Sassoon Semah. De politieke onrust in Bagdad heeft de plaatsing vooralsnog niet
mogelijk gemaakt.
Performance: Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham, Mudar Adas, Masja Austen, Peter
Baren, Uzi Heymann (piano) Levent Aslan en Zuhal Gezik met zes studenten van Aslan
Muziekcentrum, Renée Hartog, Hedie Meyling, Dirk Polak, Anna Seidl (dans), Jom Semah,
Emile Schrijver, Yvonne Strang en Els Wijnen. De performance vond plaats in de hal van de
Hermitage Amsterdam tijdens de Museumnacht waardoor veel bezoekers, tot hun
verrassing, zich plots bevonden in een performance over ballingschap.

15. Locatie: Vrijmetselaars Stichting Amsterdam Vondelstraat 39, AMSTERDAM
Datum: van zondag 3 november t/m zondag 1 december 2019
Architecturaal model, performance en bijeenkomst 3 november 2019, 14.00 uur
Gastheer: Jan (W) Treffers en Max Gerschtanowitz
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Performance: Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham, Mudar Adas, Masja Austen, Bülent
Evren, Peter Baren, Dirk Polak(accordeon), Jom Semah, Emile Schrijver en Jan (W.)
Treffers.
Joseph Sassoon Semah en Jan (W.) Treffers (La PAIX-lodge) schaakten en reflecteerden op
de bronnen en het gebruik van symbolen en het nooit voltooide proces van het bouwen van
de Tweede Tempel van Koning Salomon. De betekenis van On Friendship / (Collateral
Damage werd ook besproken.

16. Locatie: Fatih Moskee Rozengracht 150 AMSTERDAM
Datum 14 november - 12 december 2019
Architecturaal model
Gastheer: Imam Kemal Gözütok
Architectural model based on Ezekiel’s Tomb located in Al Kifi, Iraq
Vanwege ziekte is de afspraak die was gemaakt met de Moskee Al-Kabir helaas komen te
vervallen. Pas op een laat moment is het gelukt de Fatih Moskee op te nemen in de
kunstmanifestatie. Het idee om de vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten met
elkaar in gesprek te laten gaan is hierdoor niet gerealiseerd.

17. Locatie: Locus Solus (Artist in Practise) Oudezijds Voorburgwal 131, AMSTERDAM
Datum: 16 november - 14 december 2019
Architecturaal model, tentoonstelling ‘Talmud Bavli’ van Joseph Sassoon Semah, franck
gribling en Peter Baren, performance: 16 november 2019, 17.00 uur, bijeenkomst: 7
december, 17.00 uur
Gastheer: Franck Gribling
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Performance: action by franck gribling: Confrontation II – On Friendship/(Collateral Damage)
III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam
Bijeenkomst: Gesprek over de rol van alternatieve kunstenaarsplekken in het verleden en
heden. Gemodereerd door Albert van der Weide. Deelnemers: Joseph Sassoon Semah
(voormalig Stichting MaKOM), Franck Gribling (City Thoughts Foundation en Locus Solus),
Ieke Trinks (performance en beeldend kunstenaar), Arnisa Zego (RONGWRONG), Peter
Baren (onafhankelijke performer) en Martin Uit den Bogaard (voormalige De Branderij,
Antwerpen).

18. Locatie: Hilton Hotel Apollolaan 138, AMSTERDAM
Datum: 17 november - 15 december 2019
Architecturaal model, film ‘Remember Baghdad’ en bijeenkomst 17 november 2019, 15.00
uur

Gastheer: Roberto Payer en Special Guest: Edwin Shuker
Architectural model based on photo of Tigris Palace Hotel, Baghdad
Film en bijeenkomst met Edwin Shuker: ‘Remember Baghdad’, 2016, 69 min. A Spring Films
and Echodocs Production, director Fiona Murphy.
‘Remember Baghdad’ toont de geschiedenis van het joodse leven in Bagdad in het
afgeladen Amsterdamse Hilton Hotel. Met verhalen van de joodse vluchtelingen en
documentaire-materiaal kwam de ooit bloeiende joodse gemeenschap in beeld – een
gemeenschap die bij elke volgende historische gebeurtenis klappen krijgt en langzamerhand
leegbloedt. Schrijnend is dat de Baghdadi-joden hun naderende ondergang niet zien
aankomen. Vooral de gegoede middenklasse leefde in een bubbel, vol vertrouwen in het
koningshuis. Na de zoveelste militaire coup, de Zesdaagse Oorlog en een showproces tegen
zogeheten ‘zionistische spionnen’ maakten de laatste Baghdadi-joden zich uit de voeten.
Zonder paspoort, zonder geld. Berooid kwamen ze aan in het buitenland. Hun in Irak
nagelaten bezittingen werden binnen drie maanden geconfisqueerd, hun nationaliteit
ontnomen. In Israël kregen ze niet bepaald een warm onthaal. In de tentenkampen maakten
ze kennis met de harde, anti-Arabische Israëlische werkelijkheid. Andere Baghdadi-joden
vertrokken naar Londen, de hoofdstad van de voormalige Britse kolonisator. Ook de familie
van Edwin Shuker, de hoofdfiguur van ‘Remember Baghdad’ heeft zich hier gevestigd.
Shuker kan en wil de Iraaks-joodse cultuur niet loslaten. Hij reist naar Irak om zijn oude buurt
in Bagdad te bezoeken en om in het Koerdische deel van het land een huis te kopen. Een
nieuw begin? Zijn tegenpool in de film is Eileen Khalastchy. Zij wil niet terug naar Bagdad om
er de ruïnes van de joodse cultuur te zien. Liever denkt ze terug aan het glorieuze verleden.
‘It was paradise – Jews, Muslims and Christians, we were all Iraqis’’ vertelde ze ons met een
brede lach.
Na de vertoning van de bijzondere film vertelde ‘Special Guest’ Edwin Shuker over zijn
missie om de verloren gegane Babylonische joodse cultuur weer een plek te geven in Irak.
Hij zet zich in voor het behoud van het joods-Iraakse erfgoed en is een actief lid van de
Londense joodse gemeenschap. Shuker zelf heeft er inmiddels een huis gekocht. De film
werd nadrukkelijk niet getoond in bv het Joods Historisch Museum, waar met name het
verhaal van de SHOAH wordt verteld. Ook het verhaal van de ‘Arabic Jew’ moet een plaats
krijgen in culturele instituties.

19. Locatie: Anne Frank Huis Keizersgracht 192, AMSTERDAM
Datum: 21 november - 19 december 2019
Architecturaal model en bijeenkomst: 21 November 2019, 15.00 uur
Gastheer Ronald Leopold
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Bijeenkomst: The Babylonian Jew in the West – The West in the Babylonian Jew: ReThinking the concept of GaLUT, Re-claiming the lost Culture.
Joseph Sassoon Semah en writer-poet Mati Shemoelof (Berlin), Baghdadi joden die in
Europa leven, spraken onder leiding van moderator Markha Valenta, over de diversiteit in het
jodendom, diaspora, uitstoting en hoe een plek te geven aan de Babylonische jood in de
westerse cultuur. In het Anne Frankhuis werd het architecturale model ‘verborgen’ opgesteld,
in de kamer van de directeur. In het Anne Frank Huis wordt het verhaal van Anne Frank en
de SHOAH verteld, maar nu werd ook aandacht gevraagd voor een ander verhaal van
onderdrukking.

20. Locatie: Amsterdam Museum Regentenkamer Kalverstraat 92 AMSTERDAM
Datum: 23 november 2019 – 20 januari 2020
Architecturaal model en ‘New Narratives’, 23 en 24 November
Gastheer: Margriet Schavemaker
Architectural model based on the National Museum, Baghdad
Het Amsterdam Museum is het museum van de stad Amsterdam, de plek om samen met
publiek en partners de vele verhalen van de stad op relevante en gelaagde manieren te
presenteren. Joseph Sassoon Semah voegde zijn joodse kennis en informatie toe aan de
Amsterdamse cultuurgeschiedenis.

21. Locatie: Architectenbureau Jowa Prinsengracht 526 AMSTERDAM
Datum: 28 november – 8 januari 2019
Architecturaal model en besloten bijeenkomst: 28 november 2019, 17.00 uur
Gastheer: Jowa I. Kis-Jovak
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter

Bijeenkomst:
Home no more home to me, whither must I wander? (muziek Ralph Vaughan)
Na een muzikale prelude en het lezen van een van de Songs of Travel door Jowa Kis-Jovak
spraken hij en een tiental gasten uitgebreid over wat het voor hen persoonlijk betekent in
ballingschap te zijn, een emigrant te zijn en een mix van culturele identiteiten te dragen. Een
gesprek over huis/thuis/plaats, integratie, representatie, assimilatie en vriendschap.
Een verdiepend gesprek met de tentoonstellingsmaker en zijn gasten over ballingshap en
verschillende culturen.

22. Locatie: UvA, Faculteit des Geesteswetenschappen Bushuis, Kloveniersburgwal 48
AMSTERDAM
Datum: 2 december 2019 – 19 januari 2020
Architecturaal model en vertoning van de film ‘Forget Baghdad’ op 2 december
Keynote Lecture: SPUI25, AMSTERDAM; bijeenkomst 2 december 2019, 17.00 uur
Gastheer: prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis, Duitsland Instituut Amsterdam, Universiteit van
Amsterdam
Architectural model based on Al Zwara Cinema, Baghdad
Keynote Lecture Professor Ella Shohat (New York University): ‘Remainders Revisited: An
Exilic Journey from Hakham Sasson Khdhuri to Joseph Sasson Semah’.
Ella Shohat sprak uitgebreid over de Babylonische joden en hun verloren cultuur, en de
stereotypering van culturen in de kunst (ook in relatie tot het kolonialisme). Zij reflecteerde op
de betekenis van de ontheemde joods-Iraakse gemeenschap in de nasleep van de
overweldigende politieke krachten die hun bestaan in Mesopotamië onmogelijk heeft
gemaakt. Het leiden van de joodse gemeenschap die massaal werd beïnvloed door interne
en externe politieke druk na de val van het Ottomaanse rijk en de oprichting van de staat
Irak, viel grotendeels op de schouders van de Hakham Bashi (de opperrabbijn en ook de
president van de Iraakse joodse gemeenschap), Sasson Khdhuri, de grootvader van
kunstenaar Joseph Sassoon Semah. Hoewel de meerderheid van de Iraakse Joden
ontwricht was na de verdeling van Palestina en de oprichting van de staat Israël, bleef de
Hakham om degenen die in Irak bleven te beschermen. Tegelijkertijd verhuisden enkele
kinderen van de Hakham naar Israël, waar de Iraakse-Joden, samen met de
Sefardische/Midden-Oosterse joden in het algemeen, als Arabieren/oosterlingen werden
uitgesloten, afgewezen en anders werden behandeld.
Tegen deze achtergrond plaatste Ella Shohat de zelfgekozen ballingschap van kunstenaar
Joseph Sassoon Semah, die Israël in 1974 verliet en sinds 1981 in Amsterdam woont. In
haar lezing onderzocht professor Shohat ook enkele van de motieven in het werk van

Joseph Sassoon Semah, met name het nieuwe werk dat hij maakte voor ‘On
Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’.
Na haar lezing werd de film ‘Forget Baghdad’ van Samir getoond in het Goethe-Institut. Het
verhaal van vier joods-iraakse communisten en hun ervaringen in Israël stond centraal.

23. Locatie: Kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae Rokin 112, 1012 LB AMSTERDAM
Datum: 3 december 2019 - 6 januari 2020
Architecturaal model, tentoonstelling, performance en bijeenkomst: 3 december 2019, 16.30
uur
Gastheer: Renée Hartog
Architecturaal model:
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Performance: Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham, Peter Baren, Bülent Evren, Renée
Hartog en Uzi Heymann.
Bijeenkomst:

In 1993 organiseerde Joseph Sassoon Semah ‘The Third Exile’ in Arti and Amicitiae. Renée
Hartog (cultureel diplomaat/politiek wetenschapper) interviewde Joseph Sassoon Semah
over de betekenis van Exile en GaLUT, toen en nu.

24. Locatie: Vrij Paleis Paleisstraat 107 AMSTERDAM
Datum: 6 december 2019 - 5 januari 2020
Gastheer: Rogier Marinus
Architecturaal model:
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter

25. Locatie: Voormalig Burgerweeshuis van Aldo van Eyck Ijsbaanpad 1, AMSTERDAM
Datum: 10 december 2019 – 8 februari 2020
Architecturaal model, tentoonstelling met werken van Joseph Sassoon Semah uit de BPDCollectie en een selectie uit de nieuwe serie tekeningen, en de bijeenkomst ‘Architectuur in
Ballingschap’ 10 december 2019, 19.00 uur
Guided tours: 14 december, 12.00-13.30 uur en 11 januari, 12.00- 12.30 uur (ARTTRA)
Gastheer: Sharon Oldenkotte-Vrolijk en Caroline Coffrie

Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Bijeenkomst: na een rondleiding door de tentoonstelling volgde een bijeenkomst met Joseph
Sassoon Semah en Sharon Oldenkotte-Vrolijk, directeur kunst en cultuur BPD.
De architecturale modellen die Joseph Sassoon Semah creëert hebben te maken met de
herinnering aan plekken en gebouwen, die niet meer bestaan. Net als bij de gebouwen van
Sassoon Semah, bestaat het oorspronkelijke gebruik van het gebouw Aldo van Eyck alleen
nog in de herinnering van degene die er woonden en werkten. Wat betekent architectuur in
ballingshap?
Joseph Sassoon Semah voegde zijn verloren gegane joodse Babylonische cultuur toe in het
bijzondere gebouw het voormalig Burgerweeshuis dat nog wel bestaat, maar het gebruik
ervan is veranderd.

26. Locatie: AMSU Weesperzijde 34 AMSTERDAM
Datum: 12 december 2019 - 12 januari 2020
Architectoraal model en besloten bijeenkomst 12 december 2019, 17.00 uur
Gastheer: Steve Austen
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Bijeenkomst: Introductie van Steve Austen ‘Cultural heritage: tangible and intangible
heritage.
How can lost cultural heritage regain meaning?’

Joseph Sassoon Semah werd geboren in Bagdad en werd in 1950 'verplaatst' naar Israël. In
Irak is er geen herinnering meer aan de eens zo machtige Joodse Babylonische
gemeenschap. De Babylonische cultuur is drie keer vernietigd: in Irak, in Israël, maar ook in
Europa, speelt het nauwelijks een rol. Hoewel gebouwen een beperkte betekenis hebben,
leven ze voort in de ziel. Of kan het zijn dat de spirituele hoofdstad die ooit aanleiding gaf tot
de oprichting van dergelijke gebouwen zijn eigen weg vindt en voortleeft in het intellectuele
'werelderfgoed' van onze tijd?
Met twaalf gasten is uitgebreid gesproken over welke rol materieel en immaterieel erfgoed
kan spelen voor degene die in ballingschap leeft maar ook wat erfgoed kan betekenen voor
mensen die nooit zijn geconfronteerd met ballingschap of diaspora.
Steve Austen die met de AMSU regelmatig lesprogramma’s en bijeenkomsten organiseert
over Cultural Heritage zal het bijzondere verhaal van de Bagdadi-joden meenemen.

27. Locatie: Ton’s autohal Disketteweg 15, AMSTERDAM
Datum: 16 december 2019 - 16 januari 2020
Architecturaal model, opening 16 december 2019, 17.00 uur
Gastheer: Ton Borgsteede
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter

28. Locatie: Rijwielhandel Oud -West Frederik Hendrikstraat 59-61, AMSTERDAM

Datum: 17 december 2019 - 17 januari 2020, opening 17 december 2019, 17.00 uur
Gastheer: Rob Smit
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter

29. Locatie: Schaak en Gowinkel Het Paard Haarlemmerdijk 173, AMSTERDAM
Datum: 18 december 2019 - 18 januari 2020
Architecturaal model in het raam van de winkel en Joseph Sassoon Semah’s Chess game’
Opening: 18 december 2019 - 17.00 uur
Gastheer: Marianne Diederen
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter

30. Locatie: het voormalig kunstcentrum Stichting Makkom Haarlemmerdijk 39,
AMSTERDAM
Datum: 18 december - 18 januari 2020
Architecturaal model in het raam van het voormalige kunstcentrum Stichting Makkom waar
nu de winkel Restored is gevestigd. Opening: 18 december 2019, 15.00 uur
Gastheer: Hedie Meyling en Marijke Hukema

Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Stichting Makkom opende haar deur op 1 april 1983 op de Haarlemmerdijk. Joseph Sassoon
Semah en zijn toenmalige partner Hedie Meyling waren de initiators en organisatoren. Het
uitgangspunt van de activiteiten van Stichting Makkom was een interdisciplinair onderzoek in
de kunst in de breedste zin. Er werden diverse disciplines met elkaar in verbinding gebracht
en tot de sluiting in 1988 vonden in Stichting Makkom ontmoetingen, internationale
uitwisselingen en vernieuwende samenwerkingsmogelijkheden plaats. Joseph Sassoon
Semah voegde zijn vergane joodse Babylonische cultuur toe op een publieke plek uit zijn
verleden. Verleden, heden, toekomst werden zichtbaar.

31. Locatie: Redstone Natuursteen & Projecten Benit 28, AMSTERDAM
Datum: 19 december 2019 - 19 januari 2020
Architecturaal model, The City of Shelter en later expositie van de 36 modellen
Meeting: 19 december 2019, 17.00 uur
Gastheer: Yasin Kalac en Bora Kalac
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
 מקלט עירEIR MiKLaT, The City of Shelter/Refuge
[Epistemic מקום בתוך מקוםMaKOM in MaKOM] 1986 - 2019
Hout, beton en een in brons gegoten model
In On Friendship/(Collateral Damage) III - The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem,
Amsterdam plaatste Sassoon Semah o.a. twee identieke objecten van 'The City of
Shelter/Refuge' op twee verschillende locaties. Een in het Joods Historisch Museum onder
leiding van zijn vriend Emile Schrijver (openbare ruimte) en de andere in Redstone
Natuursteen & Projecten in het kantoor van zijn vriend Yasin Kalac (privéruimte). De vorm
van de objecten is gebaseerd op een jeugdherinnering: de openbare ingang van een
schuilkelder in Tel Aviv. De openbare ruimte en de privéruimte zijn met elkaar verbonden
door 'een onzichtbaar zwart vierkant, een onzichtbaar territorium, een gemoedstoestand, een
ruimtelijke plek, een leegte, om ons te herinneren aan het idee van ‘The City of
Shelter/Refuge'.
Tentoonstelling: Na afloop van de manifestatie werd in Redstone Natuursteen & Projecten
een bijeenkomst georganiseerd met alle betrokken locaties en werden de 36 architecturale
modellen getoond.
De Engelstalige publicatie On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT:
Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’ werd er gepresenteerd.

32. Locatie: Joods Historisch Museum Nieuwe Amstelstraat 1, AMSTERDAM
Datum: 19 december 2019 - 19 januari 2020
Architecturaal model, tentoonstelling, performance en bijeenkomst, 16 januari, 14.00 uur
Gastheer: Prof. Dr. Emile Schrijver
Architectural model based on a mass grave for the slaughtered Jew of Baghdad i.e, ‘Farhud’
(1 and 2 June 1941), Baghdad
Architectural model based on Meir Tweig Synagogue of Hacham (Chief Rabbi) Sassoon
Kadoori, who was the president of the Babylonian Jewish community in Baghdad, Iraq
Brons,10 ShOFaROT, 70 x 30 x 33 cm
Tentoonstelling:
In de tentoonstelling verscheen o.a.  מקלטEIR MiKLaT, ‘The City of Shelter/Refuge’
[Epistemic מקום בתוך מקוםMaKOM in MaKOM] 1986 - 2019
hout, beton

In On Friendship/ (Collateral Damage) III - The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem,
Amsterdam plaatste Sassoon Semah o.a. twee identieke objecten van 'The City of
Shelter/Refuge' op twee verschillende locaties. Een in het Joods Historisch Museum onder
leiding van zijn vriend Emile Schrijver (openbare ruimte) en de andere in Redstone
Natuursteen & Projecten in het kantoor van zijn vriend Yasin Kalac (privéruimte). De vorm
van de objecten is gebaseerd op een jeugdherinnering: de openbare ingang van een
schuilkelder in Tel Aviv. De openbare ruimte en de privéruimte zijn met elkaar verbonden
door 'een onzichtbaar zwart vierkant, een onzichtbaar territorium, een gemoedstoestand, een
ruimtelijke plek, een leegte, om ons te herinneren aan het idee van ‘The City of
Shelter/Refuge '.
Performance: Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham, Mudar Adas, Masja Austen, Peter
Baren, Bülent Evren, Ari Hartog, Uzi Heymann (piano) , Arantxa Marchant, Anastasia
Kozolova (viool), Emile Schrijver, Jom Semah, Yvonne Strang.
Bijeenkomst:
Emile Schrijver (directeur Joods Cultureel Kwartier), Arie Hartog (directeur Gerhard-MarcksHaus, Bremen), en kunstenaar Joseph Sassoon Semah spraken over de noodzaak van
diversiteit in het jodendom, ballingschap, en de noodzakelijke heroriëntatie van culturele
erfenis in musea. Emile Schrijver zegde toe het gesprek te willen continueren. Het Joods
Cultureel Kwartier organiseerde op 18 december 2019 een mini-symposium ‘De joodse
diaspora in perspectief’ waar Joseph Sassoon Semah en de kunstmanifestatie diverse malen
werd aangehaald.

33. Locatie: Joods Liberale Gemeenschap Zuidelijke Wandelweg 41, AMSTERDAM
Date: 21 december 2019 - 19 januari 2020
Architecturaal model
Gastheer: Rabbijn mr. Menno ter Brink en Rabbijn Joram Rookmaker
Architectural model based on Meir Tweig Synagogue of Hacham (Chief Rabbi) Sassoon
Kadoori, who was the president of the Babylonian Jewish community in Baghdad, Iraq
Het is ons helaas niet gelukt een bijeenkomst te organiseren met vertegenwoordigers van de
verschillende godsdiensten.

34. Locatie: Stadhuis Amsterdam, kamer wethouder Kunst en Cultuur, Amstel 1,
AMSTERDAM
Datum: 19 december 2019 – 19 januari 2020
Architecturaal model
Gastheer: Touria Meliani, Wethouder Kunst & Cultuur
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Het was van groot belang in de kamer van de Amsterdamse wethouder een architecturaal
model te plaatsen, zodat ook ‘beleidsmakers’ en hun gasten kennis maakten met het joodsIraakse erfgoed.

35. Locatie: INIT, Het Parool, Trouw, de Volkskrant Jacob Bontiusstraat 9, AMSTERDM
Datum: 19 december 2019 – 19 januari 2020
Gastheer: Hans Metz
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
Het model stond op de eerste verdieping, waar alle journalisten en hun bezoek, dagelijks
langsliepen. Ook hier kwam het joods-Iraakse erfgoed aan bod.

36. Secret Location
Datum: 19 december – 19 januari 2020
Architectural model based on a photo taken in early 1930 of a house in Baghdad’s Jewish
quarter
THE THIRD  גלותGaLUT
Remapping the Memory of the Guest
Joseph Sassoon Semah
I was born in 24.2.1948,
together with the mystery of Baghdad,
and I would call my name,
by the rivers of Babylon,
there we sat down and wept,
when we remembered the future of the Guest,
as we calmly and fixedly gazed at the imitative soil of the ever-changing landscape of גלות
GaLUT,
the enigma that for the newly born was in the making of his unbearable loss,
the intimate sound of that sacred sand running through the child's fingers,
on the path to become a corner stone;
and we have already un-named the stone,
for it never becomes a dwelling,
but can only be known as the presence of MaKOM in MaKOM,
the revelation of the HOMEless - the original dimension of a great void the void which reveals the mutually exclusive role of the child's everlasting moment of birth;
a true visible view which is dispersed,
and veiled,
never to be touched again in the same way;
yet at a particular instant, and by our silent contemplation,
the precise nature of the child will be explored,
for it is bound to become a certain sound;
the sound which is a human voice,
the child's voice beneath the transition from secret rituals to a veiled appearance,

to which the means have become a written text.

Engelstalige publicatie ‘Joseph Sassoon Semah: On Friendship/(Collateral Damage) III –
The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’
256 pagina’s, ISBN 978 90 361 0601 65
Design + layout Geert Schriever Amsterdam
Eindredactie: Linda Bouws en Joseph Sassoon Semah

Na afloop van de manifestatie is de Engelstalige publicatie met een uitgebreid overzicht van
de kunstmanifestatie verschenen, inclusief met bijdragen van:
-

Prof. Dr. Emile Schrijver (algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier Amsterdam)
Oreach Natah Lalun: Reflections on the concept of the Jewish artist as Guest
Joseph Sassoon Semah THE THIRD  גלותGaLUT Remapping the Memory of the
Guest
Dr. Arie Hartog (directeur Gerhard-Marcks-Haus, Bremen) The Third Exile:
recovering the traditions of asymmetry
Dr. Margriet Schavemaker (artistiek directeur Amsterdam Museum) Compelling
footnotes Joseph Semah and the Stedelijk Museum Amsterdam
Professor dr. Ella Shohat (New York University) Remainders Revisited: An Exilic
Journey from Hakham Sasson Khdhuri to Joseph Sassoon Semah
Rick Vercauteren (publicist en historicus) From deliberate destruction to concise
reconstructions

-

Mati Shemoelof (dichter en auteur Berlijn) How to Explain Hair hunting to a Dead
German Artist
Dr. Yael Almog (Durham University) Ritual Judaism: Ages of Diaspora
Linda Bouws (Metropool Internationale Kunstprojecten) Joseph Sassoon Semah: Rethinking the concept of the GaLUT, re-claiming the lost culture

RESULTAAT
On Friendship / (Collateral Damage) III - The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem,
Amsterdam:
• Architecturale modellen op 36 plaatsen: van musea, galeries, theaters,
gebedshuizen, tot een hotel en fietswinkel en een aantal privéhuizen.
• Op diverse locaties werd een selectie uit de nieuwe serie tekeningen 100 x, A3
formaat, inkt op papier, draden) getoond.
• 2 huizen MaKOM in MaKOM (beton, 200x200x200cm) – in Amsterdam op het
bleekveld van de Hermitage en in The Jerusalem Biennale. Een huis plaatsen in
Bagdad is vanwege de politieke onrust vooralsnog niet gerealiseerd.
• Ook is een aantal installaties gemaakt, o.a. ‘The City of Shelter/Refuge’ (2 in hout; en
2 in brons), een bronzen model van de Synagoge, en een tafel met kandelaars en
eieren en geborduurde nachthemden.
• Er zijn 10 lezingen, en 4 rondetafelgesprekken/symposia gerealiseerd en 12
dialoogbijeenkomsten.
• 12 x performances/artistieke interventies zijn gegeven.
• 10 tentoonstellingen zijn georganiseerd en MaKOM in MaKOM is opgenomen in The
Jerusalem Biennale.
• 36 video interviews /videoverslagen/podcasts zijn gemaakt en verspreid via diverse
kanalen.
• 2 films.
• 14 rondleidingen.
• Een Engelstalige kunstpublicatie is verschenen.
• Diverse artikelen, verhalen en kunst zijn verschenen op o.a. het digitale journalistieke
en wetenschappelijke platform Rozenberg Quarterly, The Magazine /Studio Meritis
MaKOM. Het platform diende tevens als informatiekanaal
• Diverse pagina’s en tips verschenen in Het Parool.
• Free publicity (artikelen en interviews) is gegenereerd in o.a. Galerie Weekend,
Galleryviewer, NIW, Museum Tijdschrift, Kunst Nu Art Alert, De Limburger, Crescas,
Kunsten Israël, I Amsterdam, Het Parool, en in het Kunsttijdschrift Hart.
• Vele digitale nieuwsbrieven zijn verspreid via de bestaande kanalen van de partners
en betrokkenen.
• Deelnemende culturele instellingen en andere participanten plaatsten ‘On
Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem,
Amsterdam’ op hun eigen websites, verspreidden het via hun netwerken, en aantal
van hen plaatsten het in hun folders/flyers. Stichting Metropool heeft een Engelstalige
flyer gemaakt (2.000 oplage).
• Informatie is uitgebreid verspreid via eigen websites /blog / Facebook / LinkedIn en
via het netwerk van de partners.
Het doel om 25.000 life bezoekers en 250.000 via internet te bereiken is ruimschoots
gerealiseerd. Er zijn bijna 40.000 bezoekers bereikt en minimaal 250.000 via internet.
IMPACT
In de manifestatie is specifiek gewezen op diversiteit in het jodendom met het doel ook de
rijke joodse Babylonische cultuur (Arabische cultuur) een plaats te geven naast het verhaal

van de westerse joden en SHOAH. Met het JCK worden vervolggesprekken gevoerd om ook
in het nieuwe Holocaust Museum aandacht te schenken aan deze groep joden en hun
diaspora.
Het digitale platform Rozenberg Quarterley gaat i.s.m. Stichting Metropool Internationale
Kunstprojecten een nieuw katern ‘On Friendship/(Collateral Damage)’ vormgeven, geheel
gewijd aan de Mizrahim; kunstenaars en wetenschappers worden gevraagd te reflecteren
op onderbelichte geschiedenissen en perspectieven.
Het voornemen was In Pakhuis de Zwijger op 19 juni 2020 een workshop te geven over
‘Architectuur in ballingschap’ aan de hand van het project ‘On Friendship/(Collateral
Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’. De bijeenkomst is
komen te vervallen door corona
In het Kunstmuseum Den Haag wordt een tentoonstelling gewijd aan de kunstmanifestatie
en de 36 architecturale modellen (31 oktober 2020 – 19 september 2021). Gesprekken
worden gevoerd met het S.M.A.K. in Gent en het Gerhard-Marcks-Haus in Bremen. Ook zal
contact worden gelegd met musea en culturele instituties in andere landen.
De intensieve samenwerking met de partners zal ertoe bijdragen dat de verschillende
stemmen, interpretaties en perspectieven een meer vanzelfsprekende plek gaan krijgen in
culturele instituties en musea.
Studio Meritis MaKOM
Studio Meritis MaKOM, een initiatief van Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten,
heeft met ingang van januari 2017 een apart katern op het digitale platform Rozenberg
Quarterly, The Magazine http://rozenbergquarterly.com/category/meritis_makom/.
Het digitale platform Rozenberg Quarterly, The Magazine /Studio Meritis MaKOM
http://rozenbergquarterly.com diende als communicatiekanaal voor het activeren van
potentieel publiek van het project en als inspiratiebron voor life-activiteiten en duurzaam
activeren van publiek middels artikelen, video-interviews, en verslagen, die wekelijks worden
toegevoegd. Op de website is uitgebreid informatie verschaft over On Friendship/(Collateral
Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam.
De Dag van Europa: Schuttersmaaltijd 9 mei 2019

Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten nam op 9 mei 2019 een van de tafels
onder haar hoede.
Thema van 2019 was de kunstenaar en het kunstbedrijf als ‘citizenship educators’.
Burgerschap brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Welke bijzondere eisen stelt dat aan

kunstenaars en kunstinstellingen en aan de medewerkers van die instellingen buiten hun
eigen domein?
Paula Bermann – Deze ontspoorde wereld
Op 28 februari spraken Elma Drayer en Linda Bouws in het Amsterdamse Goethe-Institut
over ‘Deze ontspoorde wereld. Het oorlogsdagboek van Paula Bermann. Amsterdam, 1 juni
1940 – Jutphaas, 19 maart 1944’.
Op 4 mei heeft Linda Bouws tijdens Open Joodse Huizen van Verzet op een twee zeer
drukbezochte bijeenkomsten verteld over Paula Bermann en voorgelezen uit haar dagboek.
Op 12 en 13 mei 2019 zijn in Kusel, de geboorteplaats van Paula Berman, diverse
activiteiten georganiseerd,
Op uitnodiging van de stad zijn we naar Kusel gegaan, waar op zondag 12 mei 2019 onder
grote belangstelling een bijeenkomst werd georganiseerd waar Linda Bouws aan deelnam.
Op 13 mei werd voor Paula Bermann een Stolpersteine gelegd voor haar ouderlijk huis.
Rozenberg Quartery heef een katern ingericht voor Paula Bermann
Zie ook:
http://rozenbergquarterly.com/nach-stolperstein-verlegung-in-kusel-kontakt-zu-bermannenkeln-soll-aufrechterhalten-werden/

