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Inleiding

Levend kruipen de twee torren uit het verzegelde kistje met 
aarde van de ‘berg Moria’. Ze worden bewaard en later ruimhartig 
bijgezet in de vitrine met insecten in het Bijbels Museum van 
ds. Leendert Schouten (1828-1905). Helaas verwijzen ze niet 
direct naar een tekst in de Bijbel, zoals de vier schorpioenen uit 
Jeruzalem dat doen en de sprinkhanen van de plaag die in 1866 
het Heilige Land teistert. In de catalogi van het museum staat 
vermeld dat de aarde in het kistje afkomstig is van de tempelberg 
in Jeruzalem. Omdat het uitgraven van aarde op deze berg door 
de ‘Mohammedanen’ ten strengste verboden is, heeft het de 
protestantse bisschop dr. Samuel Gobat (1799-1879) veel moeite 
gekost de aarde te bemachtigen.1

 De verzegelde brieven en het kistje met het kilootje aarde 
komen door omstandigheden pas in het voorjaar van 1867 aan 
in de pastorie in Apeldoorn, waar Schouten op dat moment is 
beroepen.2 Op 26 april van dat jaar schrijft bisschop Gobat in 
een ingezonden brief in De Heraut dat het de moeite meer dan 
waard is geweest. De aarde, die bestemd is voor het koperen 
brandofferaltaar in de voorhof van het model van de tabernakel 
van Schouten, zal immers tot zegen zijn in de hand van deze 
prediker en een middel om de ogen van vele ‘Israëlieten’ en 
‘heidenen’ te openen.3 
 Tijdens de vele diensten met samenzang en gebed bij zijn  
geliefde tabernakel spreekt Schouten regelmatig over de geeste-
lijke betekenis van het brandofferaltaar. Zoals hij zelf memoreert 
bij de viering van zijn 40-jarige arbeid bij de tabernakel, zal hij 
nooit vergeten hoe rabbijn L. te A. en zijn vrouw staan te wenen 
als zij de aarde van de ‘berg Moria’ zien.4 
 De bezieling, die Schouten in de vervaardiging van zijn model 
legt, is voelbaar in elk detail: in de glans van het goud en zilver,  
in de echtheid van het Syrische geitenhaar, in het acaciahout en 
in de kleurenpracht van het uiterst verfijnde borduurwerk van het 
heilige der heiligen. De aarde en stenen in het brandofferaltaar 
zijn werkelijk afkomstig van de plaats waar ooit de tempel van 
Jeruzalem stond en Jezus ‘onze Zaligmaker’ rondliep. Dichter bij 
‘Gods heiligdom’ en de Bijbel kan men niet komen. Niet voor niets 
roept ds. J.F. van Hoogstraten (1806-1878) als eerste bezoeker al 
op donderdagmiddag 18 september 1851 uit: “Schouten, nu zie ik 
dat de Tabernakel een goddelijk gebouw was”.5 

1  Schouten H.J. 1886:30; 
1895:32-33; 1901:40.

2  Schouten H.J. 1886:30; 
1895:32-33; 1901:40 en 42. 
Brief van G.J.C. Cavaljé aan 
ds. L. Schouten 25 februari 
1867 en nota voor G.J.C. 
Cavaljé van Jan Corver & Co, 
1867. HDC BMLS 1.9.003 en 
BMLS 1.9.004.

3  De Heraut 1867. HDC 
BMLS 1.9.007.

4  Schouten L. 1891:8.

5  Schouten L. 1891:7.

<--- 
Het Bijbels Museum 
van ds. Leendert 
Schouten aan de 
Lange Nieuwstraat 
52 in Utrecht, ca. 
1896-1904. Foto uit 
de catalogus van  
koningin Emma 
(1904). (ill.1)
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1 Het Bijbels Museum van ds. Leendert 
Schouten in de negentiende eeuw:  
een geordende verzameling met een 
religieuze praxis
Leendert Schouten wordt op 1 januari 1828 in Dordrecht geboren in een 
welgestelde handelsfamilie.6 Hij sterft in Utrecht op 14 juni 1905, 77 jaar 
oud. Zijn leven staat in dienst van het Woord van God en zijn ‘Zaligmaker 
Jezus Christus’. Om die dienst te vervullen staan hem door Gods wil twee 
middelen ter beschikking: de verkondiging van het evangelie op de preek-
stoel en de verkondiging van het Woord van God op aanschouwelijke wijze 
naast zijn model van de tabernakel. In de biografische schets van zijn leven 
als dominee en verzamelaar wordt Schouten beschreven als een typische 
representant van de negentiende-eeuwse domineescultuur. De Nederlandse 
Hervormde Kerk is in die tijd toonaangevend op kerkelijk gebied en haar 
ver tegenwoordigers drukken een krachtig stempel op de Nederlandse  
samenleving. Dat doen zij niet alleen in de kerk, maar ook in het onderwijs, 
in charitatieve instellingen, in allerlei verenigingen tot ‘nut van het algemeen’ 
en in de letteren.7 Predikanten zijn in de tweede helft van de negentiende 
eeuw opinieleiders, die een vanzelfsprekende positie innemen in het maat-
schappelijk debat.8

In de ogen van zijn biografen De Bruijn en Van Schaik is Schouten geen 
diepzinnig of oorspronkelijk theoloog, maar wel een man met uitgesproken 
opvattingen, een hartstochtelijk prediker en een gedreven collectioneur.  
Zij beschrijven zijn verzameling als een curieuze mengeling van natuurliefde 
en religieus fetisjisme, bedoeld om godsdienstige gevoelens op te roepen. 

“Als verzamelaar werd hij gedreven door religieuze motieven en met zijn 
verzameling wilde hij een religieus doel dienen.”9 

In autobiografische geschriften geeft Schouten veelvuldig uiting aan zijn 
dankbaarheid voor het feit dat Gods zegen en genade op zijn werk rusten.  
Het Bijbels Museum bezoeken zonder aan de religieuze praxis van de taberna-
keldienst deel te nemen, is in zijn tijd ongeoorloofd. Het verhaal gaat dat zelfs 
koning Willem III te verstaan wordt gegeven dat hij alleen kan komen als hij  
de dienst bijwoont.10 Ook wil Schouten nooit enige aandacht voor zichzelf,  
zijn werk of zijn verzameling. Aan zijn graf mag alleen gesproken worden ter 
meerdere eer en glorie van God.11 Soli Deo Gloria is zijn lijfspreuk.

Schouten is niet alleen een predikant, maar ook een verzamelaar in hart 
en nieren. Hij brengt een kostbare collectie bijeen, waar hij grote financiële 
uit gaven voor doet en naar eigen zeggen de vakanties met zijn gezin aan 
opoffert.12 Tienduizenden bezoekers uit alle delen van de wereld, van alle 
rangen en standen en zelfs leden van de Koninklijke familie, komen  
zijn collectie bewonderen. Professoren zoals Nicolaas Beets (1814-1903),  
kerkelijk ambtsdragers zoals Johannes Heijkamp (1824-1892), aartsbisschop 
van de Oud Katholieke Kerk, en talloze ambtgenoten uit binnen- en buiten-
land weten de weg naar Schoutens pastorie te vinden, evenals vele reizigers 
naar de Oriënt, die voorwerpen uit het Heilige Land meenemen. 

Schouten is ook een kind van zijn tijd. Hij staat midden in het actuele 
debat over de historische waarheid van de Bijbel en andere hoogoplopende 
religieuze en kerkelijke kwesties. Zijn enige boek De Tabernakel, Gods Heilig-
dom bij Israël verschijnt in 1887. Terwijl Schouten aan De Tabernakel werkt, 
schrijft dr. Willem Pleyte (1836-1903), conservator van het Rijksmuseum 

6  Leendert Schouten is de 
tweede zoon van Huibert 
Schouten (1795-1880) en 
Johanna van Efferen (1796-
1839). Zijn moeder sterft op 
8 december 1839. Leendert 
is dan bijna twaalf jaar oud. 
Zijn grootmoeder Adriana van 
Efferen-Arent (1757-1846) 
ontfermt zich over het gezin. 
Naast zijn oudere broer Dirk 
heeft Leendert nog twee 
jongere zussen, Adriana en 
Dirgiena Jacoba. Uit het twee-
de huwelijk van zijn vader met 
Clasina Hendrika van Duren 
(1801-1870) wordt in 1846 
zijn halfzusje Clasina Huber-
dina geboren. De Bruijn en 
Van Schaik 1995:11-12. 

7  De Bruijn en Van Schaik 
1995:7.

8  Buitenwerf-van der Molen 
2007:13.

9  De Bruijn en Van Schaik 
1995:7-8, 51, 59. In een artikel 
in Hervormd Nederland  
(17 april 1976) spreekt prof. 
dr. M.A. Beek over de collec-
tie van ds. Leendert Schouten 
als ‘een naïeve verering van 
relikwieën waaraan zelfs een 
flesje echt Jordaanwater niet 
ontbrak’. HDC BM NBG 1.06.

10  De Bruijn en Van Schaik 
1995:30. Deze anekdote lijkt 
bevestigd te worden door  
dr. J.H. Gunning J.Hz. (1858-
1940) die in ‘Kort Levens- 
bericht van den Ontslapene’ 
schrijft dat koning Willem 
III Schouten ‘een man uit 
één stuk’ heeft genoemd. 
Gunning 1905:4.

11  Testament van L. Schouten 
Hzn., Utrecht 27 juli 1883. 
HDC BMLS 1.1.2.

12  Brief L. Schouten Hzn. 
aan Abraham Kuyper, 
Utrecht, 27 september 1880. 
HDC AK.

<---  
Ds. Leendert  
Schouten neemt 
in 1873 het besluit 
om voortaan op de 
kansel een toga te 
dragen. (ill.2, BMA 
1262)
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van Oudheden in Leiden, een catalogus bij de collectie Egyptische oudheden. 
Deze catalogus wordt in 1885 in eigen beheer van Schouten uitgegeven. 
De eerste catalogus van het Bijbels Museum, waarin Hubertus Johannes 
(1865-1936) als gymnasiast de collectie van zijn vader ordent en beschrijft, 
verschijnt in 1886, eveneens in eigen beheer.

Naast Schouten is de collectie de andere hoofdrolspeler in deze studie.  
Die wordt gevormd in de tweede helft van de negentiende eeuw en bestaat  
uit een gevarieerde verzameling van schaalmodellen van Hebreeuwse 
oudheden, schaalmodellen van de tempelberg en de tempel van Jeruzalem, 
Joodse ceremoniële voorwerpen, archeologische vondsten, natuurlijke 
voortbrengselen en souvenirs uit het Heilige Land en een kleine collectie 
Egyptische oudheden. Topstuk is het beroemde schaalmodel van de taber-
nakel, het verplaatsbare heiligdom dat uitvoerig wordt beschreven in het 
Bijbelboek Exodus.13 Er is ook een omvangrijke bibliotheek aanwezig.14 

De zich gestaag uitbreidende verzameling staat steeds opgesteld in de 
pastorie van de dominee: eerst in Koudekerke (1854), daarna in Vianen, 
Veenendaal, Apeldoorn-Het Loo, Harderwijk en Rotterdam. De laatste 
standplaats, vanaf 1879 tot enkele jaren na het overlijden van Schouten,  
is Utrecht. (zie ill.3, 19)

De belangrijkste bijrol is weggelegd voor dr. Conrad Schick (1822-1901): 
zendeling en archeoloog in het Heilige Land, kenner van Jeruzalem in al zijn 
facetten in de tweede helft van de negentiende eeuw, grootste leverancier 
van voorwerpen aan Schouten en vervaardiger van het model van de tem-
pelberg, het op een na belangrijkste model in de collectie. De modelbouwer 
en zendeling Schick is in zekere zin de buitenlandse evenknie van Schouten. 
De relatie tussen Schouten en Schick en de verwerving van voorwerpen uit 
het Heilige Land plaatsen het Bijbels Museum en de collectievorming in een 
internationale context. 

Op het eerste gezicht doet de verzameling van Schouten, vanwege  
de diversiteit van de voorwerpen en de naar het lijkt weinig geordende  
manier van presenteren, denken aan de encyclopedische rariteitenkabinetten 
of Wunderkammmern uit de zestiende en zeventiende eeuw. 

13  Deze samenvattende 
benaming van de verschil-
lende collectieonderdelen is 
ontleend aan de drie catalogi 
geschreven door Hubertus 
Johannes Schouten (1865-
1936), de oudste zoon van 
ds. Leendert Schouten en 
Elisabeth Jacomina Couvée 
(1840-1917). H.J. Schouten 
1886, 1895, 1901.

14  Gunning 1905:3.

---> 
Het Bijbels Museum 
van ds. Leendert 
Schouten aan de 
Lange Nieuwstraat 
52 in Utrecht, ca. 
1896-1904. Foto uit 
de catalogus van  
koningin Emma 
(1904). (ill.3)
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In Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van  
naturalia en kunst van 1500 tot heden (2005) wordt het verzamelen van 
naturalia, artificialia, exotische voorwerpen en een uitgebreide bibliotheek 
in die tijd, verklaard vanuit de verwondering en weetgierigheid van de  
verzamelaar en zijn bezoekers. Ook hebzucht zal hebben meegespeeld.  
Veel verzamelaars rechtvaardigen hun interesse in al die kostbare, exotische 
en zeldzame voorwerpen uit een religieuze motivatie. Alles in de natuur is 
immers door God geschapen, dus openbaart God zich in al het geschapene.15 
Eric Jorink toont in zijn studie Het Boeck der Natuere. Nederlandse geleerden 
en de wonderen van Gods Schepping 1575-1715 (2007) hoe de perceptie van 
de natuur in de zeventiende eeuw verandert. De schepping is een bron van 
Godskennis. Wie het boek van de natuur bestudeert, kan worden overtuigd 
van het bestaan van God. Wie daarnaast de Bijbel leest, kan God nog duide-
lijker leren kennen.16 De metafoor van het ‘Boeck der Natuere’ wordt vooral 
populair in het zestiende- en zeventiende-eeuwse protestantisme.17 

Volgens Debora Meijers evolueert de ‘encyclopedische verzameling’ — 
waarin het verlangen om alles te weten en te bezitten en een totaaloverzicht 
te geven van wat door God en de mens was geschapen, leidend was — in de  
loop van de achttiende eeuw tot een nieuw type museum. Het woord 
museum gaat verwijzen naar instellingen die systematisch zijn ingericht en 
worden opengesteld voor publiek door een vorst, een parlement of univer-
siteit. Zo kunnen zij de kunsten en wetenschappen stimuleren en daarmee 
in de desbetreffende staat het algemeen welzijn bevorderen.18 Als voorbeeld 
van deze nieuwe ontwikkeling, waarin het accent verschuift van curiositas 
naar analyse, noemt Meijers het Palais des Sciences in het Zwingercomplex  
in Dresden. Daar stond in de middelste zaal een groot (houten) model van  
de tempel van Salomo opgesteld tussen gesystematiseerde verzamelingen.19  
De tendens om voorwerpen systematisch te ordenen en te presenteren in 
afzonderlijke deelverzamelingen zet in de negentiende eeuw door. Meijers 
merkt daarbij op dat het uiteenvallen van Kunst- und Wunderkammern ge-
beurde door een specifieke vorm van wetenschappelijke analyse, die tegelij-
kertijd de ontstane deelverzamelingen weer tot een geheel samensmeedde.20

Het is begrijpelijk dat Schoutens biografen zijn verzameling hebben be-
oordeeld als een ‘curieuze mengeling van natuurliefde en religieus fetisjisme’. 
De verzamelpassie van Schouten in zijn jeugd en de overgeleverde foto’s 
van de opstelling van de voorwerpen in de pastorie geven daar zeker aan-
leiding toe. Ook de opstelling van de restanten van Schoutens museum in 
de jaren 90 van de twintigste eeuw, in verschillende zalen in het toemalige 
Bijbels Museum, gevestigd in de Cromhouthuizen in Amsterdam, zullen  
de indruk van curiosa uit een privéverzameling hebben versterkt.

Op het tweede gezicht echter, zoals deze studie probeert aan te tonen, 
blijkt er een ordening (taxonomie) te zijn in de verzameling en een opbouw 
in de verwerving van de voorwerpen, die planmatig is. Dat is zeker het 
geval vanaf de tijd dat Schouten beroepen is in Utrecht en zijn verzameling 
wordt ingezet als museum. In het Bijbels Museum van Schouten hebben 
alle voorwerpen een functie en de deelverzamelingen van zijn museum 
vormen samen een geheel, gebaseerd op de wetenschappelijke en theolo-
gische opvattingen van Schouten en zijn tijdgenoten. Het Bijbels Museum 
van Schouten is daarom representatief voor negentiende-eeuwse musea, 
maar het onderscheidt zich op twee belangrijke punten. De verkondiging 
van het christelijke evangelie en een protestantse praxis vormen de kern  
van het museumbezoek.

15  Rijnders 2005:7-8.

16  Jorink 2007:31.

17  Jorink 2007:53.

18  Meijers 2005:153. Het 
verlangen naar volledigheid 
wordt in het aanbrengen van 
systematische deelverzame-
lingen echter niet opgegeven.

19  Meijers 2005:155-156. 
Zie ook Michael Korey 2009 
en 2012.

20  Meijers 2005:263.
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2 Het ‘Schoutenkabinet’ in de 
eenentwintigste eeuw: musealisering, 
historisering en de relatie tussen erfgoed 
en de Nederlandse identiteit
Vanaf de zomer van 2013 tot juni 2020, ten tijde van dit onderzoek, staan  
de restanten van het Bijbels Museum van Schouten opgesteld in een histo-
riserende presentatie in een ‘neutrale’ museale omgeving in het hierboven 
genoemde Bijbels Museum in Amsterdam. De opstelling is een nabootsing 
van de vermeende situatie in de negentiende-eeuwse pastorie, echter bin-
nen het paradigma van een andere museale context en op een andere (niet 
historische) plaats. Daar zijn geloofsbeleving en religieuze praxis een taboe. 
Het verhaal op zaal geeft uitleg over de voorwerpen en hun herkomst uit 
het Bijbels Museum van Schouten. De collectie is van voertuig ter verkon-
diging van het christelijk evangelie (ten tijde van Schouten) geëvolueerd 
naar een historische collectie (heden) die de ontstaansgeschiedenis van het 
Bijbels Museum toont. De bezoeker kan in het zogenoemde ‘Schoutenkabi-
net’ in contact komen met het verleden en met de manier waarop Schouten 
de Bijbel visualiseerde. (zie voor de ontwikkelingen die hebben geleid tot  
de vaste presentatie van de overblijfselen van Schoutens Bijbels Museum  
in het ‘Schoutenkabinet’ de Epiloog. Anderhalve eeuw Bijbels Museum: 
over religieuze perspectieven en de identiteit van een museum, p.213). 

Dit proces van musealisering van de eigen collectie is vergelijkbaar 
met de veranderingsprocessen in cultureel-antropologische musea, zoals 
het Koning Leopold II museum voor Midden-Afrika in Tervuren (België). 
Volgens Maarten Couttenier is het museum van Tervuren een museum in 
een museum geworden. Het toont zijn eigen geschiedenis en is daarom 
een ‘historisch museum’, waar je zintuiglijk in contact kunt komen met het 
verleden, kunt meekijken door de bril van de eerste curatoren en kunt nagaan 
hoe zij Congo representeerden.21 Deze museale benadering is echter niet 
gehandhaafd. Het museum, nu AfricaMuseum geheten, opende na een gron-
dige renovatie van gebouwen en permanente exposities op 8 december 2018 
opnieuw haar deuren. De entree van het oude negentiende-eeuwse museum, 
met de ‘historische sensatie’ waar Couttenier over schreef, is nu vervangen 
door een moderne ondergrondse galerij waar de bezoeker kennis kan maken 
met het verleden, het heden en het toekomstbeeld van het museum. Op de 
benedenverdieping zijn thematische tentoonstellingen ingericht over  
Midden-Afrika. In de voormalige koloniale entree (grote rotonde) is de ivo-
ren buste van koning Leopold II vervangen door een levensgroot beeldhouw-
werk van de Congolese kunstenaar Aimé Mpané. Het werk Nouveau souffle 
ou le Congo Bourgeonnant treedt in dialoog met de koloniale standbeelden 
die er nog staan opgesteld. Met de nieuwe inrichting wil het AfricaMuseum 
uitdrukken dat het zich bewust is van het verleden dat “de Belgen en de 
Centraal-Afrikaanse volkeren en hun diaspora met elkaar delen”.22 Mirjam 
Hoijtink noemt de ‘dekolonisatie’ van musea een interessant, maar ook dis-
cutabel fenomeen in het licht van de geschiedenis, dat in dit geval samen-
valt met protest en de dringende Congolese oproep tot restitutie van hun 
cultuurgoed. De afstand die het AfricaMuseum nu neemt tot het koloniale 
verleden kan namelijk ook vervreemdend gaan werken, aldus Hoijtink. 
Antropologische vraagstukken over eigenaarschap, autoriteit en identiteit 
domineren, terwijl een grondige historische context ontbreekt. 

21  Couttenier 2005:9. 

22  www.africamuseum.be. 
Geraadpleegd op 11 mei 
2020.
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Dekolonisatie en restitutie kunnen leiden tot een leemte in musea, waarin 
het verleden is uitgewist. De precieze, particuliere, culturele en nationale 
omstandigheden waarbinnen kolonisatie plaatsvond, kunnen zo buiten 
beeld blijven. Veranderende inzichten over museale collecties moeten 
daarom niet leiden tot dekolonisatie, maar tot een historiserende en actua-
liserende heroriëntatie op de relatie tussen de voormalige kolonisator en de 
voormalige koloniën. Het gaat om een gedeeld verleden en historisch ge-
vormde culturele relaties, die samen met wetenschappers uit de betreffende 
landen moeten worden bestudeerd.23

De historiserende opstelling van het voormalige negentiende-eeuwse 
Bijbels Museum in het ‘Schoutenkabinet’ van de eenentwintigste eeuw 
raakt aan de hierboven geschetste problematiek. De historiserende opstelling 
kan er toe leiden, dat de collectie wordt opgevat als een erfenis uit een afge-
sloten verleden, die nu eenmaal bewaard moet worden als een aandoenlijk 
reliek over het ontstaan van het Bijbels Museum, zonder te problematiseren 
dat deze erfenis niet alleen over het verleden, maar ook over het heden gaat.24 
Over dat heden worden in het domein van de politiek met enige regelmaat 
uitspraken gedaan, waarin de Nederlandse nationale identiteit wordt gerela-
teerd aan een Joods-christelijk verleden. Bijvoorbeeld in de HJ Schoo-lezing 
2017, gehouden door Sybrand Buma, toenmalig partijleider van het CDA. 
Buma hield een pleidooi om ons weer bewust te worden van de eeuwenoude 
Joods-christelijke waardentraditie waarin Europa staat.25 “Of we het willen 
of niet, of we geloven of niet, of we naar de kerk gaan of niet: Nederland is in 
de filosofische betekenis in zijn grondslag nog steeds een christelijk land”.26 
In het domein van musea en erfgoedinstellingen stelde Marieke van Schijn-
del, algemeen directeur van Museum Catharijneconvent, in haar welkomst-
woord tijdens het Symposium Roerend Religieus Erfgoed (Utrecht, 29 april 
2011), dat de Joodse en christelijke tradities waar Nederland in is geworteld, 
bepalend zijn voor de identiteit van Nederlanders. Het beheren en etaleren 
van de zichtbare ‘identity markers’ van dit aspect van de Nederlandse identi-
teit is een taak van Museum Catharijneconvent.27 

23  Hoijtink 2019:6/9-8/9.

24  Legêne 2005:25. Legêne 
geeft het voorbeeld van Mu-
seum Catharijneconvent, dat 
een verband ziet tussen de 
ontkerkelijking van Nederland 
en de taak van het museum 
om als verzamelpunt te die-
nen voor voorwerpen die in 
hun eigenlijke context geen 
rol meer kunnen spelen. Een 
zienswijze die ook herken-
baar is in Volkenkundige 
musea.

25 Buma 2017:36.

26 Buma 2017:43.

27 Niet gepubliceerde tekst 
als onderdeel van de informa-
tiemap voor deelnemers aan 
het symposium Handreiking 
Roerend Religieus Erfgoed. 
Utrecht, Museum Catharij-
neconvent, 29 april 2011.

Het Schoutenkabinet in het Bijbels Museum aan de Herengracht 
366-368 in Amsterdam, november 2017. (ill.4)
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Birgit Meyer wijst er op dat actuele referenties aan de Joods-christelijke 
traditie, als bakermat van de Nederlandse en Europese cultuur, plaatsvinden 
in een tijd van verval van het christendom als geleefde godsdienst.  
Als gevolg van dat verval sluiten kerken in snel tempo en belanden de over-
blijfselen van de christelijke materiële cultuur in tweedehands winkeltjes, 
op vlooienmarkten, als fancy voorwerpen in restaurants of winkels en als  
creatief materiaal in de ateliers van kunstenaars. Allerlei voorwerpen komen 
zo als ‘heilig afval’ op de vuilnishoop van de secularisering terecht.28  
Meyer volgt het traject waarin deze religieuze communicatiemiddelen  
overgaan naar niet-christelijke seculiere omgevingen of manieren van  
gebruik. Dat traject maakt duidelijk hoe deze voorheen religieuze voor-
werpen worden ge-reframed tot kunst of tot cultureel erfgoed.29 

De ‘vererfgoedisering’ van de materiële overblijfselen van het christen-
dom, in een tijd van ontkerkelijking en secularisering van de samenleving, 
kan volgens Meyer niet los worden gezien van de huidige zoektocht naar een 
nationale identiteit in Nederland en Europa. Een geseculariseerde christelijke 
traditie als nationale identiteit wordt door velen gewaardeerd en kan onder-
deel worden van cultuurbeleid of politieke doelen dienen.30 Zo kunnen bij-
voorbeeld mensen met andere religieuze en culturele achtergronden worden 
buitengesloten.31 En in het politieke debat over de zichtbare aanwezigheid die 
religieuze groeperingen mogen innemen in het publieke domein van de secu-
liere staat, hoeft geen aandacht besteed te worden aan de alom tegenwoordige 
aanwezigheid van de materiële uitingen van het christendom.32 Het omar-
men van (christelijk) erfgoed als basis van een nationale identiteit en middel 
voor nationale cohesie roept ook strijd en tegenspraak op. Is er bijvoorbeeld 
ruimte voor het erfgoed van minderheden in de nationale canon en kunnen 
de schaduwzijden van de Nederlandse geschiedenis met behulp van erfgoed 
nog voor het voetlicht worden gebracht?33 De International Council of 
Museums (ICOM) besteedde aandacht aan het onderwerp musea en betwist 
erfgoed in de bundel Museums & Contested Histories (2018).34

Het Bijbels Museum van ds. Leendert Schouten, bewaard gebleven als his-
torisch ensemble in de eenentwintigste eeuw, is belangwekkend Nederlands 
erfgoed omdat het inzicht geeft in de geloofsbeleving en het gedachtegoed 
van een grote groep Nederlanders in heden en verleden en als zodanig 
geen afgesloten verleden representeert, maar een ‘identitymarker’ is van de 
Joods-christelijke of juist protestants-christelijke identiteit en ‘eeuwenoude 
waardentraditie’ van Nederland. In dit onderzoek zal worden aangetoond 

hoe de receptie van de Bijbel in het negentien-
de-eeuwse Bijbels Museum van ds. Leendert 
Schouten in relatie staat tot de vorming (biografie) 
en ordening (taxonomie) van zijn collectie, tot de 
theologische en cultuurhistorische context van 
zijn tijd en tot de religieuze identiteit en – praxis 
van de dominee/verzamelaar binnen de context 
van zijn museum. Analyse van deze complexe re-
latie laat de samenhang zien tussen een specifieke 
vorm van protestantisme in de negentiende eeuw, 
het materialiseren van de inhoud van de Bijbel en 
de creatie van protestants erfgoed in een religieuze  
museale context, een protestantse omgang met 
de Bijbel vanaf de zestiende eeuw tot heden, 
Joods-christelijke verhoudingen binnen de  

28  Meyer 2019 (London):65; 
2019 (Almere):108. De term 
‘heilig afval’ ontleent Meyer 
aan Irene Stengs (2014) 
die erop heeft gewezen dat 
voorwerpen die voorheen 
een heilige status of functie 
hebben gehad deze kwaliteit 
niet gemakkelijk weer kwijt-
raken. Ze kunnen niet zomaar 
bij het vuilnis worden gezet 
omdat er iets van heiligheid 
aan ze blijft kleven. Dat maakt 
het voor sommige mensen 
ongemakkelijk. Zie in dit 
verband het artikel ‘Beter 
geen kerk dan een onher-
kenbare kerk’ van bisschop 
Ron van den Hout (bisdom 
Groningen-Leeuwarden) in 
het Friesch Dagblad van 25 
november 2019.

29  Meyer 2019 (Alme-
re):110-113. Zie bijvoorbeeld 
de tentoonstelling ‘Verspij-
kerd en verzaagd’ in het 
Noord-Brabants Museum 
(2017) en het beeld De laatste 
dagen van Jan Tregot, opge-
steld in Museum Ons’ Lieve 
Heer op Solder (2019), als 
onderdeel van de expositie 
‘Stations of the Cross’, die op 
meerdere plaatsen in Amster-
dam plaatsvond. De Wal en 
Herfkens 2017; Hengelaar  
en Ouweneel 2019.

30  Meyer 2019 (London) 
:81-82; 2019 (Alme-
re):113-115. Zie ook Frijhoff 
2010:7-8. In het zogenoemde 
cultuurchristendom gaat het 
voornamelijk over christelijke 
cultuur en tra dities en niet 
over het geloof als zodanig 
en de daarbij horende chris-
telijke ethiek en dogma’s.  
Zie ook McLeod 2007.

31  Zie ook de column 
‘Joods-christelijk’ van Aleid 
Truijens in de Volkskrant van 
15 juli 2019.

32  Meyer 2012:6; 2019 
(London):65. Voorbeelden 
hiervan hebben met name 
betrekking op de religieuze 
uitingen van de Islam, zoals 
halal slachten, het dragen 
van een hoofddoek of niqab 
in de openbare ruimte of 
de versterkte oproep tot het 
vrijdagmiddaggebed (azan).  
Zie bijvoorbeeld de discussie 
over dit voornemen van de 
Blauwe Moskee in Amsterdam 

West in de berichtgeving van 
Bas Soetenhorst in het Parool 
in oktober en november 2019. 
Zie over de ‘culturalization 
of citizenship’ Duyvendak, 
Geschiere en Tonkens 2016.

33  Meyer 2019 (London):82. 
Zie voor de dynamische 
processen die aan erfgoed-
vorming ten grondslag liggen 
ook Meyer en Van de Port 
2018. 

34  Museums & Contested 
Histories, Vol.70 (2018).
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Nederlandse cultuur en de religieuze en politieke bemoeienis met het Land 
van de Bijbel, het huidige Israël.35

De religieuze identiteit en de geloofsbeleving van Schouten zijn zeer 
bepalend geweest voor de vorming en het functioneren van zijn Bijbels 
Museum en voor de samenstelling van een samenhangende protestantse 
museale collectie. De ‘kleine’ geschiedenis van Schouten als privéverzame-
laar is verbonden met een internationaal netwerk van gelijkgestemden.  
In dat netwerk wordt grote waarde gehecht aan de bekering van Joden en  
de protestantse en Joodse aanwezigheid in het Heilige Land. Dit aspect van 
het negentiende-eeuwse protestantisme kan niet los worden gezien van  
de geo-politieke en koloniale activiteiten van de Europese mogendheden, 
van de zendings- en missie-activiteiten van de kerken en van het politieke  
en maatschappelijke klimaat in Europa, waarin de positie van Joden in 
de samenleving een kwestie wordt. In Nederland staat in deze periode de 
christelijke identiteit van het land op de politieke agenda, terwijl de Joodse 
gemeenschap zich emancipeert van apart gezette Joodse Natie tot religi-
euze groepering met gelijke burgerrechten.36 In Joods-christelijke kringen 
worden de eeuwenlang bestaande Joodse messiaanse verwachtingen en 
hoop op terugkeer naar het Beloofde Land opnieuw geformuleerd in meer 
concrete ideeën over de hervestiging van het volk van Israël in Palestina. 
Eind negentiende eeuw wordt dit gedachtegoed aangeduid met de term 
messiaans- of religieus zionisme, ter onderscheiding van het politiek  
zionisme van Theodor Herzl (1860-1904).37

De uitwisseling van authentieke voorwerpen en archeologische vond-
sten uit het Land van de Bijbel en de visualisatie van de zogenoemde 
Hebreeuwse oudheden zijn daarbij belangrijke instrumenten. Het is ook 
opvallend hoe de herkomst van de voorwerpen en de ervaring van echtheid 
een devotionele betrokkenheid creëeren bij het historisch verleden van de 
Bijbel, bij verlangens over het toekomstige Koninkrijk van God op aarde en 
bij het toen actuele heden van het negentiende-eeuwse Palestina, destijds 
onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Die betrokkenheid kan als typisch  
protestants worden geduid en is paradoxaal. Het devotionele aspect ervan  
is ten dele vergelijkbaar met bijvoorbeeld de verering van relieken door 
katholieken, de mystieke kanten van het achttiende-eeuwse piëtisme of  
het hier al eerder aangehaalde ‘religieus fetisjisme’.

In dit onderzoek worden de exegetische bevindingen en interpretaties 
van Schouten niet op hun exegetische juistheid getoetst, maar op de bood-
schap die ze moeten overbrengen. De overgeleverde collectie van Schouten 
vertelt namelijk, strikt genomen, maar ‘ten dele’ iets over de Bijbel. Zijn 
Bijbels Museum geeft ‘vooral’ inzicht in de visualisatie en interpretatie van 
de Bijbel door Schouten, in de theologische en ideologische doelen van de 
protestantse traditie van modelbouwers waarin hij staat en in aspecten van 
het protestantisme in de negentiende-eeuwse Nederlandse samenleving.38 

Om de relatie tussen museale collecties, de (religieuze) cultuur waarin 
zij ontstaan en de religieuze identiteit van de verzamelaar te kunnen ana-
lyseren is ten eerste inzicht nodig in de rol van musea bij kennisoverdracht 

en het functioneren van museale collecties als 
spiegels van de cultuur waarin zij ontstaan, ten 
tweede in het begrip religieuze identiteit en de 
paradox van materieel religieus erfgoed en ten 
derde in de processen van selectie en presentatie 
van voorwerpen, hun relatie met mensen, hun 
biografie en taken.

35  De hypothese van deze 
studie kreeg gaande het on-
derzoek een extra belang en 
dimensie omdat het bestuur 
van het Bijbels Museum in 
het voorjaar van 2017 besluit 
alle collecties van het Bijbels  
Museum te herplaatsen 
binnen de museale sector of 
te herbestemmen buiten de 
museale sector. De hypothe-
se en de eerste onderzoeks-
resultaten zijn gebruikt in 
twee interne, niet openbare 
rapporten met betrekking 
tot de waardebepaling van 
het historisch ensemble 
van Schouten. Maart 2020 
is het historisch ensemble 
aangeboden op de Afstotings 
Data Base van de Nederland-
se Museum Vereniging. Het 
ensemble is aangeboden aan 
en aanvaard door Museum 
Catharijneconvent. De juri-
dische en fysieke overdracht 
van de collectie vindt begin 
juni 2020 plaats. Zie ook de 
Epiloog bij deze studie en de 
inleiding bij de catalogus van 
objecten.

36  Wallet 2008:319-320; 
2017:89. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw 
wordt gesproken over de zo-
genoemde ‘joodsche kwestie’ 
of het ‘joodsche probleem’. 
Van 1814 tot 1870 functio-
neert de Hoofdcommissie 
tot de zaken der Israëlieten 
als intermediair tussen de 
Nederlandse overheid en de 
Joodse gemeenschap. Zie ook 
Fuks-Mansfeld 2004:207-243.

37  Capadose 1845 en 1849. 
Zie ook Van de Berg 2009:57-
67. Zie Endelman 2015 over 
de assimilatie en bekering 
van Joden vanaf de Franse 
Revolutie. Zie Van de Poll 
2008 en Siebesma 2019 over 
Messiasbelijdende Joden. Zie 
Wigoder 1994:224-229 over 
zionistische cultuur, Moses 
Hess en de ontwikkeling 
van een religieus naar een 
seculier zionisme en de 
herleving van het Hebreeuws 
als nationale wetenschappe-
lijke en literaire taal van het 
Jodendom. 

38  Zie Pool:2021 ‘Museums 
II. Bible Museums, Collecti-
ons, and Exhibitions’, in: Ency-
clopedia of the Bible and Its 
Reception 19 (Berlin/Boston 

2021). [Forthcoming]. Edited 
by Constance M. Furey, 
Steven L. McKenzie, Thomas 
Römer, Jens Schröter, Barry 
Dov Walfish, Eric Ziolkowski, 
De Gruyter, Berlin.
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3 Musea en kennisoverdracht
In Museums and the shaping of knowledge (1992) betoogt Eilean Hooper- 
Greenhill dat musea nooit een vaststaande identiteit of vorm hebben.  
Zij modelleren zichzelf naar de sociale, economische en politieke behoeften 
van hun tijd en omgeving en maken dat kenbaar door de manier waarop ze 
hun voorwerpen ordenen. De taxonomie (ordening) van voorwerpen moet 
daarom begrepen worden vanuit de historische en geografische achtergronden  
van die ordening. Zo wordt duidelijk wat de achterliggende agenda van 
kennis overdracht is geweest. En, welke nieuwe kennis kan worden gegene-
reerd door de taxonomie te veranderen. Hooper-Greenhill pleit in navolging 
van Michel Foucault voor een analyse en herlezing van de geschiedenis van 
musea en collecties, met als uitgangspunt dat er geen constante, chrono-
logische geschiedenis bestaat, maar sprake is van discontinuïteit en breuken.  
De focus van onderzoek ligt dan op de vraag hoe en wanneer gebruiken  
en opvattingen in een museum veranderen en welke sociale en politieke  
structuren meespelen bij het creëeren, claimen en overdragen van waarheid.39

Op vergelijkbare wijze betoogt Ad de Jong dat de context waarin musea 
voor werpen plaatsen een bron kan zijn voor cultuurgeschiedenis, omdat 
mu seum verzamelingen cultuurhistorische en politieke ontwikkelingen 
reflecteren.40 Musea en collecties weerspiegelen de opvattingen, modes  
en ideologische doelen van een bepaalde tijd, groep of wetenschappelijke  
discipline. De presentatie van voorwerpen in een museum is geen waarde-
vrije aangelegenheid, maar geschiedt vanuit specifieke paradigma’s,  
waarbij processen van musealisering, toe-eigening en identiteitsvorming  
een belangrijke rol spelen.41 

De aanname dat musea zichzelf modelleren naar de sociale, econo-
mische en politieke behoeften van hun tijd en een specifieke agenda van 
kennisoverdracht hebben (Hooper-Greenhill) wordt in dit onderzoek  
aangevuld met een theologische behoefte van de verzamelaar. Onderzoek 
naar de receptie van de Bijbel in het museum van Schouten vormt het  
uitgangspunt voor het onderzoek naar zijn agenda van kennisoverdracht  
en het creëeren, claimen en overdragen van (zijn) waarheid. De ideologische 
doelen en het specifieke paradigma waarbij processen van musealisering, 
toe-eigening en identiteitsvorming een belangrijke rol spelen (De Jong) 
zijn hier gelijkgesteld aan de theologische doelen van Schouten en aan zijn 
religieus paradigma. Dat is in dit onderzoek methodisch aanvaardbaar met 
de kanttekening, dat er twee aspecten aan het begrip religieus paradigma 
moeten worden toegevoegd, namelijk die van religieuze identiteit en  
geloofsbeleving in relatie tot voorwerpen, binnen een protestantse context.

4 Religieuze identiteit en de paradox  
van materieel religieus erfgoed
Onderzoek naar de cultuurhistorische betekenis van het Bijbels Museum 
van Schouten is niet mogelijk zonder te onderzoeken hoe de religieuze 
identiteit en geloofsbeleving van de verzamelaar in relatie staan met de 
voorwerpen in het museum. Dat is relevant, juist vanwege de schaarste  
van protestantse materiële cultuur waarin geloofsbeleving een rol speelt.  
De collectie van Schouten geeft inzicht in die vorm van geloofsbeleving, 

39  Hooper-Greenhill 
1992:1-11. Hooper-Greenhill 
refereert hier aan The Order 
of Things: An Archaeology of 
the Human Sciences (London 
1970:xv). Vertaling uit het 
Frans van Les mots et les 
choses: Une archéologie des 
sciences humaines, 1966 van 
Michel Foucault. Foucault 
toont het bepalende effect 
aan van classsificatiesyste-
men van voorwerpen.

40  De Jong 2010:12. 
Rede uitgesproken bij de 
aanvaarding van het ambt 
van bijzonder hoogleraar in 
de Nederlandse cultuurge-
schiedenis, in het bijzonder 
de studie der voorwerpen 
vanwege de Stichting 
Koninklijk Oudheidkundig Ge-
nootschap aan de Universiteit 
van Amsterdam op vrijdag 27 
november 2009.

41  De Jong 2006:13-31.
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in verleden en heden. Binnen het kader van dit onderzoek is het daarom  
nodig de begrippen religieuze identiteit en religieus perspectief te definiëren 
en ook de christelijke of protestantse relatie tussen het Woord en de materie 
nader te beschouwen. Dat roept vragen op over het ‘ware erfgoed’. Wat is 
erfgoed en wat moet er werkelijk bewaard worden?

Met betrekking tot religie onderscheidt Johannes van der Ven twee 
perspectieven van betrokkenheid. Het eerste noemt hij een binnen- of 
ik-perspectief. Iemand die spreekt vanuit het binnen- of ik-perspectief 
van zijn of haar godsdienst, spreekt vanuit de ideeën en geloofswaarheden 
van die godsdienst, al dan niet met kritisch commentaar. Het geloof is een 
existentiële houding. Het tweede perspectief noemt Van der Ven een bui-
tenperspectief. Dat wordt van buitenaf ingenomen vanuit een (cultureel) 
cognitieve houding. Hij of zij verplaatst zich dan in de betreffende gods-
dienst en zijn aanhangers en gaat als het ware in hun schoenen staan. Dat 
vereist een zekere openheid, gevoeligheid en empathie voor de betreffende 
godsdienst, maar geen gelovige identificatie als existentiële houding. Van 
der Ven maakt een essentieel onderscheid tussen ‘perspectief’ als cognitief 
verschijnsel en ‘geloof’ als existentiële houding. Van der Ven stelt verder 
dat wie godsdiensten wil onderzoeken vanuit het buitenperspectief ook 
de betreffende religieuze gemeenschap als vertrekpunt moet nemen, ook 
wat betreft haar collectief-constitutioneel aspect. Dat aspect bepaalt mede 
het binnenperspectief.42 Naast het binnen- en buitenperspectief staat het 
toeschouwersperspectief. Iemand die spreekt vanuit het toeschouwers- 
perspectief (zij-perspectief) neemt de positie van observerende en neutrale 
toeschouwer in.43

Patrick Chatelion Counet wijst op de methodische en ideologische  
consequenties voor het lezen van de Bijbel, als religiewetenschappers  
vanuit een buitenperspectief de heilige boeken lezen. Hij beschrijft dat  
perspectief als een positie van waaruit men beschrijft, informatie verschaft 
en obser veert zonder engagement. De Bijbel dreigt daarbij te vervallen van 
een ideologisch raamwerk tot cultuurgoed, van maatstaf tot erfgoed, van 
een maatschappijkritisch boek tot een vrijblijvend geschrift dat men onaan-
gedaan naast zich neer kan leggen.44

Bovenstaande begrippen komen overeen met wat Frijhoff ‘zijnswijze’ 
en ‘zienswijze’ noemt.45 Religie is voor een groot deel van de Westerse 
samenleving van een actuele ‘zijnswijze’ in het persoonlijk leven tot een 
‘zienswijze’ geworden. Als religie een zienswijze is, plaatst men zichzelf 
buiten een bepaalde gemeenschap, maar interpreteert het eigen handelen 
wel tegen de achtergrond van die gemeenschap. Frijhoff trekt deze analyse 
door en stelt dat religie als ‘zijnswijze’ — dus als een totale identificatie  
van een persoon met zijn geloof en met de voorwaarden en de eisen die dat 
geloof stelt  — in de West- en Noord-Europese samenlevingen onacceptabel 
is geworden, eigenlijk een taboe. Als ‘zienswijze’  — dus als een vorm van 
identificatie met een geloofsgemeenschap en een specifieke vorm van  
denken en handelen  — is religieuze identiteit wel toegestaan. Het wordt 
positief gewaardeerd als je deel uitmaakt van een gemeenschap met een 
herinneringscultuur.46

42  Van der Ven  
2002:257-262.

43  Van der Ven 2002:257.  
Bij het aspect van neutraliteit  
plaatst Van der Ven een 
kanttekening (2002:259). 
Het duurzaam, exclusief 
innemen van een neutraal 
toeschouwersperspectief in 
het domein van de menswe-
tenschappelijke oordeels-
vorming, waartoe ook het 
religieuze domein behoort,  
is niet alleen onwenselijk, 
maar ook onmogelijk.  
De neutrale blik is een mythe. 

44  Chatelion Counet 2009:22. 
Rede uitgesproken bij de 
aanvaarding van het ambt 
van bijzonder hoogleraar 
‘De Bijbel in de Nederlandse 
cultuur’ aan de Universiteit 
van Amsterdam op vrijdag 
13 maart 2009. De leerstoel 
was ingesteld vanwege de 
Stichting Bijbels Museum, 
mede ondersteund door  
de NCRV.

45  Frijhoff 2010:6.

46  Frijhoff 2010:7-8.  
Zie bijvoorbeeld ook het 
interview met Leen van Dijke, 
oud-Tweede Kamerlid van 
de Christen Unie, waarin hij 
uitlegt dat het voor de CU niet 
gaat om christelijke inspiratie 
(zoals bij het CDA) maar  
om het christendom als norm 
voor alles. Interview van 
Ariejan Korteweg in de  
Volkskrant van 5 augustus 
2017.
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De relatie tussen christendom en materiële cultuur lijkt te berusten  
op een paradox. Volgens Arie Molendijk gaat het in het onderzoek naar 
christendom en materiële cultuur niet om de voorwerpen of materialiteit 
als zodanig, maar om hun betekenis en functie binnen de geleefde praktijk. 
De religieuze waarde ligt niet in de voorwerpen, maar in de omgang daar-
mee door gelovige personen en groepen.47 Als vooral het gebruik of de con-
sumptie centraal staat in het onderzoek zijn de processen van toe-eigening 
en constructie van een religieuze leefwereld van fundamenteel belang.48 

In ‘Het gereformeerde Israël’ tonen Conrad Mönnich en Michel van 
der Plas overtuigend aan hoe sterk de Bijbel in materiële en immateriële 
zin sinds de zeventiende eeuw was verweven met het dagelijks leven van 
protestanten. In ‘Woord en Beeld’ worden zij omringd door de Bijbel en 
ontlenen ze hun identiteit aan hun omgang met de Bijbel en de in de Bijbel 
beschreven lotgevallen van het Volk van Israël.49 

Frijhoff betoogt daarentegen dat in de monotheïstische tradities het erf-
goed dat de gemeenschap eigenheid geeft in de kern immaterieel is. De iden-
titeit van de gemeenschap wordt drievoudig gevormd door het woord: het 
woord van de Heilige geschriften (het Woord van God, het fundament van 
het erfgoed), het woord van de traditie (het eigen erfgoed van de religieuze 
gemeenschap) en het woord van catechese en prediking (het woord waarbij 
erfgoed wordt overgedragen).50 Op het snijpunt van het materiële en imma-
teriële onderscheidt Frijhoff, in zijn analyse van de betekenissen van erfgoed, 
ook nog een strijdbaar en defensief aspect. Erfgoed wordt dan geïdentificeerd 
als iets zeldzaams of kostbaars dat in zijn bestaan wordt bedreigd, maar van-
wege zijn waarde voor de groep bewaard moet blijven. Dat betreft echter niet 
alleen de materiële overblijfselen, maar juist ook de immateriële: de normen 
en waarden, levenswijzen, rituelen, denkpatronen, de gevoelswereld en 
emotionele codes van een gemeenschap.51 Van der Laarse duidt erfgoed als 
een ervaringscategorie, omdat erfgoed meer verwant is aan herinnering dan 
aan geschiedenis, omdat het draait om emoties en gevoelens.52

Als de waarde van christelijk erfgoed, in dit geval protestants erfgoed, 
ten diepste is gelegen in het overdragen en voor de toekomst bewaren van 
het woord van God, dan kan de cultuurhistorische waarde van de negen-
tiende-eeuwse collectie van Schouten niet worden beoordeeld zonder ook 
de geleefde religieuze praktijk van de dominee en zijn bezoekers in hun 
museale context te onderzoeken. De religieuze identiteit van Schouten en 
van de gemeenschap waarin zijn museum functioneerde zijn belangrijke 
sleutels om te doorgronden hoe hij ook de creator is van protestants erf-
goed, zoals hierboven bedoeld. Hij doet dat in een tijdsgewricht waarin de 
normen en waarden waar hij voor staat, dreigen te veranderen. Zijn agenda 
van kennisoverdracht met behulp van de voorwerpen in zijn museum en 
zijn religieuze emoties tonen dat aan. 

In het museum van Schouten is de paradox tussen de materiële en 
immateriële aspecten van de collectie die hij samenbrengt niet eenvoudig 
te duiden. Zijn de voorwerpen voor Schouten vooral educatieve hulpmid-
delen voor geloofsoverdracht of is er meer aan de hand? Is de devotionele 
status die sommige voorwerpen krijgen (zoals hierboven beweerd) verge-
lijkbaar met het materiële aspect van religie zoals Meyer dat beschrijft?  
Zij gaat er van uit dat voorwerpen, hun gebruik en hun waardering,  
geen toevoegsels zijn aan het religieuze, maar een onlosmakelijk onderdeel 
ervan. Religie wordt concreet en tastbaar door middel van mensen,  
hun religieuze praxis en hun omgang met of gebruik van voorwerpen,  
en is bovendien een essentieel onderdeel van machtsstructuren.53 

47  Molendijk 2003:8-9. 

48  Molendijk 2003:9. Molen-
dijk wijst hier op Frijhoff 1997. 

49  Mönnich en Van der Plas 
1977:43-84.

50  Frijhoff 2007:89.

51  Frijhoff 2007:37.

52  Van der Laarse 2005:10.

53  Meyer 2008:227-233.  
Hier is het citaat gebruikt in 
Meyer 2019 (London):67-68; 
Meyer 2012:7.
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5 Een negentiende eeuws tableau:  
de selectie en presentatie van  
voorwerpen, hun relatie met mensen  
en hun biografie en taken
In het Bijbels Museum van Schouten vindt een specifieke protestantse  
religieuze praxis plaats te midden van voorwerpen. Dat is opmerkelijk 
omdat Schouten als dominee van de Nederlandse Hervormde Kerk al een 
podium heeft waarop hij zijn religieuze opvattingen en geloofsbeleving 
kan uiten. Bovendien is in het protestantisme de geloofsoverdracht via het 
woord van de Bijbel belangrijker dan via het beeld.54 Naast zijn werk als 
dominee roert Schouten zich in het publieke kerkelijke debat van zijn tijd  
en vindt daar voldoende mogelijkheden om zijn tijdgenoten van zijn  
mening op de hoogte te stellen. Wat drijft hem om ook door middel van  
allerhande voorwerpen zijn verhaal te vertellen? En hoe gebruikt hij de 
voorwerpen om het woord van God, het werkelijke erfgoed, te verkondigen? 

Het volgende voorbeeld van een opstelling met voorwerpen in het  
museum van Schouten maakt duidelijk welke vragen deze voorwerpen 
kunnen oproepen. Aansluitend worden verschillende theoretische benade-
ringen van (museale) voorwerpen besproken, die niet alleen behulpzaam 
zijn bij de analayse van bovenstaand tableau, maar ook leidend in het ver- 
dere onderzoek naar de voorwerpen in het Bijbels Museum van Schouten. 
Zij zijn immers, naast Schouten gelijkwaardige hoofdrolspelers.

54  Daarmee is niet gezegd  
dat het beeld in het 
protestantisme niet van 
belang is, getuige de vele 
geïllustreerde Bijbeluitgaven, 
de zeventiende -eeuwse 
schilder kunst en het  
gebruik van illustraties van  
Bijbelver halen in opvoedkun-
dige lite ratuur. Zie bijvoor-
beeld de catalogus bij de 
tentoonstelling Bid, werk & 
bewonder. Een nieuwe kijk op 
calvinisme, in het Dordrechts 
Museum (11 november 
2018-26 mei 2019), Marianne 
Eekhout, Dordrecht 2018.

Egyptische oudheden en archeologische vondsten uit het Heilige Land,  
opgesteld in het Bijbels Museum aan de Lange Nieuwstraat 52 in Utrecht,  
ca. 1896-1904. Foto uit de catalogus van koningin Emma (1904). (ill.5)
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Op 22 juli 1904 bezoekt koningin Emma het Bijbels Museum in gezel-
schap van prinses Louise van Waldeck-Pyrmont met haar zoontje prins 
Wolrad en de erfprinses van Wied. Bij aankomst biedt een kleindochter 
van Schouten bloementuiltjes aan, die zijn samengesteld met bloemen en 
planten uit het Heilige Land. Hoewel Schouten slecht ter been is, leidt hij 
het gezelschap onvermoeibaar rond. Bij het afscheid krijgt de koningin een 
speciaal voor deze gelegenheid ingebonden en geïllustreerde catalogus ten 
geschenke.55 In de catalogus, die zich in het Koninklijk Huisarchief bevindt, 
is bovenstaande foto aangetroffen. (zie h4,2.3) De foto is voor deze speciale 
editie van de derde catalogus uit 1901 gemaakt, net zoals de foto’s van de 
opstelling van de tabernakel, het model van de tempel van Herodes en het 
model van Jeruzalem in het jaar der verwoesting door Titus.56

De Egyptische voorwerpen staan gegroepeerd rondom twee stenen. 
Het geheel ziet er verzorgd uit. Er is duidelijk nagedacht over de keuze van 
de voorwerpen en over de opstelling van ieder object binnen het geheel. 
De opbouw is symmetrisch en heeft iets weg van een altaarstuk met in het 
midden een bronzen beeld van de Egyptische god Osiris en een grote ruwe 
natuursteen. Achter Osiris ligt een rechthoekige baksteen van klei en stro 
geflankeerd door twee sjabti’s (lijkbeeldjes). De kostbare en fraaie Egyptische 
oudheden staan in schril contrast met de twee stenen, maar toch lijken deze 
de essentie van dit tableau te vormen. Wat hebben deze voorwerpen met 
elkaar te maken? Hoe zijn ze in het Bijbels Museum terecht gekomen en 
waarom? Welke betekenis wordt er aan de voorwerpen toegeschreven en 
waarom staan zij wel in het museum en andere voorwerpen niet? Wat heb-
ben ze meegemaakt voordat ze in het museum aankwamen? Kunnen ze ons 
iets vertellen over de gedachten, het geloof en de gevoelens van Schouten? 

De ruwe steen middenvoor in het tableau is afkomstig van de ‘Klaagmuur’ 
in Jeruzalem. De steen is na een aardbeving losgeraakt en middels betaling van 
een Turkse soldaat bemachtigd door Schick en toegestuurd aan Schouten.57  
De steen neemt een stuk verleden mee uit de tijd van de tempel van Jeruza lem 
en zal een mooie aanwinst voor het museum zijn geweest. Maar wat is de 
symbolische herinterpretatie die hier heeft plaatsgevonden, nu de steen, net 
als de baksteen van klei en stro, staat opgesteld tussen Egyptische oudheden?

Waarom komt het ene voorwerp wel en het andere niet terecht in een 
museum en hoe worden de voorwerpen als ze eenmaal binnen zijn geor-
dend en opgesteld? Om die vraag te beantwoorden geeft Susan Pearce het 
voorbeeld van het stuk maanrots dat werd tentoongesteld in de ‘Milestones 
of Flight’ hall in het National Air and Space Museum in Washington DC. 
Door de selectie van dit stuk maanrots en de presentatie in het museum is 
het stuk rots veranderd in materiële cultuur en onderdeel geworden van de 
wereld van menselijke waarden en het persoonlijke waardesysteem van de 
bezoekers. De handeling van selectie verandert een voorwerp uit de natuur 
tot museumobject. Een handeling die Pearce al bespeurt in het Bijbelboek 
Jozua, waar aan de twaalf stammen van Israël wordt opgedragen twee 
gedenktekens op te richten met stenen uit de rivier de Jordaan. De stenen 
worden opzettelijk in een menselijke context geplaatst. Dit principe is her-
kenbaar voor talloze natuurlijke voorwerpen in musea. Ze zijn als specimen 
volgens actuele maatstaven geselecteerd uit een groep en verworven voor 
het museum waar ze door middel van taxonomie (ordening) in relatie komen 
te staan met andere voorwerpen of materie.58 Voorwerpen leven vaak langer 
dan mensen en ze hebben het vermogen het verleden over te dragen naar het 
heden vanwege hun ‘echte’ relatie met gebeurtenissen uit het verleden. 

55  De Bruijn en Van Schaik 
1995:67-68. Wereldkroniek, 
30 juli 1904.

56  Speciale editie van de 
Catalogus van het Bijbelsch 
Museum van L. Schouten 
Hzn., Em. Predikant te 
Utrecht, H. J. Schouten, 
Utrecht 1901. Koninklijk 
Huisarchief te ’s-Gravenhage, 
inv.nr. GO19-1803.

57  Schouten H.J. 1886:23. 
Brief van Conrad Schick  
aan ds. Leendert Schouten,  
16 juni 1879. HDC BMLS 
2.004.

58  Pearce 1992:4-6.  
Het voorbeeld komt uit het 
Bijbelboek Jozua (4:14-24). 
Zie ook Genesis 28:18-22.



27

Deze ‘echtheidswaarde’ is van fundamenteel belang in het proces van  
verzamelen, beheren, classificeren en presenteren. Het ‘echte object’  
maakt musea uniek.

Hoe kunnen voorwerpen hun werk doen in zowel het verleden als het 
heden? Wat is de relatie tussen dat verleden en heden en waarom heeft dat 
zo veel betekenis voor ons? Pearce verwijst hier naar Roland Barthes en zijn 
stelling dat elke samenleving zichzelf creëert en continueert door middel 
van symbolen en tekens. Voorwerpen hebben het vermogen om gelijktijdig 
als een teken en als een symbool te functioneren. Ze nemen een ‘werkelijk’ 
stuk verleden mee naar het heden, maar zijn ook de drager van een door-
gaande symbolische herinterpretatie van gebeurtenissen uit het verleden. 
Pearce noemt dit de bijzondere en ambigue macht van voorwerpen.59 

Krysztof Pomian omschrijft een collectie als een geheel van natuurlijke of 
kunstmatige voorwerpen, dat tijdelijk of voorgoed buiten het circuit van 
economische activiteiten is gehouden en met speciale zorg wordt omringd 
in een besloten ruimte die voor dat doel is ingericht. Pomian stelt dat voor 
het doorgronden van het fenomeen verzamelen gangbare argumenten over 
de menselijke neiging tot bezitsdrang of over de behoefte van de verzame-
laar aan esthetische genoegens, intellectuele kennis, prestige en rijkdom 
niet voldoende inzicht geven in de werkelijke drijfveren van het verzamelen 
van voorwerpen.60 

Van oudsher en in alle culturen worden voorwerpen bijeengebracht als 
grafgiften, offergaven, giften en oorlogsbuit, als relikwieën en sacrale voor-
werpen. Het is hun rol om communicatie tot stand te brengen tussen de 
zichtbare en onzichtbare wereld. Onzichtbaar is niet alleen wat zich buiten 
de fysieke ruimte bevindt of buiten het tijdsverloop (de eeuwigheid), maar 
ook wat zich ver weg bevindt in het verleden of in de toekomst. Om commu-
nicatie te weeg te brengen moeten de voorwerpen wel worden blootgesteld 
aan de blikken van mensen of goden. Voorwerpen zijn bemiddelaars tussen 
de toeschouwers en een onzichtbare wereld waarover in mythen, overleve-
ringen en verhalen wordt gesproken.61 Pomian onderscheidt twee soorten 
voorwerpen: de dingen, de nuttige gebruiksvoorwerpen en de  
semioforen, de voorwerpen die misschien niet nuttig zijn, maar waaraan een 
bepaalde, soms vergeten, betekenis is toegekend. De semioforen vertegen-
woordigen het onzichtbare. De waarde van voorwerpen ligt dus enerzijds 
in hun bruikbaarheid en anderzijds in de zichtbare en onzichtbare beteke-
nissen waarmee ze zijn beladen. Die betekenisgeving is afhankelijk van de 
hiërarchie van waarden in een samenleving, die niet los gezien kan worden 
van een sociale hiërarchie.62

Alle voorwerpen kunnen semiofore eigenschappen hebben, zoals de 
voorwerpen in het tableau hierboven. Ze zijn alle uit hun oorspronkelijke 
omgeving weggehaald en hebben in de museale opstelling van Schouten 
een andere betekenis gekregen. De baksteen van klei en stro bijvoorbeeld 
werd ooit vervaardigd als bouwmateriaal in het oude Egypte en was een 
nuttig gebruiksvoorwerp. Hier luistert de baksteen naar de naam ‘tichel-
steen’ en heeft betekenis gekregen als intermediair tussen de onzichtbare 
wereld van het oude Egypte, waarin de Israëlieten zware dwangarbeid 
moesten verrichten, de tekst van de Bijbel (waarin deze gebeurtenis of  
dit verhaal wordt beschreven), de bezoekers in het Bijbels Museum en de  
opvattingen van Schouten over de historische waarheid van de Bijbel.63

59 Pearce 1992:24-27. 
60 Pomian 1990:18-20. 
61 Pomian 1990:37-39.

62 Pomian 1990:43-47. 
Amber Struyk plaatst kantte-
keningen bij de bruikbaarheid 
van de theorieën van Pomian 
voor de ontwikkeling van 
een theoretisch kader voor 
historisch onderzoek naar 
cultuurbehoud. Het betreft 
dan de werking van de sociale 
hiërarchie in moderne tenden-
sen van musealisering, de rol 
van de natie en de macht van 
musea bij het vestigen van 
een nationale identiteit.  
Zijn theorieën zouden wel 
bruikbaar zijn als inspiratie-
bron voor de interpretatie van 
empirisch onderzoeksma-
teriaal. Struyk 1997:4.

63  Het zware leven van de 
Israëlieten in Egypte staat 
beschreven in het Bijbelboek 
Exodus, bijvoorbeeld 1:8-22. 
De stenen van klei en stro 
worden in de Statenvertaling 
tichelstenen genoemd.
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Het tableau met Egyptische oudheden en twee stenen roept ook vragen 
op over de biografie van de voorwerpen. Hoe zijn ze duizenden jaren na 
hun vervaardiging terecht gekomen in de pastorie van een protestantse 
dominee? Waar zijn ze gevonden? En wie had de mogelijkheden om deze 
religieuze voorwerpen uit het oude Egypte te verwerven en naar Nederland 
te verschepen om ze vervolgens in een museum tentoon te stellen? Wat 
zegt de biografie van deze voorwerpen over de protestantse zending in het 
Midden-Oosten en de visie van Schouten en zijn tijdgenoten op de religieu-
ze traditie van voor-Bijbelse culturen? En tenslotte, hoe verliep de discussie 
tussen Schouten en zijn zoon Hubertus over de al dan niet terechte aanwe-
zigheid van deze voorwerpen in een ‘Bijbels Museum’?

In 1981 presenteerden Francis Haskell en Nicholas Penny een omvang-
rijke studie naar de verzamelgeschiedenis van 95 beeldhouwwerken uit de 
klassieke oudheid. De catalogus noemden ze zelf een ‘history of taste’, waar-
in ze aandacht besteden aan de datum van ontdekking, de veranderingen 
van locatie van de voorwerpen, het eigenaarschap, de variatie in nomen-
clatuur, de wetenschappelijke interpretaties over herkomst en betekenis, 
de veranderende esthetische waardering en de mate waarin de beeldhouw-
werken hun weg hebben gevonden in andere media zoals prenten, schilde-
rijen en populaire afbeeldingen. Hun benadering laat de complexe en soms 
grillige levensloop van de beeldhouwwerken zien nadat ze zijn ontdekt.64

Wim Hupperetz heeft er op gewezen dat collecties tot nog toe weten-
schappelijk zijn beschreven, maar dat we desalniettemin weinig weten 
van de inhoudelijke beweegredenen bij het verwerven en presenteren van 
de collecties. Geen enkel voorwerp komt vanzelf in een museum terecht. 
Daarom is het belangrijk te onderzoeken vanuit welke intentie een voor-
werp in de collectie is opgenomen. De biografie van voorwerpen is vaak niet 
bekend, onderzocht of vastgelegd, terwijl voorwerpen en collecties meer 
reflecteren dan alleen de bekende gegevens over de maker of kunstenaar, 
de cultuurhistorische of wetenschappelijke achtergrond.65 Evenals Haskell 
en Penny dat al eerder deden, wil Hupperetz zich in zijn onderzoek naar 
de collecties van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap richten op 
vragen over de levensloop van een object. Waar is het gevonden, wie heeft 
het gebruikt en vooral wie heeft het gemusealiseerd? Wat was de verzamel-
praktijk van het museum waar het object in terecht kwam en vanuit welke 
ideeën en bedoelingen is het object gepresenteerd, bestudeerd of geres-
taureerd?66 Ook Hupperetz benadrukt net als Frijhoff de relatie tussen de 
gemeenschap, die iets wil overdragen of bewaren voor volgende generaties 
en de dynamiek waarin wij voorwerpen op een actieve manier tot erfgoed 
maken en verbinden met ons individuele en collectieve geheugen.67 

Crispin Paine gaat een stap verder en schrijft (met name) religieuze 
voorwerpen niet alleen een biografie toe, maar ook een persoonlijkheid.  
Hij wil de voorwerpen benaderen alsof ze een levensverhaal hebben en,  
als het ware, starten bij de ‘ingebeelde ervaringen’ van de voorwerpen.  
Daarbij probeert hij naar voorwerpen te kijken vanuit het gezichtspunt van 
de voorwerpen zelf. Hoe gedragen voorwerpen zich in musea, welke vragen 
roepen ze op bij de conservatoren, bezoekers en religieuze gemeenschappen 
en hoe kunnen ze die vragen beantwoorden?68 Paine kiest voor deze werk-
wijze omdat deze meer oplevert dan een zuiver theoretische benadering. 
Bovendien is deze benadering juist voor religieuze voorwerpen geschikt 
omdat in religieuze tradities over de hele wereld voorwerpen van oudsher 
worden behandeld als persoonlijkheden.69 

64  Haskell en Penny  
1981:xiii-xvi.

65  Hupperetz 2017:36-37. 
Zie ook het onderzoek naar 
de biografie van Griekse 
oudheden in het negentiende- 
eewse archeologisch 
museum van Istanboel van 
Edhem Eldem, hoogleraar 
aan de Bogazici Universiteit 
(Bosphorus University). 

66  Hupperetz 2017:34.

67  Hupperetz 2017:35.  
Hupperetz haalt hier ook  
Laurajane Smith aan die  
in haar Reinwardt Memorial 
Lecture All Heritage is  
Intangible: Critical Heritage  
Studies and Museums 
betoogt dat alle erfgoed 
immaterieel is omdat het  
om een proces of constructie 
gaat van culturele en sociale 
waarden en betekenissen. 
Smith 2011.

68  Paine 2013:10.

69  Paine 2013:10. Paine 
haalt hier Richard H. Davis 
aan die de dynamiek in de 
levensverhalen van mensen 
vergelijkt met de dynamiek in 
de levensverhalen van voor-
werpen. Davis 2010:82. 
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Zodra religieuze voorwerpen een museum binnen komen verandert hun 
rol dramatisch, vanwege de dubbelzinnigheid die zij met zich meedragen. 
Als voorbeeld geeft Paine de dubbele betekenis van de hostie. Enerzijds is 
dat een alledaags (onbezield) voorwerp in de zin van een stukje brood of 
wafeltje, anderzijds is het onderdeel van een ritueel geweest waarin het 
bezield of heilig was en in relatie stond met priesters en de gemeenschap.70 
Het religieuze gebruik maakt voorwerpen heilig, waarbij moet worden 
aangetekend dat in vele delen van de wereld en in de geschiedenis het onder-
scheid tussen religieus/heilig en werelds niet wordt gemaakt. Een object 
tot een religieus object verklaren in een museale context zegt dus vooral iets 
over de eigen denkbeelden van het museum en die lopen niet altijd parallel 
met de denkbeelden van de oorspronkelijke gebruikers. Het is daarom niet 
verbazingwekkend dat religieuze voorwerpen in musea worstelen met het 
onvermogen van de bezoekers om begrip te hebben of sympathie te voelen 
voor hun werkelijke heilige betekenis. Heiligheid in relatie tot voorwerpen 
is een verloren perceptie in moderne musea.71 

Volgens Paine hebben religieuze voorwerpen twee belangrijke taken.  
Ten eerste moeten ze de bezoekers helpen te begrijpen wat hun functie was 
in een religieuze context. En ten tweede moeten ze helpen om de bezoekers 
naar het object te laten kijken door de ogen van de religieuze gebruiker.  
Die tweede taak is het moeilijkst, omdat religieuze voorwerpen niet alleen 
functioneel zijn, maar ook een betekenis hebben voor degenen die ze ge-
bruiken in een ritueel. Dat geldt zowel voor de uitvoerders van het ritueel 
als voor de deelnemers. Precies hier ligt de potentiële waarde van religieuze 
voorwerpen in musea: ze kunnen gebruikt worden om wederzijds begrip te 
genereren tussen mensen met verschillende geloven en religieuze perspec-
tieven en gebruiken.72

Wat zijn de nieuwe taken van de Egyptische oudheden die in het  
tableau staan gerangschikt rondom twee stenen? De beeltenissen van  
Hapi (bavianenkop), Kebehsenoeëf (valkenkop), Amset (mensenhoofd)  
en Doeamoetef (jakhalskop) kijken de bezoeker strak aan, maar wat  
moeten ze vertellen nu ze zo ver verwijderd zijn van hun oorspronkelijke 
omgeving? Welke nieuwe religieuze ideologie moeten ze promoten en  
hoe verhoudt die zich tot hun oude religieuze functie en betekenis?73

6 Een netwerk van ‘gelijkgestemden’
In de negentiende eeuw zijn predikanten publieke figuren. Van verzame-
laars is bekend dat ze voor de uitwisseling van voorwerpen altijd en overal 
gebruik maken van een netwerk van andere verzamelaars of bemiddelaars. 
Ook Schouten beschikt over een netwerk van (bevriende) collega’s en ver-
zamelaars. Personen daarin zijn op verschillende momenten en manieren 
van belang geweest voor de verwerving van de collectie en de vorming van 
het museum. Van een afstand lijkt het om een willekeurige groep te gaan, 
om uiteenlopende mensen uit verschillende contexten. Nadere beschou-
wing leert dat er patronen zijn en een min of meer gemeenschappelijk 
gedachtegoed. Niet iedereen staat op de voorgrond of maakt onderdeel uit 
van het dagelijks leven en werken van Schouten, maar alle actanten zijn wel 
verbonden door een gemeenschappelijk wereldbeeld en religieus paradigma, 
zoals uit het vervolg van deze studie zal blijken.

70 Paine 2013:10-11. 
71 Paine 2013:6-8. 
72 Paine 2013:11-12.

73 De vragen die hier 
worden opgeroepen in relatie 
tot het Bijbels Museum van 
Schouten zijn ontleend aan 
de hoofdstukken 1 (p.13-24), 
3 (p.37-44), 8 (p.81-91), 9 
(p.93-100) en 10 (p.100-111). 
Paine 2013.
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Het begrip ‘netwerk’ wordt hier opgevat als een dynamisch proces  
volgens de Actor Netwerk Theorie van Bruno Latour. Dat is een methode 
om netwerken te analyseren vanuit actors of actanten. Deze zijn zowel 
menselijk als niet-menselijk en hebben alle een even grote waarde in het 
netwerk. Ze kunnen van alles zijn zolang ze handelen of een activiteit 
bewerkstelligen, die door anderen als zodanig wordt erkend. Latour gaat 
er van uit dat een samenleving niet kan worden verstaan vanuit begrippen 
als niveau, gelaagdheid, territorium, sfeer, categorie, structuur of systeem. 
Het karakter van een samenleving bestaat eerder uit een ongestructureerde 
verzameling vezels, draden, haarvaten en knopen waarin signalen in ver-
schillende richtingen worden verzonden en ontvangen. De knopen hebben 
evenveel dimensies als connecties. De methode is niet bedoeld om een 
bestaand netwerk op te sporen en te definiëren als een ding met afgebakende 
contouren waarin actors handelend optreden, maar om te onderzoeken 
vanuit welk wereldbeeld actors beschrijven, opsporen, archiveren en mar-
keren.74 In dit proefschrift gaat het daarbij om de vraag vanuit welk wereld- 
beeld actors zich voorwerpen toe-eigenen, deze uitwisselen, plaatsen en 
ordenen in relatie tot de museale context van het Bijbels Museum van 
Schouten. De dynamische processen waarin dit plaatsvindt, laten overeen-
komsten zien tussen de agenda’s van kennisoverdracht van Schouten en de 
personen in zijn netwerk.

7 Ds. Leendert Schouten en zijn oudste 
zoon Hubertus Johannes Schouten
Schouten treedt op 18 oktober 1863 in Leiden in het huwelijk met Elisabeth 
Jacomina Couvée (1840-1917). Zij krijgen zes kinderen. De twee oudste kin-
deren worden in Apeldoorn geboren: Hubertus Johannes op 16 januari 1865 
en Elisabeth Adriana op 21 juli 1866. De tweede zoon Abraham Egarius  
(9 maart 1869) en tweede dochter Johanna Jacoba (14 januari 1872) zien in 
Harderwijk het levenslicht. In Rotterdam komen de twee jongste kinderen 
ter wereld: Samuel Leonardus op 21 augustus 1874 en Maria Magdalena op 
4 juli 1879. Zij overlijdt elf weken later op 17 september 1879 in Utrecht.75 
Hubertus is vernoemd naar zijn grootvader Huibert Schouten (1795-1880), 
maar in een Latijnse versie van de naam, waar zijn grootvader niet tevreden 
over is.76 Als Hubertus in 1886 de eerste catalogus van de collectie van zijn 
vader samenstelt, is hij 20 of 21 jaar oud en zit op het gymnasium in Utrecht.77 

Volgens De Bruijn en Van Schaik hebben Schouten en zijn oudste zoon 
Hubertus veel met elkaar gemeen en is Schouten bijzonder gesteld op deze 
zoon. Hubertus studeert net als zijn vader theologie in Utrecht en is lid van 
het Utrechts studentengezelschap Eltheto. Hij heeft een onstuimige aard en 
schrijft al op jeugdige leeftijd, al dan niet onder pseudoniem, polemische 
brochures en artikelen over de groeiende invloed van de rooms-katholieken. 
Hij houdt net als zijn vader van antiquiteiten en antiquarische boeken en 
helpt hem met de beschrijving en het beheer van zijn Bijbels Museum. 

Hubertus krijgt echter problemen van psychische aard en wordt in  
november 1902 wegens een ‘zwaar geschokt zenuwgestel’ opgenomen in 
een kuuroord in Blankenburg (Thüringen), waar hij enkele maanden me-
disch wordt behandeld. Op 1 juni 1903 krijgt hij wegens ziekte ontslag als 
predikant in Ommeren, zijn eerste en enige gemeente, waar hij vanaf 1894 

74  Latour 1996:369-370, 373.

75  De Bruijn en Van Schaik 
1995:31, 36-37,55. Zie ook de 
familiegegevens verzameld 
tijdens de reünie van de 
nazaten van ds. Leendert 
Schouten in het Bijbels 
Museum in Amsterdam op 
vrijdag 10 januari 1986. HDC 
BMCH 3.01. Maria Magdalena 
Schouten wordt begraven op 
22 september 1879, de dag 
waarop de vier kisten met het 
model van de tempelberg 
uit Jeruzalem arriveren (zie 
hoofdstuk 6). In een gedicht 
heeft Schouten uiting gegeven 
aan zijn verdriet. HDC BMLS 
3.005 en HDC BMLS 3.009.

76  Zie over deze hoogoplo-
pende familiekwestie  
De Bruijn en Van Schaik 
1995:23. De brieven en 
testamenten (ongenummerd) 
bevinden zich in het archief 
van Poppen spel Museum  
La Condola in Haarlem. 

77  Schouten H.J. 1895:3.
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werkzaam is geweest. Daarna leidt hij een onrustig bestaan met psychische 
inzinkingen, geldzorgen en vele verhuizingen. Oorzaak van deze wending 
in zijn leven is zijn homoseksualiteit. Die vervreemdt hem van zijn familie, 
milieu en geloof.78 Dankzij recent archiefonderzoek van Maurice van Lies-
hout is duidelijk geworden dat het ontslag in Ommeren niet zonder proble-
men is verlopen en er toe heeft geleid dat Schouten officieel bekend wordt 
met de geaardheid van zijn zoon. Waarschijnlijk wist hij het eerder. In het 
boek met afschriften van persoonlijke gedichten en brieven van Schouten 
bevindt zich een briefje aan een niet nader genoemde persoon, gedateerd 
Utrecht 2 oktober 1902. In acht regels wijst Schouten op de liefde van David 
voor Jonathan en de trouw en verbondenheid van die liefde als voorbeeld 
van ware vriendschap op aarde. Daarna spreekt hij een vermaning uit. Die 
liefde en vriendschap mogen de lezer van de brief nooit doen vergeten hoe 
Christus aan het kruis zijn leven voor hem gaf en hoe Christus door zijn 
‘Woord en Geest’ hem trouw zal blijven tot aan, ja zelfs tot over het graf.79

Over het verdere verloop van het leven van Hubertus is minder be-
kend, behalve dat hij onder het pseudoniem Mr. G. Helpman verschillende 
brochures schrijft over homoseksualiteit en tegen het wetsvoorstel 258bis: 
Over chanteurs en wat hun sterkte is (1910).80 Hubertus heeft veel geschre-
ven over allerlei kwesties, maar geen autobiografisch document nagelaten 
over zijn levensgeschiedenis.81 Hij overlijdt op 31 maart 1936 in Zeist en 
wordt bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats Soestbergen in Utrecht. 

8 Opzet en indeling van het boek
De hierboven besproken onderwerpen vormen het uitgangspunt van dit 
onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het Bijbels Museum van 
ds. Leendert Schouten. Om vast te stellen dat het hier gaat om overblijfselen 
van een religieuze en museale praxis die inzicht geeft in de Nederlandse 
samenleving in het verleden en heden, wordt in de volgende hoofdstukken 
onderzocht welke verbanden er zijn tussen vijf variabele componenten.  
De eerste heeft betrekking op de samenleving, cultuur en traditie waarin de 
dominee-verzamelaar leeft, werkt en zijn ideeën vormt, de tweede op het 
religieus paradigma en het religieus perspectief van de dominee-verzamelaar 
en personen in zijn netwerk, de derde op de verwervingsgeschiedenis en 
biografie van de voorwerpen in het museum, de vierde op de manier waarop 
de voorwerpen worden geordend en worden beladen met betekenissen, de 
vijfde op de dienstbaarheid van de voorwerpen in een specifiek discours in 
een specifieke omgeving. Alle aspecten van de vorming en het functioneren 
van het Bijbels Museum van Schouten zijn steeds te herleiden tot deze vijf 
componenten. 

In het eerste hoofdstuk wordt de cultuurhistorische context geschetst 
waarin ds. Leendert Schouten zijn ambt uitoefent en zijn museum opbouwt 
en waarin Conrad Schick — de belangrijkste leverancier van voorwerpen 
aan het Bijbels Museum van Schouten — zijn werk in Jeruzalem als zende-
ling, archeoloog, modelbouwer en wetenschapper uitoefent. Die context 
wordt beperkt tot die aspecten van de negentiende-eeuwse tijdgeest 
(Zeitgeist), die een aantoonbare relatie hebben met de leef- en denkwereld 
van Schouten en Schick, met de collectievorming en met de theologische en 
kerkelijke kwesties die Schouten bezighouden.

78  De Bruijn en Van Schaik 
1995:46-48.

79  Met dank aan Maurice 
van Lieshout die zijn vondst 
(op een onverwachte plaats 
in het Utrechts Archief) van 
brieven van Hubertus, in 
januari 2020 met mij deelde 
en zo een directe aanleiding 
verschafte om gezamenlijk 
het boek met afschriften 
van persoonlijke gedichten 
en brieven van ds. Leendert 
Schouten nog eens door 
te nemen. ‘Gedichten en 
brievenboek van ds. Leendert 
Schouten’ HDC BMLS 3.009.

80  Zie hierover H. van Weel 
en Paul Snijders 1988:104-
109: ‘Een schande voor ons 
land. Mr. G. Helpman (1865-
1936)’.

81  Zie de biografie van Mart 
van Lieburg (2019:24) over 
de sterrenkundige Gerhard 
Fockens (1810-1870), waarin 
hij aangeeft dat het niet is 
gelukt de schriftelijke nalaten-
schap van Hubertus Johannes 
Schouten Lzn. (1865-1936) 
te vinden. Hubertus heeft 
tweemaal gepubliceerd over 
Fockens in De Nederlandsche 
Leeuw in 1891 en 1896.  
Hij was van plan een studie 
aan de familie Fockens te 
wijden, maar die is er nooit 
gekomen. Over de familie 
van zijn moeder publiceerde 
Hubertus in Geslachtslijst van 
de familie Couvée (Rijswijk 
1902).
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In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de religieuze identiteit van 
Schouten en Schick door de religieuze factor in hun biografie te onderzoeken. 
Het accent ligt op de persoonlijke geloofsbeleving van deze beide mannen, 
die ieder op latere leeftijd een autobiografie schrijven. De details in hun 
egodocumenten werpen licht op hun persoonlijke religieuze ontwikkeling, 
hun scholing, hun religieuze identiteit en emoties, hun diepere ideologi-
sche drijfveren en op de devotionele betekenis van de voorwerpen die zij 
verzamelen. Ook worden hier de religieuze praxis rondom het model van 
de tabernakel, de inhoud van de evangelieprediking, de bezoekers en de 
bekeringen van Joden in kaart gebracht.

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 vormen de verwervingsgeschiedenis 
en biografie van de voorwerpen en de ordening (taxonomie) in het museum 
de sleutel om de relatie tussen de voorwerpen en de agenda van kennisover-
dracht van Schouten te onderzoeken en te duiden. In deze hoofdstukken 
worden ook de christelijke en/of protestantse traditie waarin Schouten 
staat en het protestantse discours van zijn tijd besproken.

In hoofdstuk 3 staat het model van de tabernakel centraal als belang-
rijkste voorwerp in het museum. Schouten staat in een lange protestantse 
traditie van modelbouwers van Hebreeuwse oudheden. De verwervings- 
geschiedenis en biografie van de overblijfselen van modellen van achttiende- 
eeuwse professoren in de profetische godgeleerdheid maken duidelijk, 
waarom Schouten deze traditie voor de toekomst wil bewaren. Zijn eigen 
model van de tabernakel overtreft alle andere uit het verleden en zijn eigen 
tijd. De nauwkeurigheid waarmee de tabernakel is vervaardigd, laat zien 
hoe zijn model onderdeel is van zijn strijd tegen de historische-kritische 
exegese en de moderne theologie.

In hoofdstuk 4 wordt een antwoord gezocht op de vraag waarom  
Schouten, gedreven door een ongebreidelde verzameldrift, in een paar jaar 
tijd een collectie Egyptische oudheden aanschaft en aan zijn verzameling 
toevoegt. Het bezit van deze voorwerpen zou de verzamelaar een zeker 
aanzien kunnen geven, omdat Egyptische oudheden vaak voorkomen in  
de collecties van erudiete en adellijke personen. Dat verklaart echter nog 
niet welk doel ze dienen binnen de context van het museum van Schouten.  

Titelpagina en illustratie uit Schoutens boek De Tabernakel, Gods Heiligdom  
bij Israël, 1887. (ill.6, HDC BMLS 3.001) (HDC BMLS3.001)
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De manier waarop Pleyte de catalogus van de Egyptische oudheden samen-
stelt en de voorwerpen beschrijft en de manier waarop Hubertus dat doet in 
de drie catalogi van het Bijbels Museum maken duidelijk, dat ook Hubertus 
met deze vraag worstelt. Analyse van de foto van het tableau van voorwerpen 
(zie hierboven) en nauwkeurige lezing van Schoutens boek De Tabernakel 
leiden tot het antwoord. Ook hier is sprake van een actueel debat waarin 
Schouten met verve stelling neemt.

In hoofdstuk 5 worden de ogenschijnlijk willekeurige verzameling natu-
ralia en archeologische voorwerpen of zogenoemde ‘Palestijnse oudheden’ 
uit het Heilige Land en de Joodse ceremoniële voorwerpen op basis van hun 
herkomst in kaart gebracht. De chronologische volgorde van binnenkomst 
van deze voorwerpen en hun specifieke herkomst maken het mogelijk te 
onderzoeken wat de toegevoegde waarde van deze voorwerpen is voor de 
visuele en tastbare beleving van het museum en voor het grotere verhaal dat 
Schouten voor het voetlicht wil brengen. 

Hoofdstuk 6 staat in het teken van het model van de tempelberg en  
de plaats die dit kostbare model, samen met modellen van de tempel van 
Herodes en Jeruzalem in het jaar der verwoesting door Titus, inneemt  
binnen het geheel van de collectie. Heeft er bij de tempelberg ook evangelie-
prediking plaatsgevonden en zo ja, wat is dan de inhoud van de preek?  
De verwervingsgeschiedenis van deze modellen geeft inzicht in een inter-
nationaal netwerk van gelijkgestemden waarin de modellen ten dienste 
staan van een specifieke evangeliserende boodschap over de erfgenamen 
van het ‘ware Israël’, het toekomstige ‘Koninkrijk van God’ en de noodzaak 
van de bekering van Joden. Analyse van de beschrijvingen van de modellen 
door Schick, Schouten en Engelse modelbouwers legt de toe-eigening van de 
teksten van de Bijbel en het werk van de Joodse historicus Flavius Josephus 
(37/38-ca.100 na Chr.) bloot evenals de manier waarop de modellen worden 
ingezet als visueel bewijsmateriaal. Ook kan worden nagegaan of en hoe 
de vervaardiging, verwerving en verspreiding van dergelijke modellen in 
relatie staan met of ten dienste staan van de internationale geo-politieke 
belangen van Westerse mogenheden in het Midden-Oosten en de nationale 
politieke en maatschappelijke discussie over de ‘Joodse kwestie’. 

9 Bronnen
Een biografische benadering van historische data, verhalen en herinnerin-
gen wordt hier als uitgangspunt genomen om inzicht te krijgen in de rol die 
religie speelt in het persoonlijke, publieke en ‘museale’ leven van Schouten 
en Schick.82 Beide mannen schrijven op latere leeftijd hun magnus opus. 
In De Tabernakel, Gods Heiligdom bij Israël en Wie aus einem einfachen 
Mechaniker in Schwabenland ein königlicher Baurat in Jerusalem geworden 
ist kijken ze terug op hun jeugd en hun religieuze ontwikkeling. Uit deze 
autobiografische gegevens en uit andere egodocumenten blijkt dat de religi-
euze emoties die hen als kind en jongeling vormen een levenslange drijfveer 
zijn om hun leven in dienst te stellen van het Woord van God. In hoeverre 
deze bronnen een waarheidsgetrouwe weergave zijn en bruikbaar voor een 
wetenschappelijke biografie is in deze studie niet aan de orde. De egodocu-
menten maken het hier mogelijk om hun persoonlijke religieuze motivatie 
te doorgronden en te begrijpen op welke manier voorwerpen betekenisdra-
gers zijn en ten dienste staan van hun religieuze opvattingen.

82  De Baar 2011:11. De Baar 
beschouwt de religieuze 
factor niet als een constante, 
maar als een dynamische 
factor waarbij rekening wordt 
gehouden met veranderingen 
in vorm en inhoud.
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Voor Schouten geldt dat hij als publieke figuur een duidelijk profiel heeft 
als dominee van de Nederlandse Hervormde Kerk. Schouten mengt zich 
prominent en met vuur in de kerkelijke debatten van zijn tijd over het ambts-
gewaad, de gezangenkwestie en de afscheiding van zijn vriend en collega 
dr. Abraham Kuyper (1837-1920) van die Nederlandse Hervormde Kerk. 
Hij is een welbespraakt prediker en heeft een aantal in druk verschenen 
preken (zogenoemde leerredenen) nagelaten. Een groot wetenschappelijk 
theologisch werk heeft hij niet geschreven, maar wel een wetenschappelijk 
verantwoorde en zeer uitvoerige beschrijving van de oudtestamentische 
tabernakel. In 1887 verschijnt De Tabernakel, Gods Heiligdom bij Israël.  
Het boek telt ruim 400 pagina’s en is een combinatie van een exegetische 
studie naar de tabernakel zoals die staat beschreven in het Bijbelboek Exodus, 
een wetenschappelijke catalogus en verantwoording bij het model dat hij 
tot in de kleinste details heeft laten vervaardigen en een polemiek met het 
gedachtegoed van de moderne theologie, dat hij ten strengste afkeurt.  
In de voorrede brengt Schouten de lezer eerst op de hoogte van zijn religieuze 
ontwikkeling, waarmee hij probeert te verklaren waarom het model van de 
tabernakel een dergelijk centrale plaats in zijn leven is gaan innemen. In 1891 
schrijft hij de korte brochure Ter Herinnering aan veertigjarige werkzaamheid 
bij mijnen Tabernakel, waarin hij een opsomming geeft van alle belangrijke 
personen die de tabernakel hebben bezocht en de bekeringen die er hebben 
plaatsgevonden. Ook geeft hij uiting aan zijn diepe dankbaarheid aan God om 
het evangelie te mogen prediken bij de tabernakel. 

In gelegenheidsgedichten en in de aantekeningen in het dagboekje 
Een lamp voor den voet. Een woord der Schrift voor elken dag des jaars laat 
Schouten zich kennen als een gelovige en emotionele man voor wie de Bijbel 
een dagelijkse bron van inspiratie, troost en bemoediging is. 

Een waardevolle bron voor gegevens over de achtergrond van de bezoe-
kers van het museum en de gang van zaken tijdens de tabernakeldiensten 
zijn de met de handgeschreven aantekeningen in de Derde Naamlijst van 
bezigtigers van den Tabernakel, enz., van L. Schouten Hzn., herder en leeraar 
bij de Ned. Herv. Gem. te Utrecht. Beginnende met Donderdag 24 November 
1881. De Derde Naamlijst … eindigt op 8 juni 1892. 

---> 
Derde Naamlijst van 
bezichtigers van de 
Tabernakel …. .  
(ill.7, HDC BMLS 
3.008)



35

Ook voor Schick geldt dat hij een bekende en markante persoonlijkheid 
is in het negentiende-eeuwse Heilige Land. Nagenoeg iedere buitenlandse 
bezoeker in Jeruzalem, die iets wil weten over de stad en de archeologische 
opgravingen die er gaande zijn, komt bij hem terecht. Schick wordt op  
27 januari 1822 geboren in het dorpje Bitz in het in 1806 gevormde koninkrijk 
Württemberg, gelegen in het huidige Zuidwesten van Duitsland. Hij sterft 
op 23 december 1901 in Jeruzalem, de stad waar hij op 30 oktober 1846 als 
jonge zendeling aankomt en de rest van zijn leven zal wonen en werken. 
Over Schick is veel geschreven en in nagenoeg elke beschouwing over zijn 
leven en werk wordt wel aandacht besteed aan zijn jeugd en zijn keuze om als 
zendeling naar het Heilige Land te trekken.83 Wat hem echter ten diepste mo-
tiveert en hoe zijn geloofsbeleving bepalend is voor al zijn werkzaamheden 
in Jeruzalem, krijgt in de meeste studies minder aandacht. Schick bouwt, 
net zoals Schouten, modellen van de tabernakel, van de tempel in Jeruzalem 
en de tempelberg. Hij stelt ze tentoon in zijn huis in Jeruzalem, waar ze een 
bezienswaardigheid zijn.84 En zijn modellen vinden hun weg naar Europa. 

De levensloop van Schick is voornamelijk bekend uit het autobiografi-
sche manuscript Wie aus einem einfachen Mechaniker in Schwabenland ein 
königlicher Baurat in Jerusalem geworden ist dat Schick in 1898 op 76-jarige 
leeftijd schrijft. Het wordt na zijn dood in delen gepubliceerd in de Christ-
licher Volksbote aus Basel.85 In datzelfde jaar verschijnt het levensbericht 
‘Zum Gedächtnis des königlich württembergischen Baurats Dr. Conrad 
Schick’ van professor Emil Kautzsch (1841-1910) in de Mitteilungen und 
Nachrichten des Palästina-Vereins.86 Kautzsch was een van de oprichters 
van de Deutscher Palästina-Verein en baseerde zijn gedenkschrift op de 
Christlicher Volksbote aus Basel, aangevuld met mededelingen van Schicks 
dochter dr. Lydia Einsler-Schick en persoonlijk verkregen gegevens over het 
levenseinde van Schick.87

Voor de biografie van de collectie is gebruik gemaakt van de drie catalogi 
geschreven door Hubertus Schouten en de catalogus over de Egyptische 
oudheden, geschreven door dr. Willem Pleyte. Gegevens over specifieke 
voorwerpen zijn ook ontleend aan De Derde Naamlijst …, archiefstukken, 
brieven en inventariskaarten in het historisch archief van het Bijbels Museum, 
dat vanaf maart 2020 is te raadplegen in het Historisch Documentatie-
centrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Voor een overzicht van in het buitenland ge-
raadpleegde archieven zie Geraadpleegde bronnen. Deze waren vooral van 
belang voor onderzoek naar de aan Conrad Schick gerelateerde voorwerpen.

10 Woorden doen ertoe
Wanneer in de lopende tekst de woordkeus van Schouten of zijn tijd-
genoten wordt gebruikt, staat deze tussen enkele aanhalingstekens.  

Het weergeven van de taal van Schouten is hier 
functioneel, omdat daarin het gedachtegoed van 
het negentiende-eeuwse protestantisme wordt 
weerspiegeld en het gedachtegoed van Schouten. 
In een wetenschappelijke publicatie is deze keuze 
verantwoord, in het volle besef dat sommige  
woorden voortkomen uit een racistisch of discri-
minerend discours. In een museale context 

83  Zie bijvoorbeeld Strobel 
1988, Bertelmann 2008, 
Kautsch 1902, Gibson en 
Jacobson 1994, Goren en 
Rubin 1996, Goren 2006, 
Rubin 2006.

84  Gibson 2003:93. Gibson 
citeert uit een brief van Mrs. 
Annie King, geschreven n.a.v. 
haar bezoek aan het huis van 
Schick in 1885. King is onder 
de indruk van de modellen 
en beschrijft Schick als een 
interessante persoon met 
“the deep and patient spirit 
of investigation so often to 
be found in Germans united 
in a firm belief in revelation”. 
De brief is gepubliceert in: 
A. King, Dr. Liddon’s Tour in 
Egypt and Palestine in 1886, 
London 1891.

85  Christlicher Volksbote 
aus Basel, 1902, nr.23-33 (4 
juni-13 augustus 1902). Het 
manuscript (getypt) is in 1966 
beschikbaar gesteld door 
Dr. Johanna Schoenecke, 
kleindochter van Conrad 
Schick. Hermann Grobe-Eins-
ler, een kleinzoon van Schick, 
heeft aan dit document 
een beschrijving van de 
totstandkoming van het 
huwelijk van zijn grootvader 
en grootmoeder toegevoegd 
en een anekdote over hun 
beider levenseinde. Met dank 
aan dr. Michael Schäbitz voor 
het beschikbaar stellen van 
dit document. Verwijzingen 
naar dit document gaan met 
de aanduiding Grobe-Einsler 
1966. HDC BMLS 2.013. 
Zie ook Goren en Rubin 
1996:123; Strobel 1988:179.

86  Kautzsch 1902.

87  Zie Strobel 1988. Het 
levensbericht van E. Kautzsch 
vormt het eerste deel van een 
heruitgave van Schicks artike-
lenreeks ‘Sonst und Jetzt. Die 
Veränderungen in Jerusalem 
und dem Heiligen Lande in 
den letzten fünfzig Jahren 
nach eigenen Erlebnissen 
dargestelt’, in: Neuesten 
Nachrichten aus dem Mor-
genlande, Berlin 1897, Heft 
nr.2 (60-69), nr.3 (93-100), nr.4 
(129-140), nr.5 (184-194), nr.6 
(211-229). August Strobel is 
directeur van het Deutsche 
Evangelische Institut für 
Altertumswissenschaft des 

Heiligen Landes. Het lovende 
voorwoord over de betekenis 
van Conrad Schick voor de 
stad Jeruzalem is van de 
hand van burgemeester 
Teddy Kollek.



36

zou deze keuze niet op deze manier worden gemaakt. Het weergeven van 
Schoutens taalgebruik maakt het ook mogelijk zijn emotionele geloofsbele-
ving vanuit een buitenperspectief in te voelen. Schouten omhulde zich,  
als het ware, met religieus en Bijbels taalgebruik. 

Omdat in deze studie het christelijk perspectief op de Bijbel centraal 
staat, wordt nagenoeg altijd de term Oude Testament gebruikt en het woord 
God voluit geschreven, in de wetenschap dat Joden spreken over Tora en 
Tenach en het woord God in teksten vaak weergeven als G’d. De naam tem-
pelberg is gangbaar in Jodendom en christendom en wordt hier veelvuldig 
gebruikt. Het islamitisch perspectief op deze heilige plaats voor moslims 
komt slechts een enkele keer aan bod. Dan wordt de benaming Haram  
al-Sharîf gebruikt. Woorden doen ertoe.88

Alle voorwerpen in de lopende tekst, die betrekking hebben op het model 
van de tabernakel, modellen van Hebreeuwse oudheden, modellen van de 
tempel van Jeruzalem, de tempelberg of het historische Jeruzalem, Joodse 
feestdagen en Bijbelse plaatsen en namen zijn geschreven volgens de schrijf-
wijze van De Nieuwe Bijbelvertaling (Heerenveen 2004). Dat is vaak met een 
kleine letter. In citaten zijn deze voorwerpen geschreven met een hoofdletter, 
omdat dat gebruikelijk was in de negentiende eeuw. Omwille van de leesbaar-
heid van de tekst wordt, waar mogelijk, niet steeds geschreven model van de 
tabernakel of model van het brandofferaltaar, enz., maar vaak alleen taber-
nakel, brandofferaltaar, hogepriester of tempelberg als de context duidelijk 
maakt dat het om de modellen gaat. Het ‘allerheiligste’ wordt hier ‘heilige der 
heiligen’ genoemd, de oude benaming volgens de Statenvertaling, omwille 
van de leesbaarheid in samenhang met het taalgebruik van Schouten.

De namen van Egyptische goden en begrippen zijn in de lopende tekst 
gespeld volgens de Nederlandse catalogus Goden van Egypte. Op zoek naar 
de wetten van de kosmos (Leiden 2018), uitgegeven bij de gelijknamige ten-
toonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In de catalogus 
van objecten is de gangbare schrijfwijze zoveel mogelijk aangehouden 
omdat er te veel variaties voorkwamen in de studie van dr. Willem Pleyte, 
de catalogi van Hubertus en de oude inventariskaarten van de collectie.  
Om de negentiende-eeuwse schrijfwijze als zoekingang in digitale bestanden 
beschikbaar te houden, kan de catalogus van Pleyte worden geraadpleegd

De transcripties en vertalingen van Hebreeuwse woorden zijn ontleend 
aan het woordenboek Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands,  
geraadpleegd op www.sofeer.nl.

De transcripties en vertalingen van de Arabische woorden in hoofdstuk 6 
zijn ontleend aan de publicatie van P.S. van Koningsveld (1997).

Citaten uit de Bijbel zijn ontleend aan de NBV Studiebijbel van het  
Nederlands Bijbelgenootschap (Heerenveen 2008), tenzij er sprake is  
van een citaat uit een negentiende-eeuwse bron.

Omwille van de leesbaarheid wordt de titulatuur van Schouten en 
Schick en andere meerdere malen terugkomende personen in elk hoofdstuk 
eenmaal opnieuw volledig vermeld, tenzij er sprake is van een citaat. In de 
paragraaf over de jeugdjaren van Schouten wordt hij Leendert genoemd. 
Hubertus Johannes Schouten wordt in de lopende tekst Hubertus genoemd.

88  Zie de publicatie Woorden 
doen ertoe. Een Incomplete 
Gids voor woordkeuze binnen 
de culturele sector,  
W.Modest en R. Lelijveld, z.j.
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Hoofdstuk 1

De negentiende eeuw van  
ds. Leendert Schouten
De maatschappelijke,  
theologische en politieke context 
waarin ds. Leendert Schouten 
zijn ambt uit oefent en zijn Bijbels 
Museum vormt

Inleiding
In deze studie staan twee biografieën centraal: de biografie van de dominee- 
verzamelaar Leendert Schouten en de biografie van zijn collectie, die in de 
tweede helft van de negentiende eeuw bijeen wordt gebracht in de pastorie 
en uitgroeit tot zijn Bijbels Museum. Beide biografieën zijn een bron van 
cultuur historische kennis, omdat ze historische, maatschappelijke en 
wetenschappelijke aspecten van het Nederlands protestantisme weerspie-
gelen en in wisselwerking staan met specifieke aspecten van de negentiende- 
eeuwse tijdgeest. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de maatschappelijke en 
politieke context besproken waarin Schouten zijn ambt uitoefent en zijn 
museum vormgeeft. Dat houdt bij voorbaat een beperking in. Niet alle 
maatschappelijke, wetenschappelijke, sociale en politieke gebeurtenissen 
in de tweede helft van de negentiende eeuw (nationaal en internationaal) 
hebben een aantoonbare relatie met de leef- en denkwereld van Schouten, 
de samenstelling van zijn museum, zijn geschreven nalatenschap en zijn 
netwerk. Zo zijn bijvoorbeeld de theorieën van Darwin in natuurhisto-
rische musea een onderwerp van gesprek, maar niet in het Bijbels Muse-
um van Schouten.89 Hij heeft er in ieder geval niet over geschreven en de 
samenstelling van de collectie natuurhistorische voorwerpen wijst op een 
andere invalshoek (zie h5, inleiding).90 

Hetzelfde geldt voor onderwerpen als het algemeen kiesrecht, kinder-
arbeid, socialisme, industrialisatie, kolonisatie van Indië, slavernij, sport of 
kunst. Het zionisme dat in Nederland eind negentiende eeuw gaat leven, 
wordt door Schouten niet genoemd of besproken in zijn boek of brochures.91 
Of hij een positie heeft ingenomen, zoals rev. William Henry Hechler  
(1845-1931) dat deed (zie h5,4), is niet bekend.

In het netwerk van Schouten lijken alleen tot het christendom bekeerde 
Joden voor te komen. Belangstelling voor het geleefde Jodendom, Joodse ge-
schiedenis, emancipatie, godsdienst of de Joodse betrokkenheid bij het Heilige 
Land vanuit Nederland vinden geen aantoonbare weerklank bij Schouten.92  

89  Yanni 2005:88-90.

90  Zie bijvoorbeeld B.H.  
Klönne, Onze voorouders 
volgens de theorie van 
Darwin en het Darwinisme 
van Winkler, ’s-Hertogen-
bosch 1869. T.C. Winkler is de 
vertaler van Darwins Origen 
of species (1859). Pastoor 
B.H. Klönne (1834-1921) is 
een van de oprichters van de 
Historische Vereeniging Am-
stelkring (het latere Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder), 
rector van het St. Bernar-
dusgesticht in Den Bosch 
en later van het Begijnhof in 
Amsterdam.

91  De Nederlandse 
Zionisten bond wordt in 1899 
opgericht door de Haagse 
bankier Jacobus Henricus 
Kahn (1872-1944), opper-
rabbijn dr. Joseph Hirsch 
Dünner (1833-1911) en 
dichter Abraham Eliazer van 
Collem (1858-1933). In 1907 
vindt het achtste zionisten-
congres van de zionistische 
wereldorganisatie plaats in 
Den Haag. Over het zionisme 
in Nederland zie Giebels 
1975, Püttmann (et al.) 1996 
en Gans 1999.

92  Zie Brasz 2010:86-90 
over de relatie tussen Joodse 
organisaties en personen 
in Nederland en de Joodse 
gemeenschappen in Erets 
Jisraël-Palestina in de 
negentiende eeuw. Zie over 
de emancipatie van Joden 
in de negentiende eeuw 
Fuks-Mansfeld 2004:207-243.

<--- 
Ds. Leendert  
Schouten in het 
traditionele kostuum 
van een predikant. 
Vianen ca. 1860.  
(ill.8, MCC BMA 
1207)
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Slechts in een van de brieven van Schick aan Schouten wordt een terloopse  
opmerking gemaakt over de aanvang van een Joodse kolonie die Schick 
heeft bezocht en waar hij het land heeft opgemeten.93 Ook het bezoek van 
Schouten in 1887 aan de Anglo-Jewish Historical Exhibition in de Royal Albert 
Hall in Londen bevestigt dit beeld (zie h3,2.1 en 4.2; h6,1.4). De expositie 
is georganiseerd en samengesteld door de Joodse wetenschappers Joseph 
Jacobs (1854-1916) en Lucien Wolf (1857-1930) naar aanleiding van de 
pogroms in Rusland, na de moord op tsaar Alexander II. De organisatoren 
willen de kennis over de geschiedenis van de Joden in Engeland vergroten en 
het materiële erfgoed van Joden voor de toekomst veiligstellen.94 Schouten 
maakt alleen melding van een tempelmodel dat hij daar heeft gezien en 
wijdt geen woord aan de indrukwekkende (internationale) verzameling 
Joodse voorwerpen (zie voor het betreffende tempelmodel h3, 4 en h5, 3).

De onderwerpen die in paragraaf 1 van dit hoofdstuk worden behandeld, vor-
men het achtergronddecor waartegen de hoofdstukken 3, 4 en 5 zich afspelen. 
Schoutens strijd om het behoud van de profetische en historische waarheid 
van de Bijbel is vergelijkbaar met de behoefte van veel negentiende-eeuwers 
om een nationale geschiedenis en identiteit te creëeren. De fascinatie voor 
het oude Egypte is in brede lagen van de bevolking actueel, maar staat in 
het Bijbels Museum van Schouten in een lange christelijke traditie, waarin 
Schouten een uitgesproken positie inneemt. Het verzamelen van Egyptische 
oudheden kan daar niet los van worden gezien (zie h4). Het verlangen naar 
het Oosten, ook oriëntalisme genoemd, is eveneens een aspect van de negen-
tiende-eeuwse tijdgeest dat duidelijk aanwijsbaar is in Schoutens museum. 
Het betreft dan het verlangen naar het Bijbelse Oosten, dat tegelijkertijd ook 
weerzin en afkeuring oproept. Het oriëntalistische beeld van het Land van de 
Bijbel is al vroeg in het Bijbels Museum zichtbaar (zie h5).

Paragraaf 2 staat in het teken van kerk en theologie. Over kerkelijke en 
theologische kwesties heeft Schouten uitgesproken standpunten. Deze 
lopen als een rode draad door alle hoofdstukken heen en zijn een reactie  
op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, die in de twee-
de helft van de negentiende eeuw plaatsvinden. De historisch-kritische 
exegese staat volop in de schijnwerpers van Schouten. Deze is onderdeel 
van een theologische stroming in Nederland, die is onstaan uit de zeven-
tiende-eeuwse Verlichting en wordt aangeduid als moderne theologie of 
modernisme. In zijn boek De Tabernakel, Gods Heiligdom bij Israël trekt 
Schouten ten strijde tegen deze methode van Bijbeluitleg. In de hoofdstuk-
ken 3 en 4 wordt duidelijk hoe groot de tegenstelling is tussen Schoutens 
interpretatie van de Bijbel en die van zijn tijdgenoten. Een tegenstelling die 
duidelijk zichtbaar is in de vorm en inhoud van het Bijbels Museum.

In paragraaf 3 wordt de zending onder Joden, nationaal en internatio-
naal, als maatschappelijk, kerkelijk en theologisch onderwerp geschetst. 
Het verlangen naar de eindtijd en de zending onder de Joden vormen een 
steeds aanwezige onderstroom in het denken van Schouten, die aanwijsbaar 
is in de collectievorming. Schick heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de samenstelling van de collectie. De politieke agenda van de Europese 
mogendheden in het Heilige Land en de koloniale achtergrond van waaruit 
hij leeft en werkt geven inzicht in de internationale context van het Bijbels 
Museum van Schouten. Het leven en werk van Schick (zie h2,3 en 4) en de 
vervaardiging van en handel in modellen van de tempelberg en de tempel 
van Herodes moeten tegen deze achtergrond worden geduid (zie h6).

93  Brief van Conrad Schick 
aan ds. Leendert Schouten, 5 
december 1883. HDC BMLS 
2.004. Zie noot 479.

94  Tijdens de driemaanden 
durende expositie wordt een 
serie lezingen gehouden. Als 
vervolg op de expositie wordt 
door de samenstellers ook 
de Bibliotheca Anglo-Judaica 
opgericht. Jacobs en Wolf 
1888: voorblad.
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Bovenstaande onderwerpen zijn aanwijsbaar in de geschriften van  
Schouten, in de biografie en samenstelling van zijn collectie en in de leef- en 
denkwereld van personen in zijn netwerk. Zij geven zeker geen volledig over-
zicht van alle maatschappelijke, theologische en kerkelijke ontwikkelingen in 
de negentiende eeuw. Hetzelfde geldt voor de leef- en denkwereld van Schick. 

1 Geschiedenis, het oude Egypte  
en het Oosten
1 Het verlangen naar geschiedenis

Al van jongs af aan heeft Schouten een passie voor het verzamelen van 
natuurhistorische voorwerpen en interesse in het verleden. Tijdens zijn 
studie theologie en werkzame leven als dominee wordt deze passie verdiept 
met wetenschappelijke kennis en een gerichte drang tot verzamelen en 
ordenen die, zoals uit de catalogi van zijn museum blijkt, is gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten. Hiermee betoont hij zich een kind van zijn 
tijd. Een tijd die Marita Mathijsen in haar boek Historiezucht. De obsessie 
met het verleden in de negentiende eeuw (2013) beschrijft als een epidemie, 
die min of meer gelijktijdig in Europa uitbreekt en gekenmerkt wordt door 
een obsessieve aandacht voor geschiedenis. Een internationale historie-
zucht gaat grote groepen mensen uit alle lagen van de bevolking beheersen 
en verspreidt zich via reizigers.95 Het verleden wordt in de negentiende 
eeuw volgens Mathijsen gedemocratiseerd. Niet alleen koningen hebben 
een verleden, maar ook gewone burgers, die via allerlei media toegang  
krijgen tot dat verleden.96 Een van die media is het museum. De fascinatie 
voor geschiedenis kan verklaard worden uit de urgentie om geschiedenis 
te creëren ten behoeve van een nationaal bewustzijn.97 Maar ook gevoelens 
van discontinuïteit en breuk, die mensen ervaren na de Franse Revolutie 
kunnen oorzaak zijn van de negentiende-eeuwse behoefte aan geschiedenis.98 

Rob van der Laarse constateert in Erfgoed en de constructie van vroeger 
(2005) een verschil tussen geschiedenis en erfgoed.99 Erfgoed duidt hij  
als een ervaringscategorie vergelijkbaar met de ‘historische sensatie’ van 
Huizinga. Erfgoed is meer verwant aan herinnering dan aan geschiedenis 
omdat “erfgoed niet draait om argumenten, maar om gevoelens, niet om 
bestudering maar om verering, niet om plausibele interpretaties maar om 
een absoluut geloof in de eigen versie van het verleden”.100 In dezelfde 
bundel betoogt Pim den Boer dat het opvallend is dat in tijden van verande-
ring en dreiging het historisch bewustzijn toeneemt en dat het er dan niet 
toe doet of de ideeën over het verleden juist zijn of niet.101 Een gevoel van 
radicale verandering en versnelling van de geschiedenis brengt respect en 
gevoel voor het verleden teweeg.102 Een gelijksoortig sentiment moet aan  
de historiezucht van de negentiende eeuw ten grondslag hebben gelegen.

In 2004 werd aan de Vrije Universiteit het twaalfde deel van het 
Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800 
(2009) gepresenteerd.103 In de inleiding constateren de redacteuren George 
Harinck, Herman Paul en Bart Wallet dat het Nederlandse onderzoek naar 
lieux de mémoire tot dan toe weinig aandacht heeft geschonken aan reli-
gieuze herinneringen, met name aan de manieren waarop gereformeerde 
protestanten tussen circa 1850 en 1960 zich hun verleden herinnerden.104 

95  Mathijsen 2013:10-11. 
Vergelijk Struyk (1997:2) die in 
haar beschouwing van het re-
cente musealiseringsdiscours 
de laat twintigste-eeuwse mu-
sealisering omschrijft als een 
manifestatie van een massale 
‘honger naar geschiedenis’.

96  Mathijsen 2013:11. 
97  Mathijsen 2013:124.

98  Mathijsen 2013:51-53. 
Mathijsen stemt hier in met 
het betoog van de historici 
Peter Fritzsche, Stephen 
Bann en Reinhart Koselleck, 
maar ziet zelf te veel continu-
ïteit in de periode van voor en 
na de revolutie om de opbloei 
van de belangstelling voor 
geschiedenis terug te voeren 
op alleen het breukgevoel van 
de revolutie. Zie ook Pim den 
Boer 2005:44.

99   Van der Laarse 2005:10. 
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ums, gehouden in samenwer-
king met het Huizinga-Instituut 
voor Cultuurgeschiedenis 
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opleiding Culturele Studies 
of Algemene Cultuurweten-
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100  Van der Laarse 2005:10. 
101  Den Boer 2005:43.
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werk Les lieux de mémoire 
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en Duitsland Etiene François 
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chen 2001.
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Vanaf 2006 startten zij een onderzoeksprogramma voor de studie van 
religieuze herinneringsculturen.105 Voornoemde redacteuren stellen, bij 
monde van Herman Paul, dat de aannames van Pierre Nora in zijn lieux  
de mémoire-project en de talloze studies, die in het voetspoor van de 
aannames van Nora volgden, niet onjuist zijn, maar wel eenzijdig. De 
bestudering van herinneringsculturen vanuit de begrippen nationale 
identiteit en vorming van natiestaten heeft aanvulling nodig.106 Collectieve 
herinneringen zijn ook voor religieuze groepen in de negentiende en 
twintigste eeuw van belang, in die zin dat religieuze beeldvorming van  
het verleden wordt ingezet voor politieke, sociale en ideologische doel- 
einden.107 Het onderzoek naar gereformeerde herinneringsculturen moet 
worden verfijnd en aangevuld met drie aspecten van onderzoek. Ten eerste 
is het van belang te onderzoeken wie de historische beeldvorming creëeren 
en welke groepen deze ‘herinneringsmanagers of –producenten’ vertegen-
woordigen en welke belangen er op het spel staan. Met andere woorden wie 
activeerden de toe-eigening van het verleden?108 Ten tweede is niet alleen 
onderzoek naar het object of de materiële gestalte van herinneringen van 
belang, maar ook de vorm van het herinneren. Wordt het verleden present 
gesteld, ontkend, vergeten, verontschuldigd, verdrongen of nostalgisch 
beweend?109 En tenslotte het ‘waarom’. Waarom is een collectieve herinne-
ring voor een bepaalde religieuze groep van belang? Wat is de betekenis en 
is het effect ervan?110

Dat Schouten vanaf zijn vroege jeugd door ‘geschiedenis’ moet zijn 
omringd, blijkt ook uit de bundel Geschiedenis aan het volk verteld. Populaire 
protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste 
eeuw (2008) onder redactie van G.J. Schutte.111 De bijdragen van het Gezel- 
schap van christelijke historici in Nederland behandelen de geschiedenis die 
voor het volk wordt geschreven in onder andere historische overzichten en 
verhalen, historische romans, biografieën, volksboeken, zondagsschool 
lectuur, almanakken en feuilletons in familiebladen.112 In de tweede helft 
van de negentiende eeuw wordt de populaire geschiedschrijving steeds 
meer onderdeel van de verzuilde religieuze denominaties en verwoorden  
de schrijvers het historische beeld van hun eigen geloofsgroep. Onder deze 
geschiedschrijvers bevinden zich veel predikanten, omdat zij in de protes-
tantse traditie gelden als leraren van het volk.113

Hoewel Schouten strikt genomen niet tot het onderzoeksgebied van 
‘Het gereformeerde geheugen’ hoort — dat zich beperkt tot het gerefor-
meerde protestantisme in Nederland bestaande uit de kerken uit de Afschei-
ding (1834), uit de Doleantie (1886) en de ‘gereformeerde’ vleugels van de 
Nederlandse Hervormde Kerk114 — is het in dit onderzoek van belang na te 
gaan of ook hij een actor of overdrager is van een protestantse geschiedenis. 
Creëert hij erfgoed dat bij zijn ‘zuil’ past en brengt hij dit naar gewone 
mensen? Functioneren de modellen van de tabernakel en de tempels van 
Salomo en Herodes als substituten voor een lieu de mémoire die niet meer 
bestaat (de tabernakel) of voor een lieu de mémoire die voor christenen 
onbereikbaar is (de tempelberg in Jeruzalem)?

105  Het gereformeerde 
geheugen. Protestantse herin-
neringsculturen in Nederland, 
1850-2000, George Harinck, 
Herman Paul, Bart Wallet 
(red.), Amsterdam 2009.

106  Paul 2009:12-13. 
107  Paul 2009:13-14.

108  Paul 2009:15 en 24-25. 
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individualisme.

109  Paul 2009:20. 
110  Paul 2009:26. 
111  Schutte 2008. 
112  Schutte 2009:7.

113  Schutte 2009:10-11.  
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van Alkemade en Pieter van 
der Schelling in Amsterdam. 
Schouten H.J. 1886:43. 

114  Paul 2009:14.
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2 Het verzamelen van Egyptische oudheden  
in relatie tot de Bijbel

Vanaf de val van het West-Romeinse rijk, waarbij het Latijnse christendom 
wordt teruggedrongen tot het territorium van Europa, leeft het besef dat 
de oorsprong van het christendom, van de eigen beschaving en identiteit, 
buiten de Europese cultuurkring ligt. Pelgrimages naar het Heilige Land 
versterken de waarneming dat de wortels van het eigen geloof en alle heilige 
plaatsen onderdeel zijn van een andere wereld en cultuurgroep. Vanaf de 
tijd van de Renaissance en het Humanisme gaan geleerden op zoek naar 
Griekse, Hebreeuwse en Aramese manuscripten en naar niet-tekstuele  
restanten van de Bijbel en de oude Joodse en vroegchristelijke cultuur.  
Die restanten maken echter allemaal onderdeel uit van het islamitische 
Ottomaanse Rijk. In vergelijking met andere religieuze culturen is dit een 
uniek gegeven en van betekenis voor de grensoverschrijding van de Euro-
pese cultuur.115 Wat betreft de oude Egyptische beschaving is de dwingende 
vraag voor christenen of Mozes en de Israëlieten en later het jonge christen-
dom zijn beïnvloed door de Egyptische godsdienst en cultuur. Het verza-
melen van oudheden en het ontcijferen van de hiërogliefen zijn belangrijke 
instrumenten om die vraag te beantwoorden. 

In het Museum Kircherianum in Rome, gesticht door de zeventiende 
eeuwse geleerde Jezuïet Athanasius Kircher (1602-1680), bevinden zich 
Egyptische voorwerpen. Kircher is de eerste geleerde die zich systematisch 
met de ontcijfering van hiërogliefen bezighoudt. Het bestaan van vele 
volkeren verklaart hij uit de zondvloed en de verspreiding van Noachs 
zonen over de aarde. Het polytheïsme van de Egyptenaren ziet hij als de 
grondslag voor het veelgodendom van de Grieken en Romeinen en zelfs, in 
de vorm van de Drievuldigheid, van het monotheïstisch christendom. Ook 
het Vaticaanse Museo Pio Clementino, opgericht in 1771, herbergt een grote 
collectie papyri en Egyptische oudheden. Het Vaticaan ziet zichzelf als de 
hoeder van de geschiedenis van het christendom en daarom is het de taak van 
de kerk het Egyptisch erfgoed te bewaren. Dat getuigt immers van de tijd die 
Mozes en het Hebreeuwse volk in Egypte hebben doorgebracht en onder-
steunt de doctrine dat het Hebreeuwse volk aan de oorsprong staat van alle 
geschiedenis en religie, beginnend bij de uittocht uit Egypte. In de Sixtijnse 
kapel in Rome is Mozes te zien als prefiguratie van Christus. In het Museo  
Pio Clementino wordt Mozes, in navolging van de Handelingen van de 
Apostelen, geportretteerd als de erfgenaam van alle Egyptische wijsheid.116

Volgens de Duitse filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
ligt de oorsprong van de wereldgeschiedenis in de Oriënt, in de delta van 
vier grote rivieren. Deze historische culturen zijn de voorlopers van de jonge 
Europese beschaving. In de negentiende eeuw kan Egypte zo worden geïso-
leerd van Afrika en bij Europa worden getrokken. Dit universalistische we-
reldbeeld wordt weerspiegeld in de historiografie van de collecties van musea 
van oudheden. De Griekse en Romeinse beeldhouwwerken en oudheden 
worden aangevuld met talloze voorwerpen uit het Nabije en Verre Oosten, 
niet meer als curiositeiten, maar geordend volgens het idee van een universele 
beschaving, dat hun aanwezigheid in het museum legitimeert. De stroom 
aan ‘exotische’ voorwerpen verandert in enkele decennia de samenstelling 
en het aanzien van musea en particuliere collecties. De motieven voor deze 
toe-eigening lopen uiteen van wetenschappelijke interesse tot hebzucht en 
ijdelheid. De verzamelaars zijn afkomstig uit alle geledingen van de samen-
leving en de verwerving van de voorwerpen is even divers. Ze worden 

115  Rietbergen 1998:552-
554. Rietbergen polemiseert 
hier met de opvattingen van 
Edward Said in zijn boek 
Orientalism (1978).

116  Hoijtink 2012:87-89.  
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werd onder wezen in alle  
Egyptische kennis.
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gekocht, in opdracht uitgegraven, afgetroggeld, gestolen of geruild.117 
De oudste verzameling in Nederland waarin Egyptische oudheden in 

relatie met de Bijbel zijn verzameld, is die van de Leidse hoogleraar medi-
cijnen Otto Heurnius (1577-1652). Hij verzamelt mummies, een lijkvaas, 
een sarcofaag, een afbeelding van Isis, scarabeeën, stenen met hiërogliefen 
en nog andere rariteiten.118 Ze zijn bedoeld om de geschiedenis van het volk 
van Mozes in Egypte duidelijk te maken. Volgens Heurnius hebben de oude 
Egyptenaren Mozes ingewijd in de mysteriën van de natuur. Met zijn ver-
zameling wil hij ook aantonen dat het oude Egypte de bakermat is van alle 
wetenschappen. De mummies vertellen volgens Heurnius het verhaal van 
Gods uitverkoren volk in het hoog ontwikkelde, maar ook heidense Egypte 
en verwijzen rechtstreeks naar Genesis 50:26 waarin het mummificeren van 
Jozef wordt beschreven.119 

De Egyptische voorwerpen van Heurnius zijn in 1821 opgenomen in 
de collectie van het Museum van Oudheden in Leiden. Het museum wordt 
in 1818 opgericht door koning Willem I en past in het ideaal van Europese 
vorsten en staatshoofden om beeldende kunst en antiquiteiten toegankelijk 
te maken voor het volk in openbare gebouwen. In de beginjaren van het 
Museum van Oudheden zijn de aankoopbudgetten ruim en kan Caspar 
J.C. Reuvens (1793-1835), de eerste directeur en hoogleraar in de archeologie, 
grote collecties oudheden aankopen. Na de expeditie van Napoleon in Egypte 
(1798-1802) en de publicatie van Description de l’Égypte, Voyage dans la Basse 
et la Haute Égypte pendant les Campagnes du Géneral Bonaparte (1802) van 
Dominique Vivant Denon (1747-1825) neemt de interesse in de materiële 
cultuur van het faraonische Egypte enorm toe en komen er grote collecties op 
de markt. Westerse diplomaten in Egypte spelen daarbij een sleutelrol. Het 
Museum van Oudheden bezit een indrukwekkende collectie Dodenboek-
papyri, die vanaf 1839 samen met de andere Egyptische oudheden worden 
gepubliceerd in Monuments égyptiens van directeur Conrad Leemans (1809-
1893). Het werk verschijnt in delen met tekeningen van monumenten en 
voorwerpen door de tekenaar en lithograaf Tiemen Hooiberg (1809-1897).120

3 Het verlangen naar het Oosten

De negentiende eeuw wordt niet alleen gekenmerkt door een verlangen  
naar geschiedenis, maar even zozeer door een sterk oplevend verlangen  
naar het Oosten.121 Marita Mathijsen wijst er in haar eerder aangehaalde 
studie over negentiende-eeuwse historiezucht op dat het verlangen naar  
het Oosten ook een verlangen naar het verleden uitdrukt, omdat het voor 
een groot deel historisch gericht is. De raadsels en mysteries uit een ver ver-
leden en uit onbekende landen fascineren velen. Deze belangstelling wordt 
aangewakkerd door artikelen in populairwetenschappelijke tijdschriften 
en de media-aandacht die vondsten uit het oude Nabije Oosten krijgen. 
Mathijsen noemt in dit verband de ontcijfering van het hiërogliefenschrift 
op de steen van Rosetta door Jean-François Champollion (1790-1832) als de 
belangrijkste oorzaak.122

Het Heilige Land en Jeruzalem zijn al vanaf de tweede eeuw na Chr. 
belangrijke bedevaartplaatsen omdat het leven, de dood en de opstanding 
van Jezus zich hier hebben afgespeeld. In zijn studie naar de verschillende 
aspecten van het oriëntalisme in de Nederlandse cultuur in de negentiende 
en vroeg twintigste eeuw betoogt Jan de Hond dat de brede hernieuwde 
belangstelling voor het oude Nabije Oosten, in protestantse kringen echter 

117  Hoijtink 2012:83-85. 
118  Jorink 2007:73;  
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119  Jorink 2007:291-297. 
120  Schneider 2014:90-95.
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het gevolg is van een veranderend religieus klimaat in het Europa van de 
negentiende eeuw. De interpretatie en de status van de Bijbel spelen daarbij 
een cruciale rol.123 De belangrijkste verandering van dit zogenoemde Bijbels 
oriëntalisme, die rechtstreeks van invloed is geweest op het denken van 
Schouten en de vorming van zijn Bijbels Museum, is de ontwikkeling van 
de historisch-kritische methode van Bijbelexegese (zie hieronder). 

De Bijbel wordt in deze methode niet langer gezien als het Woord 
van God, maar als een literaire tekst, geschreven in een specifieke tijd en 
context. De Bijbel is dan een oosters boek. Kennis van de geografische, 
sociale, maatschappelijke en historische omstandigheden waarin dat boek is 
ontstaan, is onontbeerlijk om de teksten te kunnen interpreteren.124 Tegen 
deze rationalistische interpretatie van de Bijbel rijst in eerste instantie in de 
Angelsaksische wereld verzet. Evangelische bewegingen willen vasthouden 
aan de letterlijke interpretatie van het Woord van God. Om de historiciteit 
van de Bijbel aan te tonen gebruiken de rechtzinnige verdedigers van een 
letterlijke interpretatie van de Bijbelse teksten dezelfde wetenschappelijke 
methoden als hun tegenstanders. Zo worden moderne geografie en archeo-
logie van Palestina naast vergelijkende taalwetenschap ingezet om de letter-
lijke waarheid van de Bijbel aan te tonen. De oosterse context van de Bijbel 
wordt daarom ook voor rechtzinnig protestanten steeds belangrijker.125 

Het Bijbels oriëntalisme blijft niet beperkt tot een academische en 
theologische discussie, maar wordt ook populair in de Bijbelse historie-
schilderkunst.126 Het belangrijkste kenmerk van deze verbeelding van 
Bijbelse verhalen, personen, landschappen en voorwerpen is het gebruik 
van contemporaine Arabische inwoners van Palestina en hun leefomgeving 
als voorbeelden voor het afbeelden van de oude Israëlieten uit de Bijbel. 
De arabisering van de Bijbelkunst gaat er van uit dat de tijd in het Oosten 
is blijven stilstaan en dat de zeden en gewoonten van het oude Israël bij de 
contemporaine Arabieren en Bedoeïenen zijn terug te vinden.127 Dit stand-
punt komt vaak terug in de vorm van observaties ter plaatse, beschreven in 
de reisverslagen van predikanten.128 De Bijbelse historieschilderkunst met 
een drang tot het verbeelden van een authentieke realistische historische 
Bijbelse werkelijkheid vindt in Nederland in eerste instantie vooral navol-
ging in de illustratie van Bijbels, prentbijbels, wetenschappelijke literatuur 
over het Heilige Land, stichtelijke boeken en opvoedkundige literatuur.129 
Toch wordt de vergelijking van de oude Bijbelse (Joodse) inwoners van het 
land met contemporaine Arabieren en Bedoeïenen niet altijd door iedereen 
gewaardeerd en wordt de bruikbaarheid van dergelijke analogieën ter dis-
cussie gesteld. De Hond noemt het een ‘decorumprobleem’. De rondzwer-
vende Bedoeïenen, maar ook de Joodse inwoners van Palestina hebben niet 
de waardigheid, die men aan de oude Israëlieten en daarmee aan de Bijbelse 
beschaving toeschrijft. Yeshayahu Nir wijst in dit verband op het opvallen-
de verschijnsel dat negentiende-eeuwse fotografen liever Arabieren als Bij-
belse figuren laten poseren dan dat zij een oude bebaarde Jeruzalemse rabbi 
met een boek in zijn hand portretteren met als onderschrift ‘Abraham’ of 
‘David’.130 Sommige rechtzinnige protestantse auteurs wijzen elke vergelij-
king tussen de contemporaine bewoners van Palestina en het oude Bijbelse 
volk van Israël krachtig van de hand.131 

Schouten heeft het Heilige Land nooit bezocht en zich in geen van zijn 
geschriften expliciet uitgelaten over het land en zijn bewoners. Dat is ook 
niet nodig, want het Heilige Land komt in de vorm van voorwerpen en 
mondelinge en schriftelijke reisverslagen naar hem toe. En het is al vroeg 
aanwezig in de vormgeving en materialen van de tabernakel. 
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2 Kerk en theologie
1 Kerkelijke kwesties: de toga, de evangelische gezangen  
en dr. Abraham Kuyper

Schouten is predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk, een dominees-
kerk, waarin de predikant aanzien heeft, er met ontzag tegen hem wordt 
opgekeken en het beroep zelfs hier en daar wordt omringd met een reuk 
van heiligheid. Schouten begint aan zijn studie theologie een jaar nadat de 
grondwetsherziening van 1848 wordt doorgevoerd door koning Willem II 
(1792-1849). De scheiding van kerk en staat is dan definitief, met als gevolg 
dat kerken zonder goedkeuring van de staat op hun eigen terrein beslissingen 
kunnen nemen en iedereen in vrijheid zijn geloof mag belijden. Dat bete-
kent dat de Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1848 een denominatie is 
naast andere.132 In 1853 wordt het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie  
mogelijk gemaakt door de Wet op de Kerkgenootschappen.

Schouten is aan de Gereformeerde Belijdenis, die tijdens de nationale 
synode van Dordrecht (1618-1619) is vastgelegd, en aan de Nederlandse 
Hervormde Kerk levenslang met hart en ziel verbonden.133 Zijn biografen 
typeren hem als ‘mild-rechtzinnig’, met zowel een afkeer van de Groningse 
godgeleerden, de ethisch-irenischen en de modernisten, als van de dogma-
tische scherpslijperij van orthodoxe gelovigen. Ook noemen ze hem meer 
een solist dan een partijganger. Zelf kenschetst hij zich als “gereformeerd 
tot in mijne nieren toe”.134 De constatering dat Schouten een solist is op het 
kerkelijk erf snijdt hout en maakt het niet eenvoudig zijn positie op dat erf 
eenduidig te omschrijven. Over drie kerkelijke kwesties echter heeft hij zijn 
mening in woord en daad onomwonden kenbaar gemaakt, namelijk over 
het dragen van de toga, het zingen van de evangelische gezangen en  
de kerkscheuring onder leiding van dr. Abraham Kuyper.

Vanaf zijn eerste benoeming als dominee (Koudekerke, 1854) 
neemt Schouten een duidelijk standpunt in over de toga kwestie.  
Tijdens de Algemene Synode van 1854 is voorgesteld dat 
dominees niet langer het traditionele domineeskostuum 
dragen, maar alleen tijdens de eredienst op zondag een zwarte 
juristentoga met bef en baret. Het besluit ligt gevoelig bij een 
deel van de predikanten, die de toga als een katholieke dracht 
zien. Het is ook een kwestie van identiteit. In de protestantse 
traditie wordt tot dan toe weinig onderscheid gemaakt tussen 
het ambtsgewaad of de ambtskleding en de liturgische kleding 
die men tijdens de eredienst draagt. Liturgische kleding zegt 
iets over de rol die de drager tijdens de plechtigheid vervult, 
los van zijn positie binnen de gemeenschap. Ambtskleding, 
gedragen in het dagelijks leven, maakt de positie van de drager 
binnen de rangorde van de kerkelijke gemeenschap duidelijk.135  
Om herkenbaarheid en om de status van het ambt is het 
Schouten te doen als hij weigert een toga te dragen, en nog 
bijna 20 jaar lang vasthoudt aan het traditionele dominees- 
kostuum, met kuitbroek (of lange broek), mantel, bef en  
driekantige steek met opgeslagen randen. Volgens Hubertus  
is het gedrag van zijn vader in de togakwestie niet het gevolg 
van conservatisme, maar van zijn hang naar het verleden.  
Schouten is van jongs af aan onder de indruk van het gezag  
dat aan het ambt van dominee wordt toegekend.136 
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Als Schouten in 1873 in Rotterdam aantreedt, en binnen de informele 
hiërarchie van de Hervormde Kerk tot de bovenlaag van predikanten gaat 
behoren, laat hij zich uiteindelijk toch een toga aanmeten en zich daar bij 
voorkeur in portretteren.137 

De tweede kerkelijke kwestie tijdens het werkzame leven van Schouten 
is de zogenoemde gezangenstrijd. In 1807 wordt de eerste Hervormde lied-
bundel met evangelische (nieuwtestamentische) gezangen ingevoerd om in 
de eredienst te gebruiken naast de berijmde (oudtestamentische) psalmen. 
Een deel van de predikanten verwerpt de nieuwe gezangen en weigert ze te 
laten zingen, omdat ze niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van 
de nationale synode van Dordrecht (1618-1619), waarin slechts een beperkt 
aantal gezangen voor liturgisch gebruik zijn goedgekeurd.138 Schouten is 
echter, hoe rechtzinnig ook, een fervent voorstander van het zingen van 
gezangen. De weigering van zijn collega’s zit hem zo hoog dat hij in 1873 
een brochure publiceert met als titel: Bijdrage over een der kanker-soorten, 
waaraan onze Hervormde Kerk, met name op de Veluwe, lijdt (1873). 
Schouten gebruikt de ziekte kanker als metafoor voor de vele kwalen van de 
Hervormde Kerk. De ‘gezangenhaat’ komt volgens Schouten voort uit een 
‘dolzinnige ijver’ tegen alles wat nieuw is, zelfs als dat goed en waarachtig is.  
De kwestie knaagt volgens hem aan de fundamenten van de kerk. Als bewijs 
daarvoor ziet hij de verwerping van de gezangen door de kerk van de  
Afgescheidenen.139 Het zijn vooral de orthodoxe en ‘hyper-orthodoxe’ 
predikanten die de haat in stand houden en daarmee de ‘kanker’ waar de kerk 
onder lijdt. Hun standpunten zijn voor Schouten volkomen onbegrijpelijk. 
Naar zijn mening worden al in de oudste christelijke gemeenten gezangen 
gezongen, omdat de christenen zich willen onderscheiden van de Joden.140 
Naar aanleiding van een discussie over de gezangen in De Heraut, waarin 
Kuyper zijn mening geeft, schrijft Schouten in 1885 de brochure Hebben de 
gezangen regt van bestaan in onze kerk? Een woord aan dr. A. Kuyper (1885) 
met daarbij een open brief aan het adres van Kuyper, Open brief aan een 
vriend naar aanleiding van het ‘vijftal opmerkingen’ over de dusgenaamde 
‘Gezangen-questie’ voorkomende in het Weekblad ‘De Heraut’ van zondag  
8 februari 1885.141 Hij blijft daarin consequent vasthouden aan zijn argument 
dat in de christelijke kerk, naast de oudtestamentische psalmen, die zijn 
voortgekomen uit het Jodendom, ook gezongen moet worden uitsluitend 
en alleen ter ere van ‘Christus onze Zaligmaker’. Het materiaal voor die 
liederen ligt dan logischerwijs in het Nieuwe Testament.

De derde kerkelijke kwestie die Schouten emotioneel diep beroert en 
persoonlijk raakt is de afscheiding van een groot deel van de hervormde 
gemeenten onder leiding van Kuyper. Deze dominee, theoloog, schrijver,  
(her)oprichter en hoofdredacteur van weekblad De Heraut, oprichter  
en hoofdredacteur van dagblad De Standaard, oprichter en leider van de  
Anti- Revolutionaire Partij, stichter van de Vrije Universiteit (waaraan hij ook 
hoogleraar theologie was), minister-president en minister van buitenlandse 
zaken aan het begin van de twintigste eeuw, heeft zonder twijfel een stempel 
gedrukt op de ontwikkelingen binnen het protestantisme in de tweede helft 
van de negentiende eeuw. 

Schouten is aanvankelijk een bewonderaar van Kuyper. Hij correspon-
deert met hem op vriendschappelijke wijze en kijkt met ontzag op tegen 
zijn intellectuele gaven. In zijn brieven prijst hij Kuyper uitbundig, omdat 
hij in De Heraut stelling neemt tegen de ethisch-irenisch theologen.142  
Kuyper bezoekt Schouten in Rotterdam. Als hij aankondigt op bezoek 
te willen komen in Utrecht, vraagt Schouten hem bijna smekend om op 
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donderdag te komen, dan kan hij namelijk ook aanwezig zijn bij een taber-
nakeldienst en daar het evangelie verkondigen. Ondanks zijn bewondering 
draagt Schouten met weinig enthousiasme financieel bij aan de in 1880 door 
Kuyper opgerichte Vrije Universiteit.143 

De correspondentie tussen beide mannen stopt na een brief van Schouten 
van 27 september 1880 en wordt pas in 1885 weer hervat. De relatie is dui de-
lijk bekoeld en wordt zelfs vijandig vanwege de hierboven beschreven gezan-
genstrijd. Op de Utrechtse kerkeraadsvergadering van 11 oktober 1885 spreekt 
Schouten zich uit tegen de jaarlijkse collecte voor de Vrije Universiteit.144  
In dat jaar heeft hij maar liefst zes brieven aan Kuyper geschreven. Ook zegt 
hij zijn abonnement op De Heraut op, wat hij niet veel later weer herroept. 
In de eerste brief kondigt hij aan de hierboven genoemde brochure te zullen 
publiceren om de beweringen van Kuyper te weerleggen. Hij verwijt Kuyper 
dat hij olie gooit op het vuur van tweespalt in de kerk en zich op een lijn stelt 
met de Groningers en de modernen, die ook geen gezangen willen zingen.145 
Het is voor Schouten onbegrijpelijk dat Kuyper de leer en de gereformeerde 
kerkorde boven een persoonlijke en diepgevoelde relatie met ‘Jezus zijn  
Zaligmaker’ stelt. De evangelische gezangen getuigen immers van de ‘ver-
vulde beloften en profetieën’ en van het ‘vleesgeworden Woord’. Dan doet 
het er in de optiek van Schouten niet toe of het zingen van gezangen wel of 
niet ‘kerkrechtelijk Gereformeerd’ is.146 

De kerkscheuring die Schouten zo vreest, vindt in 1886, en in Utrecht 
in 1887, ook daadwerkelijk plaats. Onder leiding van Kuyper splitsen de 
zogenoemde dolerende (klagende) gemeenten zich in deze jaren af van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en verenigen zich in de Nederduitse Gerefor-
meerde Kerken. De kerkscheuring, ook Doleantie geheten, is het resultaat 
van jarenlange conflicten tussen lokale gemeenten en het hiërarchische nati-
onale bestuur van de kerk. De dolerende gemeenten streven naar autonomie 
met betrekking tot het vasthouden aan de Dordtse geloofsbelijdenis van de 
kerk en het beheer van de plaatselijke kerkelijke goederen. De Nederlandse 
Hervormde Kerk verliest vanwege de Doleantie een aanzienlijk deel van 
haar leden en is definitief een religieuze minderheid in de samenleving.147

Hoe geschokt en kwaad Schouten is over de gang van zaken blijkt uit zijn 
brochure Moeten wij breken met het Synodaal Kerkverband? Een woord tot 
de gemeente (1887) en zijn gedrag tijdens de kerkenraadsvergadering van  
23 maart 1887, waarin zestien dolerende collega’s zich onder leiding van ds. 
Hoekstra afscheiden. Schouten slaat woedend en onstuimig met zijn stok 
op tafel en wil Hoekstra te lijf gaan. Met moeite kan hij in bedwang worden 
gehouden.148

2 Theologische richtingenstrijd en de historisch-kritische exegese

Zo ‘vernieuwend’ als Schouten is ten opzichte van de gezangen, zo orthodox 
is hij wat betreft de ‘zuivere gereformeerde leer’. In vertrouwelijke brieven 
aan Kuyper uit hij zich uitgesproken negatief over collega’s die zich aange-
trokken voelen tot de zogenoemde ethisch-irenische richting.149  
Schouten staat op dat moment in Rotterdam en vergelijkt de ‘irenischen’ 
met Remonstranten. Met name de hogere standen zijn volgens Schouten 
doortrokken van het arminianisme.150 De belangrijkste vertegenwoordigers 
en voorvechters van de ethische theologie zijn P.D. Chantepie de la Saussaye 
(1864-1920) en J.H. Gunning jr. (1829-1905). Zij stellen dat de open baring 
van God, en dus de waarheid, ethisch of zedelijk van karakter is.  

143  Brieven van L. Schouten 
Hzn. aan Abraham Kuyper 
van 11 februari 1880 en 27 
september 1880. HDC AK. 
Zie ook De Bruijn en Van 
Schaik 1995:38.

144  De Bruijn en Van Schaik 
1995:42.

145  Brieven van L. Schouten 
Hzn. aan Abraham Kuyper 
van 13 februari 1885 en  
13 mei 1885. HDC AK.  
Zie ook Schouten 1885  
(Hebben de Gezangen regt 
van bestaan in onze kerk?)  
p. 42-56 over de Arminianen 
en Remonstranten en  
p. 56-58 over de aanhangers 
van de Groninger of moderne 
theologie.

146  Brief van L. Schouten 
Hzn. aan Abraham Kuyper 
van 18 september 1885. 
HDC AK.

147  Vree 2005:436-438.  
Zie Vree 1998:86-108 voor de 
onderliggende opvattingen 
van Kuyper over het orga-
nisme en het instituut kerk.  
Zie Augustijn 1998:24-53  
over de theologische  
opvattingen van Kuyper  
over de samenleving.

148  De Bruijn en Van Schaik 
1995:42.

149  De toevoeging irenisch 
(Gr. εἰρήνη, vrede) wordt 
doorgaans opgevat als een 
aanduiding voor een vrede-
lievende houding binnen de 
kerk en het streven de kerk 
van binnenuit te hervormen.

150  Brieven van L. Schouten 
Hzn. aan Abraham Kuyper 
van 7 mei 1978 en  
27 december 1878.  
HDC AK. Zie ook De Bruijn  
en Van Schaik 1995:34-35.



49

De waarheid is geopenbaard en werkelijkheid geworden in Jezus Christus. 
Ethisch of zedelijk zijn alle zaken die humaan of zuiver menselijk zijn.  
Het is de bestemming van de mens om in en door Christus gelijk te worden 
aan Christus. Godsdienstige empirie moet volgens De la Saussay de basis 
zijn van een wetenschappelijke en moderne theologie. Het geloof wordt 
door een christen namelijk niet ervaren als een vorm van redelijk denken, 
maar als een bevrijding van de zonde, waardoor de mens in zijn humaniteit 
kan worden hersteld en wedergeboren kan worden. De humaniteit werkt 
dan door in alle menselijke activiteiten en ook in de wetenschap. De weder-
geboorte is een daad van de drieënige God in de mens. Gunning is ervan 
overtuigd dat in de ethische theologie de tegenstelling tussen orthodoxie  
en liberalisme of modernisme is opgeheven.  
Voor herstel van de humaniteit blijft de mens immers aangewezen op  
de transcendente openbaring van God in Jezus Christus (orthodoxie) en 
tegelijkertijd krijgt God werkelijkheid in het menselijke.151

Ook de Groningse ‘richting’, waartoe de hoogleraren aan de Rijks-
universiteit Groningen W.A. Muurling (1805-1882), P. Hofstede de Groot 
(1802-1886), J.F. van Oordt (1794-1852 en L.G. Pareau (1800-1866) behoren, 
krijgt geen goedkeuring van Schouten. In 1837 geven zij de eerste afleve ring  
van Waarheid in Liefde, een godgeleerd tijdschrift, voor beschaafde christenen 
uit. Doel van het tijdschrift is het beantwoorden van de vraag wat in het 
christendom de eeuwig blijvende waarheid is. Zij zien dit als de belang-
rijkste vraag van hun tijd en richten zich in hun zoektocht vooral op het 
Nieuwe Testament.152 Kern van hun gedachtegoed is dat de leer (van de kerk) 
voortkomt uit steeds veranderende menselijke opvattingen over de open-
baring van God in Jezus Christus, zoals die is geopenbaard in de evangeliën. 
In het christelijk geloof gaat het echter niet om het aannemen van een leer, 
maar om het leven, een herboren leven, met Christus en door hem met 
God. Jezus Christus is het middelpunt van al Gods openbaringen.  
Het geloof is geen verstandelijke aangelegenheid. Daarom ligt de nadruk op 
de geloofspraktijk, op volksopvoeding en inwendige zending. De Groninger 
godgeleerden zijn onderdeel van een bredere beweging binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk, waar ook de Afscheiding van 1834 en het Réveil deel van 
uitmaken.153

De moderne richting of het modernisme is de aanduiding voor een vrij-
zinnige negentiende-eeuwse stroming die is voortgekomen uit de theolo-
gische faculteit van de universiteit van Leiden. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de academische vorm, die de moderne theologie wordt 
genoemd, en de term modernisme of moderne richting, als aanduiding 
van een kerkelijk-maatschappelijke beweging. Het modernisme zoekt 
antwoor den op de vraag hoe het christelijk geloof in een tijd van vooruit-
gang en technische ontwikkelingen zijn aantrekkingskracht en waarde kan 
behouden voor de moderne mens en wil gemeenteleden een vorm van 
christelijk geloof bieden, die past in de negentiende-eeuwse samenleving. 
Daartoe worden bovennatuurlijke elementen uit het christendom geschrapt 
en krijgen de uitkomsten van de historisch-kritische bijbelwetenschap en 
de natuurwetenschappen een plaats. Het opvoeden van een brede groep 
gelovigen tot het zelfstandig leren denken over theologische en maatschap-
pelijke vraagstukken is een belangrijk uitgangspunten van de modernen en 
in hun ogen een voorwaarde om ontkerkelijking tegen te gaan.154 Bekende 
en invloedrijke predikanten van de moderne richting zijn Conrad Busken 
Huet (1826-1886) en Allard Pierson (1831-1896). Huet publiceert in 1857 en 
1858 zijn Brieven over den Bijbel waarin hij op populariserende wijze het 
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gedachtegoed van de historisch-kritische exegese voor een breed publiek 
uiteenzet. In 1862 legt hij zijn ambt neer, omdat de Waalse gemeente in 
Haarlem zijn moderne gedachtegoed niet kan waarderen. Een paar jaar  
later wordt aan Pierson, sinds 1857 predikant van de Waalse gemeente in 
Rotterdam, eervol ontslag verleend. Pierson, die als invloedrijk geldt binnen 
de moderne richting, geeft als verklaring voor zijn vertrek dat het hem bin-
nen de kerkelijke structuur niet lukt zijn ideaal van een humane samenleving  
te realiseren. Veel predikanten volgen het voorbeeld van Busken Huet en 
Pierson, die later het modernisme fel bestrijden. Pierson verwijt zijn in de 
kerk achtergebleven collega’s inconsequent te zijn.155

Het grootste verzet van Schouten tegen de ontwikkelingen in de theologie 
is gericht tegen de historisch-kritische exegese. Historisch-kritisch onder-
zoek van de Bijbel kan worden omschreven als een verzamelnaam voor een 
aantal verwante exegetische methoden die als uitgangspunt hebben dat 
de Bijbel bestudeerd moet worden als een historisch document, dat vele 
eeuwen geleden is geschreven in een toen levende taal met tijdgebonden 
voorstellingen en begrippen. De afzonderlijke geschriften van de Bijbel zijn 
na een lang proces van mondelinge en schriftelijke overlevering ontstaan 
als resultaat van een redactionele samenvoeging en bewerking van ver-
schillende bronnen. In Nederland is de Leidse hoogleraar Abraham Kuenen 
(1828-1891) de grondlegger van het historisch-kritisch onderzoek. Samen 
met de Duitse theologen Julius Wellhausen (1844-1918) en Karl Heinrich 
Graf (1815-1869) publiceert hij in 1869-1870 in twee delen De godsdienst 
van Israël, over het ontstaan van de teksten van het Oude Testament. Kern 
van zijn betoog is dat de Pentateuch (de eerste vijf boeken van het Oude 
Testament, in de Joodse traditie de Tora) is samengesteld uit vier verschil-
lende bronnen en dat de meeste teksten in een latere tijd zijn geschreven en 
samengesteld, dan in de tijd van de ‘vermeende’ historische gebeurtenissen. 
Kuenen en zijn Duitse collega’s krijgen vanwege hun grondige studie veel 
aanhang en bewondering, maar stuiten in orthodoxe kringen op fel verzet. 
De historisch-kritische exegese wordt ook toegepast op de evangeliën. Men 
hoopt zo een beeld te krijgen van Jezus, dat historisch betrouwbaar is en 
niet wordt vertekend door de dogmatiek van de kerk. Als grondlegger van 
deze zogenoemde Leben-Jesu Forschung geldt de Duitse geleerde David 
Friedrich Strauss (1808-1874), die met zijn boek Das Leben Jesu kritisch 
bearbeitet (1835-1836) een storm van kritiek oproept.156

3 Zending, de eindtijd en het Heilige Land
1 Het verlangen naar de eindtijd en de zending onder de Joden

De maatschappelijke context waarin Schouten en Schick met elkaar in aan-
raking komen en hun passie voor driedimensionale modellen van de taber-
nakel en de tempel delen, wordt niet alleen gekenmerkt door een verlangen 
naar het verleden en naar het Oosten, maar ook door verwachtingen over 
de eindtijd en de restauratie van Israël. In het negentiende-eeuwse protes-
tantse klimaat in Europa is een hernieuwde opleving van eindtijdverwach-
tingen gaande, deze keer in relatie tot het Heilige Land.157 In de protestantse 
traditie is altijd een meer of minder zichtbare onderstroom aanwezig, waar-
in de Bijbelse profetieën over het einde der tijden, de terugkeer van Christus 
op aarde en de vestiging van een duizendjarig rijk van vrede niet symbolisch 
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maar letterlijk worden opgevat. De aanhangers van deze letterlijke interpre-
tatie worden chiliasten of millennariërs genoemd, naar respectievelijk het 
Griekse en Latijnse woord voor duizend. Het reconstrueren van de tempel 
van Jeruzalem, die in de eindtijd zal worden herbouwd op de tempelberg,  
is een onmisbaar onderdeel van het Messiaanse verlangen.

In de negentiende eeuw is dit aspect van het protestantse denken en 
geloven in Nederland aanwijsbaar in een stroming die bekend staat onder 
de naam Réveil (Fr. opwekking).158 Een kenmerk van deze stroming is dat 
de aanhangers ervan geen bevrediging voelen in het rationalisme en deïsme 
van de achttiende en vroege negentiende eeuw en in het uitsluitend deel-
nemen aan de kerkelijke gemeenschap rondom Woord en Sacrament. Vele 
gelovigen willen persoonlijk aangesproken worden en zich het contact met 
Jezus Christus, de zoon van God, door bevinding eigen maken. Dat proces 
wordt omschreven als een bekering naar een leven waarin de praxis pietatis, 
de vroomheid, centraal staat.159 In haar omvangrijke studie van het protes-
tantse Réveil in Nederland en Europa heeft M. Elisabeth Kluit deze geeste-
lijke stroming beschreven aan de hand van personen, hun gedachtegoed en 
maatschappelijke gebeurtenissen. Fred van Lieburg heeft de Réveilbeweging 
onderzocht aan de hand van kerngroepvorming, toegespitst op sociologische 
aspecten als sociale lagen en familierelaties. Het is opvallend dat vertegen-
woordigers van het Réveil vooral worden aangetroffen in de sociale laag van 
adel en koopmanspatriciaat en van predikanten en hogere burgers. Dat geldt 
zowel voor de christenen als voor tot het christendom bekeerde Joden.160

In Nederland is de christelijke historicus, dichter en advocaat Willem 
Bilderdijk (1756-1831) een invloedrijke representant van het Réveil. Hij is 
erelid van de Joodse vereniging ‘Het Letteroefenend Genootschap tot Nut 
en Beschaving’. Daar ontmoet hij de jonge Amsterdamse Joden Isaac da 
Costa (1798-1860) en Abraham Capadose (1795-1874), die leerlingen wor-
den in zijn in 1817 geopende privatissimum in de Vaderlandse Geschiedenis. 
Da Costa en Capadose bekeren zich in 1822 tot het christendom en worden 
vertegenwoordigers van de Réveilbeweging, waar zij de zending onder het 
Joodse volk onder de aandacht brengen.161 (zie h2,2) In dit verband wijst 
Bart Wallet op het belang van hun Joodse identiteit voor deze vooraan-
staande bekeerde Joodse vertegenwoordigers van het Réveil. Zo zien Da 
Costa en Capadose hun overgang naar het christendom niet als een afscheid 
van het Jodendom, maar als een continuïteit tussen Jodendom en chris-
tendom, waarbij zij hun Joodse identiteit niet willen afleggen. Binnen het 
Nederlandse protestantisme is dit een nieuw verschijnsel.162 

In 1831 stelt Capadose een bidstond in voor Israël en in 1846 doet hij een 
oproep tot het vormen van een Genootschap voor Nederlandse Vrienden 
Israëls. Naar zijn mening moeten de (ca. 60.000) Joden in Nederland actief 
benaderd worden om hun het heil te brengen. Zij zijn immers niet voor 
niets door God behouden. In de steden waar afdelingen van de Vrienden  
Israëls onstaan, worden maandelijks bidstonden en Bijbellezingen gehouden. 
Indien aanwezig verspreiden colporteurs traktaten over oudtestamentische 
personen, feestdagen en het evangelie onder de Joodse bevolking. In Leiden 
wordt een brei- en naaischool voor Israëlitische meisjes, onder toezicht van 
vriendinnen Israëls, financieel ondersteund. De school is geen suces.163 

In 1849 komt de tot het christendom bekeerde Jood ds. Carl Schwartz 
van de Vrije Schotse Kerk naar Amsterdam. Hij trekt al snel een groot publiek 
naar zich toe en richt samen met Capadose het blad De Heraut een stem 
over en tot Israël op, dat in oktober 1850 voor het eerst verschijnt.164 Judith 
Frishman heeft gewezen op de inhoudelijke agenda die in de titel besloten 
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ligt en op de eigen standpunten die Da Costa, Capadose en Schwartz inne-
men in het debat over zending onder de Joden en de toekomst van Israël. 
De Heraut richt zich tot Joden om het evangelie te prediken en tot chris-
tenen om bewustwording te kweken over hun verbondenheid met Israël 
en de zaligheid die uit het Joodse volk zal voortkomen. In de geest van het 
Réveil is voor Da Costa, Capadose en Schwartz de traditie ondergeschikt 
aan de Bijbel, de enige bron waarin de goddelijke waarheid is geopenbaard. 
Helaas kennen zowel christenen als Joden de Bijbel niet. Kernpunt van hun 
gedachtegang is de eenheid tussen het Oude en Nieuwe Testament, waarbij 
het nieuwe verbond de vervulling is van het oude en de profeten de schakel 
vormen tussen deze twee verbonden. Het verwijt aan christenen is dat zij 
de profetische teksten eenzijdig interpreteren en alleen de straf, vervol-
ging en verstrooiing van het Joodse volk lezen en niet de zegeningen en de 
aankondiging van een glorieuze toekomst. Door middel van een geestelijke 
interpretatie eisen christenen die toekomst voor zichzelf en de christelijke 
kerk op. Capadose interpreteert de profetische teksten echter anders en leest 
er daarom een letterlijk andere toekomst in. God zal in Zijn barmhartigheid 
Israël weer aannemen als erfgenaam, wat zal leiden tot nationaal herstel en 
een wedergeboorte. De lichamelijke, daadwerkelijke opstanding van Jezus 
uit de dood is een christelijk beginsel, dat ook toegepast moet worden op 
de wedergeboorte van Israël. Bekering tot het christendom is dus niet een 
geestelijke aangelegenheid, waarbij het gaat om een samensmelting met  
de christelijke kerk, maar een reële aangelegenheid die leidt tot het daad-
werkelijke herstel van Israël. Da Costa, Capadose en Schwartz zijn ook 
chiliasten, die in de wereld om hen heen de tekens waarnemen van de  
spoedige komst van het duizendjarige rijk. Hun verhouding tot het Joden-
dom wordt bepaald door het idee dat de beginselen van het christendom 
over de grenzen van de diverse kerken heen reiken.165

Onder de van oorsprong christelijke theologen zijn de meningen over 
de rol en toekomst van Israël altijd verdeeld geweest en daarmee verbonden 
ook hun opvattingen over de noodzaak van zending onder de Joden. Het 
onderwerp staat vanaf het begin van de negentiende eeuw op de agenda  
van het Nederlandsch Zendeling Genootschap (opgericht in 1797) in een 
speciaal daarvoor in 1807 ingestelde ‘commissie tot de Joden’. 

De herontdekking van het belang van zending in algemene zin komt 
voort uit het Piëtisme en Methodisme van de achttiende eeuw, waarin de  
nadruk ligt op de persoonlijke en bewuste geloofsbeslissing als methode 
om de zaligheid te verwerven. De logische gedachte die daarop volgt, is dat 
miljoenen mensen nog in duisternis leven en het evangelie van Christus 
moeten krijgen aangereikt. Christenen van verschillende denominaties in 
voornamelijk protestantse Europese landen richten met dit doel zendings-
genootschappen op.166 Aanvankelijk is er in deze genootschappen weinig of 
geen animo voor zending onder de Joden, die in de zeventiende en achttiende 
eeuw redelijk autonoom leven in een eigen ‘Joodse Natie’. De gedachte ach-
ter het concept van een ‘Joodse Natie’ van zowel katholieken als protestanten 
is dat Joden onmogelijk onderdeel kunnen zijn van de res publica christiana. 
Dat is de christelijke gemeenschap, die als geloofsgemeenschap van burgers 
samenvalt met de staat. Na de vaststelling van de gelijkberechtiging van alle 
burgers en de scheiding van Kerk en Staat in 1796 worden Joden ook gewone 
burgers met een eigen Israëlitisch kerkgenootschap. Deze nieuwe status leidt 
tot een maatschappelijk debat over hun positie in de samenleving.167 

In christelijke kring wordt dat debat in 1875 door Kuyper gevoerd in  
een artikelenreeks in De Standaard onder de titel ‘De Joden onder de  
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Christennatiën’. De kern van zijn betoog is dat Joden vreemdelingen zijn  
en hooguit als ‘gasten’ kunnen functioneren, omdat zij het intrinsieke 
christelijke karakter van Nederland niet accepteren. Daarom zijn Joden als 
politieke vertegenwoordigers problematisch en hebben zij niet het recht 
zich in die hoedanigheid uit te spreken over christelijke aangelegenheden, 
zoals het recht op christelijk onderwijs. In het kader van de schoolstrijd 
spreekt Kuyper zich hier zeer fel over uit in de artikelenreeks en brochure 
‘Liberalisten en Joden’ (1878). De liberale politieke dominantie en de 
invloed van Joodse liberale politici en de Joodse financiële macht bedreigen 
het christelijk karakter van Nederland.168 In Om de Oude Wereldzee (1907) 
spreekt Kuyper óók zijn waardering uit de voor Joden en de resultaten die 
zij in Palestina bereiken. Het theologische standpunt dat hij hier verwoordt, 
komt overeen met een algemene ambivalente christelijke visie. Enerzijds 
zijn de Joden door God uitverkoren en bewijst hun bestaan Gods trouw aan 
zijn volk, anderzijds hebben zij hun diaspora aan zichzelf te wijten, omdat 
zij ontkennen dat Jezus de Messias is en hem hebben laten kruisigen.169

In het theologisch debat over de noodzaak van zending onder de Joden 
speelt de interpretatie van de brief aan de Romeinen van de apostel Paulus 
in het Nieuwe Testament een belangrijke rol. Daarin wordt de ordening 
van Gods heilsplan beschreven. Paulus benadrukt eerst dat Israël zeer zeker 
niet is verstoten door God en dat een klein deel uit genade door God is 
uitgekozen (Rom. 11:5). Eerst zullen echter alle heidenen worden gered en 
daarna de Joden (Romeinen 11:25-26).170 In de leerrede die ds. Lucas Egeling 
(1764-1835) houdt tijdens de doopplechtgheid van Da Costa en Capadose, 
verbindt hij deze tekst met de tweede brief aan de Korintiërs (3:14-15),  
waarin Paulus schrijft dat er een deksel blijft liggen op het hart van de 
Joden, volgens Egeling als gevolg van de minachting en hardheid waarmee 
christenen hen bejegenen. Frishman wijst op de conclusies die Egeling  
hieraan verbindt, namelijk dat christenen Joden niet mogen verstoten  
en voor hen moeten bidden en dat bekeerlingen het bewijs zijn van Gods 
genade en blijvend aandenken aan Israël. Op deze manier moeten Da Costa 
en Capadose en vele anderen een brug- en voorbeeldfunctie vervullen en 
het evangelie onder de Joden brengen.171 

Boneschansker haalt de predikant, kerkhistoricus en hoogleraar Annaeus 
Ypey (1760-1837) aan. Deze ziet in de veranderende politieke en maatschap-
pelijke omstandigheden in Europa een ontwikkeling op gang komen, die zal 
leiden tot gelijkgerechtigheid van alle mensen. Hierin erkent hij het wijze 
bestuur van God, die zich over de Joden zal ontfermen. Enerzijds wil hij 
daarom de zaak aan God overlaten en ziet hij weinig in bekeringsactiviteiten, 
anderzijds leeft hij in de verwachting dat de bekering van Israël dichtbij is. 
Ypey is vanaf 1800 directeur van het hierboven genoemde Nederlandsch 
Zendeling Genootschap.172
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2 De London Society for Promoting Christianity amongst  
the Jews en de koloniale agenda van Engeland en Pruisen  
in het Heilige Land

De maatschappelijke context waarin het leven van Schick zich afspeelt 
en hij zijn modellen van de tempelberg en de tempel vervaardigt, is de 
Duits-Engelse protestantse zendingsgemeenschap in Jeruzalem. Deze staat 
in nauw contact met de moederorganisaties in Duitsland en Engeland,  
die lange tijd samenwerken en een gemeenschappelijk Luthers-Anglicaans 
bisdom in Jeruzalem vestigen. De mission statement van de Duitse en 
Engelse zending is, veel meer dan in het geval van de Nederlandse zending, 
gericht op de naderende eindtijd, het herstel van Israël in het Heilige Land 
en de verspreiding van het evangelie onder de Joden.

Schicks activiteiten als modelbouwer, archeoloog, bouwmeester en 
Jeruzalemkenner vinden plaats tegen de achtergrond van zijn functie als 
directeur van het House of Industry van de London Society for Promoting 
Christianity amongst the Jews, afgekort de London Jews Society (hierna LJS).  
Deze organisatie wordt in 1809 opgericht door Christian Friedrich Frey 
(1771-1850) uit onvrede met het zendingsbeleid van de London Missionary 
Society (opgericht in 1795). Frey, geboren in Meinstockeim als Joseph Samuel 
Levi, bekeert zich tot het christendom in 1798 na een ontmoeting met een 
piëtistische prediker. Die geeft hem uitleg over Jeremia 31.173 De profe-
tieën van Jeremia gaan over een nieuw verbond dat God in de toekomst 
zal afsluiten met het Joodse volk, de terugkeer naar Israël en de herbouw 
van Jeruzalem.174 Frey wordt opgeleid in de Berliner Missionsschule van 
Johannes Jänicke (1748-1827) en van daaruit in 1801 naar Londen gestuurd 
om uitgezonden te worden naar Zuid-Afrika. Frey ontdekt daar de Joodse 
gemeenschap en ziet het als zijn werkelijke zendingstaak om het evangelie 
onder hen te verspreiden.175 Hij start zijn zendingswerk onder de Joden in 
Londen en richt al snel zusterverenigingen op in andere Engelse steden. 
Omdat er relatief weinig Joden in Engeland wonen, richt het zendingswerk 
zich na het vertrek van Frey uit de LJS op Oost-Europa, waar miljoenen  
Joden leven. In steden met een grote Joodse gemeenschap worden 
zendings posten ingericht, zoals in Amsterdam in 1821. Rev. A.S. Thelwall 
(z.j.) legt daar contact met Capadose en Da Costa. In 1844 wordt ook in 
Rotterdam een zendingspost gestart, omdat van daaruit veel Joden naar 
Amerika vertrekken. Een belangrijk missiegebied is het Ottomaanse Rijk. 
In steden als Smyrna, Bagdad, Aleppo, Damascus, Beiroet, Jeruzalem en 
Caïro verschijnen zendingsposten. En zelfs naar de Falashas in Ethiopië 
worden zendelingen gestuurd.176

Volgens Yaron Perry is een onderscheidend kenmerk van de LJS dat  
bekeringsactiviteiten zich richten op individuen en niet op groepen en  
dat er geen nieuwe gemeenschappen worden gevormd. De LJS wordt niet  
financieel ondersteund door de Anglican Church of door staatsorganen, maar 
door een zeer uitgebreid netwerk van individuele aanhangers. De Society  
is daarom nooit het verlengstuk geworden van de Britse koloniale doelen.  
Dat leidde met enige regelmaat tot botsingen met de Britse consuls in 
Palestina. Onder de leiders van de LJS bevinden zich wel veel kerkleiders 
en Engelse aristocraten. Als zendelingen in het veld worden vaak bekeerde 
Joden ingezet, omdat zij de Joodse gemeenschappen beter kunnen bereiken. 
Beproefde middelen om bekeerlingen te maken zijn het aanbieden van gratis 
onderwijs voor Joodse jongens en meisjes en het opzetten van instituten om 
technische vaardigheden te leren. Het meest succesvol zijn de ziekenhuizen 
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die in de medische nood van de Joodse bewoners van Palestina voorzien. 
Soms is de medische zorg gekoppeld aan het luisteren naar een preek en het 
bestuderen van het Nieuwe Testament. Voor de bekeerlingen wordt gezorgd 
door middel van het verschaffen van werk in de Houses of Industry en een 
netwerk van zorginstellingen.177

Voor de LJS heeft de nadruk altijd gelegen op ‘promoting christianity 
among’ het Joodse volk in plaats van op bekering van alle Joden. (zie h5,4.7) 
Dit standpunt ligt in die tijd dicht bij dat van de Anglican Church. Na een 
financiële reddingsactie door de zeer welgestelde jurist Lewis Way  
(1772-1840) wordt de band tussen de LJS en de Anglican Church hechter. 
Vanaf 1848 is de titel patron of the society weggelegd voor de Aartsbischop 
van Canterbury, die tevens hoofd is van de Anglican Church.178

In 1833 lukt het de zendeling John Nicolayson (1803-1856), na vele jaren 
van vergeefse moeite, voor de LJS een huis te bemachtigen in Jeruzalem en 
daar een permanente zendingspost in te richten.179 Vijf jaar later kan hij de 
grond aankopen en overdragen aan de LJS. In 1848 verrijst hier de eerste 
protestantse kerk in het Heilige Land, Christ Church (ingewijd op 21 januari 
1849). Het gebied, naast de Jewish Quarter, waar meerdere protestantse 
instellingen zich vestigen en ook het Britse consulaat opent, wordt Mount 
Zion of het Protestant Quarter genoemd. Als Schick, in 1846, als jonge 
 zendeling in Jeruzalem aankomt is de bouw van de kerk in volle gang.180 

Een paar jaar daarvoor is op 11 november 1841 Michael Solomon  
Alexander (1799-1845) in Londen ingewijd als eerste protestantse bisschop 
van een Engels-Pruisisch episcopaat in Jeruzalem. Alexander, afkomstig uit 
een Joodse familie in Pruisen, is sinds zijn bekering zendeling bij de LJS en 
wordt om principiële redenen gekozen voor deze hoge en eervolle functie. 
De oprichters van de Anglo-Prussian Protestant bishopric zijn namelijk  
van mening dat de eerste bisschop een ‘nazaat van Abraham’ moet zijn.181 
Het idee om een episcopaat in Jeruzalem te vestigen en dat samen met de 
Engelsen te realiseren, komt van de Duitse theoloog en diplomaat  
Christian Karl Josias von Bunsen (1791-1860), die bevriend is met de  
Pruisische koning Friedrich Wilhelm IV (1795-1861) en met Lord Anthony  
Ashley Cooper, de 7de graaf van Shaftesbury (1801-1885) en lange tijd 
bestuurder van de LJS. Von Bunsen en de Pruisische koning delen dezelfde 
visie op het versterken van het evangelisch christendom in het Heilige Land 
en het terugdringen van de invloed van de katholieke kerk. Onder het dak 
van een Jeruzalems episcopaat zou een oecumenische evangelische eenheid 
zich als een universalistische ware christelijke kerk kunnen manifesteren.  
De koning is sterk beïnvloed door de Erweckungsbewegung en voelt zich 
van jongsafaan betrokken bij het lot van christenen in het Ottomaanse rijk 
en het Heilige Land. Het lot van de Joden of hun terugkeer naar Israël is geen 
onderdeel van zijn plan. Voor Von Bunsen en Lord Ashley staan juist hun 
eschatologische verwachtingen en het herstel van Israël op de voorgrond. 
Daarom zijn beiden zijn ervan overtuigd dat de tijd rijp is voor de terugkeer 
van het Joodse volk naar Palestina.182
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In opdracht van de koning van Pruisen 
ontwikkelt Von Bunsen in Londen, samen met 
leiders van de LJS, een plan om het episcopaat 
(van de Anglicaanse kerk) te vestigen op het 
terrein van de LJS in Jeruzalem. De koning van 
Pruisen deelt uit eigen vermogen in de kosten. 
Het private werk van de LJS krijgt daarmee een 
internationaal evangelisch karakter en de poli-
tieke aspiraties van Engeland en Pruisen in het 
Ottomaanse rijk en het Heilige Land worden zo 
eveneens vergemakkelijkt.183 

Na de plotselinge dood van bisschop Alexander 
wordt in 1846 dr. Samuel Gobat aangesteld.  
Hij is afkomstig uit een vrome christelijke familie 
in Zwitserland en ervaart zijn persoonlijke evan-
gelische bekering in zijn negentiende levensjaar, 
waarna hij zich tot zendeling laat opleiden bij de 
Bassler Mission. (zie h2,3.2) In Parijs studeert hij 
Arabisch om de Koran te kunnen lezen en organi-
seert hij elke week bijeenkomsten om Joden met  
behulp van oudtestamentische teksten te bekeren. 
Na missiewerk in Ethiopië en op Malta vraagt de 
koning van Pruisen hem Alexander op te volgen.184 
De koning heeft voor Gobat gekozen omdat hij 
hoopt dat het eenzijdige beleid van de LJS en 
Alexander om zich uitsluitend op de bekering  
van Joden te richten, kan worden omgebogen in  
missie werk onder alle denominaties. In de 33 jaar 
dat Gobat bisschop is in Jeruzalem krijgt de zen-
ding onder de Joden minder aandacht. Dat heeft 
zowel te maken met zijn opdracht van de koning 
van Pruisen als met zijn overtuiging dat de terug-
keer van de Joden in Palestina en de herbouw 
van de tempel niet voorafgaan aan hun volledige 
erkenning dat Jezus de Messias is. De eschatolo-
gische hoop van de LJS deelt hij niet. Vanuit zijn 
evangelische achtergrond pleit bisschop Gobat 
voor een ware bekering vanuit het hart, omdat 
alleen de doop niet voldoende is. Het gaat hem 
om het leren kennen van de waarheid door het 
evangelie. Ook stelt hij als voorwaarde aan Joden 
die zich willen laten dopen, dat zij een ambacht 
leren in een House of Industry. Zo kunnen ze  
onafhankelijk worden van aalmoezen, nadat ze 
door hun familie en vrienden zijn verstoten.185 

Tijdens het episcopaat van bisschop Gobat 
worden de banden met de LJS losser en die met de 
Church Missionary Society en de Basler Mission 
juist sterker. Er worden verschillende Duitse 
instellingen opgericht zoals het Brüderhaus van  
de Bazelse Pilgermission St. Chrischona (waar 
Schick begint als zendeling), de meisjesschool  
Talitha Kumi en het leprosenziekenhuis Jesus 

183  Perry 2003:42-43, 52-
53; Van der Leest 2008:66; 
Foerster 2011:170-184. Perry 
wijst op de uiterst moeizame 
voortgang van de Engelse 
missieactiviteiten in Jeru-
zalem en het Heilige Land, 
die voornamelijk door van 
oorsprong Duitse missiona-
rissen worden uitgevoerd. De 
LJS wordt succesvol binnen 
de politieke constellatie van 
de Engels-Pruisische samen-
werking. Het valt buiten het 
bestek van deze studie om de 
Europese politieke en diplo-
matieke machinaties, de strijd 
tussen de geloofsgemeen-
schappen en de kolonionale 
verovering van grond en 
invloed in Jeruzalem uitvoerig 
te beschrijven. Zie daarvoor 
o.a. Ben-Arieh 1984; Perry 
2003; Van der Leest 2008.

184  Van der Leest 2008:1 
00-103. In de ‘Statement of 
Proceedings’ is afgesproken 
dat Engeland en Pruisen om 
en om een nieuwe bisschop 
mogen voordragen, die kan 
worden aangesteld na goed-
keuring van de aartsbisschop 
van Canterbury, het hoofd van 
de Anglicaanse kerk. Voor 
hun uitzending volgen de 
Duitse en Zwitserse missio-
narissen nog een opleiding 
in het college van de Engelse 
Church Missionary Society in 
Islington.

185  Van der Leest 2008: 
110-111.  

Portret van dr. Conrad Schick in het  
Museum im Paulus-Haus in Jeruzalem  
van de Deutscher Verein vom Heilige Lande. 
Handgekleurde foto, ca. 1900, archief  
Pilgermission St. Chrischona. (ill.9)
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Hilfe geleid door de Kaiserswerther Diakonissen, het Syrische Waisenhaus 
onder leiding van zendeling Johann Ludwig Schneller (1820-1896),  
de Jerusalemsverein, het Johanniter Hospiz en het kinderziekenhuis  
Marienstift.186 

Hoewel Schick zijn levenlang in dienst blijft van de LJS, is hij ook actief 
voor de Duitse instellingen. Hij bouwt onder andere Talitha Kumi en Jesus 
Hilfe en heeft jarenlang zitting in het bestuur van de Jerusalemsverein en 
het Syrische Waisenhaus. Als de Muristan in 1869 door de Ottomaanse 
sultan wordt overgedragen aan de koning van Pruisen, wordt Schick gevraagd 
daar archeologisch onderzoek te doen voorafgaand aan de bouw van de 
Erlöser Kirche, de eerste Duitse kerk in het Heilige Land.187 In datzelfde 
jaar krijgt hij van de koning de titel Königlicher Baurat. Op 74-jarige leeftijd 
ontvangt hij van de filosofische faculteit van de  Universiteit van Tübingen 
een eredoctoraat.188

Het model van de tempelberg ontstaat dus tegen de achtergrond van 
de Engelse en Duitse koloniale bemoeienissen en zendingsactiviteiten in 
Palestina. Schick begint zijn leven in Jeruzalem als Duitse zendeling, maar 
is niet succesvol in het bekeren van Joden, moslims en niet-protestantse 
christenen. Bij de Engelse LJS kan hij zijn vaardigheden als (model)bouwer 
ontwikkelen en zijn ideeën over de eindtijd en het herstel van Israël op een 
andere manier inzetten en propageren. Dat hij zijn hele leven trouw blijft 
aan die ideeën, blijkt uit het feit dat hij in de snelle economische, technische 
en bouwkundige ontwikkeling van Palestina de vervulling van Bijbelse 
profetieën ziet. In de armoedige, vervallen en verwaarloosde stad die hij als 
jonge zendeling aantreft en waar het gras door de daken en tussen de stenen 
groeit, ziet hij een verwijzing naar psalm 129:6 en 7. In de jaren die daarop 
volgen, worden er volop huizen gebouwd en wordt Jeruzalem ‘hersteld’. 
Schick ervaart het nieuwe elan waarmee dit gebeurt als de voorspelling in 
Jesaja 58:12: “Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang 
verwoest ligt.” Dat christenen en buitenlandse heersers daar de aanjagers 
van zijn en de middelen voor verschaffen, is volgens Schick niet vreemd. 
Bij de profeet Jesaja (60:10) staat immers ook geschreven: “Vreemdelingen 
zullen je muren herbouwen, hun koningen staan je ter beschikking.”189 

Slotbeschouwing
In het Bijbels Museum van Schouten is een relatie met de hierboven ge-
noemde aspecten van de negentiende-eeuwse tijdgeest waarneembaar. Het 
verlangen van negentiende-eeuwers om zich een nationale geschiedenis 
en identiteit toe te eigenen uit zich bij Schouten in zijn behoefte om in een 
protestantse traditie te staan en die traditie te behouden voor de toekomst. 
Het verlangen van Schouten naar het verleden van de achttiende eeuw uit 
zich in een historisch bewustzijn en is gestoeld op gevoelens van verlies in 
een veranderende kerk en samenleving. In hoofdstuk 3 zal blijken hoe hij 
zijn eigen versie van dat vereerde en herinnerde verleden vormgeeft in het 
verzamelen van de materiële overblijfselen van het universitaire onderwijs 
van achttiende-eeuwse geleerden. De fascinatie voor het oude Egypte leeft 
in de negentiende eeuw in brede lagen van de bevolking en wordt gevoed 
door archeologische vondsten en een stroom aan goederen die zijn weg 
vindt naar musea en particuliere verzamelingen. Ook Schouten is gevoelig 
voor het bezit van Egyptische voorwerpen, maar staat heel duidelijk in een 

186  Van der Leest 2008:117. 
Zie voor een overzicht van 
Duitsers en Duitse instel-
lingen in het Heilige Land 
Goren en Eisler 2011. 
 
187  Goren 2006:110.  
De Muristan was in de 
negen tiende eeuw een 
verwaarloosd stuk grond in 
de nabijheid van de Heilige 
Grafkerk. Het archeologisch 
onderzoek was van belang 
omdat volgens de overlevering 
op die plaats het Johanniter 
hospitaal, gesticht tijdens 
de eerste kruistocht, had ge-
staan en om het verloop van 
de stadsmuren van Jeruzalem 
ten tijde van de kruisiging van 
Jezus te traceren. 
 
188  Strobel 1988:27; Goren 
2006:119. Schick ontvangt 
ook verschillende malen hoge 
Duitse onderscheidingen: de 
Franz-Joseph Orde (1869), de 
Stanislauf-Orde III Cl. (1884 
en 1898) en de Preussische 
Kronen-orde IV (1871).

189  De observaties van 
Schick over het veranderde 
Jeruzalem staan in een reeks 
artikelen getiteld ‘Sonst und 
Jetzt’, gepubliceert in Neues-
ten Nachrichten aus dem 
Morgenlande, Berlijn 1897 en 
zijn integraal overgenomen in 
Strobel 1988:58-59.
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christelijke traditie die wordt gekenmerkt door een problematische ver-
houding tot de godsdienst en cultuur van de farao’s. In hoofdstuk 4 wordt 
onderzocht door welke specifieke opvattingen Schouten wordt gedreven 
en hoe hij de Egyptische voorwerpen dienstbaar maakt aan zijn religieus 
paradigma. Het Oosten is voor Schouten en voor veel van zijn protestant-
se tijdgenoten vooral het Land van de Bijbel, het Heilige Land. Dat land is 
enerzijds ver weg en onderdeel van een ander cultuurgebied, anderzijds 
dichtbij omdat het in de Bijbel wordt beschreven. In hoofdstuk 5 wordt dui-
delijk gemaakt hoe gefascineerd en tegelijkertijd ambivalent protestanten 
tegenover het Heilige Land staan. Tegelijkertijd wordt het land toegeëigend 
met behulp van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en uitvindingen 
zoals de Bijbelse archeologie, Bijbelse geografie, natuurhistorisch onderzoek 
en landschapsfotografie. De kolonisatie van het Heilige Land, zending onder 
en bekering van Joden, het zich ontwikkelend Joods-christelijk gedachte-
goed over het herstel van Israël, het verlangen naar de eindtijd en het debat 
over de Joodse kwestie klinken door in alle aspecten van de vorming van het 
Bijbels Museum van Schouten en kunnen niet los worden gezien van de in 
dit hoofdstuk kort geschetste nationale en internationale ontwikkelingen. 

De aangelegenheden in de Nederlandse Hervormde Kerk, die Schouten 
bezighouden, zijn met name het zingen van de Evangelische Gezangen,  
het dragen van een toga, de richtingenstrijd en de Doleantie (de afschei-
ding van een deel van de kerk onder leiding van dr. Abraham Kuyper). 
 De historisch-kritische exegese van de Bijbel is een onderwerp dat Schouten 
sterk bezighoudt en, zoals uit het vervolg van deze studie zal blijken,  
de belangrijkste reden van zijn gevecht tegen de moderne ontwikkelingen, 
die hij met hart en ziel bestrijdt. 

De leef- en denkwereld van Schick is verbonden met het gedachtegoed 
van de personen waarmee en de organisaties waarvoor hij werkt. Zending 
onder Joden is het centrale thema in deze organisaties. Over de manier 
waarop dat moet gebeuren verschillen de meningen. Schick en zijn net-
werk van gelijkgestemden vertegenwoordigen een specifiek aspect van de 
negentiende-eeuwse Europese koloniale geschiedenis, namelijk dat van de 
Engels-Duitse protestantse bemoeienissen met het Heilige Land. Al vroeg 
in de verzamelgeschiedenis van het Bijbels Museum zijn er contacten met 
personen uit het netwerk van Schick en worden er voorwerpen uit het  
Heilige Land naar Schouten gestuurd. De internationale context waarin 
Schick leeft en werkt is door onderlinge relaties en gemeenschappelijke 
bemoeienissen met het Heilige Land zo verbonden met Schouten en zijn 
museum. 

Zowel Schouten als Schick zijn onderdeel van de maatschappelijke,  
kerkelijke en politieke ontwikkelingen die hierboven zijn geschetst. Zij  
nemen echter ook een eigenzinnige positie in en zijn daarom niet gemakke-
lijk te plaatsen binnen een specifieke negentiende eeuwse richting of partij.  
In de hierna volgende hoofstukken zal blijken hoe hun positie wordt  
bepaald door hun persoonlijke geloofsbeleving en hun relatie met  
voor werpen als dragers van hun religieuze opvattingen en doelen.
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Hoofdstuk 2

Leven in dienst van het  
Woord van God. 
Religie in de biografie van  
ds. Leendert Schouten en  
dr. Conrad Schick

Inleiding
De religieuze identiteit van ds. Leendert Schouten en dr. Conrad Schick, 
de grootste leverancier van voorwerpen aan het Bijbels Museum, is niet 
moeilijk vast te stellen. De een is een Nederlandse protestantse dominee/
verzamelaar en de ander een van oorsprong Duitse protestantse zendeling 
in het Heilige Land, die zich in dienst van de London Jews Society ontwik-
kelt tot directeur van de Engelse Industrieschool in Jeruzalem, archeoloog, 
koninklijk bouwmeester en publicist over archeologische opgravingen en 
de Westerse kolonisatie van Palestina.

Zowel Schouten als Schick leven en werken vanuit een religieus binnen-
perspectief. Hun geloof is een zijnswijze. Kenmerkend voor beide mannen 
is, dat zij hun geloof beleven in relatie tot de voorwerpen die ze vervaardi-
gen, verzamelen en beheren en dat zij die voorwerpen ook gebruiken om 
hun diepere ideologische drijfveren, die zij ontlenen aan een specifieke 
religieuze stroming, te realiseren.

Onderzoek naar de factor religie in hun beider biografieën laat ten 
eerste zien hoe zij in hun jeugd een fascinatie voor Hebreeuwse oudheden 
ontwikkelen, die een spirituele, bijna mystieke verhouding tot voorwerpen 
met zich meebrengt. De emotionele zeggingskracht van de driedimensio-
nale modellen die zij vervaardigen, wordt bereikt door hun verlangen en 
wil om de Hebreeuwse oudheden met de grootste precisie en perfectie en 
bovendien waarheidsgetrouw aan de teksten in de Bijbel te visualiseren.  
Het gebruik van authentieke voorwerpen en materialen afkomstig uit het 
Heilige Land is daarbij een voorwaarde. Tijdens hun studie en loopbaan krij-
gen de fascinaties en religieuze verlangens uit hun jeugd een verdere verdie-
ping in het werk dat zij kiezen en binnen de kaders van de religieuze stroming 
waarin zij zich thuis voelen. Voorwerpen uit het Heilige Land en modellen 
van Hebreeuwse oudheden blijven daarbij een belangrijke rol spelen.

In deze studie ligt het voor de hand om alleen de religieuze aspecten 
in de biografie van Schouten te ontleden. Door ook het leven en werk van 
Schick, over wie talrijke publicaties zijn verschenen, vanuit dit (nieuwe) 
gezichtspunt te analyseren, wordt ten tweede de verwevenheid tussen het 
persoonlijke, het publieke en het politieke aanwijsbaar.190 Onderzoek naar 
de factor religie in de biografieën van zowel Schouten als Schick maakt ook 
de eerste contouren zichtbaar van een gemeenschappelijk ‘netwerk’ waarin 

190  De Baar 2011:13.  
Zie voor publicaties over  
dr. Conrad Schick bijvoor-
beeld Bertelmann 2008, 
Kautsch 1902, Gibson en 
Jacobson 1994, Goren en  
Rubin 1996, Goren 2006, 
Rubin 2006, Strobel 1988.

<--- 
Het model van de ark 
van het verbond, dat 
Leendert Schouten 
op 12-jarige leeftijd 
laat vervaardigen. 
(ill.10, MCC BMA 1)

<--- 
De hogepriester 
knielend voor de ark 
van het verbond in 
het heilige der heili-
gen in het model van 
de tabernakel, met 
het geborduurde 
onderste dekkleed 
vervaardigd door 
Fräulein Matthews. 
(ill.11, MCC BMA 
853)
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zij voorwerpen vervaardigen, verzamelen en uitwisselen en zich toe- 
eigenen vanuit een min of meer gemeenschappelijk religieus paradigma.

In de eerste twee paragrafen wordt de religieuze vorming van Schouten 
in zijn jeugd en studiejaren onderzocht in relatie tot zijn passie voor voor-
werpen. Hoe krijgt zijn liefde voor voorwerpen vorm en bij welke protes-
tantse theologiebeoefening voelt hij zich thuis in zijn studententijd?

In paragraaf 3 staat de verkondiging van het woord van God bij  
Schoutens model van de tabernakel centraal. Wat is de functie van de  
tabernakeldiensten naast zijn reguliere werk als predikant? Hoe gaan  
de diensten in hun werk, waarover preekt en spreekt Schouten, wie  
wonen de diensten bij en vinden er ook bekeringen van Joden plaats? 

In paragraaf 3 en 4 wordt de religieuze biografie van Schick behandeld 
en onderzocht hoe diens jeugdige religieuze ervaringen en emoties zijn 
levensloop als zendeling hebben vormgegeven. De Bijbel en het Heilige 
Land zijn onlosmakelijk verbonden geraakt met zijn werk als zendeling, 
bouwmeester, archeoloog, publicist en modelbouwer. Hoe verhouden die 
werkzaamheden zich tot zijn visie op het toekomstige Koninkrijk van God 
op aarde en welke rol spelen zijn modellen van de tempel daarbij?

1 Jeugd en studiejaren van  
Leendert Schouten 
1 Flora, fauna, boeken en een tafeltheater

Leendert Schouten wordt op 1 januari 1828 in Dordrecht geboren. Hij is  
de tweede zoon van Huibert Schouten (1795-1880) en Johanna van Efferen 
(1796-1839) en groeit samen met zijn oudere broer Dirk en zijn jongere zusjes 
Adriana en Dirgina op in Dordrecht. Het is een welvarend gezin, dat een 
ruim pand aan de Wollewevershaven bewoont. Vader Huibert Schouten is 
samen met zijn jongere broer Leendert eigenaar van de Firma H. en L. Schou-
ten en Cie., een groothandel in meekrap en oliezaad. Huibert Schouten is lid 
van het kiescollege van de Hervormde Gemeente en meester in de vrijmetse-
laarsloge ‘La Flamboyante’.191 De Bruijn en Van Schaik omschrijven Huibert 
Schouten als een ‘homo novus’, die op eigen kracht zijn kapitaal en welvaart 
vergaart en zich een vooraanstaande plaats in het sociale leven van Dordrecht 
verwerft.192 Schoutens moeder Johanna van Efferen komt eveneens uit een 
geslacht van kooplieden. Zij sterft op 8 december 1839, op 44-jarige leeftijd. 
Leendert is dan bijna 12 jaar oud. De zorg voor het gezin wordt de daarop-
volgende twee jaar overgenomen door Leenderts grootmoeder Adriana van 
Efferen-Arent (1757-1846) en zijn ongehuwde tante Dina Willemina. In 1841 
hertrouwt zijn vader met Clasina Hendrika van Duren (1801-1870) met wie 
hij in 1846 nog een dochtertje krijgt, Clasina Huberdina.193

De interesses en vaardigheden die Leendert in zijn jeugd en studietijd 
ontwikkelt, zijn duidelijk te herkennen in zijn latere leven als verzamelaar. 
Als kind houdt hij al van dichten en schrijven, hij leert gemakkelijk talen, 
verzamelt flora en fauna, hij koopt naslagwerken, houdt van Bijbelse  
aardrijkskunde en geschiedenis en heeft een fascinatie voor in de Bijbel 
beschreven heiligdommen en het ontwerpen en bouwen van driedimensio-
nale modellen. Daarbij leert hij al vroeg met geld om te gaan en met mensen 
die hem kunnen helpen zijn ideeën te realiseren. 

191  De Bruijn en Van Schaik 
1995:11. Archief in het 
Poppenspelmuseum ‘La Con-
dola’ in Haarlem. Dit archief is 
in bezit gekomen van Jacques 
Vernout, poppenspeler en 
eigenaar van het museum, 
via persoonlijk contact met 
Samuel Leonardus Schouten 
jr. (1905-1973), eveneens 
woonachtig in Haarlem, zoon 
van Schoutens jongste zoon 
Samuel Leonardus (1874-
1937).

192  De Bruijn en Van Schaik 
1995:11.

193  De Bruijn en Van Schaik 
1995:11-12.
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Zijn gevoel voor voordracht en theater hebben misschien niet direct met 
verzamelen te maken, maar wel met de presentatie van en communicatie 
over de verzameling. Het enthousiasme waarmee dat gebeurt, is een ken-
merk van de bezigheden in zijn jeugd.

Op de Franse school van instititeur C. J. de Vogel C. Jzn. krijgt Leendert 
vanwege zijn goede prestaties in Frans, Nederlands, aardrijks kunde, geschie-
denis en aritmetica een Frans boekje over insecten.194 Uit een kasboekje dat 
hij een paar jaar later nauwkeurig bijhoudt, blijkt dat zijn belangstelling voor 
de natuur al vroeg leidt tot een verzameling van door hem zelf opgezette 
en geprepareerde dieren. Hij doet ook aankopen op dat gebied, zoals twee 
slangen en een hagedis op sterk water. Het is een serieuze zaak, want hij 
schaft het veertiendelige Klein Natuurkundig Museum aan, met platen uit-
gegeven in 1841 door de Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten 
te ‘s-Gravenhage. Leendert is een ondernemende jongen met fantasie en 
belangstelling voor aardse zaken als snoep, fruit, vijgen, saucijzen en appels, 
pijpedopjes en een nieuwe koperen punt voor zijn wandelstok. Zoals veel 
jongens van zijn leeftijd speelt hij ook graag domineetje en schaft hij voor 
drie gulden een domineesteek aan.195

In 1843 bouwt hij met hulp van de Dordtse timmerman en (kunst)  
schilder A.J. Engels (z.j.) een klein poppentheater, ook wel tafeltheater  
genoemd. De schouwburg wordt uitgerust met groot gevoel voor detail  
en materiaalgebruik. Er zijn gordijntjes, waskaarsen en houten pinnetjes.  
De decors zijn door Engels geschilderd en de 49 figuren waarschijnlijk  
door Leendert getekend, gekleurd en met vernis afgelakt. Het prachtige 
tafel theater, het oudst bekende in Nederland, is bewaard gebleven en staat  
opgesteld in Poppenspelmuseum ‘La Condola’ in Haarlem. De constatering 
van De Bruijn en Van Schaik dat het tafeltheater en de voorstellingen die  
de jonge Leendert er mee geeft een ander licht werpen op zijn passie voor  
de tabernakel, lijkt gegrond. Het zijn niet alleen vrome, godsdienstige  
motieven, maar ook een liefde voor visualisatie, uitbeelding, optreden  
en toneel die zijn bezigheden bepalen.196

2 De ark van het verbond

De passie voor Hebreeuwse oudheden begint al vroeg in Schoutens jeugd 
door toedoen van zijn grootmoeder Adriana van Efferen. Zij leest hem  
voor uit de Historische Kinder-Bybel, of Schriftuurlijke Lusthof; behelzende 
twee-hondert tweeënvyftig Afbeeldingen der voornaamste Geschiedenissen 
van het Oude en Nieuwe Testament; ter gemakkelijke bevatting voor de Jeugd, 
met Byschriften, Vaersjens, en den Bybeltext voorzien (1793, 5de druk). Ook 
al zijn de afbeeldingen van ‘Israëls Tabernakel en de Heilige vaten’ in het 
kinderbijbeltje gebrekkig, hij wordt er onweerstaanbaar door aangetrokken. 
Hoe vaak zijn grootmoeder hem ook voorleest, nooit krijgt hij genoeg van 
de plaatjes, de versjes en de Bijbelteksten.197 Met name de ark van het 
verbond roept een haast mystiek verlangen bij hem op. “Vooral trok mij 
steeds sterk aan eene afbeelding van de Arke des Verbonds, vóór welke, in 
de glans van de wolk der heerlijkheid boven en rondom haar de Hoogepries-
ter ootmoedig geknield en biddend neerlag. […]. En altijd was ’t weer die 
Arke des Verbonds vooral, dat heiligdom, nog met zoovele eerbiedwekkende 
geheimenissen voor mij omhuld, die mij, als met onweerstaanbare kracht, 
tot zich trok, gelijk in ’t Nieuwe Testament de plaatjes die ’s Heilands 
geboorte, Zijne kruisiging, en Zijne komst ten oordeel voorstelden.”198

194  Les insectes. Entretien 
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Het verlangen dat Schouten hier omschrijft ziet hij zelf als een ‘begeerte’, 
die veel meer is dan ergens een plaatje van willen hebben. Hij wil iets heb-
ben dat met de wezenlijke ark overeenkomt. Het is een verlangen dat bij hem 
blijft, ook als hij de prachtige platen in de lijvige folianten van Wilhelmus 
Goeree (1635-1711), Johannes Lundius (1638-1686), Coenraad Mel (1666-
1733), Antoine Augustin Calmet (1672-1757) en de verzamelde werken van de 
Joodse historicus Flavius Josephus (Jeruzalem 37 - Rome ca. 100 na Chr.) tot 
zijn beschikking heeft.199 De kopergravure van de ark van het verbond van 
Gerard Hoet (1648-1733) in Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van 
het Oude en Nieuwe Testament, […], uitgegeven door Pieter d’Hondt (1728) 
voldoet aan al zijn eisen en doet hem besluiten deze afbeelding in een model 
te laten namaken. Een bekwame beeldhouwer uit Dordrecht maakt de ark 
van mahoniehout na met cherubim (engelen) op het verzoendeksel. Daarna 
laat hij de ark van binnen en buiten vergulden. Bij een steenhouwer bestelt 
hij marmeren platen, die hij door rabbijn L.G. Wanefried in het Hebreeuws 
laat beschrijven met de decaloog (de tien geboden beschreven in Exodus 20 
en Deuteronomium 5).200 Het is 1842 en Leendert is dan 14 jaar oud.201

3 De studie der Hebreeuwse oudheden

Tijdens zijn studie theologie aan de Hogeschool in Utrecht, 
van 1849 tot 1854, groeien de interesses en vaardigheden van 
zijn jeugd naar een volwassen niveau. In deze periode ligt het 
begin van wat vele jaren later het Bijbels Museum zal worden. 
Hier tekenen zich de contouren af van de manier waarop dat 
museum door hem zal worden samengesteld en opgebouwd. 
Wetenschappelijke verdieping van zijn jeugdpassie, zijn 
leergierigheid en contact met hoogleraren, financieel beleid, 
huisvestingskeuzes om zijn tabernakel voor publiek ten toon te 
stellen, onderzoek naar vergelijkbare tabernakels, het aansturen 
van werklui en kunstenaars, het passeert allemaal tussen zijn 
21ste en 26ste levensjaar. Hij moet een harde, gedreven en ge-
disciplineerde werker zijn geweest om zowel zijn studie zonder 
oponthoud af te ronden, een sociaal netwerk te onderhouden, 
van een studentenvereniging lid te zijn en ook nog een model 
van de tabernakel te ontwerpen en te laten bouwen. Dat con-
stateert ook dr. J.H. Gunning J.Hzn. in zijn ‘Kort Levensbericht 
van den Ontslapene’. Zijn eigenlijke studie heeft niet onder de 
werkzaamheden aan de tabernakel geleden en al zijn examens 
haalt hij met de hoogste graad, behalve het Mathesisexamen 
dat hij ‘slechts’ met de tweede graad afsluit.202

Schoutens belangstelling voor de Hebreeuwse oudheden 
wordt nog verder aangewakkerd door de colleges van prof.  
dr. Jacobus Cornelius Swijhuisen Groenewoud (1784-1859), 
hoogleraar in de Oosterse talen aan het Atheneum in Franeker  
en vanaf 1830 hoogleraar in de Oosterse talen en Gewijde 
Oudheden aan de Hogeschool van Utrecht.203 Schouten noemt 
hem zijn onvergetelijke, door hem hoog gewaardeerde, vrome 
leermeester in de Hebreeuwse oudheden, die hij regelmatig 
raadpleegt bij de bouw van zijn eigen tabernakel en die hem 
eens tijdens een college ‘amicus noster Schouten’ noemt. 
Schouten roemt hem ook als gelovig man die een goed 

199  Schouten L. 1888:XVII. 
Hij schaft deze boeken al 
op 14 of 15-jarige leeftijd 
aan van zijn zakgeld. Zie: 
Ontvangst- en Uitgaafboekje, 
1843-44, archief Poppenspel 
Museum La Condola in Haar-
lem. De Bruijn en Van Schaik 
1995:14.

200  Schouten L. 1888:XVII. 

201  De Bruijn en Van Schaik 
1995:14 komen tot deze 
datering omdat rabbijn L.G. 
Wanefried in 1842 naar Dor-
drecht komt en de uitgaven 
voor de ark van het verbond 
niet in het eerder genoemde 
kasboekje staan vermeld.
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voorbeeld geeft aan zijn studenten.204 De ‘begeerte’ om de tabernakel in  
zijn geheel en zo nauwkeurig mogelijk na te maken, is niet meer te stuiten.  
Met dank aan zijn vader, die hem daartoe in staat stelt en met dank aan de 
zegen van God, begint hij aan het grote werk, dat hem een heel leven lang 
zal blijven fascineren en bezighouden.205

De vaardigheden die hij als 14-jarige had ontwikkeld bij de bouw van 
het model van de ark van het verbond komen nu goed van pas bij dit veel 
omvangrijkere project. Hij zet allerlei werklieden en kunstenaars uit bin-
nen- en buitenland voor hem aan het werk. Dat kost hem naast zijn studie 
veel tijd, want hij moet ze regelmatig controleren, ondanks de bouwteke-
ningen die hij hun heeft aangeleverd. De noodzaak om er zo dicht bovenop 
te zitten, heeft alles te maken met de aard van het te bouwen heiligdom. 
Het moet precies worden nagemaakt zoals het in de Bijbel en andere door 
Schouten geraadpleegde bronnen staat. Op geen enkele wijze mogen de 
eigen bouwkundige of artistieke opvattingen van de werklui het resultaat 
beïnvloeden. Als hij van te voren had geweten hoeveel moeite dit werk 
met zich mee zou brengen, had hij het bij de ark van het verbond gelaten. 
Telkens opnieuw blijkt pas bij de uitvoering van de werkzaamheden wat  
er allemaal bij komt kijken en hoeveel het kost.206 

204  Schouten L. 1887: 
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Uit deze periode is ook een kasboekje bewaard gebleven waarin hij 
nauwkeurig zijn inkomsten en uitgaven noteert. Analyse daarvan door zijn 
biografen De Bruijn en Van Schaik leert dat Schouten twee- tot driemaal 
meer inkomsten heeft dan de doorsnee student. Naast de toelage van zijn 
vader ontvangt hij schenkingen en giften van familieleden. Hij is lid van het 
studentencorps en het leesmuseum, bezoekt concerten op de studentenso -
ci ëteit, huurt een piano, koopt een orgel en neemt muzieklessen. Zijn biogra-
fen constateren dat hij meer geld besteedt aan boeken, wijn en kleding dan 
aan goede doelen.207 Zoals hij zelf al heeft aangegeven lopen de kosten voor de 
vervaardiging van de tabernakel en toebehoren vele malen hoger op dan ver-
wacht.208 Het beeld dat De Bruijn en Van Schaik schetsen nuanceert enigszins 
het strenge en vrome beeld van dr. J.H. Gunning J.Hzn. in zijn ‘Kort Levens-
bericht van den Ontslapene’. Hij typeert student Schouten als streng en  
onberispelijk, een trouw kerkganger, ijverige werker en hartelijke vriend.209

In de herfst van 1851 zijn het eigenlijke gebouw van de tabernakel, het 
koperen wasvat en het brandofferaltaar klaar. Om de tabernakel goed te 
kunnen exposeren, verhuist Schouten naar de Lijnmarkt E.77 waar hij een 
extra kamer tot zijn beschikking heeft. Het model kan daar uitgestald blij-
ven staan en er kunnen bezoekers worden ontvangen. Naar zijn eigen zeg-
gen zijn dat er honderden, van alle rangen en standen. Hij laat hun naam, 
ambt of beroep en woonplaats in een register noteren.210

4 Eltheto en Secor Dabar

Tijdens zijn studietijd is Schouten lid van twee studieverenigingen,  
waarin een ondogmatisch christendom met nadruk op geloofsbeleving  
de sfeer bepaalt. Voor de jonge Schouten sluit de bezieling die hij hier vindt 
goed aan bij het geestdriftige karakter van zijn eigen geloofsbeleving.211  
Het Utrechtsch Studenten-zendingsgezelschap Eltheto hè basileia sou  
(Uw Koninkrijk kome) is opgericht in 1846 en leidt de hele negentiende 
eeuw een bloeiend bestaan. Het kwam voort uit het theologisch gezelschap 
Secor Dabar (Gedenk het Woord, ps. 119, vers 49), dat twee jaar eerder was 
opgericht door volgelingen van de leiders van de Amsterdamse Réveilkring, 
als reactie op de liberale geest aan de Utrechtse theologische faculteit.212 

De naam ‘Uw Koninkrijk kome’, de bede uit het Onze Vader, is ook 
het motto van het studenten-zendingsgezelschap Eltheto. Het onwrikbare 
geloof in de komst van Gods Koninkrijk op aarde is het fundament van het 
gedachtegoed. Door middel van verkondiging, gebed en studie, uitwendige 
en inwendige zending, het organiseren van lezingen en het uitgeven van 
een eigen tijdschrift proberen de studenten hun geloofsideaal uit te dragen. 
De vergaderingen worden door de leden ervaren als een geestelijk toe-
vluchtsoord waar veel en krachtig wordt gebeden.213 

De negentiende-eeuwse zendingsbeweging is nauw verbonden met  
de religieuze drijfveren, visie en doelstellingen van de internationale  
stroming van het ‘Neupietismus’ in Europa en de ‘Evangelical Awakening’  
in Groot-Brittannië. In 1793 wordt in Zeist de Brüder-Sozietät in den  
Vereinigten Niederlanden zur Ausbreitung des Evangeliums unter den  
Heiden opgericht en in 1797 het Nederlandsch Zendelinggenootschap.  
De protestantse zendingsbewegingen in Nederland, Duitsland, Zwitserland 
en Groot-Brittannië zijn geworteld in het Piëtisme en hebben als gemeen-
schappelijk ideaal niet zozeer de vestiging van de eigen kerkelijke denomi-
natie, belijdenis en kerkorde, maar veel meer de persoonlijke bekering, die 
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door hartstochtelijke en overtuigende prediking kan worden bewerkstelligd. 
Men voelt zich verbonden met elkaar door een vurige liefde voor Christus  
en de drang zijn heilsboodschap te verspreiden. Het internationale contact  
komt onder andere tot uiting in maandelijks gehouden bidstonden op 
dezelfde dag en hetzelfde uur en een intensief meeleven met elkaars evan-
gelisatiewerk.214 Ook het Utrechtse studenten-zendingsgezelschap  
Eltheto knoopt actief banden aan met buitenlandse zendingsorganisaties. 
Voor een deel gebeurt dat via de buitenlandse leden, onder andere afkomstig 
uit Zuid-Afrika en Duitsland.215 (zie h1,1)

Schouten komt uit een welgesteld milieu en leert al vroeg de sociale  
vaardigheden om naar buiten te treden, zijn doelen na te streven, met mensen 
samen te werken en hen opdrachten te geven. Hij beschikt al in zijn jeugd 
over een meer dan gemiddelde hoeveelheid geld, die hij besteedt aan zijn 
grote passie: het nabouwen van de Bijbelse tabernakel. Hij weet ook giften 
te verkrijgen van zijn familieleden. Dat laatste lijkt een onbelangrijk detail, 
maar zegt wel degelijk iets over de overtuigingskracht die hij vanaf zijn 
jonge jaren moet hebben gehad om anderen in zijn enthousiasme mee te 
nemen. Hij is een gelovige jongeling, zonder dat hij er een ascetische levens-
stijl op na houdt. In zijn studententijd komt hij terecht in het religieuze en 
intellectuele milieu dat hem aanspreekt en waar hij zich kan ontwikkelen 
tot een dominee en een verzamelaar. Door zijn achtergrond en financiële 
middelen is hij in staat om dat wat hem ten diepste beroert te realiseren in 
een materiële vorm. Die vorm is voor hem veel meer dan een educatief hulp-
middel bij de evangelisatie of een hobby. Het verlangen uit zijn jeugd om het 
mysterie van de ark van het verbond te doorgronden, vergezelt hem de rest 
van zijn leven en bepaalt de bevlogenheid waarmee hij zijn geloof beleeft 
en uitdraagt bij het model van de tabernakel. In een brief aan dr. Abraham 
Kuyper schrijft hij dat hij met zijn hele ziel met de tabernakel en ‘zijn heer-
lijke heilsgeheimen’ verenigd is. Hij is er van overtuigd dat zijn werk bij de 
tabernakel zijn door God gegeven roeping is.216

2 De dominee-verzamelaar, zijn tabernakel-
diensten en de bezoekers van zijn museum
1 Enkel door de genade van God

Op 18 september 1891 is er een groot feest om te herdenken dat veertig jaar 
geleden, op donderdagmiddag 18 september 1851, de Utrechtse predikant  
J.F. van Hoogstraten als eerste bezoeker de tabernakel bezichtigt en daarbij  
uitroept: “Schouten, nu zie ik dat de Tabernakel een goddelijk gebouw was.”217 
(zie inleiding) In de brochure die Schouten schrijft naar aanleiding van het 
feest en waarin hij terugkijkt op zijn veertigjarige werkzaamheid bij de 
tabernakel, dankt hij in de eerste plaats zijn God en Vader in Jezus Christus. 
“Hij toch was het, die zoo dikwerf geestelijk manna deed regenen rondom  
mijnen Tabernakel.”218 In lyrische bewoordingen beschrijft Schouten zich-
zelf als de ‘knecht des Heeren’, die veertig jaar lang door Gods genade en 
weldadigheid zijn werk heeft mogen doen.219 

Bovenstaande maakt duidelijk dat Schouten zijn evangelieprediking bij 
de tabernakel als goddelijk geïnspireerd ervaart. Dat blijkt ook uit de aante-
keningen die hij maakt in de Derde Naamlijst …. Aan het einde van elk jaar 
dankt hij God uitvoerig voor de zegen die zowel hemzelf als zijn bezoekers 
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is geschonken: “Ook dit jaar, heeft de Heere God, in Zijne groote barm-
hartigheid en genade, mij telkens gegeven, dat ik, door Hem gesterkt, met 
groote en met onverminderde opgewektheid, ’t vervulde Evangelie mocht 
verkondigen uit den heerlijken schaduw-dienst des Ouden Verbonds. Daar-
voor, gelijk voor elken zegen, dien Hij bij den Tabernakel, ook aan bezoekers, 
heeft willen schenken, zij Hem, benevens den Zoon en den Heiligen Geest, 
de ootmoedige dank mijns harten en mijns levens toegebracht, Amen!”220 
Bijna elk verslag van een tabernakeldienst eindigt met de opmerking:  
“Zeer opgewekt!” of “In eene bijzondere mate, door ’s Heeren genade,  
opgewekt” of met de afkorting S.D.G. of D.S.G. (Soli Deo Gloria Lat. alleen 
aan God de eer), vaak met twee of drie uitroeptekens erachter.

Schouten heeft kennelijk meerdere malen de vraag gekregen of het  
hem nooit verveelde om steeds maar weer over dezelfde dingen te spreken.  
Zijn antwoord daarop is gepassioneerd: het verveelt of vermoeit hem  
nooit, want zijn ziel ‘leeft’ in deze dingen. Hij geeft daar drie redenen voor.  
Ten eerste is het geen van buiten geleerd lesje, dat hij voor de tabernakel ten 
gehore brengt. Juist vanwege de ongeleerde aanwezigen benadert hij het 
onderwerp steeds weer van een andere kant, soms alleen de hoofdzaken en 
grote lijnen, soms juist bijzondere onderwerpen. De rijkdom van zaken en 
de overvloedige materie bieden voor deze benadering stof genoeg, naar zijn 
zeggen. Ten tweede weet hij zeker dat ook op dit aspect van zijn evangelie-
prediking de zegen van God rust. Ook al wordt zijn arbeid door hem nog zo 
gebrekkig verricht, God zegent zijn werk ten behoeve van velen. Daar heeft 
hij zowel mondeling als schriftelijk vele getuigenissen van mogen ontvangen. 
De derde reden die hij noemt, is misschien wel de belangrijkste. De tekst 
wordt hier ronduit lyrisch en extatisch en laat zien dat Schouten niet alleen 
rotsvaste geloofsovertuigingen heeft, maar ook een grote emotionele en 
spirituele beleving van het fysieke model van de tabernakel. Jezus Christus 
is naar zijn onwrikbare, op Gods heilig Woord gegronde overtuiging, het  
lichaam van alle zaken van de tabernakel. In de bloemrijke taal van Schouten 
aanschouwt hij ‘door het oog van het geloof in de genadevolle verborgenhe-
den die God bij het oude Israël heeft ingesteld en verordend, de heerlijkheid 
van Jezus Christus, van Zijn offer-werk tot zaligheid van de arme en buiten 
Hem reddeloos verloren zondaren’.221

2 De orde van dienst

Hoe een bezoek aan de tabernakel in zijn werk gaat is bekend uit de Derde 
Naamlijst … Deze loopt van 24 november 1881 tot en met 16 juni 1892 
en beslaat bijna 12 jaar van Schoutens evangelieprediking bij zijn geliefde 
tabernakel. Er zal ongetwijfeld ook een eerste en tweede naamlijst zijn 
geweest, maar deze zijn helaas niet overgeleverd. Het abrupte einde van de 
Derde Naamlijst …, midden in het jaar onder aan de laatste pagina van het 
boek, doet vermoeden dat er nog een vierde naamlijst kan hebben bestaan. 
In 1892 is Schouten namelijk 64 jaar en nog volop aan het werk.  
Op 30 december 1894, twee dagen voor zijn 67ste verjaardag gaat hij met 
emeritaat. De evangelieprediking bij de tabernakel heeft hij echter tot  
vlak voor zijn dood in 1905 met grote passie volgehouden.

Uit de aantekeningen van Schouten in de Derde Naamlijst … wordt 
duidelijk hoe een en ander verloopt. Na elk bezoek noteert Schouten welke 
psalmen en gezangen zijn gezongen, de onderwerpen die hij heeft be-
handeld en welke ambtsgenoot de bijeenkomst heeft afgesloten met een 
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dankzegging en een voorbede, waarin ook Schouten zelf, zijn familie en 
zijn werk steevast worden genoemd. De vaste ritus is die van samenzang 
van meerdere psalmen en gezangen, beschouwing over de tabernakel en 
evangelieprediking, afsluitende dankzegging en voorbede en tenslotte de 
samenzang van een psalm of gezang. De orde is echter zo vrij dat er regel-
matig spontaan verzoeknummers worden gezongen, meestal staand, al dan 
niet begeleid door het orgel. 

Een enkele maal staat aangetekend dat er een collecte is gehouden.  
Bijvoorbeeld op 22 december 1881 ten behoeve van een groep wezen  
(negen jongens en negen meisjes), die na het slotgebed Schouten staand 
psalm 134:3 toezingen. Van de opbrengst van de collecte (fl. 21,55) mogen de 
wezen ter gelegenheid van het aanstaande kerstfeest een aandenken kopen.  
Het overgebleven geld mag besteed worden aan een kersttraktatie voor alle 
wezen van het gesticht. Op 30 november 1882 is broeder J.H. Spillenaar 
(1847-1935), zendeling te Calioub in Egypte, aanwezig. Schouten vermeldt 
dat hij dit keer de collecte zelf heeft gedaan en dat de opbrengst (fl. 46,00) 
bestemd is voor de bouw van een nieuw zendingshuis in Calioub.222

Een paar keer meldt Schouten dat hij de bezoekers eerst een en ander 
over de tempel in Jeruzalem heeft verteld en laten zien en dat die tijd helaas 
is afgegaan van het samenzijn bij de tabernakel. Op 20 december 1883 wordt 
de samenkomst bij de tabernakel voorafgegaan door een beschouwing over 
de tempelberg in Jeruzalem, die wordt verzorgd door de bediende C. Holstege 
(z.j.). De bijeenkomsten zijn altijd op donderdagmiddag van half twee tot 
half vijf. Voor speciale gelegenheden wordt een uitzondering gemaakt en 
een andere dag gekozen.223

De onderwerpen die Schouten behandelt zijn afwisselend van algemene  
of van specialistische aard en zullen wat betreft inhoud en boodschap nau-
welijks verschillen van de tekst van zijn in 1887 uitgegeven boek  
De Tabernakel. De algemene onderwerpen die meerdere malen en in  
verschillende samenstelling aan de orde komen zijn: 

–  een algemene beschouwing van de tabernakel als voorafschaduwing 
van de kerk en het geestelijk lichaam van Jezus Christus en zijn 
plaatsbekledend offer en lijden zoals afgeschaduwd in het zondoffer 
aan het slot van Leviticus 4; 

–  de tabernakel als voorbeeld van de ware Gods-kerk die een strijden-
de en zegepralende kerk is; 

–  de bijzondere zorg van God voor Israël in de woestijn en de betekenis 
van zijn inwoning onder Israël; 

–  de voorbidding van de hemelse hogepriester en de kracht en troost 
daarvan voor de gelovige;

–  Christus als het licht en levensbrood voor de zijnen; 
–  de onderscheidende kenmerken van de tabernakel en de tweede 

tempel en de inwijding van de tabernakel door Jehova zelf in verband 
met de inwijding van de eerste tempel; 

–  de grote aantrekkelijkheid van de tabernakel voor de vrome Israëliet.
De algemene beschouwingen worden vaak aangevuld met specialistische 
kennisoverdracht over de voorwerpen en religieuze gebruiken in de taber-
nakel, waaruit blijkt dat deze kennisoverdracht ten dienste staat van het 
grotere verhaal van zijn prediking en zijn betoog in De Tabernakel.

–  Grote Verzoendag, zijn geestelijke betekenis en de noodzakelijkheid 
van de bloedstorting tot vergeving van de zonden; 

–  Grote Verzoendag, Goede Vrijdag en het bloed op het verzoendeksel;
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–  de Grote Verzoendag van de tegenwoordige Joden en de Grote  
Verzoendag in het oude Israël en de heerlijke vervulling daarvan  
in Jezus Christus; 

–  zond- brand- en dankoffers; 
–  de reiniging van de herstelde melaatse; 
–  de betekenis van de voorhof en het heilig vaatwerk op de voorhof  

en in de tabernakel; 
–  de priesterlijke zalving en kleding; 
–  de onmoedwillige doodslager bij het brandofferaltaar;224

–  de gouden voorhoofdplaat van de hogepriester en de geestelijke 
heerlijkheid van dit ambt;

–  het reukofferaltaar als volmaakte heenwijzing naar onze Zaligmaker; 
–  de betekenis van het heilige der heiligen; 
–  de plaatsing van het brandofferaltaar en het koperen wasvat; 
–  de geestelijke betekenis van het gebouw zelf en het onderste dekkleed; 
–  de wolk- en vuurkolom, de wolk der heerlijkheid en de hoornen van 

het brandofferaltaar; 
–  de persoon en kleding van de hogepriester als type van Christus; 
–  de geestelijke betekenis van de borstlap; 
–  de inwijding van gewone priesters door wassing, kleding, zalving en 

offerranden; 
–  de twee bokken op Grote Verzoendag; de betekenis van het voorhang-

sel en het scheuren van het voorhangsel bij het sterven van Christus; 
–  de sjechina (Hebr. goddelijke aanwezigheid); 
–  de ingang van het heilige der heiligen als voorafschaduwing van de 

hemelvaart van Christus; 
–  de kleuren van het voorhangsel van de voorhof; 
–  de betekenis van de berderen (planken) van de tabernakel, van de 

dekkleden en de gouden kandelaar; 
–  de zalving van Aäron.
In 1885 brengt Schouten een nieuw onderwerp ter sprake dat hem na aan 

het hart ligt en rechtstreeks afkomstig is uit het actuele debat over de schat-
plichtigheid van de oude Israëlitische godsdienst aan de godsdienst van de 
Egyptenaren. Met vuur betoogt Schouten dat de Mozaïsche godsdienst door 
God is geopenbaard en ingesteld en niet ontleend is aan de valse goden van 
de Egyptenaren. De Mozaïsche eredienst en de tabernakel zijn van godde-
lijke oorsprong en tegenovergesteld aan de Egyptische afgodische eredienst 
of tempelarchitectuur. Meerdere malen voelt Schouten zich genoodzaakt dit 
onderwerp te bespreken, de mening van velen te weerleggen en het ongeloof 
en de beweringen van de ‘encyclopedisten’ te bestrijden. Daarbij schenkt hij 
ook aandacht aan de zogenoemde ‘orde van het heil’225, de Sinaïtische rotsin-
scripties en het onderscheid tussen typen en symbolen.226 Op 10 december 
1891 en 18 februari 1892 kan hij zijn betoog kracht bijzetten en aanschouwe-
lijk maken met het boek Sinai photographed, or Contemporary Records of 
Israël in the Wilderness (1862) van Charles Forster, dat hij voor zijn veertig-
jarig jubileum op 18 september 1891 cadeau heeft gekregen.227

224  Mensen die onmoedwillig 
iemand ter dood hebben 
gebracht, kunnen vluchten 
naar in de Bijbel genoemde 
vrijsteden. Daar zullen ze 
worden beschermd tegen 
bloedwraak. In geval van nood 
kunnen ze ook bescherming 
vinden door de hoornen van 
het brandofferaltaar vast te 
grijpen. Zie Exodus 21:13-14; 
Deuteronomium 19:4-6; 
Jozua 20:7-8 en L. Schouten 
1887:179-180.

225  De heilsorde is de weg 
waarlangs de gelovige door 
eigen ervaring of ‘bevinding’  
zalig kan worden en is 
geba seerd op een ordening 
van geloofselementen door 
Paulus genoemd in Romeinen 
8:29-30. De volgorde is veelal 
roeping en wedergeboorte, 
geloof en bekering, recht-
vaardiging, heiligmaking, 
volharding en verheerlijking.  
In de Heidelbergse cate-
chis mus (Gereformeerd 
belijdenisgeschrift, aanvaard 
door de Dordtse synode in 
1618-1619) gaat het om de 
drieslag: ellende, verlossing 
en dankbaarheid. Rouwendal 
2005:768-769.

226  Derde Naamlijst …  
15 januari 1885, 26 maart 
en 14 mei 1891. HDC BMLS 
3.008.

227  Derde Naamlijst …  
10 december 1891 en  
18 februari 1892. Schouten L. 
1891:19. HDC BMLS 3.008.
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3 De bezoekers van het Bijbels Museum

Behalve dat er een grote zegen rust op het werk bij de tabernakel en het 
de aangenaamste momenten van Schoutens leven betreft, is deze arbeid 
ook een nuttig middel voor evangelisatie met een groot bereik. Duizenden 
bezoekers, van wie velen weer terugkomen met vrienden en familieleden, 
bezichtigen de verzameling en horen het gesproken Woord bij de tabernakel 
aan. De bezoekers komen van over de hele wereld naar Utrecht: uit diverse 
landen van Europa, uit de Verenigde Staten, Egypte, Palestina, Zuid-Afrika 
en zelfs uit China. Schouten hecht er waarde aan om te vermelden dat de 
bezoekers van alle rangen en standen zijn, maar dat hij na veertig jaar toch 
in eerste instantie terugdenkt aan de vorstelijke bezoeken, aan de vele hoog-
geplaatste personen uit de hofhouding en hoogste collegiën van het land, 
aan de hooggeleerden en aan zijn medebroeders in de heilige bediening.228

Leden van de Koninklijke Familie zijn welkome gasten. Schouten vindt 
het een eer om vorstelijke personen te ontvangen in zijn huis en hun het 
vervulde evangelie uit de schaduwdienst van het Oude Verbond te mogen 
verkondigen. Achtereenvolgens ontvangt hij — uiteraard bij bijzondere 
gelegenheden en niet tegelijkertijd met het gewone volk — in de pastorie 
in Apeldoorn op 21 juni 1865 koningin Sophie der Nederlanden met haar 
gevolg; op 6 november 1865 prins Alexander der Nederlanden met zijn 
gevolg en op 26 juni 1866 de prinsen Wilhelm, Alexander, Ernst en Bernard 
en prinses Pauline van Saxen-Weimar. In Rotterdam legt op 21 maart 1877 
prinses Marianne der Nederlanden een bezoek af, dat zij herhaalt op  
27 juli van dat jaar in gezelschap van haar zoon prins Albert van Pruisen en 
zijn vrouw hertogin Marie van Saksen.229 Alle vorstelijke personen, in het 
bijzonder koningin Sophie, prinses Marianne en prins Albert hebben heel 

228  Schouten L. 1891:5 en 7.

229  Schouten L. 1887:XXI; 
1891:6. De namen van de 
koninklijke personen zijn 
overgenomen zoals Schouten 
ze vermeldt, zonder hun volle-
dige titulatuur en namen.

Bezoek van koningin Emma aan het Bijbels Museum van ds. Leendert Schouten 
op 22 juli 1904. Lange Nieuwstraat 52 in Utrecht. (ill.16, HDC BMLS 5.004)
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veel belangstelling en ook de goedheid om hun namen in het bezoekersboek 
te schrijven. Over prinses Marianne schrijft Schouten nog dat hij haar heeft 
leren kennen als iemand met een open hart voor de goddelijke waarheid, 
zoals deze in Jezus Christus is. In een brief van haar hand aan Schouten meldt 
zij voor de derde te keer te willen komen, maar dan incognito om onder het 
gewone publiek te zitten. Kort na dit voornemen is zij echter overleden.230

Schouten kan gemakkelijk 80 tot 100 mensen rondom de tabernakel  
ontvangen.231 De bezoekers vertegenwoordigen een breed scala aan 
beroepen en achtergronden. In de Derde Naamlijst … wordt hun naam, 
‘betrekking’ en woonplaats opgetekend. De vrouwelijke bezoekers zijn in 
de minderheid en zetten bij ‘betrekking’ een streep. De adellijke bezoekers 
gebruiken het vakje voor hun naam en ‘betrekking’ in zijn geheel om hun 
volledige titulatuur neer te schrijven.

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de tabernakel. Schouten 
klaagt dat velen in zijn tijd niets meer afweten van de Hebreeuwse oudheden.  
Dat was 100 tot 150 jaar geleden wel anders, toen niet-geleerde mensen meer 
kennis hadden dan nu de gemiddelde ‘theologant’.232 In de vele jaren bij 
de tabernakel heeft hij wat dat betreft de treurigste ervaringen opgedaan. 
Gelukkig bestaan er allerhande eenvoudige boekjes, ook in vreemde talen, die 
kunnen voldoen aan de begeerte om de heilige oudheden te onderzoeken.233

Een grotere steen des aanstoots is de weigering van rooms-katholieken  
om naar het Bijbels Museum te komen en een tabernakeldienst bij te wonen. 
Dat komt, zoals Schouten meerdere malen heeft gemerkt, omdat hun pries-
ters het aan de leken verbieden om de ‘ketterse verkondiging van de Christus 
van de Schriften’ bij te wonen. Het is alsof ze vrezen dat het gebouw van 
hun geloof door zijn spreken zal worden ondermijnd, merkt hij met een 
lichte scepsis op. In Utrecht heeft een kapelaan een keer een toegangsbewijs 
besteld en ontvangen, maar hij stuurde het terug met de opmerking dat hem 
van hogerhand is verboden om een godsdienstoefening bij de tabernakel bij 
te wonen.234

Aan de ‘Oud-Roomsche’ Kerk heeft Schouten beduidend meer genoe-
gen beleefd. In het blad Oud-Katholiek verschijnt een lovende recensie over 
Schoutens werk en de tabernakel. Meermalen ontvangt hij complimenten 
van Z.D.H. aartsbisschop Johannes Heijkamp, die ook op het 40-jarig jubi-
leumfeest aanwezig is en door Schouten de wettige opvolger der Utrechtse 
aartsbisschoppen wordt genoemd. Een onvergetelijke indruk heeft de Hoog 
Eerwaarde heer C.J. Mulder, aartspriester van Utrecht, gemaakt. Aan het 
einde van de bijeenkomst bij de tabernakel is hij tot tranen toe bewogen en 
dankt Schouten heel hartelijk met de woorden “Domine, wij zijn het geheel 
eens met hetgeen gij gesproken hebt!”235

De overgrote meerderheid van de bezoekers aan het Bijbels Museum 
is van protestantse gezindte, waarbij Schouten opmerkt dat ze afkomstig 
zijn uit alle afdelingen van de Protestantse Kerk.236 In de Derde Naamlijst … 
maakt hij meerdere malen melding van de aanwezigheid van dominees van 
de Christelijk Gereformeerde Gemeente en een enkele keer van Lutherse of 
Remonstrantse vakbroeders. Het museum wordt ook regelmatig bezocht 
door gezelschappen uit binnen- en buitenland. Zo ontvangt hij bijvoorbeeld 
op woensdag 8 juni 1892 83 onderwijzers en hoofdonderwijzers van chris-
telijke scholen en op 3 juni 1886 ter gelegenheid van hun jaarlijkse vergade-
ring 84 christelijke onderwijzers en onderwijzeressen. Op 7 januari 1886 
zijn er van 7 tot 9 uur ’s avonds 79 militairen van de Christelijke Militaire 
Jongelings Vereniging in Utrecht op bezoek. Zij gedragen zich fatsoenlijk en 
krijgen van Schouten allemaal een sigaar mee. Op maandag 28 oktober 1889 

230  Schouten L. 1887:XXI.

231  Schouten L. 1887:XXI.

232  Schouten doelt hier 
waarschijnlijk op de leescul-
tuur van het gereformeerd 
piëtistisme of de Nadere 
Reformatie. Zie Exalto 2006.

233  Schouten L. 1887:VII-VIII.

234  Schouten L. 1891:6. 
235  Schouten L. 1891:6. 
236  Schouten L. 1891:6.
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is er een Engels gezelschap onder leiding van rev. William Roberts, die door 
de Religious Tract Society in Londen is gecommiteerd om het museum te 
bezichtigen. Op 15, 17, 18 en 19 augustus 1891 wordt de tabernakel bezich-
tigd door afgevaardigden van de Christelijke Jongelings Vereniging na 
afloop van een Internationaal Congres in Amsterdam. Soms moet Schouten 
afwijken van zijn vaste donderdagmiddag en een gezelschap op een andere 
dag ontvangen of bij zeer hoge uitzondering op een christelijke feestdag, 
terwijl hij eigenlijk zijn taak als predikant moet vervullen. Dat is het geval 
op Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag 1892. Respectievelijk 57 en 85 
leden van de Christelijke Werklieden Vereniging in Utrecht komen juist dan 
naar de tabernakeldienst, met hun vrouwen en dochters. Op gewone werk-
dagen mogen zij namelijk niet verzuimen. Gelukkig neemt ambtgenoot  
ds. E.F.U. Wolf op Hemelvaartsdag zijn middagbeurt in de Geertekerk over 
en ds. A.W. Bronsveld op tweede Pinksterdag zijn beurt in de Domkerk.237

De aanwezigheid van bijzondere personen krijgt van Schouten altijd een 
aparte vermelding: prof. dr. Nicolaas Beets en de oud-katholieke aartsbis-
schop Johannes Heijkamp (4 februari 1888); zendeling Samuël Müller (z.j.), 
al 34 jaar zendeling in Betlehem, die meedeelt hoe nog altijd de berg Sion 
‘als een akker geploegd wordt’ (10 augustus 1882); ds. Jan Krayenbelt  
(1837-1907), predikant te Rotterdam (16 november 1882) en rev. William 
Bramley-Moore (1831-1918) en rev. James George Kitchin (1851-1895)  
(20 juni 1889). De laatste twee blijven logeren.238 (zie h5,4.5)

Het is niet duidelijk of er ook gezinsleden van Schouten aanwezig zijn bij 
de tabernakeldiensten. In de jaarafsluiting van 1882 spreekt hij de hoop uit 
dat één van zijn zonen hem zal opvolgen als hij eenmaal in vrede is ontslapen, 
maar hij maakt nergens melding van hun aanwezigheid of van bepaalde taken 
die zij uitvoeren in het museum. Op 21 september van dat jaar is wel mevrouw 
Schouten aanwezig. Wellicht is zij benieuwd hoe de tabernakeldienst in  
het nieuwe huis en in de veel stillere zaal verloopt.239 Tussen 30 maart en  
1 juni is de familie immers verhuisd van Nieuwe Gracht 826 naar het veel 
grotere huis aan de Nieuwe Gracht A896 (vanaf 1891 A.36) in Utrecht.

In de laatste aantekening van 16 juni 1892 van de Derde Naamlijst … 
noteert Schouten dat zijn oudste dochter Elisabeth Adriana (1866-1943) 
aanwezig is. Dat is bijzonder omdat deze dochter kampt met psychische 
problemen en in 1879 naar een inrichting in Nijmegen is gebracht. Zij zal 
daar langdurig worden verpleegd.240

4 Soli Deo Gloria

Hoe belangrijk de tabernakel en het Bijbels Museum voor Schouten ook 
zijn, uiteindelijk staan zijn leven en werk alleen ten dienste van God. Als  
dr. J.H. Gunning J.Hz. (1858-1940) vóór zijn zomerreis Schouten op zijn 
ziekbed bezoekt, weet hij dat het een afscheid is. Schouten heeft het moei-
lijk in de allerlaatste fase van zijn leven, maar put evenals zijn dierbare vader 
deed, troost uit gezang 37 waarvan hij de verzen 8 en 9 met een zwakke 
stem opzegt. Na zijn dood op 14 juni 1905 denkt Gunning aan hem terug  
als een vrome man, die vol vertrouwen is heengegaan in het Vaderhuis, 
waar hij zich door Jezus’ offer een plaats wist. 

Schouten was ‘een man uit één stuk’ zoals koning Willem III hem eens 
noemde. Zo hebben Gunning en zijn vele vrienden hem ook gekend: buig-
zaam en toegeeflijk waar het bijzaken betreft en onverzettelijk zodra het 
om de eer en de waarheid van God gaat. De nagedachtenis aan deze geliefde 

237  Derde naamlijst …  
26 mei 1892. HDC BMLS 
3.008.

238  Derde Naamlijst … op 
genoemde data. HDC BMLS 
3.008.

239  Derde Naamlijst …  
21 september 1882 en  
30 maart 1882. HDC BMLS 
3.008.

240  De Bruijn en Van Schaik 
1995:36.
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broeder is een dankbare herinnering en soms kan het Gunning verblijden dat 
zijn vriend nu meer van het mysterie van de verlossing mag aanschouwen 
dan op aarde.241 

Op uitdrukkelijk verzoek van Schouten wordt tijdens zijn begrafenis 
alleen ter ere van zijn Heer en Heiland gesproken en gezang 187 vers 3 en 4 
gezongen: “In ’t graf is geen vermoeijing meer/Eens hooren wij de wekstem 
weder/ Tot hoger heil bij onzen Heer.”242 Op het familiegraf op begraaf-
plaats Soesterberg in Utrecht komt de tekst uit Jesaja 25 vers 8 te staan:  
“Hij zal den dood verslinden tot overwinning.”

5 De bekering van Joden bij de tabernakel

In het ‘Kort Levensbericht’ ter gedachtenis van het overlijden van Schouten 
schrijft Gunning dat Schouten een warm hart had voor de Joden en dat hij 
geen groter genot kende dan wanneer hij leden van ‘Gods oude volk’ bij de 
tabernakel mocht zien.243 Dat staat het verlangen van Schouten om hen te 
bekeren tot het christendom niet in de weg, maar helaas moet hij na veertig 
jaar tabernakeldiensten met enige bitterheid concluderen, dat maar weinig 
Joden het Bijbels Museum hebben bezocht. Ook bekeerde Joden die het  
domineesambt uitoefenen worden maar een enkele keer vermeld in de 
Derde Naamlijst…

Toch zijn er enkelen uit ‘Gods oude bondsvolk’ bij hem geweest om 
voor het eerst of opnieuw de heerlijkheid van de Messias te aanschouwen. 
Schouten maakt uitgebreid melding van de bekering, hij noemt dat ‘toe-
brenging’, van de 67-jarige ‘Israëliet’ A. Prins (z.j.). In 1866 volgt zijn doop 
in Apeldoorn in aanwezigheid van H.M. de koningin en de prinsen Hendrik 
en Alexander. Schouten predikt bij die gelegenheid over Johannes 1:42b.244 
Hij herinnert zich ook hoe rabbijn L. te A. (z.j.) met zijn vrouw stond te 
wenen toen zij in het brandofferaltaar de aarde van de berg Moria zagen en 
de stenen van de buitenste muur van de tempel. Een andere keer, terwijl hij 
spreekt bij het koperen wasvat over het ‘ware levende water Jezus Christus’, 
hoort hij een stem uit het publiek die in het Hebreeuws uitroept: “ja, water 
des levens”. De uitroep is van de 80-jarige Sara T. uit A. (z.j.), die daarna ter 
stichting van alle aanwezigen vertelt hoe veertig jaar daarvoor haar ogen 
zijn opengegaan en zij tot het geloof in ‘Christus Gods’ is gekomen.245  
De ‘bekeerde Israëliet’ ds. Philippus S. van Ronkel (1829-1890), predikant 
in Leiden, houdt op 21 juli 1887 de dankzegging na afloop van de tabernakel-
dienst.246 Op 5 en 26 september 1889 doet ds. Eliëzer Kropveld (1840-1896), 
predikant van de Christelijk Gereformeerde gemeente in Alblasserdam 
dit. Beide keren voegt Schouten aan hun naam in de Derde naamlijst … de 
aantekening toe “(bekeerde Jood)”. Ook de aspirant godsdienstonderwijzer 
J. Zegerins uit Amsterdam krijgt deze aantekening.247

Op het jubileumfeest is een ‘Israëliet’ aanwezig van wie het geloof meer-
malen bij de tabernakel is versterkt. Schouten verzucht echter dat het hart 
van deze man wel aan de Here Jezus behoort, maar dat hij uiterlijk helaas 
nog een Nikodemus is.248

Van dr. Abraham Capadose krijgt Schouten in 1872 een door hem 
gebruikte mezoeza (Hebr. kokertje aan de deurpost) ten geschenke.249 
Het is niet ondenkbaar dat deze schenking ter gelegenheid is van de 50ste 
gedenkdag van zijn doop.250 Abraham Capadose wordt in Amsterdam 
geboren in een Joods-sefardisch gezin. Veel familieleden bekleden functies 
in de Portugees-Israëlitische synagoge. Vanaf zijn jeugd is hij bevriend met 

241  Gunning 1905:4-5.

242  De Bruijn en Van Schaik 
1995:68. Testament van L. 
Schouten Hzn., Utrecht  
27 juli 1883. HDC BMLS 1.1.2.

243  Gunning 1905:4.

244  Schouten L. 1891:8. 
245  Schouten L. 1891:8.

246  Derde Naamlijst … 21 juli 
1887. HDC BMLS 3.008.

247  Derde Naamlijst … 21 juli 
1887 en 5 en 26 september 
1889. HDC BMLS 3.008. 
Schouten vermeldt hier ook, 
dat ds. E. Kropveld de 26ste 
blijft logeren.

248  Schouten L. 1891:8. 
Nikodemus is een schriftge-
leerde en leider van de Joden, 
die wordt genoemd in het 
evangelie volgens Johannes 
(3:1-21; 7:46-53; 19:38-42). 
Nikodemus gaat in de nacht 
naar Jezus toe en is onder 
de indruk van wat hij zegt 
over het opnieuw geboren 
worden. Tegenover de andere 
schriftgeleerden neemt Niko-
demus het op voor Jezus.  
Samen met Jozef van Arima-
tea verzorgt hij de begrafenis 
van Jezus. In de katholieke 
traditie is Nikodemus een hei-
lige (naamdag 3 augustus). 
In de protestantse traditie is 
hij iemand die zich innerlijk 
tot Jezus heeft bekeerd, maar 
uiterlijk geen afstand heeft 
genomen van zijn functies en 
godsdienst.

249  Schouten H.J. 1886:34; 
1895:36; 1901:21.

250  Berg 2009:12.
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Isaac Da Costa (1798-1860), met wie 
hij tijdens zijn studie geneeskunde 
in Leiden bijbellessen volgt bij  
Willem Bilderdijk (1756-1831).  
In 1822 laat hij zich samen met  
Da Costa en diens vrouw dopen in 
de Hervormde Kerk in Leiden.251  
(zie h2,3.1) De gift van Capadose staat 
niet op zichzelf. In zijn collectie heeft 
Schouten meerdere Joodse ceremo-
niële voorwerpen, afkomstig van 
Joden die zich hebben bekeerd tot 
het christendom. Een van die voor-
werpen is een arba kanfot (Hebr. 
kleine gebedsmantel) afkomstig uit 
Jeruzalem en verkocht door Schick.

Op 16 augustus 1888 wordt er 
tijdens de tabernakeldienst een 
extra collecte gehouden voor Pincus 
Rosenzweig uit Jeruzalem, die zelf 
ook aanwezig is en als betrekking 
heeft opgegeven “student in de phi-
lologie en theologie”. Uit een door 
Schouten bijgevoegd krantenknipsel 
van juli 1889 wordt meer bekend 
van Rosenzweig. Hij is 21 jaar oud, 
afkomstig uit Jeruzalem en zijn 
echte naam luidt Pincus Hesensnee. 

Waarom hij wordt gezocht door de commissaris van politie in Harderwijk 
is niet duidelijk. Hij vervoegt zich regelmatig bij predikanten, die hij om 
hulp vraagt om naar Londen te vluchten, omdat hij als ‘bekeerd Israëliet’ 
door zijn geloofsgenoten is verstoten.252

Hoe vlammend de prediking van Schouten bij de tabernakel ook 
geweest zal zijn, de bekeringsresultaten zijn gering. Toch heeft het uitvoe-
rig vermelden van enkele bekeringen en de aanwezigheid van al dan niet 
bekeerde Joden bij de tabernakel betekenis voor Schouten. Waarschijnlijk 
omdat de tabernakel ten dienste staat van geloofsopwekking en bekering en 
in de optiek van Schouten over een spirituele kracht beschikt, die mensen 
ontvankelijk maakt voor het Woord. Het is niet voor niets dat de stenen 
in het brandofferaltaar (afkomstig van de voormalige tempelberg) volgens 
Schouten grote emoties oproepen en de ogen van Joden kunnen openen. 
Zoals hierboven al beschreven waren deze stenen verkregen van de protes-
tantse bisschop Gobat en met een duidelijk doel aan Schouten ter beschik-
king gesteld. De stenen uit Jeruzalem zijn in Nederland, in de pastorie van 
Schouten, vanwege hun emotionele lading een middel om Joden en heide-
nen te bekeren. (zie inleiding)

Het geringe succes van zijn pogingen tot bekering schrijft Schouten toe 
aan de vijandschap van Joden tegenover de prediking van het in de ‘Heere 
Jezus Christus vervulde evangelie der schaduwen en beloften’.253 Zijn argu-
ment van de Joodse vijandschap sluit aan bij het betoog van Kuyper over de 
‘Joodsche kwestie’. In De Standaard van oktober 1875 verschijnt een serie 
artikelen onder de titel ‘Joden onder de Christen-natiën’, waarin Kuyper de 
emancipatie en assimilatie van Joden in de christelijke Nederlandse staat 

251  Berg 2009:3-5, o.a.  
gebaseerd op David Kalmijn,  
Abraham Capadose (avec 
résumé en français), proef-
schrift Utrecht 1955. In de 
uitgave van de Stichting 
Gihonbron zijn de brochures 
van Abraham Capadose 
opgenomen, onder andere 
over zijn bekering.

252  Derde Naamlijst …  
16 augustus 1888. HDC 
BMLS 3.008.

253  Schouten L. 1891:6.

Ingelijste Hebreeuwse tekst (boven) afkomstig uit de  
mezoeza van dr. Abraham Capadose. Onder het bijschrift 
van Schouten: “Mezoeza, Deurpost-gedenkcedel, door 
den WelEdelen Zeer Geleerden Heer DrA.Capadose 
gebruikt tijdens hij nog in het Jodendom was. Hij heeft, 
tegelijk met MrJ.da Costa, het Bondzegel des H.Doops 
ontvangen te Leiden, 20 Oct.1822, door Ds Lucas Egeling. 
– Van ZED.Z.G. ten geschenke gekregen bij een bezoek 
aan den Tabernakel, in Juli 1872”. (ill. 17, BMA 302)



76

254  Kater 2019:31-32. 
De serie ‘De Joden en de 
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voor de ‘Joodse kwestie’ in 
de negentiende eeuw Wallet 
2017:89-99.

255  Zie Schouten 1873  
en 1885.

problematiseert, omdat zij hun eigen godsdienst, moraal en gewoonten 
hebben en daarom geïsoleerd zijn van de christelijke samenleving. In zijn 
pamflet Liberalisten en Joden (Amsterdam 1875) schets Kuyper een politieke 
situatie waarin Joden de Liberale politiek hebben overgenomen om hun 
anti-christelijke agenda uit te voeren. In 1991 constateert Kuyper eveneens  
in De Standaard (24 maart 1890) een overeenkomst tussen moderne theo-
logen en Joden, omdat zij beiden Jezus Christus niet op waarde weten te 
schatten.254 (zie h1,3) De ‘Joodsche kwestie’ — die in de tweede helft van  
de negentiende eeuw niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese 
landen de gemoederen bezighoudt — is in publicaties van Schouten geen 
apart thema. De strijd over het zingen van de Evangelische Gezangen houdt 
hem waarschijnlijk meer bezig.255 Zijn visie op Joden en het Jodendom 
komt wel terug in zijn polemiek met de Moderne Theologie, zoals in de 
volgende hoofdstukken zal blijken.

De stenen uit Jeruzalem, die hun evangeliserende werk moeten doen in 
het brandofferaltaar tijdens de tabernakeldiensten, hebben tegelijkertijd 
gediend als ruilmiddel voor giften ten behoeve van het zendingswerk van 
bisschop Gobat in Jeruzalem. De stenen maken de relatie zichtbaar tussen 
het zendingswerk in het Heilige Land en de bekering van Joden binnen de 
context van het Bijbels Museum van Schouten. Ook de doelgerichte manier  
waarop Schouten en Schick met elkaar in aanraking komen via G.J.C. Cavaljé 
(1824-1905), penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Israël en 
bestuurder van de Schotse Zendingskerk in Nederland, en bisschop Gobat 
in Jeruzalem, wijst daarop. Via het internationale netwerk van deze mannen 
komt de leverantie van een groot aantal voorwerpen aan het museum op 
gang, waarvan het merendeel afkomstig is van Schick. 

Schouten en Schick hebben elkaar nooit ontmoet, maar wel korte tijd 
gecorrespondeerd. Van deze briefwisseling zijn tot op heden alleen de brie-
ven van Schick aan Schouten bekend. De inhoud gaat vooral over de techni-
sche en inhoudelijke aspecten van de voorwerpen. Ze geven geen inzicht in 
theologische discussies of geloofszaken die hen bezighouden. Waarschijnlijk 
is dat niet nodig, omdat beide mannen vanuit eenzelfde geloofsidentiteit en 
geloofsperspectief leven en werken en zich onderdeel weten van een grotere 
beweging van gelijkgestemden. Daarbij is er ook sprake van een economische 
relatie. De meeste voorwerpen worden aangekocht.

De levensloop van Schick verschilt van die van Schouten. Schick komt 
uit een ander milieu en heeft een andere intellectuele vorming genoten.  
Zijn levensstandaard in Jeruzalem is onvergelijkbaar met de welgestelde  
levenswijze van Schouten in Utrecht. Toch zijn er overeenkomsten in hun 
beider biografieën. Die zijn, zoals hierboven al aangegeven, te herleiden  
tot hun geloofsbeleving, hun wetenschappelijke bevlogenheid bij de 
vervaardiging van modellen van Hebreeuwse oudheden, hun passie voor 
voorwerpen uit het Heilige Land en de manier waarop ze die modellen  
en voorwerpen inzetten om hun gedachtegoed uit te dragen binnen een 
specifieke internationale protestantse context.
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3 Conrad Schick en zijn terugblik op  
50 jaar leven en werken in Jeruzalem
1 Wandelen met God

Als Conrad Schick op 76-jarige leeftijd na 50 jaar leven en werken in 
Jeruzalem terugblikt op zijn jeugd, legt hij veel nadruk op zijn religieuze 
motivatie. Zijn levensbeschrijving heeft het onmiskenbaar romantische 
karakter van iemand die na lange tijd terugkijkt en zijn leven samenvat en 
beschouwt vanuit een zelfgekozen perspectief, in dit geval zijn dankbaar-
heid aan en geloof in een God die zijn leven richting heeft gegeven. Zijn 
levensloop wordt echter ook aantoonbaar bepaald door de vroomheid en 
geloofsrichting van de broedergemeenschap waarmee hij op jeugdige leef-
tijd in aanraking komt. 

Naar eigen zeggen is Schick zodra hij kan lezen vooral geïnteresseerd in 
Bijbelse verhalen. Als zijn broers en andere kinderen buiten spelen, zit hij 
binnen te tekenen of te schilderen, leest hij in de Bijbel en maakt zelfs een 
chronologisch overzicht van de aartsvaders. “Merkwürdiger Weise lebte ich 
schon damals in einer Art Umgang mit Gott, obwohl ich der Sache keinen 
Namen geben, noch mit jemand darüber sprechen konnte. Als ich einmal 
las, wie Mose den Herrn bat: “Lass mich Deine Herrlichkeit sehen!”,  
so erwachte auch in mir der Wunsch des Herrn Herrlichkeit zu sehen.”256 

Schicks liefde voor de Heiland is niet ontstaan uit zijn opvoeding of het 
godsdienstonderwijs, maar is tot hem gekomen door de goddelijke genade 
van de doop. Daarom kan hij vol overtuiging als bijna 80-jarige man zeggen 
dat hij een levenslange persoonlijke omgang heeft met God en dat het aller-
belangrijkste en grootste op aarde is de Heiland te kennen en na te leven.257

De pastor die hem voorbereidt op zijn belijdenis wordt door Schick een 
rationalist genoemd, door wie hij onaangeroerd blijft. Gelukkig komt hij 
dankzij de broer van zijn vader in aanraking met vrome mannen uit zijn 
dorp. In de werkplaats van een van deze mannen wordt hij zowel aange-
trokken door de gelovigheid van deze man als door zijn bouwkundige en 
technische werk. Als zijn oom hem meeneemt naar een broedergemeen-
schap in Kornthal en hij hoort spreken over de wedergeboorte voelt hij zich 
daar thuis en vallen zijn vele gedachten en gevoelens op hun plaats. Helaas 
is hij inmiddels te oud om geestelijke te worden, maar zendeling kan nog 
wel als hij eerst een technische opleiding volgt.258 

In Kornthal komt hij in aanraking met zendelingen uit de hele wereld en 
groeit het verlangen om dat ook te worden. Een kort verblijf op de Latijnse 
school is echter geen succes en wordt gevolgd door zenuwkoorts en een 
periode van ziekte waarin voor zijn leven wordt gevreesd. Na een rusteloze 
tijd in zijn geboortedorp en omgeving besluit hij naar Bazel te vertrekken 
om dichter in de buurt van het missiewerk te zijn en er een aanstelling te 
vinden. Hij verblijft een tijdje bij de Hernhutter gemeenschap in Königsfeld. 
Uiteindelijk komt hij na een periode van innerlijke strijd over zijn moge-
lijkheden en bekwaamheid om zendeling te worden terecht bij de Bassler 
Missionsgesellschaft St. Chrischona, een opleidingsinstituut voor zendelin-
gen opgericht in 1840 door Christian Friedrich Spittler (1782-1867).259

256  Grobe-Einsler 1966:1  
en 3. HDC BMLS 2.013.

257  Grobe-Einsler 1966:2. 
HDC BMLS 2.013.

258  Grobe-Einsler 1966:4. 
HDC BMLS 2.013.

259  Grobe-Einsler 1966:5. 
HDC BMLS 2.013; Strobel 
1988:117. 
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2 St. Chrischona

De opleiding in St. Chrischona is de eerste aanzet tot zijn levenslange passie 
voor het maken van modellen van de tabernakel en tempel en de ontwikke-
ling van zijn technische vaardigheden om alles zo nauwkeurig en authentiek 
mogelijk te doen. Het model van de tabernakel260 dat hij daar maakt voor het 
godsdienstonderwijs heeft een schaal van 1:20 en is gebaseerd op het werk 
Die alten jüdischen Heiligthümer, Gottesdienste und Gewohnheiten (1711)  
van Johannes Lundius.261  
De kwaliteit van het onderwijs en de religieuze sfeer vallen echter tegen  
en sluiten niet aan bij de vrome, bijna ascetische levenshouding van Schick.  
In een gesprek met Spittler maakt hij duidelijk dat hij zichzelf ongeschikt 
vindt om godsdienstleraar of prediker te worden voor de Duitse gemeenschap 
in Amerika. Op de vraag wat hij dan wel wil, antwoordt Schick: “Mein Herz 
und Gewissen sagt mir so, und dass ich den Heiland irgendwo und auf 
irgend eine Weise beim Bau seines Reiches dienen darf und dienen werde, 
davon bin ich fest überzeugt, aber wo? und wie? das ist mir unbekannt;  
der Herr wird es aber schon fügen!”262 

Na zijn openhartige bekentenis gaan de zaken snel. Spittler constateert 
dat Schick precies het type zendeling is, dat hij zoekt om in Jeruzalem een 
Broederhuis te starten. Een Broederhuis in Jeruzalem past ook goed in de  
plannen van bisschop Gobat om een zogenoemde Apostelstrasse op te 
zetten.263 Jeruzalem is dan het eerste van twaalf stations op de weg naar 
Abessinië (Ethiopië), waar de missie weer opgepakt moet worden.264  
Na een paar maanden van voorbereiding, waarin Schick zich bekwaamt  
in de klokkenmakerij en instructies krijgt van Spittler en hofpredikant  
dr. Friedrich Adolf Strauss (1817-1888), volgt een ontmoeting met bisschop 
Gobat.265 Die spreekt zijn volle vertrouwen uit in Schick en een tweede zen-
deling, broeder Johannes Ferdinand Palmer (1818-1892). Hij geeft ze de vrije 
hand in hun werkzaamheden, zolang alles wat ze doen ter ere is van God en 
Christus en ook hun zelf en anderen eer aandoet.266 

3 Een Broederhuis in Jeruzalem

Op 7 september 1846, Schick is dan 24 jaar oud, 
reist hij samen met Palmer naar Venetië en  
vandaar uit per schip via Corfu, Smyrna, Rhodos 
en Beirut naar Jaffa, waar de beide zendelingen  
eind oktober aankomen. In Jaffa worden ze gast  
vrij ontvangen door een ‘gedoopte Israëliet’ die 
christelijke geschriften verkoopt en vinden ze 
onderdak in het Latijnse klooster. De gevaarlijke 
weg van Jaffa naar Jeruzalem leggen ze te paard af 
in gezelschap van een karavaan Griekse pelgrims. 
Op 30 oktober rijden ze door de Jaffapoort 
Jeruzalem binnen waar ze hartelijk worden 
ontvangen door de Pruisische consul dr. Ernst 
Gustav Schulz (1811-1851).267

Na de voorspoedige reis zijn de eerste 
maanden in Jeruzalem zwaar en lukt het Schick 
en Palmer nauwelijks het hoofd boven water te 
houden. Heimwee, koorts, gebrekkige huisves-
ting en een tekort aan levensmiddelen stellen de 

260  Grobe-Einsler 1966:7-8. 
HDC BMLS 2.013. Schick 
1896: Vorwort. Zie de foto 
uit de collectie Schouten. 
Dit model staat nu in Christ 
Church Jeruzalem.

261  De werken van de Duitse 
Lutherse predikant John Lund 
werden postuum uitgegeven 
door zijn zoon Thomas Lund 
en Heinrich Muhlius  
(Hamburg 1711). In Nederland 
kwam de eerste editie uit in 
1723 onder de titel Heilig-
dommen, godsdiensten, en  
gewoontens der oude Jooden  
[…], vertaald door I. le Long,  
Amsterdam 1723.  
Ook Schouten verwijst veel-
vuldig naar deze bron.

262  Grobe-Einsler 1966:9. 
HDC BMLS 2.013.

263  De Lutherse predikant 
en zendeling Samuel Gobat 
(geboren in Bern, Zwitserland) 
wordt in 1848 door de Pruisi-
sche koning Wilhelm Friedrich 
IV aangesteld als bisschop 
van het Duits-Engelse 
bisdom in Jeruzalem. Strobel 
1988:117. Zie h1,3.2.

264  Grobe-Einsler 1966:9. 
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Schick gekozen door Spittler, 
omdat Gobat het over 12 sta-
tions had. Schick ziet zichzelf 
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er daarom op in een tweetal 
naar Jeruzalem te worden 
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1990:255-285.

265  Dr. Friedrich Adolf 
Strauss bezocht het Heilige 
Land uitvoerig tussen 1844 
en 1846. Zijn ervaringen 
beschreef hij in Sinai und 
Golgotha. Reise in das Mor-
genland. (1847) en Die Länder 
und Stätten der Heiligen 
Schrift: In ausgewählten Bil-
dern mit erläuterndem Texte; 
mit hundert Bildern und Kar-
ten. (1861). In 1852 richt hij in 
Berlijn de Jerusalems-Verein 
op. Doel van de vereniging 
is het inzamelen van geld 
om de Duitse protestantse 
kerk en liefdadigheidsinstel-
lingen in het Heilige Land te 
ondersteunen. In 1857 richt 
hij het kwartaalblad Neueste 
Nachrichten aus dem  

Morgenlande op om de 
liefde en betrokkenheid bij het 
Heilige Land op te wekken. 
(Strobel 1988:130-131).

266  Grobe-Einsler 1966:10. 
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dr. Friedrich Adolf Strauss, die  
net terug is van een Pale stina-
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Schick is het geen succes 
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267  Grobe-Einsler 1966:11-
16. HDC BMLS 2.013. 
Bisschop Samuel Gobat arri-
veert 2 maanden later op 30 
december 1846 in Jeruzalem.
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jonge onervaren zendelingen op de proef. Er zijn in die tijd nog nauwelijks 
Duitse kolonisten aanwezig om in hun Broederhuis onderdak te verlenen 
en zo wat verdiensten te hebben. Ook het geestelijk werk komt niet op gang, 
omdat het ze moeite kost het Arabisch, de taal van de bevolking, te leren. 
Ondanks de problemen en de zorgen over de uitoefening van hun beroep 
blijft Schick vol vertrouwen in Gods bedoelingen. Met woord en daad aan-
wezig zijn, is wellicht net zo waardevol als prediken en onderwijzen. Daarbij 
is het een godsgeschenk dat Schick en Palmer in een broederlijke saamho-
righeid samenleven en voor elkaar zorgen. Alleen dat al is een voorbeeld 
van vrede in een stad waar iedereen elkaar bevecht en na-ijverig is. Ook de 
christenen met hun verschillende kerken zijn geen voorbeeld van liefde en 
eendracht.268

Het Duits-evangelische Broederhuis van Schick en Palmer is gevestigd 
in het noordwestelijke deel van de stad, achter de Via Dolorosa, niet ver van 
de Heilige Grafkerk en de Griekse en Latijnse kloosters. Door bemiddeling 
van de Duitse consul komen er Arabische jongens in de leer. Ze helpen bij 
het in elkaar zetten van de klokken, die grote aftrek vinden in de kloosters 
en bij de Turkse en Joodse inwoners. Eind 1848 zijn er zeven knapen in huis, 
meestal wezen. Volgens Schick kost het veel moeite hen iets bij te brengen, 
omdat ze nooit hebben geleerd om ordelijk te denken. Behalve handen-
arbeid leren ze alles van het christelijk geloof. Schick noemt de knapen 
proselyten (bekeerlingen).

Bij de inwijding van de nieuwe protestantse kerk op 21 januari 1849 wor-
den twee Joden gedoopt, waarvan een van de twee een leerling van Schick is.  
De bekering van de jongens roept vragen en argwaan op bij de Griekse en 
Latijnse geestelijken. De Latijnse patriarch laat twee Latijnse jongens uit 
Betlehem weghalen uit het Broederhuis en stuurt ze naar een klooster.269

In 1851 wordt het Broederhuis opgeheven, omdat zowel Schick als  
Palmer in dienst treden bij Engelse organisaties. Schick gaat leiding geven 
aan de afdeling van het Engelse Industriehuis waar Joodse bekeerlingen 
een ambacht leren. Palmer wordt onderwijzer aan de Engelse School van 
bisschop Samuel Gobat. De verkoop van de klokken uit het Schwarzwald  
is inmiddels ook tot een einde gekomen.270 

4 Het Land van de Bijbel

Zelfs in een verslag dat ruim vijftig jaar later (in 1898) is geschreven, is goed 
voelbaar hoe overweldigend en emotioneel voor Schick de kennismaking is 
met het Land van de Bijbel. Hij betreedt niet zomaar een Oosters land, maar 
een land waar alle plaatsen worden herkend, gezien en getoetst als plaatsen 
waar een gebeurtenis uit de Bijbel heeft plaatsgevonden. Als hij voor het 
eerst naar Bethanië reist en geniet van de prachtige natuur, doet hij dat in de 
voetsporen van Christus. Zijn eerste kerstfeest in het Heilige Land beleeft 
hij in Betlehem. Schick heeft ook hier oog voor de schoonheid van de om-
geving en hij is God intens dankbaar dat hij aanwezig mag zijn op de plaats 
waar Christus is geboren. Het veld waar de herders de blijde boodschap 
van Christus geboorte ontvingen, is omgeven door een lage muur. Schick 
gelooft dat dit ook werkelijk de plaats is, waar de herders in het veld lagen. 
Ook tijdens een uitstapje naar Hebron en de Abrahamseik voelt hij in het 
landschap en de natuur de aanwezigheid van de geschiedenis, in dit geval de 
geschiedenis van de aartsvaders. Dit ‘Bijbelse bewustzijn’ zal hem zijn leven 
lang begeleiden. Hij ervaart het als een grote vreugde en genade van God dat 
hij mag leven op de plaats waar zijn Heiland leefde.271

268  Grobe-Einsler 1966:16. 
HDC BMLS 2.013.

269  Grobe-Einsler 1966:18-
20. HDC BMLS 2.013.

270  Grobe-Einsler 1966:20-
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271  Grobe-Einsler 1966:15-
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4 Conrad Schick en het toekomstig 
Koninkrijk van God op aarde

1 Het Vredesrijk

Onder de vrome devotie van Schick schuilt een diepere motivatie die hem 
levenslang verbonden houdt met Jeruzalem en het Heilige Land.  
Het zijn ogenschijnlijk terloopse opmerkingen in zijn biografie en in zijn 
beide boeken, die erop duiden dat zijn gedachtegoed is gevormd door  
piëtistische stromingen uit Württemberg, de missionaire scholing op  
St. Chrischona en de doelstellingen van de London Jews Society, waar hij 
meer dan 50 jaar voor werkt.

In zijn autobiografische manuscript Wie aus einem einfachen Mechaniker 
in Schwabenland ein königlicher Baurat in Jerusalem geworden ist (1898) 
beschrijft Schick op meerdere plaatsen zijn persoonlijk geloof en motivatie. 
Allereerst wil hij meebouwen aan het Vredesrijk van God. Zijn werk in 
het Broederhuis noemt hij vredeswerk en hij verbaast zich erover dat bijna 
alle pelgrims weer terugkeren naar Europa en niet willen blijven. Dat moet 
anders worden, maar wanneer dat zal gebeuren, weet alleen God.272 

De revoluties die in 1848 in Europa uitbreken, maken Schick bang omdat 
volgens de Openbaring van Johannes de strijd van de Antichrist zich tegen 
Europa zal keren en daar het heftigste zal zijn en zal eindigen. Tegelijkertijd 
merkt hij op dat het met de kolonisatie van Palestina nog niet goed gaat.  
Voor geld is er genoeg land te koop van de Turken. Land dat ligt te wachten 
om op bekwame wijze bewerkt te worden. Schick weet alleen niet of dat de 
manier is waarop Palestina weer opgericht zal worden. Hij denkt dat de weg 
daar naartoe kan worden bewerkstelligd door gebed en door gemeenschaps-
zin. Daardoor zullen bestaande tegenstellingen worden overwonnen.273

Ook verhaalt hij van een uitstapje op de eerste advent naar de Gouden 
Poort. De proselyten zingen daar het lied Lose doch ihr Kinderli (bij de 
intocht van Jezus in Jeruzalem) van Abel Burckhardt. Broeder Palmer legt 
de kinderen het evangelie uit en Schicks gedachten dwalen af naar de toe-
komst: “Ich schaute im Glauben vorwärts auf die Zeit, wo sich alle Völker 
unter dem Kreuz Jesu versammeln, und wo auch zu Jerusalem der Name 
des Herrn in besonderer Weise gepriesen wird.”274 

2 Het Jeruzalemsyndroom

Op latere leeftijd signaleert Schick dat Jeruzalem ook een stad is waar ge-
exalteerde en gestoorde mensen waanvoorstellingen najagen. Zo denkt een 
schoenmaker uit Berlijn dat hij een profeet is en dat de wederopstanding zal 
plaatsvinden als hij alle Joodse doodsbeenderen die verspreid liggen in het 
dal van Josaphat bij elkaar heeft gebracht (Ezechiël 37). Een groep Zevende 
Dag Adventisten uit Amerika is naar Jeruzalem gekomen in de verwachting 
dat de eindtijd elk moment kan aanvangen. Ze werken niet en komen bijna 
om van de honger. Uiteindelijk gaan de meesten weer terug naar Amerika. 
De achterblijvers vormen een leefgemeenschap waarin ze alles delen en 
zonder huwelijksverbond met elkaar samenleven. Door middel van allerlei 
handwerk, landbouw en fotografie voorzien ze in hun levensonderhoud.275 
Naar aanleiding hiervan verwoordt Schick zijn eigen verlangen naar de 
eindtijd in een parafrase van Ezechiel 37: “O möchte doch bald die Zeit 
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kommen, wo wirklich der Odem des Herrn aus den vier Winden blasen 
wird, wo die Gräber sich öffnen und die Getöteten aus dem Haus Israel 
wieder lebendig werden und aus ihren Gräbern hervorgehen.”276 Hij beseft 
echter zoals altijd, dat er niets kan worden afgedwongen. Het is allemaal, 
zoals zijn hele leven, in Gods hand. 

Toch is hij er wel van overtuigd dat de ontwikkeling van het land en de 
evangeliserende arbeid bijdragen aan de wederkomst van Christus. Als de 
nieuwe spoorbaan van Jaffa naar Jeruzalem op 26 september 1892 wordt 
geopend, zegt hij: “Wir betrachten die Eröffnung dieses neuen Verkehrs-
weges als ein denkwürdiges Ereignis und hoffen, die Bahn werde nicht nur 
zum aüsseren Gedeihen des Landes beitragen, sonders auch das kommen 
des Reiches Gottes fördern helfen.”277 Succesvol vindt hij ook de kleine 
evangelische kerk in Hebron, waar elke zondag in het Arabisch het evan-
gelie wordt gepredikt voor een diverse groep gelovigen. Zoiets was 20 jaar 
geleden ondenkbaar.278

3 Jeruzalem zal roepen van diep onder de grond

In zijn boek Beit el Makdas oder Der alte Tempelplatz zu Jerusalem; wie er 
jetzt ist. Mit einem Anhang. Und artistischen Beilagen Nr.1 bis 4. (1887) geeft 
Schick een zeer uitvoerige beschrijving van alle bovengrondse bebouwing, 
ondergrondse ruimten en de buitenste muren en poorten van de plaats waar 
eens de Joodse tempel of het heilige huis Beet Hamikdasj (Hebr. de tempel 
in Jeruzalem) stond. Pas in de allerlaatste paragraaf wordt duidelijk wat de 
motivatie van deze gedetailleerde beschrijving van de tempelberg is. Het is 
slechts een halve pagina tekst waarin de geloofsemoties van Schick zich ont-
laden. Bij het schrijven stond hem steeds het Woord van de Heiland voor 
ogen zoals neergeschreven in Lucas 19:40. Daar staat dat Jezus reageert op 
de opmerking van enkele farizeeën over het gedrag van zijn leerlingen — die 
hem vol vreugde met zwaaiende palmtakken en luid hosanna roepend bege-
leiden op weg naar de tempel — met de woorden: “Ik zeg u: als zij zouden 
zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen”.279 Wat kan hier bedoeld 
zijn, behalve dan dat al dit puin en al deze brokstukken en eerbiedwaardige 
oude stenen niets anders doen dan het Woord vervullen en spreken van 
recht en genade, vervolgt Schick zijn betoog. Het is zoals de profeet Jesaja 
(29:4) al schreef: Jeruzalem zal roepen van diep onder de grond: “wat je uit 
het stof laat horen, klinkt gedempt; het klinkt als de stem van een geest uit 
de diepte, het stof laat slechts gefluister horen.”280

Het gedempte spreken en fluisteren van de stenen die diep begraven 
liggen onder de huidige bebouwing van de tempelberg vertellen ons volgens 
Schick maar één ding, namelijk dat God heeft geoordeeld over Jeruzalem  
en de tempel en dat alle aardse en menselijke zaken vergankelijk zijn en 
steeds zullen weerkeren tot stof en aarde. Daarom moeten alle mensen en 
volken hunkeren naar de toekomstige stad en tempel die door onze God en 
Heiland gebouwd zullen worden. Als de lezers van zijn lange verhandeling 
over de tempelberg zich maar enigszins aangespoord voelen om dit te 
geloven, vindt Schick zijn moeizame arbeid niet tevergeefs.281

In Die Stiftshütte, der Tempel in Jerusalem und der Tempelplatz der Jetztzeit. 
Dargestellt von Conrad Schick, Königlich Württembergischer Baurat in 
Jeru salem. Mit 47 in den Tekst gedruckten Abbildungen und 11 lithographierten 
Tafeln (1896) heeft Schick al zijn kennis van vijftig jaar leven en werken in 
Jeruzalem in ruim 350 pagina’s bijeengebracht. Het eerste deel handelt over 
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de tabernakel, het tweede deel over de tempel van Salomo (en Herodes)  
en het derde deel bevat het al eerder in 1887 verschenen Beit el Makdas oder 
der Tempelplatz wie er jetzt ist. Ook dit boek is een zeer gedetailleerde en 
uitvoerige beschrijving van alle onderdelen van de tabernakel en tempel, 
zoals die ook te zien zijn in de modellen die bij hem thuis staan opgesteld.282 
Het boek bevat tientallen technische tekeningen, maattabellen, foto’s van zijn 
modellen en plattegronden van de tempelberg. In het slotwoord herhaalt 
Schick zijn religieuze gevoelens en motivatie zoals hij die ook geeft in Beit  
el Makdas.  
Zijn leven en werk heeft hij volledig ten dienste gesteld van de toekomstige 
stad en tempel die door onze God en Heiland gebouwd zullen worden.

Slotbeschouwing
De geloofsbeleving van ds. Leendert Schouten is vanaf zijn jeugd tot aan zijn 
dood gericht op zijn ‘Zaligmaker Jezus Christus’. Voor Schouten is zijn geloof 
een zijnswijze. Hij leeft en werkt vanuit een binnenperspectief met een 
onwrikbaar geloof in de goddelijke oorsprong van de Bijbel en daarmee in de 
historische waarheid van de Bijbel. In zijn studententijd is hij lid van de ge-
zelschappen Eltheto en Secor Dabar, waar de nadruk ligt op geloofsbeleving,  
persoonlijke bekering en bezieling en waar samen bidden, hartstochtelijk 
preken, een vurig geloof in Jezus Christus en een onwrikbaar geloof in de 
komst van het Koninkrijk van God op aarde samenbindende factoren zijn.  
In de egodocumenten van Schouten sluit deze geloofsbeleving naadloos aan 
bij hoe hij zichzelf beschrijft als een dienaar van God: een dienaar aan wie 
geen enkele eer toekomt en die zijn door God gegeven roeping volgt.

De moeite die Schouten zich getroost om een perfect model van de ta-
bernakel te vervaardigen, is niet alleen bedoeld om een aansprekend middel 
voor evangelisatie en bekering te hebben en een plaats voor protestantse 
rituelen als bidden, preken en samen zingen. Daar heeft hij al een podium 
voor in de kerk. Nee, preken bij het fysieke model van de tabernakel is voor 
Schouten vooral ook een spirituele beleving waarin zijn ‘ziel leeft’.  
Daar ervaart hij dat Jezus Christus de tabernakel is.

De waarde die Schouten toekent aan de authenticiteit van de materialen, 
die hij gebruikt om de Hebreeuwse oudheden te visualiseren, is van de-
zelfde orde als het verzamelen van authentieke voorwerpen uit het Heilige 
Land. Er is zeker geen sprake van een vorm van religieus fetisjisme.283  
Die term doet de religieuze beleving van Schouten te kort en geeft te weinig 
inzicht in de gedachtegang die hij consequent volgt in zijn betoog in de  
De Tabernakel, Gods Heiligdom bij Israël (1887) en toepast in zijn verzamel-
beleid. Voor Schouten is de Bijbel van goddelijke oorsprong en het letterlij-
ke Woord van God. Alle in de Bijbel beschreven gebeurtenissen zijn waar 
gebeurd volgens een door God vooropgezet plan en met een bedoeling.  
In het Oude Testament komt de bedoeling van God tot ons in de vorm van 
de Hebreeuwse oudheden. In die materiële vorm is goddelijke waarheid 
geopenbaard. De relatie tussen de immateriële bedoelingen van God en de 
materiële verschijningsvorm, waarin die bedoelingen worden geopenbaard 
is daarmee al in het Oude Testament gegeven en voor Schouten een eenheid 
die allesbepalend is voor zijn geloofsbeleving in relatie tot voorwerpen. 
Het feit dat alle preken bij de tabernakel zowel over immateriële als mate-
riële onderwerpen gaan, laat zien dat het voor Schouten om een werkelijke 

282  Schick 1896: III.

283  Zie noot 9.
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en diepe betrokkenheid gaat. De uitroep van ds. J.F. van Hoogstraten, die 
Schouten in retrospectief heeft overgeleverd, raakt daarom de essentie van 
zijn levenswerk, namelijk dat je aan het model van de tabernakel letterlijk 
kunt zien en ervaren dat de tabernakel een goddelijk gebouw was.

Ook is het niet zomaar dat Schouten al in 1866 het brandofferaltaar laat 
vullen met stenen van de ‘berg Moria’. In werkelijkheid zijn deze stenen 
afkomstig van de Haram al-Sharîf, een islamitisch heiligdom in het centrum 
van Jeruzalem. Maar door zich de stenen toe te eigenen als afkomstig van de 
plaats waar de Joodse tempel stond, gebouwd op de plaats waar Abraham 
zijn zoon Isaak in opdracht van God moest offeren, krijgt het model van het 
brandofferaltaar een extra religieuze lading. Die lading is zo sterk dat zowel 
Schouten als bisschop Gobat denken dat het aanschouwen van deze stenen 
kan leiden tot de bekering van Joden en heidenen. (zie inleiding)

Ook voor Schick is zijn geloof een zijnswijze. Hij beschrijft zichzelf als 
een vrome man met een ascetische levenswijze, die tot in het diepst van zijn 
ziel wordt beroerd door het Land van de Bijbel en de stad Jeruzalem. Naast 
al zijn werkzaamheden als archeoloog, bouwheer, directeur van de Engelse 
Industrieschool, publicist en modelbouwer, ligt zijn werkelijke motivatie 
om meer dan 50 jaar in Jeruzalem te leven en te werken in zijn rotsvaste ge-
loof in het toekomstige Koninkrijk van God, dat daar in Jeruzalem zal wor-
den gevestigd. De vervaardiging van modellen van de tempel van Jeruzalem 
en de tempelberg (Haram al-Sharîf) staat ten dienste van zijn overtuiging 
dat eens de tempel zal worden herbouwd. (zie h6). De modellen materiali-
seren een visioen en moeten daarom met de allergrootste kennis van zaken 
en precisie worden vervaardigd. 

Of Schick dezelfde spirituele beleving heeft bij zijn modellen van de 
tempel, die ook bij hem thuis staan opgesteld, als Schouten heeft bij zijn 
model van de tabernakel, wordt niet duidelijk uit zijn autobiografische 
gegegevens. Wel blijkt uit alles wat Schick schrijft dat hij in de stenen van 
Jeruzalem de aanwezigheid van Bijbelse profetieën en van Jezus Christus 
voelt en de nabijheid van het toekomstige Koninkrijk van God. Zijn werk 
als archeoloog, met name als hij opgravingen mag doen op de voormalige 
tempelberg, betekent voor hem meer dan het achterhalen van historische 
gegevens. Zijn Bijbelcitaten over Jeruzalem dat zal roepen van diep onder 
het stof en de stenen die het zullen uitschreeuwen (Jesaja 29:4 en Lucas 
19:40) zijn veelzeggend. Schick is geen man van flamboyante preken en 
geschriften waarin hij zijn theologische visie verkondigt. Aan het eind van 
zijn beide boeken formuleert hij heel bescheiden zijn religieuze missie. 

Schouten en Schick staan in contact met een Europese protestantse 
stroming waarin evangelisatie, bekering van Joden en een diepgaande 
betrokkenheid bij het Heilige Land maatgevend zijn. In Nederland is dit 
gedachtegoed gangbaar in kringen van het Réveil en in de zendingsge-
nootschappen, waarin Schouten volop contacten heeft. In Duitsland is de 
beweging van het Neupietismus, waar Schick door is gevormd, hierin toon-
aangevend. De uitwisseling van archeologische en natuurhistorische voor-
werpen uit het Heilige Land en de handel in modellen van de tabernakel, 
tempel van Jeruzalem en tempelberg zijn belangrijke instrumenten bij de 
realisering van de missie van deze bewegingen en aanverwante instituten. 
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Hoofdstuk 3

De strijd om het behoud van 
de profetische en historische 
waarheid van de Bijbel
Modellen van de tabernakel  
en Hebreeuwse oudheden

Inleiding
Het model van de tabernakel, dat ds. Leendert Schouten laat vervaardigen 
en opstelt in zijn pastorie, is het spirituele ankerpunt en het centrum van 
de religieuze praxis in het Bijbels Museum. In alle drie de catalogi, samen-
gesteld en geschreven door zijn oudste zoon Hubertus, is de tabernakel het 
eerst genoemde voorwerp: “Deze Tabernakel is om twee redenen het mid-
delpunt der verzameling: hij is het voornaamste stuk èn hij is de aanleiding 
tot het ontstaan van dit museum.”284

De tabernakel is ook fysiek het middelpunt van het Bijbels Museum, zoals 
blijkt uit drie bewaard gebleven foto’s van de inrichting van de zaal waarin 
de tabernakel staat opgesteld. De oudste is gemaakt in het huis aan de Nieuwe 
Gracht 36A in Utrecht (aangekocht in 1882). Twee latere foto’s laten de opstel-
ling zien in het huis aan de Lange Nieuwstraat 52 eveneens in Utrecht en zijn 
vermoedelijk tussen 1895 en 1904 gemaakt. Op alle drie de foto’s staat de 
tabernakel in het midden van de zaal met daaromheen andere voorwerpen.285

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat Schoutens tabernakelmodel niet 
alleen functioneel en van waarde is binnen de muren van de pastorie, maar 
ook deel uitmaakt van een lange protestantse traditie van onderzoek naar 
en visualisatie van Bijbelse heiligdommen. In die traditie is een specifieke 
christelijke agenda aanwijsbaar. Schoutens collectie achttiende-eeuwse mo-
dellen van Hebreeuwse oudheden, vervaardigd ten behoeve van het acade-
misch onderwijs in Franeker, Harderwijk en Utrecht en door Schouten (met 
soms veel moeite) verworven voor zijn Bijbels Museum, getuigt daarvan.

Dat het model van de tabernakel onderdeel is van een protestantse onder-
zoekstraditie naar Bijbelse oudheden blijkt ten eerste uit de nauwkeurig-
heid waarmee het is vervaardigd, in combinatie met een begeleidende 
wetenschappelijke handleiding en verklaring. Schoutens bewering dat deze 
tabernakel met geen enkel ander model is te vergelijken, heeft betekenis. 
De architectonische precisie en het gebruik van materialen die in de Bijbel 
staan beschreven, zijn bedoeld om de historische werkelijkheid van de Bij-
belse tabernakel als goddelijk gebouw te bewijzen. Op die manier maakt het 
model de waarheid van de tekst zichtbaar. In De Tabernakel, Gods Heiligdom 
bij Israël (1887) neemt Schouten zijn lezers mee in alle geheimen en details 
van de goddelijke tabernakel, zoals beschreven in het Bijbelboek Exodus. 
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Zijn boek kan gelezen worden als catalogus bij het model en maakt ook 
duidelijk hoeveel moeite Schouten heeft gedaan om de tekst van de Bijbel 
tot op het bot te exegetiseren.

Ten tweede plaatst Schouten zichzelf, met de vervaardiging van zijn 
model van de tabernakel, doelbewust in deze specifieke protestantse tra ditie 
van Bijbelexegese en modelbouw. Het verzamelen van de restanten van  
de tabernakel- en tempelmodellen van achttiende-eeuwse hoogleraren 
maakt niet alleen een bijna verloren gegane universitaire praktijk zichtbaar, 
maar maakt ook de wetenschappelijke status van dit erfgoed duidelijk.  
Een status die Schouten belangrijk vindt, zoals blijkt uit het zeer uitgebreide 
notenapparaat in De Tabernakel. De vergelijking die Schouten maakt met 
vroegere en contemporaine modellen van de tabernakel en publicaties over 
het onderwerp van anderen, toont eveneens aan dat zijn levenswerk geen 
privéaangelegenheid is.

Ten derde voert Schouten een heftige polemiek met moderne bijbelwe-
tenschappers die de historisch-kritische Bijbelexegese hebben uitgedacht. 
Deze vorm van interpretatie van de teksten van de Bijbel wint overal terrein 
en wordt door Schouten gezien als een directe aanval op alles waar hij als 
theoloog en gelovig mens voor staat. Een close-reading van De Tabernakel 
en het notenapparaat brengt zijn standpunten hierover aan het licht en 
maakt duidelijk hoe Schouten de teksten van de Bijbel in stelling brengt om 
het gelijk van Gods Woord te bewijzen tegenover de door hem verfoeide 
moderne theologie.

In paragraaf 1 wordt de vervaardigingsgeschiedenis van het model van de ta-
bernakel beschreven. Door deze minutieus na te gaan wordt duidelijk waar 
de kwaliteit van het model op gestoeld is en waarom het letterlijk en figuur-
lijk een levenswerk is, dat steeds verder geperfectioneerd moet worden naar 
Schoutens nieuwste inzichten. Van leveranciers en dienstverleners wordt 
verwacht dat ze de hoogste kwaliteit leveren. Omdat De Tabernakel gelezen 
kan worden als een catalogus wordt de opzet en inhoud van het boek in dit 
hoofdstuk behandeld.

De historische traditie waarin Schouten staat zichzelf plaatst, wordt in 
paragraaf 2 behandeld en geanalyseerd binnen de context van de zeventien-
de- en achttiende-eeuwse protestantse interesse in Joodse geleerdheid en 
de toe-eigening van die geleerdheid ten behoeve van christelijke doelen en 
kennisoverdracht over het Jodendom. 

De verzamelgeschiedenis van de collectie achttiende-eeuwse Hebreeuwse 
oudheden in paragraaf 3 laat zien hoe Schouten van jongs af aan kosten noch 
moeite spaart om de overblijfselen van het universitair onderwijs in Franeker,  
Harderwijk en Utrecht te redden van de ondergang en toe te voegen aan zijn 
museum. Daar krijgen de voorwerpen de taak om als materieel erfgoed de 
lange lijnen van een protestantse traditie zichtbaar te maken. Het beeldje van 
de hogepriester van Bernard Sebastiaan Cremer (1683-1750), hoogleraar in 
Franeker, is een goed voorbeeld van musealisering binnen de context van 
het Bijbels Museum van Schouten.

In paragraaf 4 volgt een kort overzicht van boeken over de tabernakel  
en bestaande modellen waar Schouten kennis van heeft genomen.  
Het over zicht maakt duidelijk dat Schouten in een internationale negen-
tiende-eeuwse context staat en dat hij — zonder dat met zoveel woorden 
te zeggen — zijn eigen model van en boek over de tabernakel op een hoog 
internationaal niveau ziet staan.
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Tot besluit wordt in paragraaf 5 onderzocht wat het belang is van de 
typologische exegese voor het theologisch paradigma van Schouten.  
Deze vorm van Bijbeluitleg levert het bewijs van de profetische en histo-
rische waarheid van de Bijbel. Het behoud daarvan is de voedingsbodem 
van Schoutens strijd tegen moderne ontwikkelingen in de theologie en de 
beweegreden van zijn felle polemiek met de aanhangers van de historisch- 
kritische exegese. Er is sprake van een strijd, omdat er voor Schouten iets 
wezenlijks verloren dreigt te gaan, namelijk de christelijke toe-eigening van 
het Oude Testament, dat volgens Schouten nooit het product of erfgoed  
van het Jodendom kan zijn.

1 De vervaardiging van het model  
van de tabernakel
1 Topstuk en levenswerk in de pastorie

De tabernakel is het verplaatsbare heiligdom dat staat beschreven in het 
Bijbelboek Exodus. De benaming ‘tabernakel’ is afgeleid van het Latijnse  
tabernaculum, dat tent of woning betekent en een vertaling is van het  
oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor woning misjkan. De tabernakel  
is de draagbare woning van God, die de Israëlieten na de uittocht uit Egypte 
tijdens hun veertigjarige reis door de Sinaïwoestijn in opdracht van God 
moeten vervaardigen. Ze doen dit onder leiding van Mozes, die van God 
een nauwkeurig ontwerp geopenbaard heeft gekregen (Exodus 25-40).  
De tabernakel bestaat uit twee ruimten met daar om heen een buitenruimte 
en voorhof. In de tabernakel en in de voorhof staan allerlei attributen die 
een functie hebben in de liturgie. Deze attributen en ook de kleding van de 
hogepriester, de priesters en de levieten worden nauwkeurig en beeldend 
beschreven. Het kleurgebruik, de afmetingen en de materialen en technie-
ken die moeten worden toegepast, zijn geen vrijblijvende aanbevelingen, 
maar voorschriften.286

Schouten begint met de vervaardiging van zijn tabernakel tijdens zijn 
studie theologie in Utrecht en blijft gedurende zijn hele verdere loopbaan 
werken aan de verfraaiing en verbetering van onderdelen van het model.  
In de verantwoording van zijn levenswerk, beschreven in zijn boek  
De Tabernakel, maakt hij duidelijk dat zijn tabernakel geen navolging is van 
voorgaande modellen, maar geheel uit zijn eigen fascinatie en verlangen naar 
verbeelding is ontstaan. Hij is daarbij vooral op zoek naar de verbeelding van 
het wezenlijke van alle heilige voorwerpen. Zijn model is meer dan een mo-
del ten behoeve van studie en onderwijs. Het is een exact nagemaakte en dus 
historisch betrouwbare kopie van de tabernakel, zoals die in de Bijbel staat 
beschreven.287 Om dat ideaal te realiseren maakt hij gebruik van de allerbeste 
materialen, precies zoals beschreven in de Bijbel, en van bekwame vaklui 
en kunstenaars, die uitsluitend volgens zijn ontwerpen en voorschriften te 
werk mogen gaan. Kosten nog moeite worden daarbij gespaard.288

In alle drie catalogi beperkt Hubertus zijn beschrijving van de tabernakel 
tot een aantal praktische wetenswaardigheden. Een uitvoerige beschrijving 
is overbodig omdat er al een verklaring wordt gegeven als de bezoekers 
aanwezig zijn. Wel geeft hij een uitgebreide opsomming van alle literatuur 
waarin de tabernakel van zijn vader lovend wordt besproken. Bijvoorbeeld 
door dr. H.H. Kemink in de ‘Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie 
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(IX, 3, blz. 593); door H.F. Kohlbrügge in een leerrede over Leviticus  
23:33-43; door dr. J. A. Gerth van Wijk in De Tabernakel, de woning Gods 
onder de menschen (1882). In binnen- en buitenlandse kranten en tijdschrif-
ten is er eveneens aandacht voor Schoutens tabernakel. Bijvoorbeeld in de 
Pfälzische Post; het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad; de Zeven-
bergsche Courant; De Roeper; L’Ami de la Jeunesse et des Familles; Excelsior; 
The Sunday School Companion. Naar aanleiding van het 40-jarig herden-
kingsfeest van de oprichting van de tabernakel verschijnen er stukken,  
al dan niet met een afbeelding, in Eigen Haard; het Utrechts Provinciaal 
en Stedelijk Dagblad; The Quiver, an illustrated magazine for Sunday and 
General reading; Evangelischer Kirchenbote; De Sprokkelaar; Bouwstenen. 
Al in 1866 laat T. Verzeveld, oefenaar bij de Christelijk Gereformeerde  
Gemeente in Apeldoorn, een boekje verschijnen met als titel Uitboezeming 
na het bezichtigen van den voortreffelijk nagemaakten Tabernakel Israëls, 
van ds. L. Schouten Hzn., Bedienaar des Goddelijken Woords bij de Nederduit-
sche Gereformeerde Gemeente te Apeldoorn, na ’t hooren van Z. Eerwaarde 
Bijbelsch onderricht dienaangaande. Zowel bij de tweede als de derde druk 
van dit boekje schrijft Schouten een voorwoord.289

Wie alles tot in de puntjes wil weten moet De Tabernakel lezen. In dit 
boek van ruim 400 pagina’s heeft Schouten al zijn kennis bijeengebracht 
over de in de Bijbel beschreven tabernakel. Het is in zekere zin de weten-
schappelijke editie van de allereerste door hemzelf geschreven Korte hand-
leiding tot eenvoudige kennis van den Tabernakel door L. Schouten Htzn. 
Theol. Stud., in 1853 gedrukt door Kemink en Zoon in Utrecht en uitgegeven 
in eigen beheer.290 

In De Tabernakel, het enige boek dat Schouten schrijft, gaat het niet 
meer om een eenvoudige uitleg, maar om een doorwrochte weergave van 
de kennis die hij in de loop van ruim dertig jaar studie over de Bijbelse 
tabernakel heeft vergaard. Alle details van het heiligdom worden behandeld 
en van commentaar voorzien. Omdat zijn model een exacte weergave is 
van de beschrijving in de Bijbel is het boek feitelijk ook een catalogus bij 
het model. Er zijn zes kleurenlithogravures bijgebonden: ‘De Tabernakel 
in de woestijn’; ‘Aäron met zijn amandelstaf’; ‘Het Brandoffer-altaar en het 
Koperen Waschvat’; ‘Het Heilige’; ‘Het Heilige en het Heilige der Heiligen’; 
‘De Hoogepriester, op den Grooten Verzoendag, in het Heilige der Heiligen’.

In de Voorrede gaat Schouten uitvoerig in op zijn persoonlijke geschie-
denis en zijn motivatie om zich zo intensief en langdurig met de tabernakel 
bezig te houden. Ook plaatst hij zichzelf in de protestantse traditie van de 
Profetische Godgeleerdheid en de vervaardiging van schaalmodellen.291  
In het laatste hoofdstuk komt hij daarop terug en geeft hij een overzicht van 
vroegere en bestaande modellen van tabernakel en tempel. In de Inleiding 
legt hij ook verantwoording af over zijn theologische methode. Als wij het 
‘Woord des Heeren’ openslaan om het te lezen en te onderzoeken, bidden we 
om Gods licht en waarheid om ons te leiden (psalm 43:3). Deze nederige hou-
ding ten aanzien van het Woord van God, schrijft Schouten, is des te belang-
rijker als we ons bezighouden met allerlei zaken, die niet alleen een eerste en 
eigenlijke betekenis hebben maar ook een hogere, zoals de gelijkenissen van 
‘onze Zaligmaker’ en alle zaken die de tabernakel betreffen. Hij waarschuwt 
voor “hineininterpretieren” want uiteindelijk is het God of de Heilige Geest, 
“Die de éénige onfeilbare Uitlegger is van Zijn eigen werk, en Die tevens ook 
dat werk aan onze zielen, door Zijne almachtige genade- kracht kan toepas-
sen.”292 Vervolgens legt Schouten uit wat de betekenis is van de ‘schaduwen’ 
in het Oude Testament waarin Jezus Christus is vóór-afgebeeld. 

289  Schouten H.J.1886:7-9; 
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290  Schouten L. 1853. HDC 
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In de eerste 5 hoofdstukken behandelt Schouten de namen die de 
tabernakel draagt, het ontwerp en de voorschriften voor de dienst die er in 
gehouden moet worden, het moment waarop God bevel gaf het heiligdom 
te bouwen, de mogelijkheden van de Israëlieten om een dergelijk kunst-
werk te vervaardigen en het hele proces van bouwen, oprichten, inwijden 
en verplaatsen. De daarop volgende hoofdstukken zijn een gedetailleerde 
uitleg over de voorhof, het brandofferaltaar, het koperen wasvat, de woning 
of eigenlijke tent, het heilige, de kandelaar, de tafel der toonbroden, het reuk-
offeraltaar, het heilige der heiligen, de ark van het verbond, de sjechina en de  
Grote Verzoendag. Het een na laatste hoofdstuk wordt besteed aan de lot-
ge vallen van de tabernakel, de ark van het verbond en de tempelvaten. Het 
laatste hoofdstuk geeft een overzicht van vroegere en bestaande modellen. 

In het ‘Besluit’ blikt Schouten terug op de drie jaren die hij aan het boek 
heeft gewerkt. Het was vele malen moeilijker en stelde hogere eisen dan het 
voor de vuist weg en populair spreken tijdens de tabernakeldiensten.  
Hij vergelijkt zichzelf met de evangelist Lucas, die ook van voren af aan 
moest beginnen en alles opnieuw moest uitzoeken (Luc. 1:3). Zo heeft ook 
Schouten niet alleen de Bijbel opnieuw doorvorst, maar ook alle commen-
taren in verschillende talen nageslagen en opnieuw bestudeerd en daar in 
een uitvoerig notenapparaat verantwoording over afgelegd. Hoe zwaar het 
ook was, hij heeft er met plezier aan gewerkt. Het heeft zijn kennis verrijkt  
en vooral zijn geloof versterkt, dat de ‘Heere Jezus Christus’ zowel de ver-
vulling als het wezen is van wat God in Zijn heerlijkheid en wijsheid ons 
onder het ‘Oude Israël’ heeft willen leren. Schouten weet dat vanwege dit 
standpunt en dit geloof zijn werk door de ‘nieuwere kritiek’ wordt verwor-
pen en met minachting wordt bejegend. Hij legt dit naast zich neer, omdat 
hij zichzelf als een ‘leerjongen-Christi’ ziet, zoals in de Belijdenis des Geloofs 
der Gereformeerde kerken in Nederland (art.XIII) staat. Met een lofzang op 
Jezus Christus eindigt Schouten zijn boek met het woord Amen.293

2 Utrecht 1849-1854: studiejaren

In zijn eerste studiejaar aan de Hogeschool van Utrecht start student 
Leendert Schouten met de bouw van zijn model van de tabernakel. In het 
kasboekje dat hij in die tijd bijhoudt staat op 14 november 1849 de uitgave 
voor een voorhangsel voor de prijs van fl. 20,12 ½.294 Onder leiding en op 
strikte aanwijzing van Schouten werken diverse ambachtslieden en kunste-
naars uit binnen- en buitenland de komende twee jaren aan onderdelen van 
het model. Wie dat precies zijn wordt niet vermeld. In september 1852 is het 
model klaar en bestaat het uit het eigenlijke huis met daarop de vier dekkle-
den en daarin alle attributen van het heilige der heiligen en het heilige.  
Voor de voorhof, die dan nog niet is gemaakt, zijn wel het koperen wasvat, 
het brandofferaltaar en de hogepriester (met goud en edelstenen) aanwe-
zig.295 Volgens de beschrijving van Schouten is het model van de tabernakel 
gebouwd op de schaal van 2 ½ Rijnlandse duimen voor iedere el.296  
Hubertus geeft als maatvoering 1/5 van de ware grootte.297 

293  Schouten L.  
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294  Ontvangst- en Uitgaaf-
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De houten panelen, de pilaren, de ark van het verbond, het reukoffer-
altaar en de tafel der toonbroden zijn van hout, overtrokken met goud.  
De kandelaar of menora is van goud en de kleinere schaaltjes, potjes, beker-
tjes, tangetjes, e.d. van goud of van zilver in het vuur verguld. Het eerste of 
onderste dekkleed is gemaakt van gestreepte zijde, het tweede van Syrisch 
geitenhaar, het derde van roodgeverfde ramsvellen en het vierde, bovenste 
kleed van zwarte zeekoeienhuiden. De beide voorhangsels zijn geborduurd 
op zeer fijn linnen.298 

3 Koudekerke 1855-1857, Veenendaal 1862-1863 en  
Apeldoorn-Het Loo 1863-1867 

De jonkvrouwen A.W. en C.D. van Doorn te Koudekerke op Walcheren, 
schenken de door henzelf geborduurde voorhangen van het heilige en van 
het heilige der heiligen.299 In de nieuwgebouwde pastorie in Veenendaal is 
voldoende ruimte om ook de voorhof en de omheining rondom de taberna-
kel op te richten. In Koudekerke en Vianen was dat niet mogelijk geweest. 
De zestig pilaren zijn van koper met zilveren kapitelen. Daartussen hangen 
linnen doeken en de geborduurde voorhang van de voorhof.300 

De heer Meerburg, eigenaar van een wolweverij in Leiden, schenkt in 1863 
een nieuw dekkleed van Syrisch geitenhaar, dat hij speciaal voor de tabernakel 
heeft laten weven. Hubertus merkt op dat vanwege de moeilijkheid om het 
Syrisch geitenhaar te bewerken, het wordt vermengd met kamelenhaar.301

Bisschop dr. Samuel Gobat, protestants bisschop van Jeruzalem, zendt 
in 1866 aarde die hij diep heeft uitgegraven uit de berg Moria (tempelberg).  
Met deze aarde wordt het brandofferaltaar gevuld (zie de inleiding en h1,3.2).302

Ook in de pastorie in Apeldoorn is voldoende ruimte om het volledige 
model van de tabernakel tentoon te stellen. Hier maakt Schouten kennis 
met de ambachtsman en kunstenaar Arie Lieman (1816-1893). Om de 
voorhof te verlevendigen, vervaardigt Lieman houten, beschilderde beelden 
van priesters die de uitvoering van verschillende rituele werkzaamheden 
verbeelden, van levieten die instrumenten bespelen en van kleurige beeld-
jes van het gewone volk dat offergaven komt brengen. Ook beeldjes van 
offerdieren, liggend op een kunstig gemaakt vuur, deels geslacht en deels 
nog levend zijn eraan toegevoegd.303 

4 Utrecht 1879-1905: een internationale bezienswaardigheid

In mei 1882 wordt de tabernakel, vanwege de verhuizing naar Nieuwe 
Gracht 36A, afgebroken. Dat is een goede gelegenheid om al het kleine 
vaatwerk, dat was vervaardigd van slecht verguld koper, te vervangen door 
vaatwerk van zilver in het vuur verguld. De 18 karaats gouden voorwerpen, 
die in het heilige der heiligen staan en een paar voorwerpen, die de hoge-
priester gebruikt op Grote Verzoendag, blijven ongemoeid.304 Conrad Schick 
stuurt in 1882 stukken steen die hij heeft gevonden bij opgravingen op de 
tempelberg. Ook deze stenen worden gebruikt in het brandofferaltaar.305 

1884 lijkt het jaar van het groot onderhoud van de tabernakel. Meerdere 
onderdelen worden vervangen of opgeknapt. Het onderste dekkleed, dat nog 
uit de studententijd van Schouten stamt, wordt vervangen door “een groot 
kunststuk van allerfijnst borduurwerk, op zeer fijn dusgenaamd ‘priester-
linnen’, geborduurd met zeer fijne Perzische wol.”306 Het dekkleed bestaat 
uit tien gelijke banen, met aan beide einden borduurwerk van ranken en 
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bloemen met in het midden een cherub (Hebr. engel) die op een wolk rust. 
Het borduurwerk is zo fijn, dat het op het eerste gezicht lijkt alsof het is 
geschilderd. Verder zijn op iedere baan zigzaggende strepen geborduurd 
in symbolische kleuren. Dit prachtige kleed is geborduurd door Fräulein 
Matthews (z.j.), directrice van de Louisa Stift in München en geleverd 
door de firma wed. Niessen en Zoon in Utrecht. De tekening die van het 
borduurwerk is gemaakt, is van de hand van de heer W.J. Lammerts van 
Bueren (z.j.), lithograaf in Utrecht. De vijftig 18 karaats gouden haakjes zijn 
afkomstig van F. Kuijk & Zoon. Tegelijkertijd met de vervanging van het 
onderste dekkleed worden ook de ringen en de richels van de berderen van 
de tabernakel vervangen door meer passende. De richels van zwaar koper, 
overtrokken met een goudtint en de kopjes aan de buitenkant van 18 karaats 
goud, worden eveneens geleverd door F. Kuijk & Zoon. De zware ringen  
(3 x 46) van gegoten en gepolijst koper, met goudtint overdekt, worden 
geleverd door Rencker & Zonen uit Utrecht.307

De voorhangsels van de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen 
worden vervangen door exemplaren die ook alle drie zijn vervaardigd in de 
Louisa Stift in München. Het voorhangsel van het heilige der heiligen is met 
goud doorwerkt, zoals in de Bijbel staat beschreven. Ook de voorhangsels 
zijn geleverd door de wed. Niessen en Zoon en getekend door heer  
W.J. Lammerts van Bueren.308 Omdat het inwendige van de tabernakel 

307  Ibid., aantekening  
24 februari 1884. 

308  Ibid., aantekening  
3 september 1884. 

Model van het brandofferaltaar in de tabernakel, met daarin stenen 
van de tempelberg in Jeruzalem. (ill.20, BMA 311.59a)
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door de jaren heen is verbleekt en beschadigd, wordt het opnieuw met het 
allerbeste goud verguld door Jac. Clémens, wiens vader ditzelfde werk heeft 
gedaan, toen de tabernakel werd gebouwd in Schoutens studietijd.309  
Het roodgeverfde derde dekkleed is inmiddels lelijk geworden en wordt 
vervangen door een kleed bestaande uit 30 stukken fijn en zacht, dofrood 
geverfd schapen- of ramsleer, dat met een rode gekeperde katoenen voering 
is afgezet. Het schapen-  of ramsleer is afkomstig uit Mainz en besteld door 
de leerverkoper J.F.G. Wessels. Ook het bovenste dekkleed is nodig aan 
vervanging toe. Na 33 jaar gebruik, heeft het zijn kracht verloren en is het 
gescheurd. Het nieuwe kleed wordt gemaakt van zeehondenhuiden van  
de allerbeste soort, die zwart worden geverfd. Aaneen genaaid vormen  
ze een prachtig haren kleed. Het kleed is gemaakt door de bontwerker  
J.C. van Deventer uit Utrecht, die de huiden in Leipzig heeft besteld.310 

Als gevolg van de studie voor zijn boek De Tabernakel komt Schouten 
tot de conclusie dat de gouden kandelaar — die inmiddels ruim 20 jaar in het 
heilige van de tabernakel heeft gestaan — vervangen moet worden door een 
beter exemplaar. De oude kandelaar heeft niet de juiste proporties, is van 
verguld zilver en er zijn fouten gemaakt in de uitbeelding van de bloemen. 
De nieuwe kandelaar is van 18 karaats goud en tot in de kleinste leliën zijn 
meeldraadjes aangebracht. Ook het oliekruikje met standaard, de beide 
oliebakjes met dekseltjes en de beide tangen zijn van 18 karaats goud. Alles 
is gemaakt door de heer J.W. Fak, goudwerker in de fabriek van C.J. Begeer 
in Utrecht. Op donderdag 14 februari 1887 is de nieuwe kandelaar voor het 
eerst te bezichtigen.311

In 1889 brengt zendeling Sierk Coolsma (1840-1926) zand mee uit  
de Sinaïwoestijn, uit de nabijheid van de Mozesbronnen. De tafel waarop  
de tabernakel staat is met lijm bestreken en daarna met het zand uit de  
Sinaï bedekt. De tafel is zo ingericht dat het gedeelte met de offerdieren  
en de levieten kan worden weggenomen, zodat men het eigenlijke gebouw 
met het wasvat en brandofferaltaar beter kan zien.312
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2 Schouten en de protestantse traditie van 
modelbouw van Bijbelse oudheden
1 Geleerde reconstructies van de tabernakel en de tempel

In de christelijke traditie hebben geleerden door de eeuwen heen de Bijbelse 
heiligdommen gereconstrueerd in tekeningen, gravures en schaalmodellen. 
Omdat er (bijna) geen materiële overblijfselen zijn van de tabernakel en 
tempels van Salomo en Herodes en de literaire bronnen geen sluitende en 
volledige bouwtekeningen opleveren, is deze ‘reconstructiekunde’ onder 
christelijke theologen een wetenschap op zichzelf geworden.313 

Schouten plaatst zichzelf in deze theologische en wetenschappelijke 
traditie. Zijn interesse geldt niet alleen de resultaten van zijn eigen studie  
en reconstructies, maar ook die van zijn voorgangers en tijdgenoten. En de  
overblijfselen daarvan wil hij, zoals hierna beschreven in paragraaf 3,  
graag aan zijn collectie toevoegen. In De Tabernakel geeft hij in het laatste 
hoofdstuk een overzicht van vroegere en nog bestaande modellen van de 
tabernakel en de eerste en tweede tempel.314 Als eerste haalt hij de Utrechtse  
hoog leraar Sebald Rau (1724-1818) aan, die in een redevoering heeft 
geschreven dat Eusebius van Caesarea (gestorven 340 na Chr.) al heeft 
gewezen op het nut van schaalmodellen van de tempel van Salomo. Wegens 
tijdgebrek is het Schouten niet gelukt in naslagwerken over Eusebius hier 
iets van terug te vinden. Helaas heeft Rau nagelaten in een noot zijn bron  
te vermelden, wat Schouten zegt te betreuren.315

Volgens Schoutens eigen onderzoek is het eerste schaalmodel van de 
tempel van Salomo vervaardigd in 1644 door de zeergeleerde rabbijn Jacob 
Jehuda Leon (1602-1675), woonachtig in Middelburg.316 Hij is de uitgaven 
waarin het model in het Nederlands, Spaans, Hebreeuws, Engels en Latijn 
wordt beschreven op het spoor gekomen, maar het wordt hem in eerste 
instantie niet duidelijk of het daadwerkelijk om een model gaat of alleen om 
een afbeelding van de tempel. Als Schouten in 1887 in de Royal Albert Hall 
in Londen de Anglo-Jewish Historical Exhibition bezoekt, ontdekt hij in de 
catalogus (onder nr. 173) een interessant gegeven. (zie h1,inleiding; h3,4.2; 
h6,1.4) Bij de bespreking van de Engelse uitgave van het werk van Leon wordt 
vermeld: “The writer presented his model of the Temple to Charles II”.317  
Hij concludeert hieruit dat het model aan de koning is geschonken. De ver-
dere geschiedenis is hem niet bekend.

Het model van Salomo’s tempel dat in 1717 in het weeshuis van August 
Herman Francke in Halle (Duitsland) tentoon wordt gesteld, heeft Schoutens 
speciale aandacht getrokken. Hij is er zelfs voor naar Halle gereisd. Volgens 
zijn bronnen stond het model niet alleen ter bezichtiging voor het publiek 
opgesteld, maar werd het ook voor evangelisatie ingezet om aan de vele 
Joden uit Halle en andere plaatsen, die soms bij herhaling het tempelmodel 
kwamen bezoeken, de ‘Heere Christus te verkondigen als de ware Messias  
en de grootste aller Profeten’. Het model wordt toegeschreven aan de 
geestelijke Christoph Semler (1669-1740). Het is niet alleen op de Schrift 
gebaseerd maar ook op Johannes Lundius, aangevuld met gegevens uit  
de Talmoed, verkregen door een rabbijn uit Praag. Helaas is het model in  
1836 ‘wormstekig en beschadigd’ verloren gegaan. Schouten heeft alleen 
nog een beeldje van de hogepriester, ongeveer 36 cm hoog, in een glazen 
kastje aangetroffen.318
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Schouten gaat vervolgens zeer uitvoerig in op de modellen van  
Hebreeuwse oudheden van de Nederlandse geleerden Bernard Sebastiaan 
Cremer, Emo Lucius Vriemoet (1699-1760), David Mill (1692-1756) en  
Sebald Rau. Omdat Schouten restanten van deze modellen verwerft voor 
zijn verzameling worden deze besproken in paragraaf 3.

Na een korte vermelding van het model van de tabernakel van de predi-
kant Johannes d’Outrein Schluiter (z.j.-1786) en het model van de tempel 
van Salomo, vervaardigd in 1756 in Amsterdam door D. Reich (z.j.),  
constateert Schouten dat het vaderland in de vorige eeuw rijkelijk was  
voorzien van nagemaakte tabernakels en tempels.319

2 Joods-christelijke samenwerking

Dankzij de Hebreeuwse boekdrukkunst die in de vijftiende en zestiende 
eeuw tot bloei komt in Venetië, kunnen de modelbouwers ruimschoots  
gebruikmaken van Hebreeuwse uitgaven van de Bijbel en van de Talmoed 
en Misjna. Zonder de overdracht van kennis van Joodse geleerden hadden 
deze uitgaven nooit gerealiseerd kunnen worden. De belangstelling voor de  
Joodse literatuur, die in de vijftiende eeuw ontstaat bij christelijke theologen,   
wordt door Boon het Hebreeuws Réveil genoemd. Het is geworteld in het 
humanistisch beginsel ad fontes (Lat. naar de bronnen) en het verlangen om 
niet alleen de oorspronkelijke teksten van de oude Griekse en Romeinse 
schrijvers te bestuderen, maar ook de grondtaal waarin het Oude Testament 
is geschreven. Dat betekende dat christelijke theologen zich in het ‘leerhuis 
van de rabbijnen’ moesten begeven. De Latijnse vertaling van het Oude Tes-
tament voldeed niet meer. Kennis van het Hebreeuws en van de Joodse com-
mentaren op de Bijbelse teksten is voor de zogenoemde christen- hebraïsten 
een noodzakelijke voorwaarde om de eigen aard van de oudtestamentische 
verkondiging te kunnen doorgronden. Dat dient om een beter begrip van het 
Nieuwe Testament te krijgen. Hetzelfde geldt voor de christelijke belang-
stelling voor de Joodse mystiek of kabbalah (Hebr. overlevering), die in de 
achttiende eeuw in heel Europa opleeft. Het Hebreeuws Réveil heeft echter 
een dubbelzinnig karakter. De door christenen verworven kennis van de 
Joodse geschriften en geleerdheid wordt ook inzet voor polemiek met en 
bekering van Joden.320

In het historische overzicht dat Schouten hierboven schetst, schenkt hij 
geen aandacht aan de Joodse geleerheid die aan de basis staat van de vervaar-
diging van de zeventiende- en vroeg achttiende-eeuwse modellen van de 
tempel van Salomo. Dat is te verklaren uit het feit dat de samenwerking van 
christelijke modelbouwers met rabbijnen al in de achttiende eeuw overbo-
dig is geworden. Het belang van Amsterdamse Joden als Menasseh ben Israel 
(1604-1657), Isaac Aboab de Fonseca (1605-1693) en Jacob Jehuda Leon als 
onvervangbare bronnen en leveranciers van Joodse geleerdheid wordt snel 
minder als protestantse theologen zich dankzij hen het Hebreeuws eigen 
maken. De interesse voor de tempel van Salomo en de Joods-christelijke 
samenwerking is eenrichtingsverkeer, niet alleen in Nederland maar in  
heel Europa.321

319  Schouten L. 1887:429.  
J. Zwarts geeft een uitvoerige 
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van de Amsterdamse juwelier 
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serie over oud-hollandse 
tempelmodellen in Historia. 
Maandtijdschrift voor 
Geschie denis en Kunstge-
schiedenis. Zwarts 1939.

320  Boon 1983:74-76.

321  Boon 1983:72-78;  
Schwartz 2008:120-121;  
Popkin 1988:3-32. Zie ook 
Wallet 2017:66-71.



97

Schouten beheerst het Hebreeuws en er staan hem talrijke geleerde 
werken ter beschikking. Als het nodig is citeert hij moeiteloos het werk van 
bijvoorbeeld rabbijn Simeon bar Abraham, die in Berachot 5 betoogt dat 
God ons de tabernakel en het heilige en alle gereedschappen van de altaren 
heeft gegeven als vormen van geestelijke zaken, zodat we de hogere en he-
melse waarheden leren kennen. Of rabbijn Abarbanel, die de tabernakel een 
‘boek van hogere en hemelse wijsheid’ noemt. Ter controle geeft Schouten 
er de Hebreeuwse tekst bij. Dat Schouten naadloos past in de theologische 
traditie die hij beschrijft, blijkt uit het feit dat hij dezelfde rabbijnen bij her-
haling verwijt dat zij volharden in hun ongeloof, de christelijk-symbolische 
betekenis van de tabernakel niet erkennen en zelfs bittere vijanden zijn van 
het christelijk geloof en lasteraars van de Heiland.322 Ook maakt hij in zijn 
bespreking van de historische modellen een opmerking over het belang van 
tempelmodellen voor het bekeren van Joden.

Onderzoek naar de Joods-christelijke samenwerking in de zeventien-
de en achttiende eeuw bij de vervaardiging van bijvoorbeeld de tempel-
modellen van rabbijn Jacob Jehuda Leon en het zogenoemde Hamburgse 
tempelmodel van Gerhardt Schott (1641-1702) laat duidelijk zien wat de 
christelijke motivatie hierbij was.323 

Op een zeventiende-eeuws affiche staat dat het huis van rabbijn Jacob 
Jehuda Leon in Amsterdam herkenbaar is aan een uithangbord met een 
afbeelding van de tempel van Salomo. Bezoekers kunnen daar het model 
van de tempel bewonderen, een model van de tabernakel en een realistische 
opstelling van de Israëlieten in slagorde opgesteld in de woestijn.  
Deze wellicht eerste voor een groot publiek toegankelijke expositie van 
een tempelmodel is het resultaat van een Joods-christelijke samenwerking. 
Leon bouwt het model van de tempel van Salomo tussen 1639 en 1644 in 
opdracht en op kosten van de protestantse theoloog en Hebraïcus Adam 
Boreel (1603-1667).324 Boreel maakt deel uit van een voornamelijk Engels- 
Nederlandse kring van philo-judaïsten en millennariërs. Kern van hun 
gedachtegoed is de verwachting dat de Messias spoedig zal terugkomen  
om Zijn duizendjarig rijk op aarde te vestigen, met als middelpunt Jeruzalem 
met de herbouwde tempel. Voor het echter zo ver is, moeten de Joden  
(op vriendschappelijke wijze) worden bekeerd. Om dat doel te bereiken  
is kennis van het Hebreeuws en de na-bijbelse Joodse geschriften een  
onmisbaar instrument.325

Eind zeventiende eeuw laat de Hamburgse raadsheer Gerhard Schott 
(1641-1702) eveneens een model van de Templum Salomonis bouwen en ter 
bezichtiging opstellen op het terrein van het operahuis. Het model trekt 
talloze bezoekers, waaronder Tsaar Peter de Grote (1672-1725). Na de dood 
van Schott wordt het model tot 1733 in Londen tentoongesteld en uitein-
delijk verworven door Friedrich August I van Saksen (1750-1827), die het 
onderbrengt in het Wallpavillion in de Zwinger in Dresden. De Templum 
Salomonis wordt daar onderdeel van het zogenoemde ‘Juden-Cabinet’, 
samen met een model van de tabernakel, Joodse ceremoniële voorwerpen, 
een Torarol, een replica van een volledig ingerichte synagoge en een levens-
grote pop die een rabbijn voorstelt, die de Talmoed leest. De samenstelling 
van het ensemble is niet toevallig. De replica van de synagoge is vervaardigd 
door de orthodox Lutherse theoloog Johann Friedrich Mayer (1650-1712) en 
eveneens verworven door Friedrich August I. Het vergaren van ‘objectieve 
en wetenschappelijke’ kennis van Joodse rituelen en gebruiken wordt in 
de achttiende eeuw van groot belang geacht door christelijke theologen en 
heeft als doel de controle over en bekering van Joden. De synagoge en de 

322  Schouten L. 1887:27, 
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Joodse ceremoniële voorwerpen in de collectie vertegenwoordigen namelijke 
het na-bijbelse, bestaande Jodendom en geven volgens hun opvattingen zo 
inzicht in het vermeende ‘bijgeloof’ van Joden. De modellen van de taberna-
kel en tempel daarentegen maken de goddelijke openbaring aanschouwelijk. 
De inzet van ‘echte’ voorwerpen heeft een educatieve functie voor studen-
ten en andere belangstellenden.326

De Nederlandse traditie van christelijke modelbouw van Hebreeuwse 
oudheden waarin Schouten zichzelf plaatst, is diep geworteld in het cocce-
janisme, een protestantse theologische stroming, die vernoemd is naar  
Johannes Coccejus (1603-1669). Coccejus doceert oosterse talen en theologie 
in Franeker en Leiden en geldt onder zijn tijdgenoten in binnen- en buiten-
land als groot kenner van de Hebreeuwse taal. Die acht hij onmisbaar voor de 
bestudering van het Oude Testament en cruciaal voor de toegang tot rabbijn-
se bronnen. De motivatie daarachter is apologetisch en missionair, namelijk 
het winnen van Joden voor het evangelie.327 Coccejus en zijn vele navolgers 
houden zich intensief bezig met de problematiek van de toekomst en het 
herstel van het Joodse volk, de Joodse afwijzing van het evangelie, de eenheid 
tussen het Oude en Nieuwe Testament en de al dan niet fysieke herbouw van 
de tempel in de Messiaanse tijd. Bekering van Joden tot het christendom is 
in alle vormen en navolgingen van de coccejaanse leer van groot belang. De 
belangstelling voor Joden en hun geschriften heeft, evenals bij andere protes-
tantse stromingen in die tijd, met name ook een eschatologisch karakter.328

3 De verwerving van de achttiende-eeuwse 
modellen van Hebreeuwse oudheden
1 De teloorgang van erfgoed

Al jaren voor het begin van zijn academische loopbaan reist de jonge Leendert 
Schouten van Dordrecht naar Utrecht om het beroemde tempelmodel van 
professor David Mill te zien. De tocht is tevergeefs omdat de tempel van 
Salomo uit elkaar is gehaald en in brokken en stukken ergens op een onbe-
kende zolder is opgeborgen. Een grote teleurstelling. Gelukkig komt er een 
nieuwe kans tijdens zijn studie, als hij bekend is geworden als de student  
die de tabernakel heeft laten namaken. Dr. P.J. Vermeulen (z.j.), archivaris  
van de Provincie en later bibliothecaris van de Hogeschool te Utrecht, neemt 
contact op met Schouten en vertelt hem dat het model op een zolder ligt 
boven de bibliotheek in het voormalig paleis van koning Lodewijk in de  
Wittevrouwenstraat. De kostbaarste delen van het model zijn weggeborgen 
op een bijzonder zolderkamertje. Vermeulen vraagt hem het model te  
bekijken en een inventaris op te maken van alle stukken.329

Tot zijn zeer grote smart en verontwaardiging treft student Schouten  
de restanten aan in een staat van verregaande verwaarlozing. Het ‘kunst- 
gewrocht’, dat zo veel studie, zo veel moeite, zo veel tijd en wel duizenden 
guldens heeft gekost, ligt onder een dikke laag stof. En er is veel verdwenen,  
in het bijzonder de bronzen voorwerpen die een geldelijke waarde hebben. 
Van de tien koperen wasvaten treft Schouten er nog maar één aan. Van de 
twaalf gegoten koperen runderen onder de koperen zee zijn er nog maar zeven 
aanwezig. Van de tien vergulde zevenarmige kandelaren zijn er slechts zeven 
over. De gegoten kapitelen van de honderden pilaren zijn nagenoeg allemaal 
verdwenen.330 De toestand is zo erbarmelijk dat herstel is uitgesloten.331
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327  Van Campen 2006:300.
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Het gewijde vaatwerk, de kunstig bewerkte voorhangen van het heilige 
en heilige der heiligen, de wanden en de zoldering van de prachtige tempel 
liggen erbij alsof de ‘vandalen’ hun verwoestende handen aan het eenmaal 
zo heerlijke en door Mill bezielde gebouw hebben geslagen, aldus Schouten.  
Wat er in psalm 74 wordt gezongen over de ‘wezenlijke tempel van Salomo’: 
 “Dus hebben z’ook, doldriftig, onbesuisd, / Graveerselen, pilaren, wanden, 
bogen, / Wier kunstsieraad de lust was van elks oogen, / Met zwaard, 
houweel en hamer woest vergruisd.”, is hier van toepassing.332

Pas in 1879 krijgt Schouten de gelegenheid de restanten van het door 
hem zo bewonderde tempelmodel van David Mill te verwerven. Hij heeft 
daar dan inmiddels ook ruimschoots de middelen voor en de mogelijkheid 
om de omvangrijke restanten te exposeren. 

2 De Hebreeuwse oudheden in het Bijbels Museum

Binnen de context van het Bijbels Museum van Schouten zijn Hebreeuwse 
oudheden de in het Oude Testament beschreven heiligdommen tabernakel 
en tempel van Salomo met alle daarbij horende inventaris, zoals bijvoorbeeld 
de ark van het verbond, de zevenarmige kandelaar, het reuk- en brandofferal-
taar, het wasvat, maar ook de dekkleden en voorhangsels op en in de gebou-
wen en de kleding van de hogepriester en priesters. De tempel van Salomo 
wordt volgens de Bijbelse chronologie in de tiende eeuw v.Chr. in Jeruzalem 
gebouwd onder leiding van Koning Salomo. Een uitgebreid verslag daarvan is 
te vinden in het Bijbelboek I Koningen. In het jaar 586 v.Chr. wordt deze tem-
pel verwoest door de Babyloniërs en tussen 520-515 v.Chr. weer herbouwd, 
zoals te lezen staat in het Bijbelboek Ezra. Deze ‘tweede tempel’ vormt 
vanaf 20 v.Chr. de basis van een ambitieus bouwprogramma onder leiding 
van de Romeinse vazalkoning Herodes de Grote (ca. 73 v.Chr. – 4 na Chr.), 
waarbij het tempelplein wordt uitgebreid en de tempel wordt verfraaid.333  

332  Schouten L. 1887:422.

333  Flavius Josephus, 
Antiquitates Judaica, 15 (380-
425). Hier geraadpleegd in 
Meijer en Wes 1998.
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van Salomo van 
David Mill, h ca.  
200 cm. (ill.22, BMA 
430) 

<--- 
Model van de 
waterwagen van de 
tempel van Salomo 
van David Mill, h 18 
cm. (ill.23, BMA 294) 

Model van de voor-
hang van de tempel 
van Salomo van  
David Mill, 38x23 cm. 
(ill.24, BMA 430.1c)
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Deze zogenoemde tempel van Herodes wordt in 70 na Chr. door de Romei-
nen verwoest. In het Bijbels Museum van Schouten wordt de tempel van 
Herodes niet geordend onder de Hebreeuwse oudheden. (zie h6,1.4)

In hoofdstuk XX van De Tabernakel geeft Schouten een uitvoerige 
beschrijving van de verwerving van de modellen van Hebreeuwse oudhe-
den van de Nederlandse geleerden Bernard Sebastiaan Cremer, Emo Lucius 
Vriemoet, David Mill en Sebald Rau. Dit hoofdstuk is duidelijk ook de 
brontekst voor de eerste catalogus, die een jaar eerder in 1886 is geschreven 
door zijn toen 21 jarige zoon Hubertus. In alle drie catalogi, die verschijnen 
in 1886, 1895 en 1901, geeft Hubertus een verkorte weergave van het uit-
gebreide hoofdstuk van zijn vader. In 1886 begint hij met een opsomming 
van tabernakels en tempels. Eerst de tabernakel van zijn vader, gevolgd door 
de tabernakel van Cremer, de tempel van Salomo van Mill en nog enige 
modellen van Hebreeuwse oudheden. In de catalogus van 1895 wordt deze 
volgorde gehandhaafd, met daartussen toevoegingen aan de collectie. In de 
catalogus van 1901 vallen de modellen van Hebreeuwse oudheden onder 
het eerste hoofdstuk Hebreeuwsche en Joodsche Oudheden, Voortbrengselen 
enz. van Palestina. A. Israëls Godsdienst.334 

In het hier volgende overzicht wordt de verwerving van de Hebreeuwse 
oudheden chronologisch behandeld binnen de tijdsperiode van de plaatsen 
waar Schouten was beroepen.

3 Vianen 1858-1863: de tabernakel van  
Bernard Sebastiaan Cremer

In Vianen komt Schouten tot de ontdekking dat het beroemde model van 
de tabernakel van Cremer bewaard is gebleven. Het is in bezit van diens 
achterkleindochter Jacoba Geertruida Cremer (1783-1871), woonachtig in 
Vianen. Cremer laat zijn tabernakelmodel na aan zijn zoon Frans Lodewijk 
(1715-1776), hoogleraar in de Profetische Godgeleerdheid en Gewijde Oud-
heden en Academieprediker in Harderwijk en Groningen. Die vererft het 
aan zijn zoon Goswin (1751-1812), predikant in Vianen, die het overdraagt 
aan zijn dochter en enige kind Jacoba Geertruida. Al die tijd heeft het model 
opgesteld gestaan, totdat Jacoba Geertruida het wegens ziekte in een kist 
laat verpakken. Omdat zij ongehuwd is, wil zij het model in goede handen 
achterlaten en schenkt het aan Schouten met wie zij bevriend is geraakt.335 

Cremer is vanaf 1717 hoogleraar oosterse talen en theologie aan de Gelderse  
Universiteit in Harderwijk. Hij krijgt in 1724 de titel professor typica et pro-
phetica en in 1733 de titel professor antiquitatum sacrarum. Zijn vakgebied 
beslaat dus de typologie, de profetieën en de heilige oudheden. Hij is een na-
volger van Coccejus en heeft het tot zijn levenswerk gemaakt om de geheimen 
van de Joodse wetten, ceremonieën en profetieën te doorgronden door het 
Nieuwe Testament terug te projecteren op het Oude Testament. Hij trekt veel 
theologiestudenten en is geliefd vanwege zijn vindingrijke Bijbeluitleg. 336

Het model van de tabernakel, dat hij op eigen kosten heeft laten ver-
vaardigen ten behoeve van de studenten en waar Cremer met zijn ‘hele ziel 
in woont’, staat opgesteld in een van de ruimten van de universiteit.337 Het 
was gemaakt op een schaal van 1/20 van de in het Oude Testament aangege-
ven grootte. Dat is vier keer zo klein als de tabernakel van Schouten, die op 
een schaal van 1/5 is gemaakt. Bij de tabernakel zijn overgeleverd: koperen 
modellen van het brandofferaltaar; het wasvat; de pilaren van de voorhof 
en wat klein gereedschap; met priesterfiguren doorweefde linnen gordijnen 
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van de voorhof; een geborduurde voorhang van de voorhof; geborduurde 
voorhangsels en dekkleden van de tabernakel; een hogepriester en een 
priester. Het heiligdom en de inventaris zijn van verguld hout en in een 
uitnemende staat overgeleverd.338 

Schouten schrijft dat hij de ‘kostelijke schenking’ van mejuffrouw 
Jacoba Geertruida Cremer, die hij spoedig na zijn benoeming in Vianen 
leert kennen, met vreugde heeft aanvaard. Hij constateert echter ook dat 
er voor dit model geen plaats is naast zijn eigen model van de tabernakel. 
Ook al verkeert het na anderhalve eeuw in goede staat en is het veel kleiner, 
het neemt toch te veel plaats in.339 Het kan beter uit elkaar gehaald worden 
en in losse delen in vitrinekasten worden tentoongesteld.340 Wanneer dit 
‘hergebruik’ plaatsvindt is niet duidelijk. Tegelijkertijd met de tabernakel 
met toebehoren ontvangt Schouten uit de nalatenschap van Cremer ook een 
model van gegraveerd geel koper van een van de tien wasvaten uit de tempel 
van Salomo en ‘fictieve’ zilveren sikkels.341

4 Utrecht 1879: de tempel van David Mill

David Mill — benoemd in 1718 als opvolger van professor Adrianus Reland 
(1676-1718) in de oosterse talen, daarbij in 1727 benoemd in de Gewijde 
Oudheden en in 1729 tot gewoon hoogleraar in de Godgeleerdheid aan de 
Hogeschool van Utrecht— laat zijn model van de tempel van Salomo bou-
wen ten behoeve van zijn studenten. Het model is van hout en tegen hoge 
kosten op zeer grote schaal nagemaakt. Het staat opgesteld in een van de 
bovenvertrekken van de toenmalige Anatomie, het gebouw voor ontleed-
kunde aan het einde van de Lange Nieuwstraat. De afmetingen worden door 
tijdgenoten geschat op 40 voet lang en 25 voet breed. De binnenste voorhof 
is 5 voet hoog en het eigenlijke tempelgebouw 10 voet hoog.342 Men kon 
tot binnen de voorhof gaan tot aan het tempelgebouw om de ‘sieraden en 
gereedschappen’ te bewonderen.343 

Het model van Mill is beïnvloed door de architectonische gravures 
van het tempelvisioen van de profeet Ezechiël, zoals de Spaanse Jezuïet 
Juan Battista Villalpando (1552-1608) die vormgaf, en door het model van 
de tempel van Salomo van rabbijn Jacob Jehuda Leon.344 Het werk en de 
afbeeldingen van het model van Leon (dat was zoekgeraakt) worden op de 
Utrechtse universiteit geïntroduceerd door Johannes Leusden (1624-1699). 
In 1725 verschijnt bovendien het eerste deel van het Algemeen Groot Naam- en 
Woord-boek van den gantschen H. Bybel van Augustinus Calmet (1672-1757) 
en in 1726 Heiligdommen, godsdiensten, en gewoontens der oude Jooden van 
Johannes Lundius in Nederlandse vertaling. Het kan zijn dat ook deze boe-
ken Mill hebben geïnspireerd tot het maken van zijn model.345

Na de dood van Mill verkoopt zijn weduwe het tempelmodel aan de 
Vroedschap van de stad Utrecht voor 200 gouden ducaten. Die geeft het 
beheer van het model in handen van Mill’s opvolger professor Sebald Rau.346 
Deze is zeer overtuigd van de waarde van Mills werk en roemt zijn enorme 
geleerdheid en kennis van de Joodse geschriften en oudheden. Het tempel-
model maakt de Academie naar zijn zeggen zo beroemd, dat zelfs de Duitse 
keizer Franciscus I (toen nog Groot Hertog van Toscane) en de beide Stad-
houders Willem IV en V het zijn komen bewonderen.347 Om onbekende 
reden wordt het tempelmodel onder begeleiding van Rau uit elkaar gehaald 
en weer opgebouwd in het koor van de Janskerk in Utrecht, waar dan de 
Academische Bibliotheek is ondergebracht. 

338  Schouten H.J. 1886:10; 
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Rau blijft tot zijn 85ste jaar actief als hoogleraar en wordt in 1810 
opgevolgd door Johannes Henricus Pareau (1761-1833). Wat er tijdens 
het professoraat van Pareau met het tempelmodel is gebeurd, is alleen via 
mondelinge overlevering bekend. Het verhaal gaat dat Pareau en zijn Leidse 
collega Johannes Henricus van der Palm (1763-1840) twee grote gebreken 
ontdekken. Ten eerste heeft Mill de Korinthische bouworde gevolgd en ten 
tweede gegevens over de tempel van Salomo en de tempel van Herodes in 
één gebouw samengebracht. Het gezag van Pareau en Van der Palm is ken-
nelijk zo groot dat de waardering voor Mills tempelmodel snel afneemt.348 
Als in 1819 de Academische Bibliotheek uit het koor van de Janskerk wordt 
overgebracht naar het voormalig paleis van Lodewijk Napoleon in de 
Wittevrouwenstraat, wordt het tempelmodel afgebroken en opgeslagen 
op de zolder boven de nieuwe bibliotheek. Dat laatste gaat gepaard zonder 
toezicht en wordt uitgevoerd door onbekwame, ruwe werklieden, met als 
gevolg beschadigingen, chaos en diefstal.349

Door toedoen van gemeentearchivaris mr. S. Muller Fzn. (z.j.) neemt het 
Museum van Oudheden in 1876 alle restanten van Mills tempelmodel in 
bruikleen over van de curatoren van de universiteit en laat ze overbrengen 
naar het stadhuis. Het hout van het model wordt ook hier op zolder opge-
borgen en het ‘tempelmeubilair’ wordt in een speciaal daarvoor vervaardigd 
kastje in het museum tentoongesteld.350 In 1879, als Schouten is beroepen 
naar Utrecht, neemt Muller contact met hem op. Hij is van mening dat 
de restanten van het tempelmodel van Mill beter tot hun recht komen bij 
Schouten, die immers veel publiek en studenten ontvangt en al een collectie 
van dezelfde voorwerpen heeft. Muller stelt alles in het werk om er voor  
te zorgen dat de restanten niet in bruikleen, maar in blijvend bezit van 
Schouten kunnen komen.351 

Schouten verwerft de restanten van het tempelmodel van Mill door rui-
ling. De Utrechtse Academie ontvangt van hem de Neurenberg Kroniek van 
Hartmann Schedel (1450-1514) uitgegeven in 1493, Bengaalse handschriften 
meegebracht door Jacob Haafner (1754-1809) en het portret in gipsreliëf van 
de 30-jarige Jodocus Heringa Eliza’s zoon (1765-1840), oud hoogleraar en 
rector van de Academie.352 Als de transactie is geregeld met de curatoren 
van de universiteit, brengt Schouten alles op 18 juli 1879 naar zijn huis aan 
de Nieuwe Gracht 826. Hij herstelt zo veel mogelijk restanten, doet de rest 
weg en stelt de waardevolle onderdelen bij zijn eigen tabernakel ten toon.353 
Van de galerijen en muren maakt hij een boekenkastje dat nog steeds in de 
collectie aanwezig is.354

5 De hogepriester van Sebald Rau en het  
tabernakelmodel van David Mill

In de inventaris van het tempelmodel van Mill is toevalligerwijze ook een 
beeld van de hogepriester terecht gekomen, dat afkomstig is van de Leidse 
predikant en hoogleraar Sebald Fulco Joahnnes Rau (1765-1807). Die laat het 
beeld na aan zijn zoon Sebald Rau (z.j.), de opvolger van Mill. Een klein-
zoon van Sebald Rau, mr. Jacob Rau van Gameren (1799-1876), schenkt het 
vervolgens aan de Utrechtse Hogeschool.355 Via de familie Rau komen ook 
de restanten van het model van de tabernakel van Mill uiteindelijk in de 
collectie van Schouten terecht. Het eigenlijke tabernakelmodel van Mill is 
verloren gegaan, maar in goede staat zijn bewaard gebleven: het onderste of 
eerste dekkleed (in 10 banen, aan twee zijden geborduurd); een geborduurd 

348  Schouten L. 1887:424-
425. Schouten ontleent deze 
informatie aan een gesprek 
met zijn leermeester in de 
Hebreeuwse oudheden 
professor Jacobus Cornelius 
Swijghuisen Groenewoud 
(1784-1859).

349  Schouten L. 1887:426.

350  Schouten L. 1887:426. 
De voorwerpen staan 
beschreven in: mr. S. Muller 
1878:141-142, nr.112.

351  Schouten L. 1887:427.

352  Brief van de Utrechtse 
Academie aan ds. L. Schou-
ten van 4 juli 1879. HDC 
BMLS 1.1.1.b

353  Schouten L. 1887:427.

354  Van Weezel 1990:59-
60. Oud-conservator van 
het Bijbels Museum Ad van 
Weezel (1990:70) betreurt de 
handelswijze van Schouten 
omdat er door zijn toedoen 
veel historisch materiaal ver-
loren is gegaan. Het model 
van Mill krijgt in 1989 in de 
zaal Tempel & Traditie in het 
Bijbels Museum aan de He-
rengracht in Amsterdam weer 
de aandacht die het verdient, 
namelijk de weergave van de 
achttiende-eeuwse visie van 
David Mill.

355  Schouten L.  
1887:427, noot 1.
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voorhangsel van het heilige der heiligen; een klein aangekleed beeld van  
een priester en de bovenklederen voor een beeld van de hogepriester.356  
De overblijfselen van de tabernakel van Mill worden geschonken door mr. 
Sebald Jean Everard Rau (z.j.-1887), uit Lent bij Nijmegen (ook een klein-
zoon van professor Sebald Rau en broer van mr. Jacob Rau van Gameren).

6 Utrecht 1879-1886: overblijfselen van de tabernakel van  
Emo Lucius Vriemoet

Ds. J.H. van IJssel (z.j.), emeritus-predikant van Workum, schenkt aan 
Schouten een heel klein model van de ark van het verbond en van het reukof-
feraltaar, vervaardigd van verguld hout en “hoogst waarschijnlijk” afkomstig 
van de tabernakel van professor Emo Lucius Vriemoet (1699-1760).357 

Emo Lucius Vriemoet werd in 1731 hoogleraar in de oosterse talen en in 
1740 daarbij hoogleraar in de Hebreeuwse oudheden aan de hogeschool van 
Franeker. Ten behoeve van het onderwijs liet hij op een vrij grote (maar on-
bekende) schaal een houten tabernakel vervaardigen. Vriemoet was onge-
huwd en had geen erfgenamen. Na zijn dood besloten de curatoren van de 
Franeker Academie op 1 juli 1760 deze tabernakel te kopen en tot nut van de 
Academie in de bibliotheek te plaatsen.358 Schouten verbaast zich zeer dat 
de betreffende instanties beweren dat deze tabernakel door de tand des tijds 
is vergaan en al in de tijd van de Academie door ouderdom is ingestort.359 
Het is onbekend hoe de twee kleine modelletjes van de ark van het verbond 
en het reukofferaltaar in het bezit zijn gekomen van ds. J.H. van IJssel. 

7 Schouten en het model van de hogepriester  
van Bernard Sebastiaan Cremer

Naast de overblijfselen van de modellen van Hebreeuwse oudheden van 
voornoemde professoren, krijgen ook hun beeltenissen een plaats in het 
museum van Schouten. Volgens de catalogus van 1901 is er in de zaal een 
kopergravure met het portret van Cremer aanwezig en een afgietsel van de 
buste van Mill, waarvan het origineel zich bevindt in de bibliotheek van de 
Rijksuniversiteit Utrecht.360 Schouten is goed op de hoogte van de inhoud 

356  Schouten H.J. 1901:10.

357  Schouten H.J. 1886:15; 
1895:14; 1901:19-20.

358  Schouten H.J. 1886:15; 
1895:14; 1901:19-20. 
Schouten L. 1887:427-428. 
Schouten beroept zich voor 
het bestaan van deze taber-
nakel op drie bronnen: W.B.S. 
Boeles, Frieslands Hooge-
school en het Rijks Atheneum 
te Franeker, Deel II (curatoren 
en hoogleraren), Leeuwarden 
1879, p.438; de notulen van 
de curatoren van de Franeker 
Academie waar hij in 1880 via 
ds. J.M. Bakhoven, predikant 
te Franeker, kennis van 
neemt; de nagelaten gedich-
ten van ds. Rutger Schutte 
(1708-1784), predikant in 
Amsterdam. Schutte was een 
bekend dichter van Stichte-
lijke Gezangen, werd in 1773 
benoemd in de commissie 
ter voorbereiding van een 
nieuwe psalmberijming en 
was een geliefd publicist op 
het gebied van de Gewijde 
aardrijks- en tijdrekenkunde. 
Zie R.B. Evenhuis, ‘Schutte, 
Rutger’, in: Biografisch lexicon 
voor de geschiedenis van het 
Nederlands Protestantisme, 
pp.336-337, http://resources.
huygens.knaw.nl. Geraad-
pleegd 12 mei 2020.

359  Schouten L. 1887:428. 
Zie ook de vorige noot.

360  Schouten H.J. 1901:9. 

<--- Reukofferaltaar (l) en ark 
van het verbond van het model 
van de tabernakel van professor 
Emo Lucius Vriemoet, h 6 cm (l) 
en h 8 cm. (ill.25, BMA 291,270)
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van hun werk en voorziet waar nodig hun theorieën van commentaar in  
De Tabernakel. Als voorbeeld van zijn denkwereld en manier van werken 
volgt hier de kwestie van de borstlap van de hogepriester met de orakelste-
nen Urim en Thummim (Hebr. lichten en volkomenheden). Bij de bespre-
king vermeldt Schouten in een noot dat hij het beeldje van de hogepriester 
van Cremer, voorzien van kunstig nagemaakte kleding, in zijn bezit heeft.

Een van de kledingstukken van de hogepriester is de efod, een schouder-
kleed dat staat beschreven in Exodus 28:6-14 en 39:2-7. Dit bestaat uit twee 
delen en is prachtig geweven van gouddraad, blauwpurperen en roodpur-
peren wol en getwijnd linnen garen. Schouten merkt hierbij terzijde op dat 
het een ‘heerlijk en allerkunstigst’ kledingstuk moet zijn geweest, maar dat 
we niet mogen denken dat de ‘kinderen Israëls’ in de leer zijn geweest bij de 
Egyptenaren. Het is God zelf geweest die de Israëlieten de wijsheid schonk 
om borduurwerk te maken, dat zij zelf niet hadden kunnen verzinnen en 
dat in pracht, kunst en uitvoering het werk van de Egyptenaren verre over-
treft.361 (zie h4,3.2)

Over de efod draagt de hogepriester een borstlap in de vorm van een 
tas. Op de tas zijn twaalf edelstenen aangebracht met daarop de namen van 
de twaalf stammen van Israël. Het voert op deze plaats te ver om de zeer 
gedetailleerde beschrijving van Schouten en de vele bronnen die hij ter 
bevestiging aanhaalt, weer te geven. Waar het hier om gaat is de plaats waar 
de orakelstenen Urim en Thummin zich bevinden. Volgens Schouten, zoals 
onomstotelijk blijkt uit de tekst van de Bijbel (Exodus 28:30), in de borsttas. 
Het zijn dus losse edelstenen en niet zoals sommigen beweren de stenen  
die bevestigd zijn op de borsttas. Ook is hier op geen enkele wijze sprake 
van enige vergelijking met het gesneden beeldje van saffiersteen, dat de 
Egyptische hogepriester aan een gouden ketting op zijn borst droeg.362

Professor Cremer is (in tegenstelling tot Schouten) van mening dat de 
Urim en Thummim bevestigd zijn aan de bovenkant van de borsttas. Dat is 
goed te zien op het beeldje in de verzameling van Schouten. Aan de boven-
zijde is met twee stiftjes een gouden plaatje met drie diamantjes bevestigd. 
In de diamantjes zijn de Hebreeuwse letters alef en tweemaal de jod gegra-
veerd, de eerste letters van de namen van de aartsvaders Abraham, Isaak en 
Jacob. Cremer is namelijk, net als sommige rabbijnen, van mening dat deze 

361  Schouten L. 1887:130. 
362  Schouten L.  
1887:138-139. 

---> 
Model van de efod 
met twaalf edel-
stenen met daarin 
gegraveerd in He-
breeuws schrift de 
namen van de twaalf 
stammen van Israël. 
Op zijde geborduurd, 
18x18 cm.  
(ill.26, BMA 296)
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drie letters opgenomen moesten worden bij die van de twaalf 
stammen (die eveneens in edelstenen staan gegraveerd en op 
de borsttas zijn aangebracht) om zo het alfabet compleet te ma-
ken. Bij het raadplegen van de Godspraak kan de hogepriester 
zo over het hele alfabet beschikken.363

De typologische uitleg over de borsttas, die hierna volgt, 
is verweven in een algemeen betoog over Christus als hoge-
priester, die alle ware gelovigen, uit welk volk en van welke 
taal dan ook, in zijn hart met zich meedraagt. De hogepriester 
Aaron mag in de tabernakel in zijn hogepriesterlijke kledij niet 
verder komen dan het heilige. Daar moet hij de borsttas (met 
de namen van het volk) achter laten als hij in een eenvoudig 
linnen kleed de allerheiligste ruimte binnen gaat om voor het 
aangezicht van God neer te knielen. ‘Jezus Christus de He-
melse Hogepriester’ echter gaat met al de namen van Zijn volk 
door de hemelen en nadert Gods Troon.364 

4 De tabernakel van Schouten te 
midden van andere modellen en 
geleerde werken
 1 Boeken over de tabernakel in het  
Engels, Frans, Duits en Nederlands

363  Schouten L. 1887:140. 
364  Schouten L.  
1887:143-144.

Model van de  
hogepriester van 
Bernard Sebastiaan 
Cremer, h 25 cm. 
(ill.27, BMA 275)

Het sombere relaas van Schouten over de teloorgang van de Profetische 
Godgeleerdheid en de geringe belangstelling van zijn tijdgenoten voor de 
rijk geïllustreerde werken van geleerden als Petrus Cuneus (1586-1668), 
Wilhelmus Goeree (1635-1711) en Johannes Lundius doet vermoeden dat  
er in de tweede helft van de negentiende eeuw geen belangstelling meer  
is voor de tabernakel. Niets is minder waar. Er worden tot vreugde van  
Schouten nog steeds in meerdere talen boeken geschreven, die geschikt zijn 
om kennis te nemen van de heilige oudheden. In Engeland zijn dat bijvoor-
beeld The Tabernacle in the wilderness, a shadow of heavenly things van  
W.G. Rindh (1845); The Tabernacle and its Furniture van John Kitto (1849); 
Christ in the Tabernacle. With Some Remarks on the Offerings van Frank  
H. White (1871); The Tabernacle, Priesthood and offerings of Israel van  
Frederick Whitfield (1875) en The Temple, its ministry and services, as they 
were at the time of Jesus Christ van dr. Edersheim (1874). In de Franse taal 
beveelt Schouten het wat oudere werk Moïse sans voile, ou explication des 
types et des figures de l’ancien testament aan van Jacob Girard des Bergeries 
(1828). Vooral praktisch voor het christelijk geloof en leven zijn de werken 
Le Camp en le Tabernacle du Désert, ou Christ dans le culte lévitique van  
E. Guers (1859) en Meditations sur les vingt premiers chapitres du second livre  
des Chroniques van A. Rochat (1846). In het Duits noemt Schouten het 
zeer wetenschappelijke werk van K.C.W.F. Bähr, Symbolik des Mosaischen 
Cultus (1841), dat vooral geschikt is voor theologie studenten en mensen 
die naast het Duits ook kennis hebben van het Hebreeuws, Grieks en Latijn. 
Het werk van F. Friedrich, Symbolik der Mosaischen Stiftshütte (1841), is een 
verdediging van Luther, die de tabernakel als een symbolische voorstelling 
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beschouwt van de mens naar lichaam, ziel en geest. Dit wordt weerlegd  
door Bähr, die dit volstrekt onmogelijk noemt. Het werk van F.G. Lisco, Das 
Ceremonial-Gesetz des Alten Testaments. Darstellung desselben und Nachweis 
seiner Erfüllung in Neuen Testament (1842), vindt Schouten uitstekend.365 

Op nieuwere Nederlandse uitgaven heeft Schouten kritiek. Het werk 
van J.W. Felix, Christus en Zijne kerk, afgebeeld in de schaduwen van het 
Oude Testament (1865), bevat veel goeds, maar is wat betreft de beschrijving 
van de tabernakel dringend aan herziening toe. Dat geldt ook voor de  
werkjes van C. Jesse, De Tabernakel, De offers van het Oude Testament,  
De Melaatschheid in Israël en De Groote Verzoendag (1871). Zij getuigen  
wel van de belezenheid en vroomheid van de schrijver. Voortreffelijk 
geschreven en voorzien van fraaie platen in kleuren- en metaaldruk is het 
boek van dr. J.A. Gerth van Wijk, De Tabernakel, de woning Gods onder de 
menschen (1876). Over het nieuwste werk op dit gebied van de hand van 
dr. H.F. Kohlbrugge, De Tabernakel en zijne gereedschappen. Achtentwintig 
leerredenen gehouden in de jaren 1857-1859 (1884), is Schouten deels tevre-
den. Het is uit het Duits vertaald en bevat 28 leerredenen vol inzichten in 
de goddelijke waarheid, maar staat ook vol onbewijsbare stellingen. Volgens 
Schouten overtreft Kohlbrugge, wat betreft het zogenaamde vergeestelij-
ken van de Hebreeuwse oudheden, alles wat hij zelf ooit over de tabernakel 
gelezen heeft. Op een uitzondering na en dat is het veertiende eeuwse  
boek van Jan van Ruusbroec, Dat boec van den gheesteleken Tabernacule.  
Als rechtgeaarde verzamelaar vermeldt Schouten dat hij nr. 53 van de  
100 gedrukte exemplaren (1858) van dit boek in zijn bezit heeft.

De in het buitenland geschreven boeken over de tabernakel worden 
door Schouten meer gewaardeerd dan de Nederlandse uitgaven.

2 Modellen van de tabernakel in Engeland,  
de Verenigde Staten en Jeruzalem

Schouten vermoedt dat er naast zijn eigen model van de tabernakel wereld-
wijd nog vele andere modellen van de tabernakel en tempel zullen zijn. Van 
enkele heeft hij ook daadwerkelijk kennis genomen. Tijdens zijn bezoek in 
1887 aan de Anglo-Jewish Historical Exhibition in de Royal Albert Hall in Lon-
den ziet hij het model van de tempel van Salomo dat in 1883 is vervaardigd 
naar het ontwerp van de Engelse bijbelwetenschapper Thomas Newberry 
(1811-1901).366 (zie h1,inleiding; h3,2.1 en 4.2; h6,1.4) De expositie is gewijd 
aan de geschiedenis van de Joden in Engeland en toont talloze Joodse ceremo-
niële voorwerpen, manuscripten, boeken en Joodse antiquiteiten waaronder 
een grote collectie munten.367 Het merendeel van de voorwerpen is bijeenge-
bracht door Joodse verzamelaars en particulieren, voornamelijk afkomstig uit 
Engeland. In Leamington (West Midlands) bezoekt hij een groot en klein mo-
del van de tabernakel van rev. J. George Watson (z.j.). Het grote model heeft 
een lengte van ca. 5 meter en een breedte van ca. 3,60 meter en is dus verge-
lijkbaar met de tabernakel van Schouten. Het model van Watson wordt ook 
tentoongesteld in de Town Hall van Colchester waar Watson en gastsprekers 
lezingen geven bij het model: “A Series of Lectures will, God willing, be 
given by J. George Watson, Esq. M.A. (OXON) on “The Tabernacle in the 
Wilderness”.368 Helaas geeft Schouten geen commentaar op wat hij gezien 
of besproken heeft en ook de reden van zijn bezoek aan de tentoonstelling 
in de Royal Albert Hall en de tabernakels van Watson deelt hij niet mee.

365  Schouten L. 1887:VIII-IX.

366  Schouten L. 1887:429-
430; Volgens een brochure 
in het bezit van Schouten 
is het tempelmodel geheel 
gebouwd volgens de bijbel-
teksten over de tempel van 
Salomo en het tempelvisioen 
van Ezechiël. HDC BMLS 
3.18. Thomas Newberry is 
eveneens de editor van de 
The Englishman’s Bible, 
London 1883. Jabobs en Wolf 
1888:146 (cat.2249). Volgens 
de catalogus is het model 
op de expositie vervaardigd 
door ‘de heren Bartlett’. Als 
eigenaar staat J.W. MacKin-
non vermeld.

367  Jacobs en Wolf  
(1888) 2012.

368  Op een ingeplakte recla-
mefolder in de brochure van 
J.M. Tenz worden de lezingen 
van Watson in de Town Hall 
van Colchester vermeld. Ze 
vinden plaats op 20, 21 en 22 
januari zonder vermelding van 
het jaar. De brochure van Tenz 
wordt in 1889 in Londen uitge-
geven. HDC BMLS 4.004.
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369  Schouten L.  
1887:429-430.

370  HDC BMLS 2.010.

371  ‘Die Mosaische Stiftshüt-
te’, gedrukt bij J.G. Steinkopf 
in Stuttgart, zonder jaartal. 
Losse pagina ingeplakt bij de 
foto’s en de drie opgeplakte 
stukjes stof met afbeeldingen 
van cherubim en ornamenten. 
HDC BMLS 2.010.

Modellen van de tabernakel. Links volgens de opvatting 
van James Fergusson en rechts volgens de opvatting 
van Conrad Schick. Onder de ontwerptekeningen van 
Conrad Schick voor de voorhang van het heilige der 
heiligen. (ill.28, HDC BMLS 2.010)

Voor zover bekend is Schouten nooit in New York geweest. 
Hij vermeldt in zijn overzicht een model van de tabernakel in 
New York, maar geeft daarover geen informatie. Waarschijnlijk 
doelt hij op het Lake Chautauqua’s Palestine Park ten noorden 
van New York, dat in 1874 is opgericht door rev.  
John Heyl Vincent (1832-1920). (zie h5,4.2)

Andere modellen van de tabernakel die Schouten niet met 
eigen ogen heeft gezien maar wel kent, zijn twee exemplaren, 
vervaardigd door Schick in Jeruzalem. Het ene is gemaakt 
volgens de opvattingen van James Fergusson (1808-1886), 
met een puntdak, het andere volgens de ‘gewone’ opvatting, 
met een plat dak. (zie h6,2.1) Schouten heeft foto’s van beide 
modellen van Schick.369 Samen met een gedrukte beschrijving 
en drie kleine lapjes zijde en stof met daarop in kleur afgedrukte 
ontwerpen van een cherub en ornamenten moeten de foto’s 
omstreeks 29 mei 1887 in bezit van Schouten zijn gekomen.370 
Door middel van de twee modellen heeft Schick de verschillende 
opvattingen over de muren (berderen) en de dekkleden (het dak) 
van de tabernakel willen weergeven. Het gaat hem daarbij in eer-
ste instantie om de technische mogelijkheden van de constructie, 
die hij ook leerzaam vindt in verband met de toekomstige bouw 
van de tempel (zie h6). Hij gaat er namelijk van uit dat de tempel 
is gebouwd in navolging van de tabernakel.371 Schouten wijdt 
aan deze kwestie geen woorden in De Tabernakel. Volgens zijn 
opvattingen, uiteraard ontleend aan de tekst van de Bijbel, was 
de eigen lijke tent een rechthoekig gebouw, waar de dekkleden 
bij wijze van dak overheen gelegd werden.
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5 Profetische godgeleerdheid en  
de strijd tegen de moderne theologie

1 Schouten en de protestantse traditie van  
de typologische exegese

Met een klaagzang over de teloorgang van de typische of voorbeeldige godge-
leerdheid, ook wel profetische godgeleerdheid genoemd, opent Schouten zijn 
boek De Tabernakel. Ooit bloeide deze vorm van wetenschap met bekende 
hoogleraren als de hierboven al genoemde Johannes Coccejus in Leiden  
(zie 2.2), Hermannus Witsius (1636-1708) in Utrecht en Leiden, Johannes 
Braunius (1628-1708) in Groningen, David Mill in Utrecht en Sebastiaan 
Cremer in Harderwijk. De reden voor het verval is duidelijk: eerst gaat men 
twijfelen en daarna komt het ongeloof. Schouten geeft wel toe dat Coccejus, 
Braunius en vooral Cremer te ver gingen en de typologie hebben doen ont-
aarden in typomanie. Maar dit misbruik had het goede gebruik niet moeten 
verhinderen. Het resultaat is dat aanstaande ‘evangelie-dienaren’ volgens 
Schouten onderwezen worden in honderden namen van heidense afgoden 
en in allerlei stelsels van ‘heidense afgodendienst’, maar niets leren over de 
talloze oudtestamentische profetieën over de ‘Heere Jezus Christus’. Dat is 
vooral ook een groot verlies voor de kanselprediking waarmee predikanten 
als ware leraren het gewone volk op aansprekende en bezielde wijze moe-
ten stichten. Schouten schiet nu enigszins door en spreekt ook zijn afschuw 
uit over de moderne tijdgeest in christelijke huisgezinnen. De voorvaderen 
waren veel huiselijker en lazen in de avond geen kranten of tijdschriften en 
zeker geen romans met hun schadelijke invloed op het hart en leven.372

Waar is het Schouten om te doen? Wat gaat er verloren en moet behou-
den worden voor de toekomst? De term typologische exegese is afgeleid van 
het Griekse woord typos dat afdruk, mal of beeld betekent. Met betrekking 
tot de Bijbel is het een methode van uitleg waarbij personen, gebruiken, 
gebeurtenissen en voorwerpen die voorkomen in het Oude Testament wor-
den geïnterpreteerd als beelden of typen van Christus. Deze uitleg komt al 
voor in het Nieuwe Testament. De evangelist Johannes bijvoorbeeld ziet in de 
bronzen slang, die Mozes in de woestijn omhoog houdt en iedereen redt, die 
er naar kijkt (Numeri 21:4-9), een voorafbeelding van de reddende kruisdood 
van Christus (Johannes 3:14). Het driedaags verblijf van de profeet Jona in de 
buik van een walvis wordt door de evangelist Matteüs (12:38-41) een teken 
genoemd van de drie dagen en nachten die de Mensenzoon in het binnenste 
van de aarde zal verblijven (een verwijzing naar de opstanding of verrijzenis 
van Jezus). Paulus noemt in zijn brief aan de Romeinen (5:14) Adam de voor-
afbeelding van Christus. Bij vroegchristelijke schrijvers heeft de inzet van de 
typologische uitleg een polemisch doel. Deze moet de eenheid van het Oude 
en Nieuwe Testament verdedigen en de legitimiteit van Jezus en zijn predi-
king waarborgen, enerzijds tegenover Joden (de superioriteit van het Nieuwe 
Testament) en anderzijds tegenover christelijke stromingen als de gnostiek, 
die het Oude Testament verwerpen. De achterliggende gedachte is dat het 
Oude Testament zijn voltooiing pas vindt in het Nieuwe.373

Het zeventiende- en achttiende-eeuwse theologisch paradigma, dat 
Schouten zo mist in de theologiebeoefening van zijn tijdgenoten, is ge-
baseerd op de theologica prophetica van Coccejus. Dat is een intensieve, 
wetenschappelijke bestudering van de oudtestamentische profetieën in 
samenhang met historische ontwikkelingen. Op basis van Bijbelse gegevens 

372  Schouten L. 1887:V-VI. 
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proberen Coccejus en zijn navolgers de achterliggende, contemporaine en 
toekomstige gebeurtenissen te plaatsen in het geheel van Gods heilsplan.  
In de profetieën in de Heilige Schrift, die een geheel vormen, wordt het 
historisch handelen van God met de mens tot uitdrukking gebracht.374

In zijn pleidooi voor de typologische exegese doet Schouten ook een 
beroep op de Heidelbergse Catechismus, waar in antwoord 19 staat dat 
God het heilige Evangelie door de offerranden en andere ceremoniën der 
Wet heeft laten vóórbeelden.375 De blindheid van zijn tijdgenoten zit 
hem dwars, maar het is niet de belangrijkste reden om nóg een boek toe te 
voegen aan de literatuur over de tabernakel, die al voorhanden is. Schouten 
hoopt met heel zijn hart en ziel dat zijn toehoorders bij de tabernakeldien-
sten en de lezers van De Tabernakel met net zo’n vurige liefde de ‘Heere Jezus 
Christus’ zullen verheerlijken en die liefde en verheerlijking in hun hart 
zullen meedragen als hij. Uit de bewoordingen die hij kiest om zijn missie 
kracht bij te zetten, blijkt hoe onlosmakelijk zijn geloof, zijn liefde voor 
Jezus Christus en zijn liefde voor de Bijbelse tabernakel verbonden zijn met 
zijn evangelieprediking, zijn ‘liefdeplicht’, bij zijn tabernakel. Hij bidt dat 
zowel zijn tabernakeldiensten als zijn boek “U tot verheerlijking ook zijn, o! 
Gij eeuwig gezegende, nooit volprezen Zaligmaker, die de ware Tabernakel 
zijt, in Wien de volheid der godheid lichamelijk woont”.376

Het behoud van de profetische godgeleerdheid is voor Schouten niet 
alleen het behoud van een traditie, waarmee hij zich verbonden voelt en 
het behoud van een vorm van protestantisme, waarin hij zich sinds zijn 
Utrechtse studietijd thuis voelt. Er staat meer op het spel op het moment 
dat hij zijn boek schrijft, namelijk de historische waarheid van de Bijbel.

2 Schouten en de strijd tegen de moderne theologie

Schouten heeft over zijn opvattingen over de goddelijke oorsprong en  
historische waarheid van de Bijbel geen boeken of artikelen geschreven.  
Zijn mening hierover staat in voetnoten en opmerkingen in zijn boek  
De Tabernakel. Hij keert zich zeer stellig tegen zijn tijdgenoten die op basis 
van wetenschappelijk onderzoek de goddelijke oorsprong en de historische 
waarheid van de Bijbel in twijfel trekken en daarmee talloze geloofszekerhe-
den op losse schroeven zetten. Schouten is op de hoogte van de actuele stand 
van de wetenschap en de daarbij horende theorieën over het ontstaan van de 
Pentateuch, maar wekt niet de indruk dat hij er een zeer uitvoerige studie van 
heeft gemaakt. Zijn reactie op de theologische nieuwlichterij is emotio neel 
van aard omdat het raakt aan de kern van zijn geloof. Zijn verontwaardiging 
formuleert hij in krachtige woorden. “Dit wangevoelen is zeker wel het ’t 
stoutste en grofste in onze dagen, en tast het goddelijk gezag en de god delijke  
waarheid der Schrift, zowel des Nieuwen als des Ouden Testaments,  
met on be schaamdheid aan. Die dit wangevoelen voorstaan wroeten op eene 
verschrikkelijke wijze in ’t geen hun heilig wezen moest, en zetten onbarm-
hartig, en zonder vrees voor eenige heiligschennis, ’t ontleedmes der zoge-
naamde hoogere kritiek in ’t geen alle eeuwen door, zoowel door de Synagoge 
als door de Christelijke kerk, voor goddelijk en heilig gehouden is.”377 

Het ‘wangevoelen’ waar Schouten op doelt betreft de ideeën over de 
vermeende menselijke oorsprong van de tabernakel en tabernakeldienst, de 
vermeende invloed van de Egyptische tempels en tempeldienst op het ont-
werp en de voorschriften van Israëls Heiligdom en tot slot de twijfel aan het 
bestaan van de tabernakel. Voor Schouten staat vast dat de tabernakel en alle 
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voorschriften van de tabernakeldienst van goddelijke oorsprong zijn en dat 
God zich daarbij niet heeft laten beïnvloeden door de Egyptische omgeving 
waarin de Israëlieten zich toen bevonden. Als het ontwerp van de taberna-
kel en de tabernakeldienst niet door God maar door Mozes zouden zijn be-
dacht, dan was de tabernakel niet veel meer dan een gebouw, dat was gewijd 
aan de Israëlische eredienst van die tijd. In de redenering van Schouten gaat 
die opvatting volledig voorbij aan de vele plaatsen in het Nieuwe Testament 
waar over een ander, hoger en heiliger doel van de tabernakel wordt gespro-
ken. Wie de goddelijke oorsprong van de tabernakel betwijfelt of loochent, 
zet uiteindelijk de bijl in het goddelijk gezag van de Heilige Schrift. Van het 
een komt namelijk het ander. Als Mozes de architect is, kan hij een bedrie-
ger zijn, die in naam van God eigenlijk alles zelf heeft verzonnen en dan is 
het goed mogelijk dat hij zich heeft laten beïnvloeden door de Egyptische 
godsdienst en cultuur. Wie alles aan Mozes toeschrijft en aan de oorsprong 
van zijn ideeën twijfelt, gaat uiteindelijk twijfelen aan zijn auteurschap. 
Misschien hebben latere schrijvers, bedriegers, in naam van Mozes wel alles 
verzonnen. Wie op dit punt is beland, is nog maar een stap verwijderd van 
de gedachte dat de tabernakel nooit heeft bestaan.378 Dat is erg, maar het kan 
nog erger. (zie h4,3.2)

Schoutens heftigste verontwaardiging betreft het ‘ontleedmes der 
zoogenaamde hoogere kritiek’.379 Hij doelt hier op aanhangers van de 
historisch-kritische school “die haarfijn weten te zeggen wanneer de ver-
schillende deelen van de boeken van Mozes, die zij A, B en C noemen, zijn 
geschreven […]”.380 In plaats van Mozes wijzen zij drie schrijvers aan: A de 
Elohist, die niet vóór Saul kan hebben geleefd en geschreven, B de Jehovist 
uit Salomo’s tijd en C, die leefde ten tijde van Salomo óf na de scheuring 
van het Rijk.381 Het gevaarlijkst is echter de kritische analyse van de school 
van Karl Heinrich Graf (1815-1869), Abraham Kuenen (1828-1891) en Julius 
Wellhausen (1844-1918) en William Robertson Smith (1846-1894). Deze 
geleerden durven te stellen dat de ‘Wet van Mozes’ een ‘Joods product’ is, 
uitgedacht ná de Babylonische Ballingschap. In de visie van Schouten wordt 
met dit idee de heilige eerbied voor de goddelijke geschriften van zowel het 
Oude als het Nieuwe Testament op hoogst gevaarlijke wijze aangetast en 
daarmee het gezag van God.382 (zie h4,3.2)

In hoofdstuk X van De Tabernakel haalt Schouten in een noot van 
meer dan anderhalve pagina nogmaals uit naar Wellhausen en zijn geest-
verwanten. Het is een boos en cynisch betoog waarin hij zijn afkeer van 
hun stelling dat de tabernakel na de Babylonische ballingschap verzonnen 
zou zijn door ‘een of andere Jood’ vrijelijk de loop laat. Schouten kan zich 
op geen enkele manier voorstellen, dat een Jood de voorschriften in het 
wetboek van Mozes zou hebben kunnen bedenken of ‘zo sluw’ zou zijn, dat 
hij tot in detail de nauwkeurigste bouwvoorschriften zou hebben kunnen 
beschrijven. Deze ‘Jood van Wellhausen c.s.’ moet over een bovenmenselij-
ke verbeeldingskracht en kennis van de architectuur hebben beschikt en een 
geraffineerde en gewetenloze leugenaar zijn geweest om het wetboek van 
Mozes te vervalsen en de spot te drijven met God door Hem telkens aan te 
halen en zelfs sprekend op te voeren.383 

In het hoofdstuk over de ark van het verbond en de stenen tafelen doet 
Schouten de kritiek van Wellhausen en zijn navolgers af als de kritiek van 
ongelovigen. Zij laten niets onaangeroerd en menen het zelfs beter te weten 
dan de schrijvers van de Bijbel zelf. Deze ‘geleerde tegensprekers van Gods 
Woord’ zetten gelovigen weg als “oude vrouwen, domme boeren, en kleine 
kinderen, wien men alles kan wijsmaken!”384 Ook hier wordt duidelijk dat 
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de tekst van de Bijbel voor Schouten onaantastbaar is en waar, ook als de 
tekst onbegrijpelijk is en vragen oproept over de praktische realisatie van 
een en ander. Schouten zoekt en vindt de oplossing altijd in de Bijbeltekst 
zelf, in allerhande interpretaties van de tekst en uiteindelijk in Gods 
bemoeienis, waardoor het onmogelijke toch mogelijk is. De kwestie van  
de stenen tafelen en de grootte van de tekst van de tien geboden is een van 
de vele voorbeelden van zijn manier van redeneren. De afmeting van de 
stenen tafelen wordt bepaald door de afmeting van de ark van het verbond, 
want daarin liggen ze opgeborgen. Daar zijn veel Bijbelgeleerden het met 
Schouten wel over eens. Zijn de tafelen echter groot genoeg om de volledige 
tekst van de tien geboden te kunnen bevatten? Een vraag en twijfel die voor 
sommige geleerden uiteindelijk leidt tot de conclusie dat de ark van het 
verbond en de stenen tafelen niet hebben bestaan. Schouten weerlegt deze 
kritiek door erop te wijzen dat er in de Heilige Schrift wel 24 keer wordt 
gesproken over de stenen tafelen en dat er duidelijk staat dat de tekst aan 
weerszijden was gegrift en ook nog in een sterk verkleinde letter. Als dat op 
zichzelf al niet voldoende bewijs is, brengt Schouten het laatste argument in 
stelling: de stenen tafelen zijn beschreven door ‘Gods vinger’.385 

385  Schouten L. 1887:306, 
noot 1.
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Slotbeschouwing
Het model van de tabernakel is in alle opzichten het middelpunt van het 
Bijbels Museum van ds. Leendert Schouten. Naar zijn eigen zeggen is het 
model uniek en onvergelijkbaar met alle andere modellen die hij kent. Daar 
heeft hij gelijk in. De vervaardigingsgeschiedenis maakt duidelijk dat zijn 
model, als visualisatie van de tabernakel zoals in de Bijbel beschreven, de 
Bijbeltekst heel dicht nadert. In zijn boek De Tabernakel wordt alles tot in 
de kleinste details beschreven en uitgelegd op basis van vele geraadpleegde 
wetenschappelijke werken en Bijbelstudie. Voor Schouten fungeert zijn ta-
bernakel als bewijs van de historische waarheid van de Bijbel. In zijn denken 
is daar geen enkele twijfel over, omdat de Bijbel het letterlijke en onfeilbare 
Woord van God is. Niemand zou zo’n gebouw met zulke prachtige materia-
len hebben kunnen bedenken, behalve God zelf, voert hij als argument aan.

In dit gegegeven, de Bijbel is het onfeilbare Woord van God, ligt de 
essentie van Schoutens theologisch paradigma. De exegetische methode die 
hij hanteert is daarvan afgeleid en even logisch als doeltreffend. Omdat de 
Bijbel het Woord van God is, verklaart de Bijbel zichzelf. Daar ligt voor hem 
ook de begrenzing van de typologische exegese en Profetische Godgeleerd-
heid. Hoe hartstochtelijk Schouten ook kan spreken over de ‘heerlijke scha-
duwen van het Oude Testament’ als voorafbeeldingen van ‘onze Zaligmaker 
Jezus Christus’ en hoe vergezocht zijn redeneringen en bewijsvoering in De 
Tabernakel ook kunnen overkomen op huidige lezers, Schouten blijft zich 
bewust van de grenzen, die de tekst van de Bijbel stelt. ‘Hineininterpretie-
ren’ is uit den boze en doet de zaak van de typologische exegese en profeti-
sche theologiebeoefening geen goed.

Vanuit dit denkkader kan het niet anders dan dat Schouten in aanvaring 
komt met de methode van de historisch-kritische exegese en de bedenkers 
en aanhangers ervan fel bestrijdt. Alle onderzoeksuitingen van deze vorm 
van exegese morrelen immers aan de fundamenten van de teksten van de 
Bijbel en dus aan het Woord van God. Als gevolg van het historisch-kritisch  
denken, komt ook de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament ter 
discussie te staan en daarmee het heilsplan van God. Bovendien ligt dan de 
weg vrij om het Oude Testament als een product van het Jodendom te zien. 
Schouten laat op verschillende plaatsen in De Tabernakel in niet mis te ver-
stane woorden merken, dat deze kwestie hem zeer hoog zit. Zijn theo logisch 
paradigma (de Bijbel is het onfeilbare Woord van God en de Hebreeuwse 
oudheden zijn een instrument van Gods bedoelingen) en zijn visie op 
Joden komen hier samen. Die kunnen namelijk onmogelijk de bedenkers 
zijn geweest van de Wet of het ontwerp voor een goddelijk gebouw als de 
tabernakel hebben bedacht.

Voor Schouten is er sprake van een reële bedreiging van het gedachte-
goed dat hij met hart en ziel aanhangt. Zijn historisch bewustzijn en zijn 
pogingen om de restanten van de achttiende-eeuwse tabernakel- en tempel-
modellen te bemachtigen voor zijn museum, zijn gestoeld op zijn gevoel 
dat de moderne ontwikkelingen in het Bijbelonderzoek en de theologie een 
radicale breuk veroorzaken met de oude wereld waarin hij zich geestelijk 
thuisvoelt en die hij hoe dan ook wil redden. Het twistpunt is namelijk niet 
zomaar een verschil van inzicht in een methode van Bijbelinterpretatie. 
Het gaat om de fundamenten van het christelijk geloof. Hij plaatst zichzelf 
daarom doelbewust binnen een nationale protestantse wetenschappelijke 
traditie en ziet de materiële overblijfselen daarvan als erfgoed, dat bewaard 
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moet worden. Aan het feit dat allerlei ‘moderne’ ontwikkelingen al in de 
zeventiende en achttiende eeuw zijn ingezet en ook toen al niet iedereen 
de Profetische Godgeleerdheid en typologische exegese aanhing, besteedt 
Schouten geen aandacht. 

Met zijn modellen van de tabernakel en de Hebreeuwse oudheden cre-
eert Schouten erfgoed en visualiseert hij de historische beeldvorming van 
een specifieke groep protestantse gelovigen. Door de materiële restanten 
van een bepaald type verleden te bewaren, tentoon te stellen en te verbin-
den met zijn eigen model van de tabernakel, wordt zijn Bijbels Museum een 
lieu de mémoire voor de zuil waar hij toe behoort.
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Hoofdstuk 4

Israël in Egypte
Egyptische goden, mummies, 
sjabti’s en een tichelsteen

Inleiding

In 1880, na het overlijden van zijn vader, is ds. Leendert Schouten zo 
gefortuneerd, dat hij in een paar jaar tijd een aanzienlijk aantal Egyptische 
oudheden in binnen- en buitenland kan aanschaffen.386 Ook is hij in juni 
1879 verhuisd van Rotterdam naar Utrecht, waar hij meer ruimte heeft om 
zijn verzameling tentoon te stellen voor publiek. 

Het oude Egypte van de farao’s is in de tweede helft van de negentiende 
eeuw voor talloze reizigers, kunstenaars en schrijvers een fascinerende 
bestemming. Een grand tour door het Nabije Oosten begint of eindigt 
voor velen in Egypte. Het verzamelen van Egyptische oudheden is geen 
uitzonderlijke bezigheid. Vanaf de 16de eeuw zijn delen van mummies en 
schedels uit het land van de farao’s gewilde voorwerpen en aanwezig in 
veel particuliere verzamelingen.387 Na de expeditie van Napoleon in Egypte 
(1798-1802) stromen de Europese musea vol met Egyptische voorwerpen en 
komt de Egyptologie als wetenschappelijke discipline tot ontwikkeling.388 
Het verlangen om het hiërogliefenschrift te ontcijferen en het denken over 
de betekenis van het oude Egypte in relatie tot de Bijbel zijn bovendien van 
oudsher diep verankerd in de christelijke traditie.

In dit hoofstuk wordt onderzocht hoe de collectie Egyptische oudheden 
is verworven en is samengesteld en wat de betekenis is van deze collectie 
binnen de context van het Bijbels Museum van Schouten. De voortvarend-
heid waarmee Schouten in enkele jaren tijd een Egyptische collectie opbouwt 
en de doelgerichtheid waarmee hij aankopen doet in Parijs en Nederland, 
wekken namelijk het vermoeden dat deze voorwerpen belangrijke aan-
winsten zijn voor zijn museum. Vanwege hun herkomst en kostbaarheid 
zullen ze de status van zijn verzameling rondom de tabernakel zeker hebben 
verhoogd. Het gegeven dat dr. Willem Pleyte in opdracht van Schouten al in 
1885 een catalogus over deze collectie schrijft — dus nog voor het verschijnen 
van de eerste algemene catalogus (1886) en De Tabernakel, Gods Heiligdom 
bij Israël (1887) — lijkt erop te wijzen, dat Schouten de Egyptische godsdienst 
en cultuur vanuit een wetenschappelijke interesse benadert, aansluitend bij 
het christelijke denken over en zoeken naar de verbanden tussen de Bijbel 
en het oude Egypte.

Dat is niet het geval. De Egyptische oudheden hebben vooral een functie 
in het grote verhaal dat Schouten wil overbrengen over de tabernakel als 
openbaring van God aan de Israëlieten en in zijn strijd tegen moderne op-
vattingen in de Bijbelwetenschap en theologie, zoals in het vorige hoofd-
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stuk beschreven. De aanwezigheid van Egyptische voorwerpen is echter op 
twee manieren te duiden. Sommige voorwerpen bevestigen de historische 
waarheid van het verblijf van Israël in Egypte, andere hebben in het muse-
um de taak om de verwerpelijkheid van de Egyptische godsdienst  
te illustreren.

Dat Schouten ook met deze collectie een agenda heeft, die ten dienste 
staat van zijn strijd tegen de moderne theologie, wordt ten eerste zichtbaar 
in de verwervinggeschiedenis en samenstelling van de Egyptische collectie. 
Een deel van de collectie komt min of meer toevallig bij Schouten terecht, 
vaak uit de tweede of derde hand, via mensen uit zijn netwerk. In de vroege 
jaren tachtig, enkele jaren voordat hij aan het schrijven van De Tabernakel 
begint, worden er echter gerichte aankopen gedaan. Die kosten Schouten 
tijd, moeite en geld, wat er op duidt dat hij deze specifieke voorwerpen 
graag wil hebben en wil inzetten om zijn eigen standpunten over de profeti-
sche en historische waarheid van de Bijbel kracht bij te zetten.

Ten tweede maakt onderzoek naar de taxonomie van de collectie zicht-
baar dat Schouten een heel andere benadering van de Egyptische oudheden 
heeft dan zijn zoon Hubertus en zijn vriend en studiegenoot Pleyte. De be-
schrijving van de collectie door Pleyte is vooral gericht op de vertaling van 
de hiëroglyfen op de voorwerpen, afkomstig uit het Egyptisch Dodenboek. 
Kennisoverdracht over de godsdienst van de Egyptenaren lijkt daarmee 
het belangrijkste doel van de ordening van de collectie en de catalogus. 
Hubertus heeft een specifieke mening over nut en noodzaak van Egypti-
sche voorwerpen in een Bijbels Museum. Hoe ver die verwijderd is van de 
benadering van zijn vader, blijkt uit de ordening van voorwerpen op een 
tableau, dat Schouten samenstelt voor de catalogus ter ere van het bezoek 
van koningin Emma. (zie inleiding,5).

Ten derde gaat het denken over de relatie tussen de Bijbel en het oude 
Egypte, zoals gangbaar in de christelijke traditie, aan Schouten voorbij of 
wordt door hem afgewezen. Ook de visie van dr. Abraham Kuyper over de 
betekenis van de Egyptische beschaving voor christenen, vindt bij Schouten 
geen gehoor. Het denkkader van Schouten blijft met betrekking tot het ver-
blijf van Israël in Egypte een gesloten systeem, waarin geen ruimte is voor 
een positieve benadering van een andere religieuze – en culturele wereld. 
Schouten heeft niets geschreven over zijn Egyptische collectie of over on-
derwerpen die over het oude Egypte en de Bijbel handelen. Zijn visie op de 
Egyptische godsdienst, kunst en cultuur is wel (wederom) te reconstrueren 
uit zijn boek De Tabernakel en uit de Derde Naamlijst ….

In paragraaf 1 wordt de verwerving en samenstelling van de collectie be-
schreven. Wanneer en hoe komen de Egyptische voorwerpen in het Bijbels 
Museum terecht en via welke personen en netwerken worden ze verworven? 
Het eerste Egyptische ‘voorwerp’ in de verzameling is het hoofd van een 
mummie. Het wordt tentoongesteld zonder windselen zodat de gelaatstrek-
ken en het rode haar van de man uit Memphis voor iedereen zichtbaar zijn. 
Het laatste ‘voorwerp’, dat in 1906 aan de collectie wordt toegevoegd, is de 
volledige mummie van een vrouw. Ze is vervoerd naar Nederland in een 
houten sarcofaag, die de hare niet is.

In paragraaf 2 wordt geanalyseerd of er een bepaalde orde (taxonomie) 
in de verzameling aanwezig is. Daarvoor zijn drie bronnen beschikbaar: de 
catalogus van dr. Willem Pleyte, conservator van het Archeologisch Kabinet 
in Leiden, de drie catalogi van Hubertus en vijf overgeleverde foto’s van 
de opstelling van de Egyptische voorwerpen. Ook al betreft het hier geen 
grondplannen van de inrichting van het Bijbels Museum, toch kunnen de 
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catalogi en foto’s gelezen worden als een museumhistorische stratificatie 
en antwoord geven op twee belangrijke vragen.389 Hoe hebben Pleyte en 
Hubertus de collectie beschreven en geordend en hebben ze daarbij verban-
den gelegd tussen de Egyptische oudheden en de Bijbel? En hoe worden de 
Egyptische oudheden gepresenteerd te midden van de andere voorwerpen 
in het Bijbels Museum? 

Kuyper en Schouten hebben een uitgesproken mening over het oude 
Egypte in relatie tot de Bijbel. In paragraaf 3 blijkt hoe Kuyper zoekt naar een 
verklaring voor het bestaan van meerdere wereldculturen en zo de Egyptische 
godsdienst en cultuur een plaats geeft in zijn leer over de algemene genade. 
De mening van Schouten over de Egyptenaren en hun godsdienst is ronduit 
afwijzend en past binnen zijn polemiek met de moderne theologie. 

1 De verwerving van de  
Egyptische oudheden
1 Ruiling, koop en schenkingen in Nederland

Het eerste ‘voorwerp’ in de collectie is het hoofd van een mummie zon-
der windselen. Volgens Pleyte is het hoofd waarschijnlijk afkomstig uit 
Memphis en is niet duidelijk hoe oud het is.390 In 1871 is het meegebracht uit 

Egypte door Willem Carel baron van Boetzelaar 
(1845-1935).391 In 1879 wordt het aan Schouten 
geschonken door Hendrik Bastiaan van Lummel 
(1841-1908).392 Ten tijde van de schenking is Van 
Lummel hoofd van de kost- en dagschool van de 
Broedergemeente in Zeist.393 Hoe het mummie-
hoofd in zijn bezit is gekomen en of hij meerdere 
Egyptische voorwerpen heeft, wordt niet ver-
meld. Ook niet wat hem doet besluiten het hoofd 
aan Schouten te schenken.

In de catalogi van Pleyte en Hubertus staat bij 
16 voorwerpen consequent vermeld: “Afkomstig 
van wijlen den Heer A.W. Ruyssenaers, consul  
te Alexandrië.”394 In de catalogus van 1901 
geeft Hubertus iets meer aanwijzingen over de 
herkomst van deze voorwerpen. In een voetnoot 
schrijft hij dat alle voorwerpen afkomstig van 
Ruyssenaers in 1843 worden meegebracht door 
een van de schepen van zijn grootvader Huibert 
Schouten, reder in Dordrecht. Daarbij vermeldt 
hij ook dat veel oudheden worden nagemaakt, 
maar dat Pleyte ze nauwkeurig heeft bekeken en 
echt heeft bevonden.395 Bij de beschrijving van 
de mummie van een kat, de onderarm van een 
houten beeld, een vaasje van gebakken aarde en 
graankorrels gevonden bij een mummie staat ook 
de mededeling dat deze zijn verkregen in 1880 
door ruiling met het Provinciaal Utrechtsch Ge-
nootschap voor Kunsten en Wetenschappen.396 
Het lijkt aannemelijk, dat bij deze ruiling ook de 

389  Hoijtink 2012:17. Hoijtink 
introduceert het begrip ‘Stra-
tigraphy of Museum History’ 
in haar onderzoek naar de 
afzonderlijke eigenschappen 
van de grondplannen van ar-
cheologische musea, die laag 
voor laag worden bestudeerd 
en onderzocht in hun bredere 
historische context.

390  In 1974 is onder leiding 
van de arts en Egyptoloog 
dr. T.H.M. Falke en dr. H. te 
Velde, lector aan het Instituut 
voor Semitistiek en Archeo-
logie van het Nabije Oosten 
in Groningen, radiologisch 
onderzoek gedaan in het 
Radiologische Instituut van 
de Vrije Universiteit in Am-
sterdam. Dit onderzoek wees 
uit dat het hoofd toebehoord 
moet hebben aan een man 
van 25 à 30 jaar en dat het 
stamt uit de tijd van het 
Nieuwe Rijk (1555-900 v.Chr.), 
Falke 1979. Zie ook het be-
richt in het Friesch Dagblad 
van 6 december 1974 en het 
Reformatorisch Dagblad van 
3 december 1974.

391  Dat het om Willem Carel 
baron van Boetzelaer gaat, is 
een veronderstelling omdat 
de catalogi alleen vermel-
den “baron van Boetzelaer”, 
zonder verdere gegevens. Op 
landgoed Eyckenstein is een 
reisverslag teruggevonden uit 
1870/1 van de baron van een 
reis door Europa, naar Rome 
en Egypte. Zie www.vierklank.
nl/nieuws/algemeen/19164/
reisverslag-van-boetze-
laer-en-beaufort. Geraad-
pleegd 12 mei 2020. Dit reis-
verslag wordt gedigitaliseerd 
door achterkleindochter 
Wendela van Boetzelaer. 
 
392  Pleyte 1885:37, nr.35. 
 
393  Schouten, H.J. 1901:56, 
nr.34. Van Lummel was 
daarvoor hulponderwijzer 
aan de Ned. Hervormde Tus-
schenschool en aan de Chr. 
Burgerschool op het Dom-
plein in Utrecht en daarna 
dertig jaar lang hoofd van de 
Nederduitsche Hervormde 
Diaconieschool in Nijmegen. 
Overlijdensbericht van J. 
Jansen gedateerd Rotterdam, 
16 november 1908. Ook 
een In Memoriam van J.N.V., 

waarschijnlijk een redactio-
neel stuk van Voorhoeve, de 
uitgever en Hoofdredacteur 
van het weekblad Timotheus, 
waarvoor Van Lummel jaren-
lang biografieën schreef over 
leden van het koningshuis en 
andere bekende figuren. 
 
394  Pleyte 1885:19; Schou-
ten H.J. 1886:36; 1901:50. 
Het betreft hier waarschijnlijk 
Samuel Willem Ruyssenaers 
(1815-1877), aangesteld tot 
vice-consul bij het Neder-
lands consulaat door koning 
Willem II in 1842 en aange-
steld als consul-generaal 
in 1851 door koning Willem 
III. Zie ook Raven 1992:23, 
die in noot 22 vermeldt dat 
de Nederlandse diplomaat 
Samuel Willem Ruyssenaers 
(1815-1877) ook bekend is als 
verzamelaar van oudheden 
waarvan een deel in het 
Rijksmuseum van Oudheden 
in Leiden terecht is gekomen. 
 
395  Schouten H.J. 1901:50, 
voetnoot 1.

396  Schouten H.J. 1901:57 
(nr.51), 60 (nr.65), 61 (nrs.67 
en 68).



118

-^ 
Mummie van een kat met faience-
kralen, 24x12 cm. (ill.30, BMA 353) 

---> 
Onderarm  
van een houten beeld, h 16 cm. 
(ill.31, BMA 343)
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overige 12 voorwerpen afkomstig van Ruyssenaers 
zijn betrokken. Het betreft twee canopen waar-
van een van albast met de kop van Doeamoetef 
(jakhals) als deksel en een van gebakken aarde met 
het hoofd van Amset (mens) als deksel; drie stèles 
uit Thebe, waarvan een beschilderd; een sjabti 
(lijkbeeldje); 5 kleine Osirisbeeldjes van brons; 
een halsketting met groene verglaasde kralen met 
daaraan een beeldje van Amset.

In 1880 koopt Schouten een tichelsteen 
(baksteen van klei en stro) uit de verzameling 
van Balthazar Theodorus baron van Heemstra 
(1809-1878). De tichelsteen is in 1852 opgegraven 
in Egypte in bijzijn van dr. Elten Martens Beima 
(1801-1873), conservator van de geologische 
afdeling van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie in Leiden. Na diens dood is de tichel-
steen in 1874 aangekocht door de baron, die een 
verzamelaar was van kunst en antiquiteiten.397 
Zijn 23-jarige achterneef Hector Livius baron van 
Heemstra (1828-1909) maakte in 1851-1852 een 
educatieve reis door Palestina en Egypte onder 
begeleiding van Beima. Van de reis, gefinancierd 
door de ouders van Hector Livius, is een handge-

schreven verslag bewaard gebleven.398 
Twee stèles van kalksteen, een sjabti van albast en twee scarabeeën  

van serpentijn worden geschonken door Johanna Elisabeth Valckenier  
(1836-1914) uit Den Haag. Hubertus vermeldt in de catalogus van 1901 dat 
de geschonken voorwerpen uit Egypte zijn meegebracht door haar vader.399 
Wanneer de schenking heeft plaatsgevonden wordt niet vermeld.

In de catalogus van 1901 vermeldt Hubertus dat het schilderijlijstje met 
daarin verschillende stalen lijnwaad of byssus afkomstig van een mummie 
uit de tijd van de Ptolemaeën, samen met een met hars en pek doortrokken 
verkoold stukje van de dijbeenomkleding en een stukje van de Kroon der 
Gerechtigheid zijn geschonken door Pleyte. Bij de schenking hoort ook een 
fles met daarin de overblijfselen van de mummiewindselen die in het schil-
derijlijstje zijn gebruikt.400

De schenking van Joanna Henriette gravin Van Rechteren Limpurg-  
van de Poll (1865-1916) uit Bordeaux is in 1882 meegenomen door de heer  
L. van der Elst (z.j.) uit Brussel. Het betreft een schedel uit Assouan, waarvan 
de ogen zijn gevuld met hars waarop sporen zijn te zien van verguldsel. De 
schedel wordt niet vermeld bij Pleyte en niet in de eerste twee catalogi van 
Hubertus.401 Wanneer de schenking heeft plaatsgevonden is niet duidelijk.

Van de heer Alexander baron Schimmelpenninck van der Oye  
(1839-1918), gouverneur van de Provincie Utrecht, ontvangt Schouten de 
hand van een mummie, een kralensnoer met een gevleugelde scarabee en 
een steentje van verglaasd aardewerk. De voorwerpen zijn in 1875 meege-
nomen door jonkheer Hendrik Daniel Hooft van Woudenberg (1810-?) en 
door hem geschonken aan baron Schimmelpenninck van der Oye. Het is 
niet duidelijk of de laatste de hand heeft geschonken of dat Schouten hem 
heeft gekocht en wanneer dat heeft plaatsgevonden.402

397  Schouten, H.J. 1886:42, 
nr.59. In 1880 verschijnt bij 
C. van Doorn en Zoon de 
Catalogus van het kabinet 
van oudheden en kunstvoor-
werpen nagelaten door … B. 
Th. Baron van Heemstra van 
Froma en Eibersburen … te 
’s-Gravenhage. 
 
398  Zie de bewerking van het 
reisverslag door P. Hoogland 
(red.) uitgegeven door T. 
Band in 1920 in het Fries met 
als titel De reis fen Hector 
Livius baron van Heemstra 
en Dr. Elte Martens Beima 
nei Palestina en Egypte: 
almeast nei it hânskrift fen 
E.M. Beima.

399  Pleyte 1885:23-25; 
Schouten H.J. 1886:37,38,41; 
1901:52-54.

400  Pleyte 1885:37-38. 
Zonder vermelding van de 
herkomst. Schouten H.J. 
1901:57.

401  Schouten H.J. 1901:56. 
402  Schouten H.J. 1901:56-
57. 

Tichelsteen, opgegraven in de Nijldelta in 
Egypte, 12 kg, 37x18x14 cm. (ill.32, BMA 
358)
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403  Dawson en Uphill  
1972: 250. Het Franse  
handels- en veilinghuis Rollin 
& Feuardant, later Feuardent  
Frères, werd gesticht door 
Claude Camille Rollin 
(1813-1883) en na diens 
dood voortgezet door Felix 
Feuardant (1819-1907) en 
zijn broer Gaston Feuardant 
(1843-1893). Het veilinghuis is 
gevestigd in Parijs en opent in 
1867 ook een filiaal in Londen.

404  Pleyte 1885:39-44.

405  Dawson en Uphill 
1972:236.

406  De gegevens zijn 
ontleend aan de titelpagina. 
Rollin en Feuardant 1883.

407  Schouten H.J. 1901:53-
54.

2 Aankopen in Parijs

Vanaf 1880 lijkt de passie voor Egyptische 
voorwerpen goed toe te slaan bij Schouten, want 
hij koopt maar liefst zes bronzen godenbeeldjes 
van de Parijse handelaren in antiquiteiten Rollin 
& Feuardant.403 De beeldjes zijn afkomstig uit 
de nalatenschap van prins Lodewijk Bonaparte, 
die ze heeft gekregen van de onderkoning van 
Egypte. Het betreft bronzen beelden van Osiris, 
Isis met Horus aan haar borst, Horus als kind 
(Harpocrates), Aimhotep, Apis en Bastet. Uit 
de gegevens bij Pleyte en Hubertus wordt niet 
duidelijk of de laatste drie beelden daadwerkelijk 
afkomstig zijn uit de nalatenschap van Lodewijk 
Bonaparte. Hubertus is niet eenduidig in zijn 
toeschrijving. Ze zijn in ieder geval aangeschaft 
bij Rollin & Feuardant, waarschijnlijk tijdens de 
reis die Schouten zelf in mei 1883 onderneemt 
naar Parijs. Daar koopt hij ook drie scarabeeën, 
zeven sjabti’s en een bronzen sperwer in een 
doodskistje.404

In Parijs koopt Schouten eveneens voorwer-
pen uit de vermaarde verzameling van Gustave 
Posno (1841-z.j.), een Nederlandse juwelier  
en verzamelaar die in Caïro leeft.405 De veiling 
wordt georganiseerd in het Hotel Drouot door 
de veilinghouder Léon Tual, bijgestaan door de 
experts Rollin & Feuardant, die ook de catalogus 
hebben verzorgd. In het voorwoord schrijven  
ze dat alleen het museum in Boelak een vergelijk-
bare bijzondere collectie bezit. De veiling duurt  
een week en is toegankelijk voor publiek.406 
Schouten koopt hier de twee houten sjabti’s  
van farao Seti I, die volgens Hubertus de belang-
rijkste uit dit deel van de collectie zijn en waar 
het museum in Leiden ook een hele reeks van 
bezit.407 Verder schaft hij nog tien andere sjabti’s 
aan, vervaardigd van verschillende materialen, 
een houten beschilderde kist voor het bewaren 
van sjabti’s en een bronzen beeldje van de god 
Chnoem met ramshoofd.

Isis met Horus, h 24 cm.  
(ill.33, BMA 335)

Sjabti’s van farao Seti I, h 19 cm.  
(ill.35, BMA 318,319)
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Horus Harpocratus (l), h 12,5 cm en Imhoteb,  
h 13,7 cm. (ill.34, BMA 336,334)
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3 Aankopen uit Caïro en Berlijn

In de catalogus van Pleyte en in alle drie catalogi van Hubertus staan de vier 
canopen van witte kalksteen als eerste voorwerpen van de Egyptische col-
lectie vermeld. Ze zijn door Schouten gekocht van E. Allemant in Caïro, die 
ze van het museum in Boelak heeft ontvangen. Wanneer en hoe de transactie 
heeft plaatsgevonden wordt niet aangegeven.408 Pleyte laat zich zeer lovend 
uit over deze vier canopen, die hij een hoogst belangrijke serie noemt.  
Ze zijn ongeschonden met in een fraaie stijl bewerkte hoofden van mens en 
dier. De hiërogliefen zijn goed gesneden. En ze zijn zeldzaam vanwege hun 
hoge ouderdom. Daarbij verwijst Pleyte naar de oudst bekende deksels uit 
de tijd van de piramide van Chafra (ca. 2565-2525 v. Chr.) in het museum 
van Boelak, die zijn beschreven door Gaston Maspéro (1846-1916).409 

Het gipsmodel van farao Ramses II is een afgietsel van het granieten 
beeld in het Egyptisch Museum in Turijn en afkomstig uit de Gipsformerei 
der Staat lichen Museen Preussischer Kulturbesitz in Berlijn. De buste staat 
niet vermeld in de catalogi, maar is duidelijk te zien op de overgeleverde  
foto’s van de opstelling van de collectie in de Lange Nieuwstraat 52 in 
Utrecht.410 (zie 2.2)

 408  Pleyte 1885:14-19, 
Schouten H.J. 1886:35; 
1895:38; 1901:49. Het toen-
malige Egyptisch museum 
was gebouwd in Boelak en 
werd in 1891 overgeplaatst 
naar het Giza Paleis van 
Ismail Pasha waar het in 1901 
werd geopend.

409  Pleyte 1885:18-19. Pleyte 
verwijst naar de canopen 
beschreven in G. Maspéro, 
Guide 1884, p.223. Maspéro 
is een Franse archeoloog en 
directeur van de Egyptische 
oudheidkundige dienst van 
1881-1886 en van 1889-1914.

410  De herkomst van de 
buste wordt alleen vermeld 
op een inventariskaart in 
het archief van het Bijbels 
Museum uit de periode 1975-
1990, inv. C161 / 000360 / M 
E.59-I. Op dezelfde foto is ook 
een gipsen borstbeeld van 
Caesar te zien. HDC Archief 
Bijbels Museum.

---> 
Canopen met van 
links naar rechts 
Kebhsennuf (sper-
wer), Hapy (bavi-
aan), Amset (mens), 
Doeamoetef (jak-
hals), h 26 cm. (ill.36, 
BMA 342.001-004)
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De allerlaatste en misschien wel meest specta-
culaire toevoegingen aan de Egyptische collectie 
vinden plaats vlak na de dood van Schouten.  
Het is niet duidelijk wat zijn aandeel is in deze 
transactie, maar gezien zijn relatie met verschil-
lende zendelingen uit Calioub (Egypte) lijkt het 
aannemelijk dat hij er bij betrokken is geweest.411 
De volledige mummie van een volwassen vrouw 
uit de Ptolemaeïsche periode met beschilderde 
kartonnagepanelen wordt in 1906 door  
bemiddeling van zendeling Pieter Jan Pennings  
(1874-1948) overgezonden door de onderdirec-
teur van het museum in Caïro.412 Pennings wordt 
van 1899 tot 1910 als zendeling en onderwijzer 
uitgezonden naar Egypte door de Vereeniging tot  
uitbreiding van het Evangelie in Egypte en is werk-
zaam in het dorp Calioub, ten Noorden van Caïro.  
De mummie wordt vervoerd in de houten 
sarco faag van een priester, die eveneens aan de 
collectie wordt toegevoegd.413 De mummie en 
sarcofaag zouden afkomstig zijn uit Fayoum.414

2 De Egyptische collectie 
beschreven, geordend  
en herordend
1 De catalogus van dr. Willem Pleyte

De verzameling Egyptische oudheden wordt 
voor het eerst beschreven door dr. Willem Pleyte. 
In 1885 verschijnt bij E. J. Brill in Leiden zijn  
Beschrijving van de verzameling Egyptische  
Oudheden, van Ds. L. Schouten Hz. te Utrecht.  
Het boekje telt 48 pagina’s zonder voorwoord, 
inleiding of nawoord. Er worden 150 exemplaren 
van gedrukt, die niet verkrijgbaar zijn in de handel. 
Ongeveer 50 exemplaren worden door Pleyte 
verzonden naar bibliotheken en belangstellenden.  
De rest wordt voor 50 cent verkocht op de bezich-
tingsdagen van het Bijbels Museum.415

Schouten en Pleyte kennen elkaar vermoe-
delijk uit Leidse kringen rond de familie van  
Schoutens vrouw Elisabeth Jacomina Couvée.416  
Pleyte is acht jaar jonger dan Schouten, komt uit 
een domineesfamilie en studeert net zoals Schou-
ten theologie aan de Universiteit van Utrecht.  
In 1860 legt hij het proponentsexamen af voor het 
provinciaal kerkbestuur van Gelderland.417 Als het  
in de jaren daarna niet lukt om als predikant 
beroepen te worden, richt hij zich meer en meer 

411  Uit de Derde Naamlijst 
… blijkt dat Schouten contact 
heeft gehad met zendelingen 
uit Calioub, namelijk J.H. Spil-
lenaar, die op 30 november 
1882 de tabernakeldienst 
bezoekt en met G. Nijland die 
op 10 juli 1884 aanwezig is. 
HDC BMLS 3.008. 
 
412  De herkomst van de 
mummie wordt vermeld op 
een handgeschreven notitie. 
HDC BMLS 1.3. Zie inventa-
riskaart HDC archief van het 
Bijbels Museum uit de peri-
ode 1975-1990, inv. C110 / 
000365 / Nr. A./E.1/1. Zie ook 
Van Dijk 1979, Falke 1979-80, 
en Raven 1993:109. 
 
413  De herkomst van de sar-
cofaag wordt alleen vermeld 
in relatie met het vervoer van 
de mummie van de vrouw 
(zie vorige noot) op een inven-
tariskaart. HDC archief van 
het Bijbels Museum uit de 
periode 1975-1990, inv.C109 
/ 000357 / Nr.A./E2/I. 
 
414  Volgens een hand-
geschreven notitie. HDC 
BMLS 3.1. Als gevolg van 
deze notitie is de mummie 
in de periode dat het Bijbels 
Museum onderdeel was van 
de Centraal Bond voor Inwen-
dige Zending en Philantropi-
sche Inrichtingen tentoon-  

gesteld als de priesteres 
Takhba uit de 22ste Dynastie, 
ca. 900 v.Chr., gevonden in 
Fayoum in de oorspronkelijke 
sarcofaag. In 1974 is onder 
leiding van de arts en Egyp-
toloog dr. T.H.M. Falke en dr. 
H. te Velde, lector aan het 
Instituut voor Semitistiek en 
Archeologie van het Nabije 
Oosten in Groningen, radio-
logisch onderzoek gedaan  
in het Radiologische Instituut 
van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Uit dit onderzoek 
is duidelijk geworden dat de 
mummie van een vrouw is 
van ongeveer 30 jaar oud.  
De bandage en cartonage en 
de positie van de armen zijn 
typisch voor de Ptolemaeïsche 
Periode. Onderzoek wees 
ook uit dat de sarcofaag 
oorspronkelijk aan een ander 
toebehoorde. Falke  
1979-80:37. Voor onderzoek 
naar de sarcofaag zie Van 
Dijk 1979 en 1981. 
 
415  Schouten H.J. 1901:47. 
 
416  Volgens De Bruijn en 
Van Schaik (1995:56) is dr. 
Willem Pleyte geparenteerd 
aan de familie Couvée. 
 
417  Examen om als univer-
sitair afgestudeerd theoloog 
toegelaten te worden tot het 
beroep van predikant.

Beschriiving van de Egyptische oudheden 
door dr. Willem Pleyte. Catalogus 1885.  
(ill. 37, HDC BMLS 3.15)
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op wetenschappelijk onderzoek en op de Egyptologie, een onderzoeksge-
bied dat volop in ontwikkeling is. Pleyte bekwaamt zich in deze jaren in de 
Egyptische hiërogliefen en taal en vertaalt vele teksten, waaronder papyrus-
sen uit het Egyptisch Dodenboek. In 1869 wordt hij benoemd als conser-
vator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In 1891 wordt hij 
directeur van dit museum.418 Eventuele correspondentie tussen Schouten 
en Pleyte was binnen het bestek van dit onderzoek niet achterhaalbaar.

Pleyte geeft een uitvoerige beschrijving van 61 voorwerpen en deelt deze 
in naar objectsoort. Dat geeft de volgende onderverdeling van de collectie:  
6 lijkvazen (canopen), 4 lijkgesteenten (stèles), 21 lijkbeeldjes (sjabti’s),  
6 gedeelten van mummies, 12 godenbeelden, 5 scarabeeën en 5 voorwerpen 
van diverse aard, waaronder de tichelsteen. Ieder hoofdstuk begint met  
een algemene uitleg over de Egyptische godsdienst, religieuze gebruiken en 
citaten uit het Egyptisch Dodenboek. De voorwerpen worden beschreven 
naar materiaal soort, afmeting, vindplaats en herkomst. De opschriften zijn 
per object nauwkeurig weergegeven in getekende hiërogliefen, met trans-
scriptie/literatie en vertaling. Tot slot volgt een uitvoerige uitleg over de 
vertaling, de betekenis van de woorden en begrippen en de gegevens die uit 
de tekst zijn af te leiden met betrekking tot datering, dynastie en leeftijd van 
de gestorvene. Ook bij deze uitleg wordt verwezen naar de teksten in het 
Egyptisch Dodenboek, die eveneens worden weergegeven met getekende 
hiërogliefen, transscriptie/literatie en vertalingen.419 De beschrijving van 
de Egyptische oudheden door Pleyte getuigt van kennis en liefde voor het 
onderwerp. De vertalingen uit het Egyptisch Dodenboek zijn uitgebreid 
en worden nergens becommentarieerd. Ook legt Pleyte geen verbanden 
met teksten uit de Bijbel of theorieën over de relatie tussen Egypte en het 
Jodendom of christendom.

2 De Egyptische collectie in de catalogi  
van Hubertus Schouten

In 1886, 1895 en 1901 verschijnen de catalogi waarin Hubertus de verzame-
ling van zijn vader catalogiseert en beschrijft. Ze zijn geschreven ten behoe-
ve van het museumpubliek en niet in de handel verkrijgbaar. De drie catalogi 
zijn verschillend van opzet en lijken weer te geven dat Hubertus zoekende  
is naar een passende indeling van de verschillende collectieonderdelen.  
Over de Egyptische oudheden heeft Hubertus echter een ferm standpunt, 
dat hij uiteindelijk, waarschijnlijk onder druk van zijn vader, in 1901 weer 
moet bijstellen.

In de eerste catalogus wordt de beschrijving van de verzameling 
Egyptische oudheden van Pleyte door Hubertus in vereenvoudigde vorm 
overgenomen. Hij vermeldt erbij dat de bekende Egyptoloog de oudheden 
niet alleen heeft beschreven, maar ook heeft voorzien van vertalingen van 
gedeelten uit het Dodenboek en bovendien de hiërogliefen, die zich op de 
voorwerpen bevinden, heeft weergegeven. Omdat er van het boekje van 
Pleyte maar weinig exemplaren zijn gedrukt, neemt Hubertus de gegevens 
van Pleyte over in zijn catalogus, maar zonder de hiërogliefen en bijzondere 
mededelingen. Zoals bij Pleyte telt de collectie Egyptische oudheden in de 
eerste catalogus van Hubertus 61 voorwerpen.420

In de tweede druk van de catalogus (1895) verwijst Hubertus wederom 
naar de catalogus van Pleyte, waarvan nog maar enkele exemplaren verkrijg-
baar zijn. Toch is dat voor hem geen reden om de beschrijvingen van Pleyte 

418  Boeser 1904:91-108.  
Zie ook: Hasselbach 1987  
en Vugts 2000. 

419  Pleyte 1885:5-48.

420  Schouten H.J.  
1886:35-42.
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nogmaals op te nemen in zijn eigen catalogus. Integendeel. Hubertus vindt 
dat de Egyptische oudheden geen onderdeel zijn van het Bijbels Museum, 
maar slechts een aanhangsel. Daarom heeft hij ze afzonderlijk genummerd. 
Van de 61 Egyptische oudheden worden er nog maar 39 vermeld en zeer 
summier beschreven. Waar de niet beschreven voorwerpen zich bevinden 
— waarschijnlijk staan ze nog wel opgesteld — wordt niet meegedeeld.

Hubertus wil de aandacht alleen vestigen op de voorwerpen die in 
verband staan met de geschiedenis van Israël. Dat zijn de witte kalkstenen 
canopen (Pleyte nrs. 1-4), de lijkstenen (Pleyte nrs. 7-11), de lijkbeeldjes  
en de houten doos (Pleyte nrs. 12-32 en33), omdat zij verwijzen naar Jacob 
en Jozef. De lijkbeeldjes van sycomorenhout van Seti I (Pleyte nrs. 12-13)  
verwijzen naar de uittocht uit Egypte. De tichelsteen (Pleyte nr. 59) beant-
woordt aan de beschrijving in Exodus 5:7 en maakt Israëls klacht over de  
onderdrukking begrijpelijk. Het bronzen beeld van de stier Apis (Pleyte nr. 50) 
verwijst naar de geschiedenis van het Gouden Kalf. Het hoofd van de mum-
mie van een man (Pleyte nr. 35), verschillende stalen byssus of lijnwaad 
(Pleyte nr. 37) en de scarabeeën (Pleyte nrs. 52-56) zijn zonder verdere uitleg 
opgenomen. Toegevoegd aan de collectie zijn foto’s van het van windselen 
ontdane hoofd van farao Ramses II, de zoon van Seti I.421

In 1901 is het tij gekeerd en zijn de Egyptische oudheden weer volledig 
opgenomen in de derde druk van de catalogus. Het voorwoord uit de tweede 
druk wordt herhaald met daarachter een paar korte mededelingen. De laatste 
regel is het interessantst. Daar schrijft Hubertus dat deze catalogus ook bevat: 
“de beschrijving van de Egyptische Oudheden van mijn vader”.422 Het lijkt 
erop dat Hubertus hier afstand neemt van dit deel van het Bijbels Museum 
door het expliciet als een collectieonderdeel van zijn vader te benoemen.

In de inleiding op de Egyptische collectie herhaalt Hubertus zijn stand-
punt van bijna tien jaar eerder: kennis van Egyptische oudheden is vooral 
nodig om de Bijbel goed te leren verstaan, en wederom verwijst hij naar 
Jacob en Jozef en naar het Gouden Kalf.423 Over zijn eerdere stelling dat de 
Egyptische oudheden slechts een aanhangsel zijn en beperkt thuishoren in 
het Bijbels Museum rept hij met geen woord. Een onduidelijke redenering 
over het nog geringe aantal beschikbare exemplaren van de catalogus van 
Pleyte dient nu als verklaring voor de terugkeer van een volledige opsomming 
van de Egyptische oudheden. “Toen de tweede druk van mijn Catalogus 
uitkwam, waren er van Dr. Pleyte’s “beschrijving” nog vele exemplaren 
over, zoodat ik in dien tweeden druk slechts een kort overzicht van de 
Egyptische oudheden gaf. Thans is dat anders, en bovendien wil ik in dezen 
derden druk alles bijéén nemen.” 424 

Hubertus geeft in de derde catalogus een verkorte beschrijving van Pleyte, 
die tot nr. 34 gelijk loopt met de nummering van Pleyte. Bij een aantal 
voorwerpen geeft hij uitgebreidere informatie over de herkomst.425 Na 1901 
wordt de collectie nog aangevuld met een gipsen buste van farao Ramses 
II en na de dood van Schouten in 1906 met de volledige mummie van een 
vrouw en een sarcofaag. Op dat moment bestaat de collectie Egyptische 
oudheden in totaal uit 74 voorwerpen.

421 Schouten H.J. 1895:38. 
422 Schouten H.J. 1901:4. 
423 Schouten H.J. 1901:48. 
424 Schouten H.J. 1901:47. 
425 Schouten H.J. 1901:47-61.
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3 De presentatie in het Bijbels Museum door  
ds. Leendert Schouten

Er zijn vijf foto’s overgeleverd, die licht werpen op de manier waarop  
de Egyptische oudheden worden gepresenteerd te midden van andere voor-
werpen. De oudste foto is waarschijnlijk genomen in het huis aan de Nieuwe 
Gracht 896 (A.36) in Utrecht, dat door Schouten is aangekocht in januari 
1882. Herkenbare voorwerpen zijn het model van de tabernakel in het mid-
den van de zaal (nog zonder hekwerk eromheen), het borstbeeld van David 
Mill, het grote model van de hogepriester, vervaardigd tussen 1873 en 1879. 
Links achterin staat een vitrinekast met daarin de Egyptische oudheden. Het 
is moeilijk te zien, maar het lijkt erop dat de voorwerpen door Schouten naar 
soort zijn geordend. Helemaal bovenin een rijtje sjabti’s, op de tweede plank 
van boven de canopen, een stèle en de bronzen beeldjes, daaronder een plank 
met de tichelsteen en voorwerpen die niet goed zijn te onderscheiden.

De volgende foto moet genomen zijn in de Lange Nieuwstraat 52 in 
Utrecht. Schouten heeft in dit huis een speciale zaal laten aanleggen om zijn 
collectie tentoon te stellen.426 De foto van het interieur is onderdeel van een 
serie van zes foto’s, die zijn gepubliceerd in de speciale editie van de catalo-
gus van 1901, die wordt aangeboden aan koningin Emma tijdens haar bezoek 
op 22 juli 1904. (zie inleiding,5) De tabernakel staat wederom in het midden 
maar nu met een hekwerk eromheen. Links achter staat de vitrinekast met 
de Egyptische oudheden, waarin de opstelling hetzelfde lijkt als op de vorige 
foto. Links is de grote reliëfkaart te zien van de Palestine Exploration Fund, 
gepubliceerd in 1893. In het midden hangt waarschijnlijk de gravure van 
Alexander Bida Les Juifs devant le mur de Salomon (1859). 

Op de derde foto, uit de catalogus voor koningin Emma, staan Egyptische 
oudheden gegroepeerd rond een steen uit Jeruzalem en een tichelsteen uit  
de Nijldelta. De compositie van de voorwerpen is vermoedelijk speciaal voor 
de jubileumeditie gemaakt en kan een licht werpen op de betekenis, die de 
voorwerpen voor Schouten hebben. Op de bovenste rij flankeren twee sjabti’s 
van farao Seti I een tichelsteen. De tichelsteen is gemaakt van klei en stro 
en beantwoordt volgens Pleyte geheel aan de beschrijving in Exodus 5:7.427 
De steen is zeer zwaar en in natte toestand nog zwaarder en maakt volgens 
Hubertus de klacht van de Israëlieten over hun onderdrukking begrijpelijk.428 
De twee sjabti’s, gemaakt van sycomorenhout (hout van de wilde of Egyp-
tische vijgenboom), zijn volgens Pleyte de belangrijkste uit de verzameling 
van Schouten en hebben toebehoord aan farao Menmara Seti Merenptah I 
uit de negentiende dynastie.429 In de catalogus van 1895 geeft Hubertus aan 
waarom deze twee sjabti’s van belang zijn voor de collectie. Seti I is een van 
de farao’s van de onderdrukking van de Israëlieten en de grootvader van farao 
Merenptah onder wiens bewind de uittocht heeft plaatsgevonden. In de cata-
logus plaatst Hubertus bij de sjabti’s van Seti I de foto’s van de mummie van  
Ramses II en de foto’s van het van windselen ontdane hoofd van de farao.430 

De combinatie van voorwerpen en de tekst in de catalogi maken duidelijk  
dat Schouten en Hubertus de theorie onderschrijven dat de uittocht moet 
hebben plaatsgevonden in de dertiende eeuw v.Chr. Het belangrijkste argu-
ment daarvoor is de tekst van de Bijbel zelf. In Exodus 1:11 staat namelijk dat 
de Israëlieten worden gedwongen om voor de farao de voorraadsteden Pitom 
en Raämses te bouwen. De stad Raämses zou vernoemd zijn naar farao  
Ramses II (1290-1224), de zoon van Seti I. De authenticiteit van de voor-
werpen en de manier waarop ze bij elkaar zijn geplaatst, zijn een bewijs van 
de historische waarheid van de Bijbel.

426  Schouten H.J. 1895:3.

427  Pleyte 1885:47. 

428  Schouten H.J. 1895:39.

429  Pleyte 1885:27-28.

430  De foto’s van Ramses 
II worden in 1886 gemaakt 
door de Nederlander Jan Her-
man Insinger (1854-1918), 
die aanwezig was toen onder 
leiding van Gaston Maspero, 
de directeur van het Egyp-
tisch Museum in Boelak, de 
mummie van Ramses II werd 
geopend. Insinger correspon-
deerde geregeld met Pleyte. 
Raven 1993:68-70.
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Op de tweede rij staan aan de linker- en  
rechter buitenkant vier canopen die Pleyte  
dateert in de 12de dynastie, ongeveer 2350  
voor onze jaartelling. Vanwege hun ouderdom, 
herkomst uit het museum in Boelak en fijn 
gesneden hiërogliefen zijn het topstukken in de 
collectie. Pleyte geeft een uitvoerige uitleg over 
de functie van de canopen als bewaarplaatsen 
voor de ingewanden van de dode. De teksten op 
de canopen verwijzen naar Osiris en de manier 
waarop de gestorvene na zijn dood rechtvaardig 
wordt verklaard en gelijk aan Osiris.431 De linker 
stèle heeft als opschrift “Koninklijk offer aan 
Osiris, den bewoner van het Westen en Apuot 
(den jakhals) den Heer van Tosar”. De rechter 
stèle laat een gevleugelde zonneschijf zien met 
als opschrift “Bahut , heer des hemels”.432 In het 
midden staat het bronzen beeld van Osiris als 
rechter van de onderwereld. Hij is voorgesteld als 
mummie met herdersstaf en dorsvlegel, de sym-
bolen van veeteelt en landbouw. De vertaling van 
de hiërogliefen luidt bij Pleyte: “Aan Osiris die 
het leven geeft, Aimhoteb zoon van Nesira (die 
Ra, den zonnegod, toebehoort)”.433 Alle voor-
werpen op deze rij verwijzen naar de opvattingen 
van de oude Egyptenaren over de dood, zoals die 
zijn vastgelegd in het Egyptisch Dodenboek.

Op de onderste rij staan alle overige bronzen 
beeldjes uitgestald. Van links naar rechts zijn 
dat (volgens de beschrijving in de catalogus van 
Pleyte): de god Chnoem met ramshoofd; de stier 

Apis als levende verschijningsvorm van de god Ptah; de godin Bastet weer-
gegeven als kat; het doodskistje van een sperwer met daarop een gekroonde 
sperwer als verbeelding van de zonnegod Ra-Harmachis, die in het bijzon-
der in Heliopolis of On werd vereerd; Isis met aan haar borst Horus en met 
de maanschijf tussen twee koeienhorens; Aimhotep de god van de genees-
kunst met een opengeslagen rol op zijn knieën; Horus als kind (Harpocrates) 
met de wijsvinger van zijn rechterhand aan zijn mond.434 Volgens Hubertus 
is alleen het beeldje van Apis geschikt voor een Bijbels Museum, omdat het 
verwijst naar de geschiedenis van het Gouden Kalf.435 (Exodus 32) Toch heeft 
zijn vader alle andere bronzen godenbeelden ook uitgestald.

In het midden van het tableau ligt een ruwe steen afkomstig van de 
tempelberg in Jeruzalem. Schouten noch Hubertus hebben iets geschreven 
over deze steen, die in 1879 door Conrad Schick is toegezonden. De steen 
heeft in de catalogi van Hubertus dezelfde status als de stenen die, eveneens 
van de tempelberg, worden gebruikt in het brandofferaltaar van de taberna-
kel. In de theologische visie van Schouten echter leiden alle wegen volgens 
Gods plan naar Jeruzalem en naar Jezus Christus. Daarom is het niet ver-
wonderlijk dat de steen van de tempelberg het centrale voorwerp is op deze 
foto. De steen is een semiofoor. Hij is beladen met teksten uit de Bijbel over 
de stenen die zullen roepen van diep onder de aarde en hij verwijst naar het 
toekomstige koninkrijk van God op aarde.

431 Pleyte 1885:14-15. 
432 Pleyte 1885:21 en 24-25. 
433 Pleyte 1885:39. 
434 Pleyte 1885:39-44.

435 Schouten H.J.  
1895:38-39.

Buste van farao Ramses II, h 80 cm.  
(ill.38, BMA 360)
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De laatste twee overgeleverde foto’s moeten gemaakt zijn na de dood van 
Schouten omdat de sarcofaag (in 1906 in Utrecht aangekomen) erop staat. 
Ze zijn hier opgenomen omdat ze een contrast laten zien met de hierboven 
beschreven foto. Vanuit de methode van de museumhistorische stratificatie 
verschaffen ze inzicht in de ordening van voorwerpen door Schouten en 
een latere ordening van voorwerpen door personen die we niet kennen.

Op de achterkant van de foto’s is met potlood geschreven “bij ds. Schou-
ten thuis ca. 1899”, maar dat lijkt niet te kloppen. De zaal heeft een andere 

---> 
De collectie, ver-
moedelijk na de 
dood van Schouten, 
opgesteld in een 
onbekende ruimte.  
(ill.39, 40, HDC 
BMLS 5.002,003)
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uitstraling dan op de vorige foto’s, omdat de opzet en inrichting veel ruimer 
lijken. In het midden staat de tabernakel met er om heen het hekwerk. Ach-
ter de tabernakel is het model van de tempelberg van Conrad Schick te zien. 
Links daarvan de kopie van de steen van Mesa, waarschijnlijk de mummie 
in een kist en staand de sarcofaag. Ook de gipsen buste van Caesar is goed te 
onderscheiden. Rechtsachter staat op een aparte tafel de gipsen buste van 
farao Ramses II. Aan de rechterwand, die apart is gefotografeerd, staat een 
deel van de Egyptische oudheden opgesteld in een vitrine. Een ander deel 
staat op de vloer onder een schuine plank met foto’s. Aan deze kant van de 
zaal staan alleen de voorwerpen die met de dood te maken hebben, zo lijkt 
het. De bronzen godenbeelden zijn niet te zien. Opmerkelijk is de plaatsing 
van het ossuarium (Lat. beenderkist), (opgegraven in Jeruzalem in 1882 en in 
mei 1883 overzonden naar Nederland), dat in het midden tussen twee cano-
pen staat. Dachten degenen die de collectie hier hebben neergezet wellicht: 
alle voorwerpen die met de dood te maken hebben, zetten we bij elkaar? 
Een aantal voorwerpen is nooit beschreven in de catalogi van Hubertus. 
De inrichting, de hoogte van de zaal en de willekeurige uitstalling van de 
voorwerpen duiden erop dat de collectie na Schoutens dood ergens anders 
is opgesteld en dat de foto’s waarschijnlijk bedoeld zijn om bij te dragen aan 
de verkoop van de collectie.

3 De betekenis van het oude Egypte bij dr. 
Abraham Kuyper en ds. Leendert Schouten
1 Dr. Abraham Kuyper over de oude wereldculturen  
en de algemene genade

Bestudering van de Egyptische godsdienst en cultuur roept ook vragen  
op over het bestaan van grote religieuze wereldculturen voordat de 
Joods-christelijke godsdienst aanvangt. Een onderwerp dat Kuyper sterk 
bezighoudt. Op 31 augustus 1873 stelt hij tijdens een preek in de Nieuwe 
Kerk in Amsterdam dat het onderscheid tussen volken en factoren als 
klimaat en eigen aard en aanleg voor God betekenis moeten hebben. God 
heeft aan elk volk bepaalde eigenschappen toevertrouwd omdat hij dat in 
zijn ‘algemene genade’ zo heeft gewild. Zo kunnen volken of culturen zelfs 
dienen als instrumenten in Gods hand. Na de verwoestende werking van de 
zondeval heeft God zijn schepping namelijk toch bewaard en tot ontplooi-
ing gebracht. Elk detail in de geschiedenis is daarom van belang en onder-
deel van een samenhangend geheel en plan. Dankzij de ‘algemene genade’ 
zijn er tijdperken waarin het ‘geestelijk bezit’ van de mensheid toeneemt. 
Dat is speciaal het geval met de beschaving rondom de Middellandse Zee, 
die ten tijde van de bloei van Israël werd geleid door de farao’s. Na verloop 
van tijd ging deze beschaving niet over op Israël, maar op Griekenland en 
Rome, volgens Kuyper. Hij onderscheidt in de geschiedenis van de mens-
heid vier tijdperken of kringen, die territoriaal en religieus zijn bepaald:  
de Afrikaanse -, de Aziatische -, de Levantse - en de Europees-Amerikaanse 
kring. De derde periode is de een na hoogste, waarin de ‘algemene genade’ 
werkzaam is geweest en de mensheid een grote ontwikkeling doormaakt.  
In de vierde fase, die van de Europees-Amerikaanse (protestantse)  
beschaving, komt de cultuur tot volle ontplooiing en wordt de wereld  
naar de voltooiing van Gods Rijk gestuwd.436 

436  Smits 1991:47-49.
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Kuyper staat afwijzend tegenover de theorie van liberale godsdiensthis-
torici, die in het Egyptisch Dodenboek en in de mythe van Osiris parallellen 
zien met de Joods-christelijke traditie en zelfs menen dat het christendom 
zich heeft ontwikkeld vanuit de Egyptische godsdienst. Osiris wordt dan 
gezien als de verlosser, redder en godszoon, de koning die lijdt en sterft, 
opstaat en oordeelt.437 

2 Ds. Leendert Schouten over valse goden en de architect  
van de tabernakel

Alle theorieën die een verband leggen tussen de oude Egyptische gods-
dienst en de tabernakel worden door Schouten van de hand gewezen.  
Hij kent het werk van kerkvaders als Johannes Chrysostomus, Origenes, 
Eusebius, Hiëronymus en Theodoretus, die allemaal een verklaring zoeken 
voor de overeenkomsten tussen de tabernakel en de tabernakeldienst  
en de Egyptische tempels en goden. Volgens de kerkvaders zou God in de 
vormgeving van de tabernakel de Israëlieten ter wille zijn geweest, omdat 
ze gehecht waren aan alles wat ze bij de Egyptenaren hadden gezien en  
wilde Hij ze tegelijkertijd door middel van Zijn eigen bouwvoorschriften 
van de ‘valse goden’ aftrekken. Voor Schouten is dit een onbegrijpelijke 
redenering, waar zelfs de Joodse geleerde Maimonides (1135-1207) in mee  
is gegaan.438 (zie h3,5.2)

De Engelse theoloog John Spencer (1630-1693) gaat in de ogen van 
Schouten nog veel verder, als hij bijvoorbeeld stelt dat de orakelstenen in 
de borsttas van de hogepriester vergelijkbaar zijn met het gesneden beeldje 
dat de Egyptische ‘hogepriester’ zichtbaar op zijn borst draagt. De theorieën 
van Spencer zijn in Nederland bestreden door onder andere Hermannus 
Witsius en Augustinus Calmet, theologen met wie Schouten op een lijn 
zit. Met enige afschuw noemt hij nog het werk van Victor Ancessi L’Egypte et 
Moïse (1875), met afbeeldingen van Egyptisch schilderwerk en monumenten. 
In deel 1 Les vêtements du grand prêtre et des Lévites d’àpres les peintures et 
les monument égyptiens contemporains de Moïse betoogt de auteur onder 
andere dat de kleding van de hogepriester en de priesters en het offeren van 
duiven zijn ontleend aan de Egyptische godsdienst.439 

In De Tabernakel besteedt Schouten uitgebreid aandacht aan de kwestie 
wie de architect is van de tabernakel. In vaak heftige bewoordingen bestrijdt 
hij elke suggestie dat er sprake zou zijn van beïnvloeding door de Egyptische 
godsdienst en cultuur om de simpele reden dat het ontwerp van de taberna-
kel van goddelijke oorsprong is. Ook hier is sprake van een debat met mo-
derne theologische en godsdiensthistorische opvattingen, waarin Schouten 
vasthoudt aan zijn methode om vanuit de Heilige Schrift zelf zijn tegen-
standers van repliek te dienen. De Egyptenaren komen al in het tweede 
hoofdstuk ter sprake als Schouten het ontwerp van de tabernakel behandelt 
evenals de cruciale vraag wie de ontwerper is van Israëls oudste heiligdom. 
Als Mozes de architect is, zoals sommigen beweren, dan is de tabernakel 
een gewoon heiligdom, dat gewijd is aan de Israëlitische eredienst van die 
dagen. En zou het goed mogelijk kunnen zijn, dat de Israëlieten alles wat 
zij aan Egyptische tempels en tempeldienst zagen, hebben overgenomen. 
Deze mening, zo redeneert Schouten, is echter in flagrante tegenspraak met 
alles wat in het Nieuwe Testament staat over het heilige doel, de goddelijke 
oorsprong en het goddelijke ontwerp van de tabernakel. 

437  Smits 1991:66,73.  
De gedachte dat het oude 
Egypte de bakermat is van 
het christendom komt al voor 
bij de kerkvader Augustinus 
en inspireert ook heden ten 
dage nog wetenschappers en 
theologen. Zie bijvoorbeeld 
Tjeu van den Berk Het oude 
Egypte: bakermat van het 
jonge christendom (2011, 
derde druk 2015). Op de 
titelpagina staat een citaat 
van Augustinus waarin hij 
stelt dat de ware religie die 
we nu ‘christelijk’ noemen al 
bestond bij de ouden. Zie ook 
Assman 1997.

438  Schouten L. 1887:18-19.

439  Schouten L. 1887:16-20 
en 139-140.
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Schouten moet wel toegeven dat er enige verwantschap bestaat tussen  
de ‘ceremoniële dienst van Gods oude volk’ en de ‘dienst van de valse  
Goden in Egypte’. Maar dat betekent niet dat Mozes van bedrog en valse open-
baringen, zoals in het geval van ‘een Mohammed’, beschuldigd kan worden. 
De verklaring voor de overeenkomsten is eenvoudig gelegen in het feit, dat 
alle godsdiensten gebruik maken van algemene symbolische voorstellingen. 
Die andere ‘heidense’ godsdiensten zijn echter mythologieën en naar hun 
ware aard ‘natuur-vergoding’, terwijl de Mozaïsche godsdienst naar aard en 
oorsprong een goddelijke openbaring is van de ene ware God. In één moeite 
door haalt Schouten nu met een beroep op het Woord fel uit naar alles  
wat met de Egyptische godsdienst te maken heeft. Die godsdienst is God  

een gruwel en de Egyptenaren zijn erger dan de heidenen.  
De heerlijkheid van God hebben zij verbeeld in gevogelte en  
in viervoetige en kruipende gedierten. In de Heilige Schrift 
worden hun goden al ‘drekgoden’ genoemd door Mozes, de 
profeet Ezechiël en ook door God zelf.440

Eenmaal refereert Schouten aan een voorwerp in zijn eigen 
‘kabinet van Egyptische antiquiteiten’. Het is een voorbeeld uit 
zijn voortgaande betoog over wat nu juist de verschillen zijn 
tussen Gods openbaring en de afgoderij van de Egyptenaren. 
Behalve de stier Apis, wordt ook de ram goddelijk vereerd als 
voorstelling van Chnoem, die een van de vormen van Amon 
is. Daarom stellen zij Amon voor met een ramskop en niet met 
een mensenhoofd. Het staande bronzen beeldje van ‘Chnoem 
de formeerder van alles’, nummer 49 in de catalogus van Pleyte, 
is hier een verbeelding van in zijn eigen collectie. Door God 
wordt de ram juist voorgesteld als een offerdier. Voor talloze 
viervoetige en kruipende dieren, vogels, vissen en insecten 
heeft God in Leviticus 11 bepaald, dat ze voor de Israëlieten 
onrein zijn. En juist deze verachtelijke dieren worden door de 
Egyptenaren als goden vereerd.441 Schouten, stijlvast als hij is, 
geeft nog meerdere voorbeelden uit de Heilige Schrift waarbij 
de Egyptenaren precies het tegenovergestelde doen van wat 
God aan de Israëlieten opdraagt. Hun ongelijk wordt zo in vele 
teksten van de Bijbel bewezen.

In de ogen van Schouten zijn de Egyptische goden valse 
goden, die op geen enkele manier in verband mogen worden 
gebracht met de ware godsdienst, die aan de Israëlieten in  
de woestijn is geopenbaard. De Mozaïsche eredienst en de 

tabernakel zijn van goddelijke oorsprong en daarom tegenovergesteld aan 
de Egyptische afgodische eredienst of tempelarchitectuur. Uit de Derde 
Naamlijst … blijkt dat Schouten dit onderwerp meerdere malen bespreekt 
tijdens een tabernakeldienst.442

Schouten moet wel toegeven dat de kunst en wetenschap van de Egypte-
naren ten tijde van het verblijf van de ‘kinderen Israëls’ op een hoog niveau 
staan. Dat bewijzen de kolossale tempels, piramiden en graven. Wie boven-
dien een bezoek brengt aan het Museum van Oudheden in Leiden of de 
oud heidkundige musea in Parijs, Berlijn, Turijn, Londen of Boelak bij Caïro 
en daar met aandacht de voorwerpen op de Egyptische afdeling bekijkt, zal 
versteld staan van de grote kunstvaardigheid van de Egyptenaren. Het klinkt 
alsof Schouten ook zelf met aandacht heeft gekeken en hem dit tot de volgen-
de redenering heeft gebracht. De Israëlieten kunnen nooit op een dergelijk 
niveau hebben gepresteerd. Zij kwamen als herders in Egypte terecht,  

440  Schouten 1887:21. 
Schouten verwijst hier naar 
Exodus 12:12, Deuterono-
mium 29:16-17 en Ezechiël 
20:7-8. De Nieuwe Bijbelver-
taling heeft hier als vertaling 
gruwelijke -, afschuwelijke 
- en afgoden.

441  Schouten L. 1887:24.

442  Derde Naamlijst …, 
aantekening 15 januari 1885 
en 14 mei 1891. HDC BMLS 
3.008.

Osiris, h 35 cm. (ill.41, BMA333)
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werden wreed onderdrukt en moesten slavenarbeid verrichten. Bovendien, 
zo staat in Genesis 43:32 en 46:34, mochten de Egyptenaren geen brood 
eten met de Hebreeërs en hadden zij een afschuw van schaapherders.443  
Het argument is duidelijk: de Israëlieten kunnen nooit in staat zijn geweest 
de tabernakel en alle ceremoniële voorwerpen te ontwerpen. Dat kan alleen 
God en dat heeft Hij rechtstreeks geopenbaard aan Mozes. 

Slotbeschouwing
De afschuw, die Schouten koestert voor de godsdienst van de oude Egyp-
tenaren, is binnen de contouren van zijn denkwereld niet vreemd. Behalve 
dat hun goden vals zijn en hun opvattingen over de dood en het hierna-
maals bijgeloof, lijkt hij zich het meest af te zetten tegen het idee, dat hun 
godsdienst en cultuur van invloed zou zijn geweest op het volk van Israël. 
En dus van invloed zou zijn geweest op Mozes en op het ontwerp van  
de tabernakel en alle ceremoniële voorwerpen. Dat raakt aan de centrale  
gedachte in Schoutens paradigma, namelijk dat de tabernakel en alles wat  
in verband staat met dit heiligdom, door God is geopenbaard.

Dat laatste is niet zozeer gericht tegen de Egyptenaren als wel tegen  
tijdgenoten van Schouten, die met hun historisch-kritische exegese de  
weg vrijmaken om de teksten van het Oude Testament toe te schrijven aan 
de Joodse traditie. Als er sprake is van een historisch aanwijsbare situatie 
waarin culturen elkaar hebben beïnvloed, en de unieke openbaring van  
de ene en ware God niet meer geloofwaardig is, valt ook de grond onder  
de profetische waarheid van het Oude Testament weg en dus de eenheid 
tussen Oude en Nieuwe Testament en de toe-eigening van christenen van 
dit deel van de Bijbel. Schoutens opvattingen wijken hier niet heel ver af 
van die van Kuyper. Ook hij stelt de Joodse traditie buiten zijn vertoog  
over de vier tijdperken in de geschiedenis van de mensheid. 

Pogingen in de christelijke traditie om de betekenis van de oude Egyp-
tische godsdienst en cultuur in relatie met de Bijbel te verklaren, zijn niet 
besteed aan Schouten. Hij blijft consequent vanuit zijn eigen referentie- 
kader en exegetische principes argumenteren. Zijn mening is daarom ook 
niet voor niets onderdeel van zijn voortgaande betoog in De Tabernakel. 

Hoe zijn zoon Hubertus hier als theoloog over denkt, is niet bekend. 
Wel heeft Hubertus een uitgeproken visie op de aanwezigheid van de  
Egyptische voorwerpen in een Bijbels Museum. Die sluit meer aan bij  
de visie van bijvoorbeeld Heurnius en Kircher. De Egyptische voorwerpen 
zijn alleen van belang als ze verwijzen naar het verblijf van de Israëlieten in 
Egypte en de mummieficering van Jacob en Jozef en ze de datering van de 
uittocht kunnen bevestigen. Voor zijn vader is dat duidelijk niet genoeg.  
De terugkeer van alle Egyptische voorwerpen in de catalogus, maar vooral 
de samenstelling van het tableau van Egyptische voorwerpen rondom de 
steen van de tempelberg, wijzen daarop.

De aanwezigheid van een toch omvangrijke en kostbare collectie Egyp-
tische voorwerpen in het Bijbels Museum van Schouten — bijeen gebracht in 
de vroege jaren 80 als Schouten net is verhuisd naar Utrecht — is niet verwon-
derlijk tegen de achtergrond van wat er speelt in die tijd. De Egyptische 
oudheid is een nieuw en populair onderzoeksgebied. Schoutens studiegenoot 

443  Schouten L. 1887:34.
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en familielid dr. Willem Pleyte houdt zich intensief bezig met de vertaling 
van hiërogliefen en heeft een belangrijke positie in het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. Het moet voor Schouten, en zeker ook voor de jonge 
Hubertus, opwindend zijn geweest om de nieuwe aanwinsten in huis te 
hebben, ze te kunnen aanraken en van dichtbij mee te maken hoe Pleyte 
het ‘geheime schrift’ stap voor stap openbaart. Het zal ongetwijfeld ook 
bijzonder zijn dat Schouten niet alleen Egyptische voorwerpen bij zijn 
tabernakel heeft staan, maar een wetenschappelijk verantwoorde catalogus 
kan aanbieden van een bekende Egyptoloog. In die catalogus kunnen de 
bezoekers letterlijk kennisnemen van de religieuze denkwereld van de oude 
Egyptenaren en zelf constateren hoe ver die afstaat van hun eigen geloofs-
beleving, die ze zojuist bij de tabernakel hebben gepraktiseerd.

De komst van de Egyptische voorwerpen valt ook samen met publicaties 
zoals die van Victor Ancessi waarin standpunten worden aangedragen, die 
voor Schouten onacceptabel zijn. Na de aankoop van zijn Egyptische voor-
werpen in Parijs zal het idee voor het schrijven van De Tabernakel (waar hij 
drie jaar over heeft gedaan) langzaam zijn gaan rijpen. Israël in Egypte is 
dan een onvermijdelijk en actueel onderwerp.

Het is opvallend dat Schouten een deel van zijn Egyptische oudheden 
verwerft uit de verzamelingen van adellijke personen in zijn netwerk. 
Waarschijnlijk zijn ze daar aanwezig als curiositeiten, die al langere tijd in 
de handel rondgaan of zijn aangeschaft tijdens reizen in de Oriënt. Het bezit 
van dergelijke voorwerpen is vanwege de financiële waarde niet voor iedere 
verzamelaar weggelegd. Het lijkt dan ook aannemelijk dat deze voorwerpen 
bij Schouten een nieuwe betekenis en functie krijgen. Ze staan nu ten dienste 
van de ideologische missie van Schouten in een protestantse pastorie.  
Dat blijkt uit de manier van presenteren en uit de teksten in De Tabernakel, 
bijvoorbeeld over de god Chnoem.

Voor de Egyptische godenbeelden, de sjabti’s, scarabeeën en mummies 
is het geen eervolle taak om in de pastorie te staan opgesteld. Ze zijn ver 
verwijderd van hun herkomst en oorspronkelijke functie en betekenis.  
Er wordt zonder respect over ze gesproken en ze moeten vooral aantonen 
dat de mensen en goden voor wie ze ooit zijn gemaakt niet deugen.
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444  Een lamp voor den voet 
… 1 juni 1902. HDC BMLS 
3.005. Elisabeth Jacoba 
is de tweede dochter van 
Abraham Egarius Schouten 
(1869-1945) en jonkvrouw 
Emilia Maria Wilhelmina van 
Breugel (1872-z.j.). Abraham 
Egarius werd op 9 mei 1869 
in Harderwijk gedoopt met 
water uit Siloam, samen met 
vijf andere kinderen. De ge-
beurtenis kwam tot ergernis 
en verdriet van Schouten 
negatief in de pers. Zie De 
Bruijn en Van Schaik 1995:31. 

445  Schouten H.J. 1886:31; 
1895:33; 1901:46.

Hoofdstuk 5

Het Heilige Land in de pastorie
Natuurhistorische en 
archeologische voorwerpen, 
geografische kaarten,  
foto’s, souvenirs en Joodse 
ceremoniële voorwerpen

Inleiding
Op 1 juni 1902 schrijft ds. Leendert Schouten in zijn dagboekje:  
“Gedoopt door mij in de Grote Kerk te ’s Gravenhage, ons kleindochtertje 
Elisabeth Jacoba benevens 24 andere kinderen, met water uit de Jordaan!”444  
Het water is afkomstig van de plaats waar Jezus in de Jordaan is gedoopt 
door Johannes de Doper. Voor de doop van zijn kleindochtertje kan  
Schouten kiezen uit diverse flesjes water uit zijn verzameling. Het oudste 
flesje met Jordaanwater is al in 1852 meegenomen en geschonken door  
dr. Elte Martens Beima, conservator van de geologische afdeling van het  
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden.445 

Het water voor de doop is eerst een natuurelement. Het stroomt in een 
rivier, ergens in het Midden-Oosten. Op een dag wordt het door mensen 
opgevangen in een flesje, meegenomen naar Nederland en geschonken aan 
een protestantse dominee. Die plakt er een etiket op en geeft het een plaats 
in zijn verzameling. Als ‘water uit de Jordaan’ krijgt het een tweede leven 
met als taak iets over te dragen uit een ver verleden, waarin een belangijke 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Jaren later wordt het flesje meegenomen 
naar een kerk en beladen met een religieuze betekenis. Tijdens de doop-
plechtigheid wordt het water van de rivier de Jordaan door Schouten niet 
alleen gebruikt als teken of symbool van de doop van Jezus, maar ook als 
tastbare materiële getuige van de plaats waar die doop plaatsvond. De aan-
wezigen zullen dat zeker hebben gevoeld en als een bijzondere toevoeging 
aan de doop van hun (klein) kinderen hebben ervaren.

De flesjes met water uit de Jordaan zijn onderdeel van de verzameling 
natuurhistorische en archeologische voorwerpen, geografische kaarten,  
foto’s, souvenirs en Joodse ceremoniële voorwerpen afkomstig uit Palestina. 
De voorwerpen zijn niet door Schouten zelf in het Heilige Land verworven,  
maar veelal geschonken door bevriende collega’s die een grand tour door het  
Midden-Oosten hebben gemaakt, zendelingen die een tabernakeldienst bij-
wonen, reizigers die Schouten en zijn Bijbelse Museum kennen en iets voor  
hem meenemen en door dr. Conrad Schick. Dure voorwerpen zoals de reliëf-
kaarten en afgietsels van recente archeologische vondsten zijn aangekocht. 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de samenbindende factor is van dit  
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446  Goldhill:69.

447  Yanni 2005.

448  Yanni 2005:88-90.

449  Zie voor de uitwisseling 
van voorwerpen en giften 
tussen Joden in Erets Jisraël 
of het Heilige Land en Joden 
in Europa de catalogus bij 
de tentoonstelling From 
Jerusalem with love. Een 
fascinerende reis door het 
Heilige Land met kunst, foto’s 
en souvenirs, 1799-1948. 
Hoogtepunten uit de collectie 
Willy Lindwer, samenstelling 
en redactie Willy Lindwer 
en Hermine Pool (Bijbels 
Museum 2010). In de Joodse 
souvenir-industrie en kunst 
ontwikkelen zich in de negen-
tiende en vroeg twintigste 
eeuw een eigen beeldtaal en 
vormgeving. Zie Sabar 2010 
en Ofrat 2010. 

deel van de verzameling. Die komt op het eerste gezicht willekeurig  
en ongeordend over, als een verzamelplaats van toevallige schenkingen  
en aankopen, maar is dat niet. 

In de eerste catalogus van het Bijbels Museum (1886) vallen de natuur-
historische voorwerpen samen met de archeologische voorwerpen onder 
het hoofdstuk ‘Joodsche Oudheden en voorwerpen uit Palestina’. In de 
derde catalogus (1901) heeft Hubertus de collectie onderverdeeld in twee 
grote clusters. Het eerste behandelt alle voorwerpen die met de godsdienst 
van Israël in verband staan en het tweede alle voorwerpen die met aard-
rijkskunde en plaatsbeschrijving te maken hebben. Daar vallen dan ook de 
geografische reliëfkaarten en nauwelijks beschreven foto’s en souvenirs van 
olijfhout onder.

Met zijn Bijbels Museum is Schouten een vormgever van het Bijbels Oriën-
talisme in Nederland. Hij brengt de wereld van de Bijbel letterlijk en tastbaar 
dicht bij mensen, die de reis naar het Heilige Land niet willen of kunnen 
opbrengen. Daarmee sluit hij aan bij het ‘verlangen naar het Oosten’, dat net 
zoals het ‘verlangen naar het verleden’, alom tegenwoordig is in de tweede 
helft van de negentiende eeuw en onder andere tot uitdrukking komt in 
oriën talistische schilderkunst, reisverslagen, belangstelling voor archeologi-
sche vondsten uit het Midden-Oosten en Bijbelse attractieparken. (zie h1,1.3)

In algemene zin krijgen de hierboven genoemde voorwerpen een plaats 
in het museum, omdat ze de belevenis van het echte, reële Land van de Bijbel 
opwekken, godsdienstige gevoelens oproepen én het gelijk van de Bijbel 
bewijzen.446 De toe-eigening van voorwerpen uit het Heilige Land en de ver-
werving van natuurhistorische, geografische en archeologische kennis zijn  
binnen de context van het Bijbels Museum van Schouten en zijn netwerk van  
schenkers echter ook belangrijke middelen in de strijd tegen de historisch- 
kritische exegese en bij de zending en evangelisatie van het Heilige Land.

Ten eerste toont de samenstelling en ordening van de ‘natuurlijke voort-
brengselen’ aan dat de verzameling van Schouten — ook al zijn de voorwer-
pen door zijn zoon Hubertus geclassifeerd naar soort: grondgesteldheid, 
dieren, insekten, versteningen, planten en vruchten — niet vergeleken kan 
worden met contemporaine natuurhistorische collecties.447 De voorwerpen 
zijn niet exemplarisch voor hun soort en worden nergens in verband gebracht 
met hun natuurlijke oorsprong of omgeving. De plaats en functie, die ze 
krijgen in het Bijbels Museum van Schouten, wijzen er ook op dat Charles 
Darwins The Origin of Species (1859) niet leeft in de pastorie. In natuurhisto-
rische musea zijn de theoriën van Darwin wel onderwerp van gesprek.448  
De voorwerpen in het Bijbels Museum van Schouten zijn allemaal gerela-
teerd aan een Bijbelse plaats en aan andere actuele gespreksonderwerpen. 
Hetzelfde geldt voor de archeologische voorwerpen. Zij zijn niet represen-
tatief voor de archeologie van Palestina als geografisch gebied. Op de geogra-
fische kaarten worden de namen van Bijbelse plaatsen aangegegeven.

De herkomst, verwerving en presentatie van de voorwerpen maakt ten 
tweede duidelijk dat Schouten niet alleen een actor of vormgever van het 
verlangen naar het Oosten is, maar ook deel uitmaakt van een internationa-
le betrokkenheid bij het Heilige Land. De uitwisseling van voorwerpen uit 
het Heilige Land is niet nieuw, maar vindt in de negentiende eeuw wel op 
een ongekend grote schaal plaats door zowel Joden als christenen en betreft 
voor een deel andere voorwerpen dan voorheen.449 De gedachtegang dat 
christenen (mede-)eigenaar zijn van het Land van de Bijbel wordt daarmee 
gevoed en gaat meer en meer deel uitmaken van het religieus bewustzijn. 
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450  Ben-Arieh 1984:333. Zowel de positieve als de negatieve beleving van en visie op het land hebben 
een plaats in het christelijke paradigma, waarin de Bijbelse profetieën over 
het lot van Israël — zoals Schouten en veel van zijn tijdgenoten die inter-
preteren en vervolgens waarnemen in het Heilige Land — eveneens een rol 
spelen. Dat Erets Jisraël (Hebr. het land Israël) van oudsher wordt bewoond 
door Joden en dat Europese Joden in de tweede helft van de negentiende 
eeuw actief gaan bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling 
van het land, mede als reactie op de christelijke zendingsactiviteiten, lijkt 
Schouten te ontgaan.450

Tot slot levert de vergelijking met contemporaine Bijbelse musea, devo-
tieparken en (wereld)tentoonstellingen in binnen- en buitenland het inzicht 
op dat de samenstelling en het religieuze gebruik van Schoutens museum 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en ten dienste staan van zijn gro-
tere verhaal en doelstelling. Het Heilige Land zelf, als plaats van belevenis en 
herinnering, speelt daarbij een minder belangrijke rol. Prediking en geloofs-
beleving rondom de tabernakel zijn voor Schouten belangrijker dan het aan-
leggen van een representatieve natuurhistorische of archeologische collectie. 

In de eerste paragraaf wordt nagegaan door wie de natuurhistorische en 
archeologische voorwerpen zijn geschonken en van welke betekenisvol-
le plaatsen in het Heilige Land ze afkomstig zijn. Er zijn drie categorieën 
schenkers: de individuele reizigers, die iets meenemen voor Schouten, 
protestanten, die werkzaam zijn in Palestina en (op verzoek?) voorwerpen 
toesturen en dr. Conrad Schick, die voorwerpen toestuurt als schenking of 
ter verkoop. De geografische reliëfkaarten zijn aangekocht. Nauwelijks be-
schreven zijn de foto’s en souvenirs. Ze zijn wel onderdeel van de collectie, 
al is niet duidelijk hoe ze zijn verworven en om welke hoeveelheden het 
gaat. Aan het eind van alle opsommingen in de catalogi worden vier Joodse 
ceremoniële voorwerpen genoemd.

De aankoop van afgietsels van belangrijke archeologische vondsten 
maakt duidelijk hoe nauwgezet Schouten en Hubertus de wetenschappelijke  
ontwikkelingen in het vakgebied van de Bijbelse archeologie volgen.  
In paragraaf 2 worden deze bijzondere aanwinsten besproken in relatie  
tot de Bijbelteksten, waar zij de historische getuigen van zijn. 

In paragraaf 3 wordt onderzocht hoe Schouten en zijn protestantse 
tijdgenoten het Heilige Land ervaren en beoordelen. Wat is de betekenis 
van ‘heilig’ voor het land en de stad Jeruzalem in de christelijke traditie? 
Sommige schenkers hebben hun bevindingen in het Land van de Bijbel in 
reisverslagen vastgelegd, waarbij ze hun mening over de actuele situatie 
in het land niet onder stoelen of banken steken en zo inzicht geven in een 
breed scala van protetantse visies op het Heilige Land. In dit onderzoek 
wordt het gedachtegoed behandeld van bevriende relaties van Schouten,  
die vaak ook een voorwerp hebben geschonken.

In paragraaf 4 worden enkele contemporaine Bijbelse musea en attrac-
ties behandeld. In 1895 schrijft Hubertus in het voorwoord van de tweede 
catalogus, dat de verzameling van zijn vader nu wel een Bijbels Museum 
genoemd mag worden en vergelijkbaar is met andere internationale verza-
melingen. Waar die vergelijking op is gebaseerd, maakt hij niet duidelijk. 
Ook Schouten zelf geeft in De Tabernakel blijk van kennis over andere 
tabernakels en Bijbelse attracties, echter zonder verder commentaar. Heeft 
Hubertus gelijk? De schaal, omvang en samenstelling van de Bijbelse devo-
tieparken en Bijbelse collecties tonen overeenkomsten, maar ook essentiële 
verschillen met de verzameling van zijn vader.
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451  Schouten H.J. 1886:28-
34; 1901:40-46. De tweede ca-
talogus van 1895 heeft geen 
indeling in objectgroepen.

452  Schouten H.J. 1886:29; 
1901:43. Niet alle verwijzin-
gen naar Bijbelplaatsen zijn 
correct. 

1 De verwerving van voorwerpen  
uit het Heilige Land

1 Betekenisvolle plaatsen in het Heilige Land

Schouten heeft in zijn studententijd al enige bekendheid en die is zeker 
toe genomen in zijn werkzame leven als predikant. Velen weten de weg naar 
de pastorie en zijn tabernakelmodel te vinden. Hij wordt omringd door 
rela ties die door middel van schenkingen en contacten de aanlevering van 
voor werpen mogelijk maken. De meegebrachte voorwerpen uit het Heilige 
Land worden in de eerste catalogus van 1886 ondergebracht in de categorie 
‘voortbrengselen uit Palestina, insecten, versteeningen en varia’ en in 1901 
in de categorie ‘Grondgesteldheid, Dieren, Versteeningen, Planten, Vruch-
ten enz.’ Het betreft stenen en steentjes met betrekking tot de grondgesteld-
heid, fossielen van dieren en planten, insecten (geprepareerd of op water), 
gedroogde bloemen, vruchten, water, zand, gewassen, boomschors en 
schelpjes en enkele opgezette dieren.

Alle voorwerpen hebben betekenis omdat ze afkomstig zijn van plaatsen 
die in de Bijbel staan beschreven: aarde uit de hof van Getsemane, schelpjes 
uit het meer van Tiberias, zand uit de Sinaïwoestijn, een stuk groen graniet 
uit de zogenoemde stallen van Salomo, een wortelstuk van een palmboom, 
dat is gevonden in een van de tempelgewelven. De insecten en dieren  
worden in de Bijbel genoemd, op de torren na. In totaal gaat het om ca. 80 
voorwerpen.451

Bij sommige voorwerpen wordt vermeld dat er een gekleurde foto aan-
wezig is, die de actuele toestand weergeeft, bijvoorbeeld bij het stukje bast 
van de Abrahamseik in Hebron. Het bijschrift vermeldt dat de eik behoorlijk 
gehavend is en dat er een muur omheen staat om de vernietiging van de eik 
door reizigers te voorkomen. Er zijn ook gekleurde foto’s van bijvoorbeeld 
Getsemane, de vijvers van Salomo en Hizkia, de Davidstoren, de Jordaan, de 
Dode Zee en de berg Karmel. Er worden 13 foto’s vermeld in de catalogi, helaas 
zonder de naam van de fotograaf. Tot de collectie behoort ook een stereokij-
ker en een grote box met stereofoto’s, die niet in de catalogi staan vermeld. 
Hetzelfde geldt voor reisverslagen en boeken over de geografie van Palestina.

Waar mogelijk wordt een verwijzing gegeven naar de betreffende Bijbel-
tekst. Bij de takken en vruchten van de Cypressenbomen van de tempelberg 
en gerste-aren van de berg Sion staat dat zij de vervulling zijn van de Bijbel-
teksten Micha 3:12 en Jeremia 26:18. De betreffende teksten worden er niet 
bijgeleverd. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat bij Micha: “Daarom, door 
jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem 
een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.” De schorpi-
oenen in de collectie verwijzen naar een tekst in I Koningen 11: “Mijn vader 
heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u 
gehoorzaamheid opgelegd met zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren met 
schorpioenen”. De sprinkhanen van de plaag van 1886 zijn vergelijkbaar 
met die uit Exodus 10:4, waar Mozes de farao van Egypte dreigt met een 
sprinkhanenplaag.452 (zie inleiding)

Van sommige schenkers is bekend dat zij een tabernakeldienst bijwonen  
en zelfs bij Schouten blijven logeren. In de Derde Naamlijst … wordt hun 
aanwezigheid vermeld. Zo is bijvoorbeeld Samuël Müller, al 34 jaar werk-
zaam als zendeling in Betlehem, aanwezig op 10 augustus 1882. Drie jaar 
later stuurt hij olijftakken met bloesems van de olijfberg, een pluim van 

<--- 
Wortelstuk van  
een palmboom, 
gevonden door 
dr. Conrad Schick 
tijdens onderzoek  
in de gewelven van 
de tempelberg, 
18x10 cm.  
(ill.42, BMA 1200)
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453  Schouten H.J. 
1886:29,30,31; 1895:31,32,33; 
1901:43, 44, 45. De spina 
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Matteus 27:29 en Johannes 
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De Church Missionary 
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455  Derde Naamlijst … HDC 
BMLS 3.008. Schouten H.J. 
1895:32-34; 1901:40-41.

456  Schouten H.J. 1895:33; 
1901:42.

457  Schouten H.J. 1886:30; 
1895:32-33; 1901:40. Brief 
van G.J.C. Cavaljé aan ds. L. 
Schouten 25 februari 1867 en 
nota voor G.J.C. Cavaljé van 
Jan Corver & Co, 1867. HDC 
BMLS 1.9.003.

458  Schouten H.J. 1886:34.

459  De Hope Israëls nr. 11, 
november 1866, p. 43. HDC 
BMLS 1.9.005; De Heraut, jrg. 
18, 25 januari, kolom 56-57 
en jrg. 18, 26 april, kolom 
266-267. HDC BMLS 1.9006 
en 1.9007. Brief van G.J.C. 
Cavaljé aan ds. L. Schouten 
25 februari 1867 en nota voor 
G.J.C. Cavaljé van Jan Corver 
& Co, 1867. HDC BMLS 
1.9.003 en 1.9.004.

460  Dürr 2011:138-139.

461  Ben Arieh 1984:258-260.

rietgewas uit de Jordaan, Sodomsappels die uitsluitend groeien bij de Dode 
Zee, tarwe-aren uit het land van de Filistijnen, bloemen en gerste-aren van 
de berg Sion, grashalmen en bloemen van Moria, voorwerpen van asfalt, 
bidsnoeren en kruizen van olijfhout. Om een van de kruizen is de  
spina christi gevlochten.453 Van G. Nijland (z.j.), zendeling van de Church  
Missionary Society in Rammallah (Palestina) en aanwezig op 10 juli 1884, 
krijgt Schouten een potje honing.454 Op 6 mei 1886 en 20 juni 1889 is rev. 
William Bramley Moore, predikant van de Apostolische Kerk in Londen, 
aanwezig. Hij blijft logeren bij Schouten en neemt stenen mee in de zes 
soorten kalkformatie waaruit de grond van Jeruzalem bestaat en een stuk 
bruin graniet van de berg Sinaï. Het zijn schenkingen van Conrad Schick.455

2 Schenkingen van protestanten werkzaam in het Heilige Land

In 1867 krijgt Schouten van bisschop dr. Samuel Gobat, bisschop van de 
protestantse kerk in Jeruzalem, aarde toegezonden, die het jaar daarvoor 
is uitgegraven op de ‘berg Moria’.456 (zie inleiding) De aarde is bedoeld als 
vulling voor het brandofferaltaar in de tabernakel.457 In de zaal is ook een 
portret aanwezig van de bisschop en een kastje met daarin de brieven met 
zegels van bisschop Gobat en van Charlotte Pilz (1819-1903), diacones  
in Jeruzalem, waarin over het uitgraven van de aarde wordt geschreven.  
De brieven zijn gericht aan de heer George Jan Casper Cavaljé in Wageningen 
en aan mejuffrouw Anna Bergendahl (z.j.) in Amsterdam, die de brieven 
met zegels hebben geschonken aan Schouten. De brieven en zegels  
worden tentoongesteld om de echtheid van de aarde te bewijzen.458 

Hoe is deze transactie tot stand gekomen? Cavaljé is bestuurslid van  
de Nederlandse Vereeniging voor Israël en van de Schotse Zendingskerk  
in Nederland. In die hoedanigheid zamelt hij geld in voor de nood van  
de bevolking in Palestina. In de Hope Israëls. Berichten der Nederlandsche  
Vereeniging voor Israël en in De Heraut. Eene Nederlandsche stem voor  
Israels Koning, het Hoofd der gemeente publiceert Cavaljé in de rubriek  
‘Uit het Heilige Land’ brieven van de ‘zeer eerwaarde bisschop dr. S. Gobat’. 
In de brieven schetst bisschop Gobat een dramatisch beeld van de armoede 
en ellende onder de Joodse, christelijke en heidense bevolking. Een cholera- 
epidemie en een sprinkhanenplaag hebben de bevolking aan de rand van de 
afgrond gebracht. In het Heilige Land zelf krijgt hij weinig ondersteuning. 
Daarom roept hij de christenen in Europa op een financiële bijdrage te leveren. 
In dezelfde brieven vermeldt hij ook de aarde, die hij op verzoek van Cavaljé 
voor Schouten heeft bemachtigd. Als er teveel aarde is kan Schouten er wat 
van doneren aan zijn Joodse vrienden. Bisschop Gobat gaat er samen met 
Cavaljé vanuit dat deze actie zal worden beloond met giften uit Nederland. 
Schouten doneert fl. 25,00. Uit de brief en rekening, die Cavaljé hem stuurt 
om te vermelden dat de aarde in goede orde is aangekomen, wordt duidelijk 
dat Schouten ook de kosten voor het transport op zich neemt.459

In datzelfde jaar krijgt Schouten een schenking van Charlotte Pilz (z.j.), 
directrice van de Kaiserwerther Diakonissen en de meisjesschool Talitha 
Kumi (Hebr. meisje sta op) in Jeruzalem.460 Ze stuurt water uit de beek 
Kedron en uit de Siloambron (ook Mariabron genoemd), bloemen uit ver-
schillende plaatsen in Palestina, geplukt in 1866 en 1867, en steentjes van de 
‘Klaagplaats der Joden’. De Duitse diaconessen beheren sinds 1851 een hos-
pitaal, een missieschool en een weeshuis, allemaal gevestigd in de omgeving 
van Christ Church, de eerste protestantse kerk in het Heilige Land.461 
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462  Schouten H.J. 1886:31 
en 33; 1895:33 en 35; 1901:41 
en 45.

463  Schouten H.J. 
1886:28,30,31,32; 
1895:30,32,33,34; 
1901:42,43,46.

464  Schouten H.J.  
1886:30; 1895:32;  
1901:43.

Johann Ludwig Schneller (1820-1896), vader van het Syrische jongens-
weeshuis in Jeruzalem, schenkt eveneens water uit de beek Kedron,  
dat tegelijkertijd met de schenking van Charlotte Pilz wordt toegezonden.  
Het doekje met Arabische opschriften, geborduurd door kinderen van  
de Evangelische School op de berg Sion, is waarschijnlijk ook in 1866  
door Charlotte Pilz gestuurd.462

In 1869 schenkt Louisa von Trotha (z.j.), eerste diacones in Beiroet,  
een stukje van de ‘Abrahamseik’ in Mamre bij Hebron, drie cederappels van  
de Libanon en de verstening van een vis, gevonden op 3000 voet boven de 
zee  spiegel op de Libanon. In 1870 volgt de schenking van water uit het bad  
Bethesda.463 Een stukje van deze eik is verwerkt in de knop van een wan-
delstok. Het is niet duidelijk of deze toepassing al in het Heilige Land heeft 
plaatsgevonden bij wijze van souvenir of in Nederland. Caroline Sack (z.j.), 
ook diacones in Beiroet, voegt aan de schenking de vrucht van een dennen-
boom van de Libanon toe.464 

Het is aannemelijk dat bisschop Gobat en diacones Charlotte Pilz  
beken den zijn van Conrad Schick en dat zij Schick en Schouten met elkaar 
in contact hebben gebracht. Het is duidelijk dat Cavaljé degene is, die 
Schouten in contact brengt met de protestantse missie in Jeruzalem.

3 Schenkingen van reizigers naar het Heilige Land

Talloze reizigers maken op eigen gelegenheid een reis door de Oriënt. Dege-
nen die iets meenemen voor Schouten worden met hun naam vermeld in de 
catalogi, echter zonder verdere gegevens of aanduidingen over de relatie die 
zij met Schouten hebben. Zo wordt bijvoorbeeld de heer Pim (z.j.) ge noemd, 
kapitein in het Engelse leger en de echtgenoot van Mirjam Cachet (z.j.).  
Van een reis in 1869 neemt hij voorwerpen mee en schenkt ze aan Schouten: 
een olijftakje met gedroogde vrucht van de olijfberg, immortellen en veld-
bloemen uit Silo, een korenaar die in de nabijheid van de Jacobsbron groeit, 

Stukjes bast van de ‘Abrahamseik’ in Hebron, ca.1869,  
ca. 7x4x2 cm (r). (ill.43, BMA 1201)
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81. Ds. Jan Krayenbelt 
bezocht Palestina in 1891, 
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473  Gelderen 2008:63. 
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1901:38,46. De tekst van 2 
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overwinningslied van David 
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474  Gelderen 2008:63, 72-73. 
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475  Schouten H.J. 1895:34. 

een korenaar uit Betlehem, een pluim van rietgewas uit de Jordaan, een ce-
derappel, versteende olijven, een versteende st. Jacobsschelp en am mo niet, 
gevonden op de Libanon, en een koperen inktkoker met antieke vorm.465 

Mevrouw Bouma-Wiks (z.j.) maakt in 1850 een reis door het  
Heilige Land. Ze neemt een steentje mee uit het coenaculum (de kamer  
waar volgens de overlevering Christus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld) 
en steentjes uit de Dode Zee, de Jordaan, de berg Sion, het zogenoemde 
versteende Erwtenveld, het Herdersveld en verder nog twee versteende 
vissen, gevonden ten oosten van Jaffa, een cederappel van de Libanon en 
een rietgewas uit de Jordaan.466 Omdat Mevrouw Bouma-Wiks uit Rotter-
dam komt, is het aannemelijk dat zij Schouten daar heeft leren kennen en 
de voorwerpen toen heeft geschonken.

Het oudste flesje met Jordaanwater is in 1852 meegenomen en geschon-
ken door dr. Elte Martens Beima (1801-1873), conservator van de geologi-
sche afdeling van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden. 
Jaren later verwerft Schouten ook de tichelsteen die onder leiding van 
Beima in de Nijldelta in Egypte is opgegraven.467

In 1872 neemt ds. Joachim Westrik (z.j.-1885) voor Schouten een roze-
marijntakje uit Getsemane, een bloem uit het dal van Saron en het blad  
van een plant bij de vijvers van Salomo mee.468 Westrik bezoekt in 1869 het 
Heilige Land en heeft zijn ervaringen op schrift gesteld in Konstantinopel, 
Smyrna, het Suez-kanaal, Jeruzalem: reisherinneringen (1870).  
Hij is teleurgesteld in het Palestina dat hij aantreft. Omdat het Oosten 
volgens Westrik (en velen met hem) een statische samenleving is, zal de be-
schaving ten tijde van de grote koningen van Israël ook wel op een laag peil 
hebben gestaan. Het oude Israël en de contemporaine oosterse samenleving 
kunnen de vergelijking met het christelijke Westen niet doorstaan.469

De ervaring van ds. Jan Krayenbelt is ambivalent. In zijn met foto’s 
geïllustreerde reisverslag Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en 
Syrië, gedaan en vertaald naar Prof. Orelli’s “Durch Heilige Land”. Ten voor-
deele van het kinderhuis der Ned. Herv. Gem. te Rotterdam en van het Protst. 
Kinderziekenhuis “Marienstift” te Jeruzalem (1892) geeft hij uiting aan twee 
soorten gevoelens.470 De eerste keer dat hij Jeruzalem nadert, vindt hij in 
het kale landschap de bevestiging van het Jeruzalem dat hij zoekt, name-
lijk een stad die weent om haar verloren vrijheid, een door eigen schuld 
verslagen en vernederde stad. Om dat gevoel kracht bij te zetten citeert hij 
uit het gedicht ‘Jeremia’ van Nicolaas Beets. Maar als hij de poorten van 
Jeruzalem binnenrijdt overheerst al spoedig een gevoel van dankbaarheid 
en vreugde en schrijft hij: “…, als ge maar de muren der stad ziet, dan gaat er 
al zooveel bij u om, en als ge hare poorten binnenrijdt, ’t zij bij middaglicht 
of avondschemering, dan wordt het u zoo wonderlijk te moede; dan is het 
alsof de stenen u toeroepen: Jeruzalem! Jeruzalem!”.471 Hij heeft maar liefst 
driemaal Egypte, Palestina en Syrië bezocht.472 Voor zijn vriend en collega 
Schouten heeft hij sloffen uit Nazareth meegenomen, water uit de Jordaan 
en de Dode Zee en een perkamenten rol van 1 meter lang met daarop in  
Hebreeuws schrift de Bijbeltekst 2 Samuël 22. De rol is opgeborgen in een 
koker van olijfhout.473 De opbrengst van zijn boek stelt Krayenbelt ter  
beschikking van het protestantse kinderziekenhuis Marienstift in Jeruzalem.474

Sierk Coolsma, zendeling en adviserend lid van de Nederlandse Zende-
lings Vereniging in Rotterdam, schenkt in 1889 zand uit de Sinaïwoestijn, 
dat hij zelf heeft meegenomen uit de nabijheid van de Mozesbronnen.  
Het woestijnzand zal gebruikt worden in het model van de tabernakel.475 
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476  Schouten H.J. 1895:32.

477  Brief van Conrad Schick 
aan ds. L. Schouten, 6 octo-
ber 1880. HDC BMLS 2.004. 

Sloffen uit Nazareth, meegebracht door ds. Jan Krayenbelt. (ill.44, BMA 1141) 
Kastje met hout soor ten uit Palestina, verzameld en toegestuurd aan Schouten 
door Conrad Schick, 1879. 46x57x10 cm. (ill.45, BMA 1313)

Verschillende aanwinsten zijn afkomstig van reizigers van wie de namen 
niet worden vermeld, zoals bijvoorbeeld de Colocynthis Vulgaris (witte 
kolokwint, genoemd in 2 Koningen 4: 39 en 40 en volgens de catalogus: 
“waarschijnlijk de vrucht die de moes der profetenzonen oneetbaar had 
gemaakt, toen zij tot Elisa zeiden: “Man Gods, de dood is in den pot”476) 
of de Hysopus Officinalis (hysop is een plantje dat wordt gebruikt bij de 
besprenkeling van genezen melaatsen in Exodus 12:22, Levticus 14, Numeri 
19:6 en 18, 1 Koningen 4:33, Psalm 51:9, Johannes 19:29 en in de Brief aan de 
Hebreeën 9:19). 

4 Aankopen bij dr. Conrad Schick

In geen van de drie catalogi van Hubertus wordt vermeld wanneer de ar-
cheologische voorwerpen door Schick zijn toegestuurd aan Schouten. Ook 
is niet duidelijk of het om schenkingen gaat of om aankopen. Uit de corres-
pondentie tussen Schouten en Schick blijkt echter wel dat de voorwerpen 
uit het Heilige Land door Schouten zijn besteld en betaald. Uit verschillen-
de brieven van Schick wordt duidelijk dat de verzending van de gevraagde 
goederen door allerlei omstandigheden regelmatig vertraging oploopt. 
Oorzaak daarvan zijn drukte en gezondheidsproblemen van Schick zelf en 
van zijn vrouw en familieleden. In de brief van 6 oktober 1880 schrijft hij 
dat het vooraf afgesproken bedrag van 75 Franken niet voldoende is en hij 
80 Franken bij Schouten in rekening zal brengen. Hij voegt daaraan toe dat 
hij wel extra dingen heeft toegevoegd om de kist vol te maken.477
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-^ 
Steen van de muur van de tem-
pelberg, door dr. Conrad Schick 
verworven door betaling van een 
Turkse soldaat, 13x31x19 cm. 
(ill.47, BMA 1096)

---> 
Ossuarium (beenderkistje) in 
1882 gevon den in een grafspe-
lonk bij Jeruzalem. 24x59x28 cm. 
(ill.46, BMA 1035)
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478  De briefwisseling 
tussen Schouten en Schick 
is eenzijdig, omdat alleen de 
brieven van Schick bewaard 
zijn gebleven. Het betreft 
brieven tussen 1879 en 1883. 
Zie HDC BMLS 2.004.

479  Zie Perry 2003:156-165 
voor de aankoop van land in 
de nabijheid van Jeruzalem 
door de London Jews Society. 
Het land is bestemd voor de 
vestiging van een agrarische 
Joodse kolonie en gelegen in 
het Arabische dorpje Artouf, 
in de buurt van Bet Shemesh. 
Schick en Hasting Kelk waren 
bestuurslid van de Jewish 
Refugees Aid Society die  
in naam van de LJS het land 
kocht en beheerde. Zie voor  
de inventarisatie en beschrij-
ving van ossuaria Pau Figueras 
(Leiden 1983). Zie noot 93.

480  Schouten H.J. 1886:20; 
1895:24. Tidings of Zion  
15 januari 1883. Een zelfde 
soort kistje haalde in 2002 
het wereldnieuws omdat de 
Hebreeuwse inscriptie ‘Jakob, 
zoon van Jozef, broer van 
Jezus’ erop was aangebracht. 
Afgezien van de vraag of het 
om een vervalsing ging, hield 
het de gemoederen sterk 
bezig omdat deze archeologi-
sche vondst de Bijbelteksten 
waarin sprake is van bloedei-
gen broers van Jezus zou 
bevestigen. Zie o.a. Van der 
Horst 2003 en vele artikelen 
in de Biblical Archeological 
Review.

481  Schouten H.J. 1886:23-
24; 1895:25-26; 1901:40-41.

De relatie met Schick is vrijwel zeker tot stand 
gebracht door bisschop Gobat, die in 1867 aarde 
en stenen van de tempelberg naar Nederland heeft 
gestuurd (zie de inleiding). Schick is in die tijd al 
volop actief als archeoloog in Jeruzalem. Afgaande 
op de correspondentie van Schick met Schouten en 
de gegevens in de catalogi zullen de archeologische 
en natuurhistorische voorwerpen hoogstwaar-
schijnlijk tussen 1867 en 1883 in de verzameling 
van Schouten een plaats hebben gekregen.478

Het eerste voorwerp dat in de catalogi van 
1886 en 1895 wordt vermeld is een ossuarium 
(doodsbeenderenkist) van kalksteen. Het is een 
van de 14 kisten, die in 1882 zijn ontdekt in een 
grafspelonk bij Jeruzalem. Het stuk land waar het 
graf zich bevindt is eigendom van de London Jews 
Society.479 Het deksel van de kist is beschadigd.  
In een van de lange zijden zijn twee rozetten 
uitgehouwen in een omlijsting. Over de vondst 
wordt op 15 januari 1883 in Tidings from Zion 
verslag gedaan door rev. Arthur Hastings Kelk 
(1835-1908), hoofd van de LJS. De kisten zijn  
per toeval, bij de aanplant van bomen, gevonden 
in een dubbele grafkamer en bevatten allemaal 
menselijke botten. Ze zijn prachtig bewerkt en  
op één kist staan ruw gekraste Fenicische tekens 
en een primitieve afbeelding van een schip.  
Er wordt volgens het verslag van Hastings 
besloten het graf in tact te laten en de rust van 
de doden niet te verstoren. Door tussenkomst 
van Schick is er toch één kist meegenomen ten 
behoeve van het Bijbels Museum van Schouten. 
De botten zijn achtergelaten.480 

Vijf zeer oude olielampjes en gedeelten van 
olielampjes zijn gevonden in een grafspelonk in 
Sittim (in de catalogus Kefferim genoemd) en op 
de Olijfberg. Uit andere graven op de Olijfberg 
zijn zeven gebakken traankruikjes meegenomen. 
Bij twee potjes van gebakken aarde met een oor, 
een afgodsbeeldje van gebakken aarde en een zeer 
fraai ongeschonden traankruikje van albast wordt 
vermeld dat ze zijn gevonden door ‘sjeik Fellah’ 
in een graf in Kefferim. Hubertus doelt ook hier 
op Sittim of Abel-Hasittim, dat wordt genoemd 
in Numeri 25:1 en 33:49.481 In dit Bijbelverhaal 
laten de Israëlieten zich in met de afgodendienst 
van de Moabieten.

Van de tempelberg heeft Schick, net zoals bis -
schop Gobat, meerdere stukken steen meegeno-
men, waaronder stukken van groene, blauwe en 
bruine verglaasde tegels afkomstig van de Rots-
koepel en kleine steentjes van een mozaïekvloer,    
waarschijnlijk afkomstig van de tempelkamer 

Uitgeholde stenen, gevonden onder een 
oud waterkanaal onder de tempelberg,  
5x13 cm (l). (ill.48, BMA 1237, 1238, 1239)
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die in de Talmoed Gazith wordt genoemd. In de gewelven van de tempel-
berg heeft Schick een rond stuk verguld steen gevonden en stukken wit en 
rood marmer. Uit de zogenoemde stallen van Salomo komt een stuk groen 
graniet. Deze ‘stallen’ bevinden zich in de noord-oostelijke hoek van de 
tempelberg. Volgens de catalogus zijn ze aanwijsbaar op het model van de 
tempelberg dat Schick in 1879 voor Schouten vervaardigt. (zie h6,1 en 2)  
Van de tempelberg afkomstig zijn ook stukjes steen die zijn uitgehold door 
het voortdurend lopen van water.  
Ze zijn gevonden onder een zeer oud waterkanaal.482

Het meest opvallende stuk steen in de collectie is door Schick bemach-
tigd middels betaling van een Turkse soldaat. De steen is door een aardbe-
ving losgeraakt van de buitenste muur van de tempelberg, de zogenoemde 
‘klaagplaats der Joden’. In een rekening aan Schouten van 16 juni 1879 
verhaalt Schick dat hij voor 50 piaster het stuk steen heeft kunnen afzagen. 
Dat moest ’s nachts gebeuren uit vrees voor de omwonende Joden.483

Net zoals de natuurhistorische voorwerpen komen de archeologische 
vondsten, die Schick aan Schouten stuurt, van betekenisvolle historische 
plaatsen. Niet alleen van de tempelberg, maar ook van bijvoorbeeld de 
Christuskerk op de berg Zion. Daar zijn 30 tot 36 voet onder de grond over-
blijfselen gevonden van zeer oud aardewerk, een gedeelte van een groen 
granieten vaas met langwerpige ruiten geslepen en de hals van een zeer 
oude glazen fles. Bij de fundamenten van de oude Petruskerk, ten zuiden 
van de oude stad in Jeruzalem, is een tegel van witte kalksteen gevonden 
met daarop een anker. In een noot wordt vermeld dat het anker en de vis 
‘geliefkoosde zinnebeeldige tekenen bij de eerste Christenen’ waren. Uit Jeru-
zalem zijn stukken Romeins rood aardewerk van grote kruiken afkomstig.484

De munten in de collectie refereren aan de historische perioden die 
staan beschreven in de boeken 1 en 2 Makkabeeën. Ze zijn de getuigen van 
de Hasmonese tijd (164-163 v.Chr.) en de Romeinse overheersing van 63 
v. Chr. tot aan de tweede Joodse opstand tegen de Romeinen onder leiding 
van Simon Bar Kochba van 132 tot 135 na Chr. De oudste munt is geslagen 
tijdens het bewind van Johannes Hyrcanus I, hogepriester en politiek leider 
van 134 tot 104 v. Chr. De jongste munt is geslagen in het tweede jaar van de 
opstand van Simon Bar Kochba, die in de catalogus achter zijn naam de toe-
voeging ‘valsche Messias’ heeft gekregen.485 De gedetailleerde beschrijving 
van de munten is overgenomen uit F.W. Madden, History of Jewish Coinage 
and of the Money of the Old and New Testament (1864).

5 Geografische kaarten

De samenstelling van de collectie doet vermoeden dat Schouten vooral 
interesse heeft in de ‘gewijde’ aardrijkskunde en oudheidkunde van het Land 
van de Bijbel. Alle voorwerpen afkomstig van Bijbelse plaatsen en alle foto’s, 
tekeningen en geografische kaarten worden in de catalogi beschreven in de 
hoofdstukken die handelen over Joodse oudheden, voorwerpen uit Palestina, 
aardrijkskunde, plaatsbeschrijving, geschiedenis en zeden en gewoonten. 
In de catalogus van 1901 is het eerste voorwerp een kopie van de manshoge 
Raised Map (245 x 130 cm), uitgegeven door het Palestine Exploration Fund in 
1893. Aan het oorspronkelijke model is zeven jaar gewerkt door G. Armstrong 
(z.j.), de tweede secretaris van de PEF, die de kaart na nauwkeurige studie en 
opmetingen ter plaatse heeft vervaardigd. De prachtig gekleurde reliëfkaart 
geeft een overzicht van het hele Heilige Land op een schaal van 1:168960.486 

Geografische reliëf-
kaart van Jeruzalem, 
gecorrigeerd door 
dr. Conrad Schick, 
1865, 36x30x7 
cm.(ill.49, BMA 446)
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In de collectie bevindt zich tevens de kleine reliëfkaart van 
Jeruzalem van de priester H.W. Altmüller (z.j.), gemaakt van 
gips en voor het eerst uitgegeven in 1859 als hulp in het onder-
wijs. De nieuwe versie van de reliëfkaart wordt uitgegeven in 
1865 en vermeldt dat deze kaart is verbeterd en gecorrigeerd 
door Conrad Schick, die ook heeft geholpen met de begelei-
dende tekst. Ook de verbeterde Relief-karte von Palaestina nach 
den neuesten und besten Quellen entworfen und gezeignet nach 
K. v. Raumer, uitgegeven in Berlijn in 1887, heeft Schouten in 
bezit.487 Het zijn stuk voor stuk mooie en kostbare voorwerpen, 
die de stand van de wetenschap van dat moment weergeven en 
een visueel interessante toevoeging zijn aan de collectie. Het is 
waarschijnlijk dat Schouten deze voorwerpen heeft aangekocht.

6 Foto’s en souvenirs

In de catalogus van 1901 staan slechts enkele kleurenfoto’s 
genoemd zonder vermelding van de fotograaf of een datering. 
Het betreft foto’s van Getsemane, de vijvers van Salomo, de 
vijvers van Hizkia, de Davidstoren, de burcht Baris of Antonia, 
het graf van Absalom in het Kedrondal, de ingang van de Heilige 
Grafkerk, de stallen van Salomo, de Jordaan, de Dode Zee,  
de berg Tabor, Tiberias en de zee van Galilea, de berg Karmel 
en de sachra onder de Rotskoepel op de tempelberg.488 Het zijn 
de bekende beelden van betekenisvolle historische en Bijbelse 
plaatsen, die voorkomen in de fotoboeken van Francis Frith,  
de Zangaki Brothers, Felix Bonfils, Frank Mason Good, F. en M. 
Thévoz, Peter Bergheim en de American Colony Photographers. 

De stereokijker met de box met stereofoto’s van  
Underwood & Underwood staat niet vermeld in de catalogi.  
De aanwezigheid van deze toch wel spectaculaire vorm van 
fotografie, wijst erop dat Schouten de visuele kennis en bele-
ving van het Heilige Land belangrijk vindt. Stereofotografie 
creëert een driedimensionaal beeld, een vorm van optisch 
bedrog, waardoor de kijker het gevoel heeft in het landschap 
of in het gebouw te staan. De Canadese firma Underwood & 
Underwood produceerde vanaf de jaren 1880 stereofoto’s van 
Bijbelse plaatsen. De onderschriften bij de foto’s verwijzen 
naar Bijbelse plaatsen en gebeurtenissen. De foto’s zijn vaak  
in scène gezet met lokale bedoeïenen.489

Als laatste worden onder het kopje ‘Varia’ voorwerpen ver-
meld, die souvenirs genoemd kunnen worden. Het zijn ver-
schillende voorwerpen van olijfhout en paarlemoer afkomstig 
uit Jeruzalem en Betlehem, waaronder bidsnoeren en kruizen. 
Zendeling Samuël Müller heeft in 1885 uit Betlehem een groot 
kruis van olijfhout ingelegd met paarlemoer en omvlochten 
met de spina Christi gezonden, samen met voorwerpen van 
asfalt. Het eerste voorwerp van asfalt uit de Dode Zee is via 
een onbekende al in 1866 verkregen. Waarschijnlijk is het net 
zoals het ‘doekje met Arabische opschriften’ onderdeel van 
de zending van Charlotte Pilz. Van Mr. J.I.D. Nepveu (z.j.), 
griffier in het voormalig Provinciaal Gerechtshof in Utrecht, 

Geografische reliëfkaart van 
Palestina, K. v. Raumer, 1887, 
62x48x4 cm. (ill.50, BMA 1036)   

De Rotskoepel met schuin daar-
achter de Aqsamoskee (b) en de 
sachra onder de Rotskoepel (o). 
(ill.51, 52, BMA 1062 en 1060)
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krijgt Schouten een kruis van rood geaderd marmer. In 1871 voegt kapitein 
Pim een koperen inktkoker met een antieke vorm toe aan de collectie. Later 
komen daar nog twee nieuwe inktkokers bij. De sandalen uit Betlehem zijn 
afkomstig van ds. Jan Krayenbelt. Een mand uit Jeruzalem is van een onbe-
kende schenker. De wetstafelen waarin met Samaritaanse letters de eerste 
woorden van de tien geboden staan gegrift, gaan vergezeld van een foto van 
de oude wetsrol van de Samaritanen.

7 Joodse ceremoniële voorwerpen

Opvallend in deze context zijn Joodse ceremoniële voorwerpen die door 
Schick naar Utrecht zijn verstuurd. In 1880 arriveren een (kleine) gebeds-
mantel (arba kanfot) uit Jeruzalem en een paar gebedsriemen (tefilien) van 
gewone grootte en een paar van buitengewone grootte.490 De gebedsmantel 
verwijst naar Numeri 15:38 en Deuteronomium 22:12, waar God aan Mozes 
een kledingvoorschrift doorgeeft voor de mannelijke Israëlieten en al hun 
mannelijke nakomelingen. Aan de zoom van hun kleren moeten zij kwastjes 
(tsietsiet) bevestigen, waarin een blauwpurperen draad is verwerkt.  
De kwastjes zullen helpen om aan de geboden, die God hen heeft gegegeven,  
te denken en ze na te leven. De blauwpurperen kleur verwijst mogelijk 
naar de priesterkleding waarin ook blauwpurperen draden zijn verwerkt 
en naar de dekkleden van de tabernakel en op die manier naar de goddelijke 
herkomst van de geboden.491 

De tefilien verwijzen volgens de catalogus naar Deuteronomium 6:8, 
waar de Israëlieten in de woestijn de opdracht krijgen om alle geboden van 
God als een teken om hun arm en als een band om hun hoofd te dragen, en 
naar Matteüs 23:5 waar staat geschreven dat gebedsriemen van deze grootte 

werden gebruikt door de farizeeën. “Zij maken 
hunne gedenkcedels breed” schrijft Hubertus 
erbij.492 In de betreffende Bijbeltekst verwijt Jezus 
de schriftgeleerden en farizeeën dat zij op de stoel 
van Mozes hebben plaatsgenomen en dat ze de 
geboden van God, die ze de mensen voorhouden, 
zelf niet naleven. Om indruk te maken verbreden 
ze hun gebedsriemen en maken ze de kwastjes 
aan hun kleding langer.

 In 1885 stuurt Schick een Esterrol. Het moet 
een kostbare aankoop of schenking zijn geweest. 
Het boek Ester is in zeer klein Hebreeuws schrift 
op een rol van anderhalve meter op het fijnste 
perkament geschreven. De rol is opgeborgen in 
een zilveren koker, die weer is opgeborgen in een 
koker van olijfhout. Van Schick ontvangt Schouten 
ook nog een Joods gebedenboek. 

Doosje van een tefilien (gebedsriem) met 
daarop de Hebreeuwse letter Sjin, afkomstig 
uit Jeruzalem. De Hebreeuwse tekst bevat 
fragmenten uit de Bijbelboeken Exodus en 
Deuteronomium, ca. 9x7 cm, lengte van het 
perkament ca. 85 cm. (ill.53, BMA 305)
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Hierboven al genoemd is de schenking van ds. Jan Krayenbelt van een 
perka menten rol van 1 meter lang met daarop de tekst van 2 Samuël 22  
in Hebreeuws schrift, in een olijfhouten koker.

In de catalogi van 1886 en 1895 worden de Joodse ceremoniële voor-
werpen samen met de hier eerder beschreven voorwerpen genoemd in de 
categorie ‘Joodse oudheden en voorwerpen uit Palestina’ onder de paragraaf 
‘Varia’. In de catalogus van 1901 staan ze gerangschikt onder het hoofdstuk 
‘Israëls godsdienst’.493 Gezien het feit dat de gebedsmantel en gebedsriemen 
voorwerpen zijn, die in verband met de tabernakel en de voorschriften voor 
de tabernakeldienst in de Bijbel worden genoemd, zou het logisch zijn als ze 
‘dichter in de buurt’ van de Hebreeuwse oudheden en de tabernakel waren 
gerangschikt. Dat is niet het geval en daarom lijkt het aannemelijk dat deze 
Joodse voorwerpen, die Joodse mannen in het dagelijks leven gebruiken, 
afkomstig zijn van bekeerlingen uit de omgeving van Schick. Het zijn over-
bodig geworden voorwerpen, die als souvenirs of getuigen van succesvolle 
zendingsactiviteiten dienst gaan doen in het Bijbels Museum van Schouten. 
Ze zijn vergelijkbaar met de mezoeza die dr. Abraham Capadose in 1872 aan 
Schouten schenkt en de tefilien afkomstig uit de verzameling van de Leidse 
predikant en hoogleraar Sebald Fulco Johannes Rau. De Esterrol en de per-
kamenten rol van Krayenbelt zijn gevat in olijfhouten kokers en als zodanig 
waarschijnlijk bedoeld voor de Joodse souvenirhandel. Het gebedenboek is 
niet meer in de collectie aanwezig.

 

Het bijschrift van Schouten luidt: “Het boek Esther, op ’t  
fijnste perkament, in zeer klein Hebreeuwsch schrift door 
een Rabbijn, te Jeruzalem, geschreven. De rol is bijna 1½ 
Meter lang, en bevat 49 kolommen schrift. Zij is bevestigd 
aan een spil in ’t zilveren kokertje. De koker van olijvenhout 
dient tot berging van den zilveren. Overgezonden door den 
Hr. Schick, uit Jeruzalem. 18 Dec. 1885.” Op de olijfhouten 
koker staat in Hebreeuws schrift Jeruzalem.  
(ill.54, BMA 1143)
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2 Bijbelse archeologie en afgietsels van 
archeologische vondsten

1 Bijbelse archeologie

In de negentiende eeuw zijn de verwachtingen ten aanzien van de zoge-
noemde Bijbelse archeologie hooggespannen. Archeologische vondsten 
moeten de teksten van de Bijbel verklaren en/of bevestigen en omgekeerd 
moeten de teksten van de Bijbel de archeologische vondsten duiden.  
De wortels van de Bijbelse archeologie liggen in de Bijbelwetenschap. 
Archeologie en exegese zijn daarom met elkaar verbonden en hebben als 
gemeenschappelijk doel de historische betrouwbaarheid van de Bijbel te 
bewijzen en te verdedigen.494

Schouten onderbouwt zijn standpunten over de historische betrouw-
baarheid van gebeurtenissen die in de Bijbel staan beschreven meestal met 
teksten uit de Bijbel. Hij verklaart de Bijbel met de Bijbel. In zijn polemiek 
met zijn tijdgenoten die op basis van tekstkritisch onderzoek de historische 
waarheid van de Bijbel in twijfel trekken, is dit een terugkerend patroon. 
(zie h3,5.2; h4,3.2) Uit de aanschaf van de afgietsels van recente archeolo-
gische vondsten blijkt dat hij ook waarde hecht aan de resultaten van het 
archeologisch onderzoek in het Heilige Land en dat Schouten en Hubertus 
de ontwikkelingen in dit vakgebied met grote interesse volgen, ook al zijn 
de resultaten met betrekking tot de tempels van Salomo en Herodes niet op 
voorhand bevredigend.

In de collectie bevinden zich negen afgietsels van dan recente archeolo-
gische vondsten. Ze zijn samen met de authentieke archeologische voor-
werpen ondergebracht in de categorie Joodse oudheden en voorwerpen 
uit Palestina (catalogus 1886) en Aardrijkskunde en Plaatsbeschrijving of 
Geschiedenis, Oudheden, Zeden en Gewoonten (catalogus 1901). In de  
negentiende eeuw is de status van goede afgietsels of kopieën niet minder 
dan die van echte archeologische voorwerpen. In de catalogus van 1901 
maakt Hubertus een onderscheid naar voorwerpen die verwijzen naar 
geografische plaatsen, zoals de steen van Siloam, naar historische gebeurte-
nissen, zoals de steen van Mesa, en naar archeologische vondsten die vallen 
onder het hoofdstuk Israëls Godsdienst, zoals de thanatonsteen.495

2 Thanatonsteen

Het eerste afgietsel, dat voor de collectie wordt verworven, is van de zoge-
noemde thanatonsteen. (zie h6,1.4 en 3.2) De steen is afkomstig uit de ‘voor-
hof der heidenen’ van de tempel in Jeruzalem en heeft een Griekse inscriptie 
die in de vertaling in de catalogus luidt: “Dat geen vreemdeling ga binnen de 
rondom het heiligdom [zijnde] omheining en omtrek. Al wie [daar] gegrepen 
is zal aan zich zelve te wijten hebben den daarop volgenden dood.” De tekst is 
ook in het Grieks in de catalogus opgenomen, zodat duidelijk is dat het laatste 
woord van de inscriptie thanaton (Gr. dood) is (zie hoofdstuk 6, paragraaf 3). 
De gegevens over de thanaton-steen heeft Hubertus ontleend aan Biblical 
Monuments van W. Harris Rule en D.D. en J. Corbet Anderson, The Atheneum 
van 8 juli 1871 en ‘Une Stèle du Temple de Jérusalem’ van de Franse archeoloog 
Charles Simon Clermont-Ganneau (1846-1923), verschenen in de Revue 
Archéologique van april en mei 1872 en Le Monde Illustré van 11 januari 1873. 



151

496  Schouten H.J. 1886:21-
22; 1895:23-24; 1901:16-17. 
Volgens de Niese-uitgave van 
Josephus gaat het om Oorlog 
5.194 en Oudheden 15.417.

497  Schouten H.J.  
1895:18-21; 1901:27-30.

De steen is door Clermont-Ganneau op 26 mei 1871 ontdekt in een oude  
‘Mohammedaanse’ school, ongeveer 50 meter verwijderd van de tempelberg. 
De Pasha van Jeruzalem heeft zich meteen meester gemaakt van de steen. 
In de catalogus van 1886 schrijft Hubertus dat het niet bekend is waar deze 
hoogst belangrijke steen is gebleven. In 1895 is duidelijk dat de steen zich 
bevindt in het museum van de Ottomaanse sultan, de Tschinili-Kiöschk in 
Constantinopel. De ontdekker van de steen heeft gelukkig meteen een afgiet-
sel gemaakt en naar Parijs gestuurd. Dat eerste afgietsel staat opgesteld in de 
Salle Judaïque in museum het Louvre in Parijs. Dankzij de vriendelijkheid van 
conservator A. Héron de Villefosse en de goede zorgen van de archeologen 
en handelaren Rollin en Feuardant is er in 1882 van het eerste afgietsel een 
tweede afgietsel gemaakt voor het Bijbels Museum van Schouten. In een noot 
vermeldt Hubertus nog dat kennis over het opschrift is te vinden bij Flavius 
Josephus De Joodse oorlogen, V.14 en Joodse oudheden, XV.15.496

3 Steen van Mesa

In de catalogi van 1895 en 1901 wordt veel aandacht besteed aan het afgietsel  
in gips van de steen van Mesa. De originele steen is gemaakt van zwart basalt 
— volgens de catalogus de kleur van de god Kamos die in de tekst op de steen 
wordt genoemd — en is 1 meter hoog, 60 cm breed en 35 cm dik. In 1868 is 
hij in Diban ontdekt door pastor F.A. Klein. Om bijgelovige redenen hebben 
Arabieren de steen vernield. Op last van de archeoloog Clermont-Ganneau 
heeft een Arabier nog voor de vernieling met vochtig papier een afdruk  
weten te maken van de volledige tekst. Deze verhaalt over de strijd van 
Mesa, de koning van Moab, tegen Israël.

Hubertus is duidelijk geïnteresseerd in de gang van zaken rond deze 
belangrijke vondst. Hij geeft de volledige vertaling van de tekst en vermeldt 
daarbij dat er meningsverschillen zijn over sommige delen van de tekst.  
Als bronnen voor de vertaling noemt hij het werk van Clermont-Ganneau 
La stèle de Dhîbân ou la stèle de Mésa, roi de Moab (1870) en het artikel  
‘Moab’s Patriarchal Stone’ in Henry A. Harper The Bible and Modern  
Discoveries (5de druk, 1895). Wat de tekst betreft geeft Hubertus in twee 
noten een aanvulling. De ene betreft de mogelijkheid van een hoogte waar 
een tempeltje zou hebben kunnen staan, de andere is een kritische kantte-
kening bij de vertaling van het Hebreeuwse woord dat in ‘onze vertalingen’ 
altijd met bos wordt vertaald, maar waarschijnlijk de aanduiding is van 
‘Ashera de bosgodin’. De steen kan volgens Hubertus niet in het tweede jaar 
van de regering van koning Achab zijn vervaardigd (zoals sommigen bewe-
ren), maar wel tijdens het bewind van Achabs tweede zoon Joram.  
Dankzij samenwerking tussen Clermont-Ganneau en de Palestine Exploration 
Fund zijn alle brokstukken bijeengebracht in het Louvre waar de gerestau-
reerde steen en het eerste afdruksel in de Salle Judaïque zijn te bezichtigen. 
Helaas zijn van de 1000 letters er nog maar 669 over en is het slot van de 
inscriptie helemaal verdwenen. Het gipsen exemplaar in de collectie van 
Schouten is vlak voor het uitkomen van de catalogus van 1895 afgeleverd 
door de heer E. Arrondelle, chef du moulage van het Louvre.497
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4 Steen van Siloam

Een afgietsel in de collectie van Schouten met een eveneens bijzonder 
verhaal over de vindplaats en de verwerving is dat van de steen van Siloam. 
Dankzij Schick heeft Schouten zowel een gipsen afgietsel van deze bijzon-
dere steen als ook de eerste afdruk van de tekst op de steen, die Schick op 
papier heeft gemaakt. Maar hoe dit precies in zijn werk is gegaan, wordt niet 
glashelder in de beschrijving van Hubertus. De steen wordt in 1880 ontdekt 
omdat een jongen in een watertunnel valt en op een steen letters ziet als hij 
boven water komt. Schick wordt erbij gehaald en hij herkent meteen het 
belang van de inscriptie. Hij maakt er op papier een afdruk van, die hij  
snel daarna herziet met Shapira. Hubertus doelt hier waarschijnlijk op  
Moses Wilhelm Shapira (1830-1884), een handelaar in antiquiteiten, die in 
1884 zelfmoord pleegt omdat hij ervan wordt beschuldigd vervalste tekst-
vondsten van de Bijbel op de markt te brengen. Volgens de catalogus is ook 
een tweede kopie in de collectie aanwezig. Deze heeft de aantekening:  
“mit Herr Shapira an Ort und Stelle revidirt”.498 De steen met inscriptie is 
tot eind 1890 in situ gebleven. Toen is hij uitgehakt door een ‘Fellah’  
(Ar. landbouwer), die hem voor 35 Napoleons aan een Griek heeft verkocht. 
Daarna komt de steen in handen van de Turkse overheid, die alles wat  
op publiek terrein wordt gevonden opeist voor haar museum. Tijdens het 
vervoer is de steen gebroken. Hubertus ontleent deze informatie aan het 
Palestine Exploration Quarterly van de Palestine Exploration Fund.499 

Schick zelf publiceert over zijn vondst van de Siloam-inscriptie in  
‘Phoenician Inscription in the Pool of Siloam’ in het PEQ (1880) en in  
‘Bericht über meine Arbeiten am Siloahkanal’ in het Zeitschrift des Deutschen 
Palaestina-Vereins (1882).500 Zou Schick werkelijk zijn eerste afdruksel van  
de inscriptie naar Schouten hebben gestuurd? Hij schrijft daar niets over.  
Wel wordt duidelijk dat het maken van een afdruk een moeilijke klus is om-
dat een deel van de inscriptie zich onder water bevindt en Schick 8 meter door 
de tunnel moet waden om erbij te komen. In een bericht aan de Deutsche 
Palaestina Verein van 25 januari 1881 heeft Schick laten weten dat het zoveel 
moeite en inspanningen heeft gekost om talrijke afdrukken en drie tekenin-
gen van de inscriptie te maken dat hij er tweemaal ziek van is geworden.501

De vertaling van de oud-Hebreeuwse inscriptie heeft Hubertus over-
nomen van Archibald Henry Sayce, die over de steen heeft gepubliceerd 
in Fresh Light from the Ancient Monuments. A Sketch of the Most Striking 
Confirmations of the Bible from Recent Discoveries in Egypt, Palestine, 
Assyria, Babylonia, Asia Minor (1884). De inscriptie bevat het verhaal over 
het uithakken van een watertunnel ten tijde van koning Hizkia (726-696 
v.Chr.). De gravers naderden elkaar van twee kanten. Op de plaats waar  
zij elkaar passeerden, werd de muur doorgebroken en kon het water van  
de Gihonbron naar de vijver van Siloam stromen. 

In 1969 haalt de afdruk van de Siloam-inscriptie in de collectie van 
Schouten de Nieuwe Leidsche Courant. De nooit eerder vertoonde ‘eerste 
afdruk op papier’ wordt getoond door het Amsterdamse Bijbels Museum 
van Oudheden op ‘Musement’, een grote expositie van Nederlandse musea 
in de Irenehal in Utrecht.502

<--- 
Afgietsel van de 
steen van Siloam, 
38x71 cm.  
(ill.55, BMA 365a)  
Afdruk van de steen 
van Siloam, in situ 
gemaakt door  
dr. Conrad Schick, 
ca.38x71 cm.  
(ill.56, BMA 365b)
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5 Afgietsels van een grafsteen, een kleitablet uit Lachish  
en zegels, gewichten en munten

Het gipsen afgietsel van een inscriptie op een grafsteen, gevonden in een 
tuin in Jaffa, is verkregen via Schick. Die dateert de inscriptie in de eerste 
eeuw van onze jaartelling. Het is een opschrift in het Aramees, dat in later 
Hebreeuws staat weergegeven in de catalogus van 1886. De vertaling luidt: 
“Een graf van den heer, den zoon van rabbi Tartan, huisgenoot van …  
Nephesch … , den zoon van de kracht. Vrede [zij hem].”503 

In de collectie bevindt zich ook een gipsen afgietsel van een kleitablet met 
daarop een in spijkerschrift geschreven brief aan de stadhouder van Lachish. 
Dit is gevonden tijdens opgravingen in 1890-1893 op de heuvel waarop 
Lachish was gebouwd en stamt uit de derde stad van onderaf gerekend.  
De stad Lachish wordt genoemd in de Bijbelboeken Jozua, 1 en 2 Koningen, 
Jesaja, Jeremia en Micha en in de Amarna-brieven, een bibliotheek met  
kleitabletten geschreven in spijkerschrift, gevonden in Amarna (Egypte)  
in 1887. Hubertus vermeldt dat de brief nog niet met voldoende zekerheid 
is ontcijferd en verwijst naar artikelen in de Palestine Exploration Quarterly 
van de Palestine Exploration Fund en naar de vertaling van F.J. Bliss M.A.  
in zijn boek A Mount of many Cities (1894) en de studie van C.R. Conder  
The Tell Amarna Tablets (1894).504 

Het afgietsel in metaal is van een zegel, gevonden in 1868 in Jeruzalem, 
onder het plaveisel bij de Robinsonboog (aan de zuidwestelijke zijde van de 
tempelberg) en heeft als inscriptie de tekst “Haggai, zoon van Shebaniah”. 
Hubertus vermeldt dat de letters ouder zijn dan die van de Siloam-inscriptie.  
De letters op een gipsen afgietsel van een zegel, gevonden in 1897 op de berg  
Ophel in Jeruzalem, zijn uit de zesde eeuw. Op twee afgietsels van gewichten 
(in metaal en gips) staat het woord netzeg, dat waarschijnlijk de aanduiding 
voor een standaardmaat is. De letters zijn hetzelfde als op de Siloamsteen. 
Ook bij deze vondsten verwijst Hubertus naar artikelen in de Palestine 
Exploration Quarterly.505 

 Hubertus noemt in dit deel van de catalogus ook ‘fictieve zilveren sikkels’ 
(munten), vervaardigd in de zeventiende of achttiende eeuw, afkomstig van 
prof. B.S. Cremer uit Harderwijk en een afgietsel in lood van een sikkel uit 
de tijd van Simon de Makkabeeër, in 1889 geschonken door rev.  
J.G. Kitchin M.A.

3 Schouten en zijn tijdgenoten  
over het Heilige Land
1 Een heilig land en een heilige stad in de christelijke traditie

In de christelijke traditie wordt het bijvoeglijk naamwoord ‘heilig’ toegevoegd 
aan personen, begrippen, voorwerpen en plaatsen die in verband kunnen 
worden gebracht met het goddelijke. In het geval van voorwerpen en plaatsen 
is de materie in zichzelf niet heilig, maar bepaalt alleen de associatie met het 
goddelijke, die wordt toegevoegd of toegeschreven, de heiligheid. Het heilige 
wordt zo voornamelijk bepaald door het feit dat iets apart wordt gezet,  
wordt onderscheiden van het profane. Deze betekenis is waarschijnlijk 
afgeleid van de oorspronkelijke betekenis van de Hebreeuwse woordstam 
q-d-sh, die (af-)scheiden of afzonderen betekent.506  
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Geografische plaatsen die in het christelijk spraakgebruik als heilig worden 
aangeduid zijn verbonden met de tegenwoordigheid van Jezus, de heilige  
maagd Maria en de apostelen. Historiciteit is bij de plaatsbepaling een 
belangrijk gegegeven. De plaatsen moeten overeenkomen met de gegevens 
zoals die vermeld staan in de Bijbel. Dat bepaalt hun authenticiteit.507 

Het begrip heilige plaats kan ook ruimer worden opgevat en een  
bepaalde plaats aanduiden waar het goddelijke voor de gelovigen zichtbaar 
is geworden door een wonder of een openbaring of omdat er een belangrijke 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden.508 De doop van Jezus in de rivier de  
Jordaan is daar een voorbeeld van. Deze gebeurtenis staat beschreven  
in Johannes 3:23 zonder exacte plaatsbepaling. Toch gaan christenen van  
oudsher naar dezelfde plaats ten noorden van de Dode Zee en nemen  
pelgrims van daar ‘heilig’ water mee naar huis.

In het Nieuwe Testament staan verschillende visies op Jeruzalem be-
schreven. Enerzijds wordt de stad bejubeld, anderzijds verguisd. De aardse 
stad is een heilige plek omdat belangrijke gebeurtenissen uit het leven van 
Jezus in Jeruzalem en in de tempel hebben plaatsgevonden. Hier is Jezus 
gekruisigd en op de derde dag opgestaan uit de doden. Jeruzalem is de plaats 
van Gods openbaring in Christus. Naast het aardse Jeruzalem hebben in het 
christelijk geloof ook een geestelijk Jeruzalem in de vorm van de christelijke 
kerk en een hemels Jeruzalem in het hiernamaals een plaats gekregen.509  
In de evangeliën worden echter ook harde verwijten geuit tegen de inwoners 
van het aardse Jeruzalem, omdat ze niet luisteren naar hun profeten en  
hun profeten verwerpen en zodoende onheil afroepen over zichzelf.  
In de Hande lingen van de Apostelen, geschreven door de evangelist Lucas,  
is Jeruzalem de centrale plaats van waaruit een nieuwe geschiedenis begint.510 
In die geschiedenis ligt van meet af aan het motief besloten van de afwijzing 
van Christus door de Joden. Zoals de Joden in het oude Jeruzalem hun pro-
feten hebben afgewezen, zo blijven ze eeuw na eeuw hardnekkig Christus 
als Messias afwijzen en daarom onheil over zichzelf afroepen, volgens de 
christelijke redenering. (zie h6,3.2, 3.3 en 3.4)

Tijdens het bewind van keizer Hadrianus (117-138 na Chr.) wordt  
Jeruzalem omgevormd tot een Romeinse stad met de naam Aelia Capitolina 
en krijgt de stad betekenis als christelijke bedevaartsplaats. Bij de heilige  
plaatsen die zijn verbonden met het leven van Jezus wordt gezongen, gebeden, 
eucharistie gevierd en gepreekt. Het voornaamste doel van de bedevaart-
gangers is het mee beleven van Jezus’ leven en lijden, dood en opstanding.511  
Het aspect van beleving is ook voor kerkvader en Bijbelvertaler Hiëronymus 
(ca. 347-420 na Chr.) een belangrijk uitgangspunt. Hij vestigt zich langdurig 
in het Heilige Land, omdat daar aanwezig zijn een ‘onderdompeling’ in de  
Bijbel is. De Heilige Schrift kan zoveel beter begrepen worden als men met 
eigen ogen ziet waar belangrijke gebeurtenissen hebben plaastgevonden.512 
Kerkvader Augustinus (354-430 na Chr.) onderschrijft deze visie juist niet. 
Tussen 412 en 427 schrijft hij De civitate Dei (Lat. over de stad van God), 
waarin hij in navolging van het Bijbelboek Openbaring van Johannes de 
wereldgeschiedenis beschrijft als een strijd tussen twee steden: het aardse 
Babylon en het hemelse Jeruzalem. Babylon betekent volgens Augustinus 
verwarring en Jeruzalem visioen van vrede. Hij stelt het leven van mensen 
voor als een strijd tussen het kwaad van de aardse werkelijkheid en de geluk-
zaligheid van het hemelse. Uiteindelijk moet de weg leiden naar het hemelse 
Jeruzalem, dat in de eindtijd op aarde zal verschijnen. Deze gedachtegang van 
Augustinus werkt in de theologie en in talloze liederen en hymnen door.513 
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Na de Reformatie hebben de protestanten het voorvoegsel ‘heilig’ afge-
schaft voor bijna alles wat volgens de katholieke traditie heilig is, behalve de 
aanduiding voor Palestina als het Heilige Land en Jeruzalem als de Heilige 
Stad.514 De aanduiding Heilige Land is ook in de negentiende eeuw gangbaar 
en komt in talloze titels van reisverslagen, Bijbelse atlassen, fotoboeken en 
encyclopediën voor. 

De ambivalente gevoelens van liefde voor en afkeer van de Heilige Stad 
en het Heilige Land, die inherent lijken aan het christendom, zijn ook in de 
negentiende eeuw volop aanwezig bij Schouten en zijn tijdgenoten.

2 Heilig en verwerpelijk

Dat het Heilige Land voor Schouten betekenis heeft, blijkt niet alleen uit  
de voorwerpen in zijn collectie, maar ook uit het gebruik ervan bij de doop-
plechtigheid van zijn kleindochtertje Elisabeth Jacoba, zoals hierboven al 
beschreven. Het water heeft hij niet zelf meegenomen uit het Heilige Land. 
Het is er nooit van gekomen deze reis te ondernemen en met eigen ogen  
de rivier de Jordaan te aanschouwen. Waarom Schouten nooit een reis naar 
het Heilige Land heeft gemaakt, is niet bekend. Een verklaring kan zijn 
dat hij niet reislustig is.515 Hij is in 1883 echter wel naar Parijs geweest en 
in 1887 naar Londen. Misschien vindt hij het niet nodig. Het Heilige Land 
komt immers naar hem toe door middel van natuurhistorische en archeo-
logische voorwerpen, souvenirs, verhalen van reizigers, een overvloed aan 
rijk geïllustreerde reisbeschrijvingen, fotoboeken, geografische atlassen  
en reliëfkaarten. Schouten heeft het allemaal in zijn verzameling. 

Het kan ook zijn dat de negatieve meningen over de toestand van het 
Heilige Land hem meer hebben beïnvloed dan de romantische verbeel-
dingen en emotionele belevingen van kennissen en collega’s. Tijdens de 
tabernakeldiensten zijn regelmatig zendelingen aanwezig. Ook zij zullen 
Schouten hebben gevoed met verhalen en meningen over hun werk en de 
situatie in het Heilige Land. Hoe dan ook, Schouten zal zich een beeld heb-
ben gevormd van het Land van de Bijbel — dat in de negentiende eeuw op 
indringende wijze voor velen toegankelijk en ‘zichtbaar’ wordt — zonder  
er ooit een stap te hebben gezet.

De eerste fotografen zijn al eind jaren 30 van de negentiende eeuw in 
het Heilige Land aanwezig. In 1847 worden acht daguerreotype foto’s van 
Jeruzalem in de vorm van gravures uitgegeven in het boek van de Schotse 
predikant Alexander Keith (1792-1880), dat vele malen is herdrukt en de 
veelzeggende titel draagt: Evidence of the Truth of the Christian Religion 
Derived from the Literal Fulfillment of Prophecy Particularly as Illustrated 
by the History of the Jews and the Discoveries of Modern Travelers (1859).  
De troosteloze toestand van het Heilige Land is volgens Keith een bewijs 
voor het gelijk van de Bijbelse profetieën. Hij verzet zich ook tegen de alge-
mene tendens in reisverslagen om de contemporaine zeden en gewoonten 
van de lokale bevolking te vergelijken met allerlei gebruiken en gebeurtenis-
sen in de Heilige Schrift. Een visie die ook door Nederlandse predikanten 
en reizigers wordt gedeeld.516

Tijdens zijn studie krijgt Schouten granaatappels uit Damascus van  
ds. Gerhardt Heinrich van Senden (1793-1851), de eerste Nederlandse pre-
dikant die naar het Heilige Land reist. Zijn boek Het Heilige Land of mede-
deelingen uit eene reis naar het Oosten, gedaan in de jaren 1849 en 1850,  
in gezelschap van Hare Koninklijke Hoogheid, de Prinses Marianne der 
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Nederlanden verschijnt vlak voor zijn plotselinge dood in 1851 en is waar-
schijnlijk in bezit van Schouten. Van Senden is een gewaardeerd deskundige 
op het gebied van de Geografica Sacra, de ‘Gewijde Aardrijkskunde’. Hij is 
ervan overtuigd dat kennis van Palestina onontbeerlijk is voor het begrijpen  
van de Bijbelse geschiedenissen.517 Prinses Marianne, de dochter van 
Koning Willem III, heeft in 1877 tweemaal een tabernakeldienst bezocht. 
Tijdens de reis met Van Senden bezoekt zij in Jeruzalem als eerste konink-
lijke gast de nieuwe protestantse kerk Christ Church. Van de kamenier van 
de prinses en via haar hofdames ontvangt Schouten in 1854 schelpjes van 
het strand van het meer van Tiberias en uit de Dode Zee en in 1864 aarde  
uit de Hof van Getsemane.518

Tegen het einde van zijn studietijd ontmoet Schouten de cartograaf en 
auteur Charles William Meredith van de Velde (1818-1898) en krijgt van 
hem een schenking. In een handgeschreven briefje noemt Van de Velde de 
voorwerpen die hij in april 1852 uit het Heilige Land heeft meegenomen: 
“Dit steentje is door mij afgebroken van den ouden ringmuur van Salomo’s 
Tempel (Z.W. zijde) te Jeruzalem, en deze korenair geplukt op den berg 
Zion (April 1852)”.519 In de catalogi wordt bij de korenaar verwezen naar de 
tekst in Micha 3:12, waarin de profeet Micha de verwoesting van Jeruzalem 
en de tempel voorspelt.520 Van de Velde is zendeling geweest op Ceylon en 
in Zuid-Afrika. Door toedoen van de voorman van het Nederlands Réveil, 
de predikant Ottho Gerhardt Heldring (1804-1876), reist hij naar Palestina  
om een geografische studie van het land te maken. Als rechtzinnig protestant 
keurt hij een spirituele en devotionele beleving van de Bijbelse landschap-
pen af.521 Toch ontsnapt ook hij niet aan de belevingswaarde en emoties, die 
het werkelijke landschap van Palestina hem bezorgen. Al zijn (ambivalente) 
gevoelens komen samen als hij voor het eerst Jeruzalem nadert. Hij voelt 
bedwelming vanwege de grootheid en heiligheid van de stad, maar ergert 

Briefje bij het steentje dat Charles William Meredith van de Velde 
meebracht uit Jeruzalem, 1853. (ill.57, HDC BMLS 1.10.1)
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zich tegelijkertijd aan haar nieuwe voorkomen met minaretten en de  
“tartende Omarmoskée met hare honende halve maan, waar eens het  
“Huis des Heeren” stond;”.522

Hij waarschuwt toekomstige reizigers naar Palestina over wat ze daar 
zullen aantreffen. Het land is dor en onvruchtbaar en draagt overal de spo-
ren van Gods wraak. Van de Velde vertolkt de mening van veel aanhangers 
van het Réveil. Hun visie op het Heilige Land wordt bepaald door chili-
astische verwachtingen en onheilsprofetieën, die zij vervuld zien tijdens 
hun reizen.523 Zoals Van de Velde de profetieën over Jeruzalem en Samaria 
als vervuld ziet, is tekenend voor deze manier van denken en waarnemen: 
“Van Jeruzalem heet het “de stad zal tot steenhopen worden en wederom: 
de stad zal herbouwd worden op haren hoop; van Samaria daarentegen:  
“Ik zal hare steenen in de vallei storten, en haar fondamenten ontdekken.”524 
Van de Velde verwijst ook hier naar de profeten Micha (1:6 en 3:12) en  
Jeremia (30:18).

Andere goede bekenden van Schouten, zoals dr. Abraham Kuyper en  
ds. Jan Krayenbelt, bezingen juist de grote spirituele waarde van een tastbare 
ontmoeting met het Bijbelse landschap. Dat landschap heeft zijn puurheid 
behouden in tegenstelling tot de pleisterplaatsen van katholieke pelgrims, 
zoals de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Daar overheerst volgens protestantse 
reizigers het bijgeloof. Het landschap is echter niet heilig in zichzelf, maar 
belangrijk vanwege de gebeurtenis die er heeft plaatsgevonden.525 Aan het 
eind van zijn boek, als hij het Heilige Land heeft verlaten, verlangt Krayenbelt  
eigenlijk alweer terug naar het land waar zijn geest nog leeft. Het Heilige Land, 
hoe woest en leeg ook, met diepe sporen van nood en ellende, is nou een-
maal het land van de heilshistorie, het ‘land van Immanuel’.526 

Het Heilige Land wordt door velen ervaren als het thuisland van chris-
tenen, omdat hier de Joods-christelijke traditie en waarden hun oorsprong 
vinden en dit land dus onlosmakelijk verbonden is met de christelijke 
geschiedenis van het Westen. Een gevoel dat ook stevig verankerd ligt in de 
koloniale aspiraties van de negentiende-eeuwse Westerse mogendheden.527 

Hoe Schouten tegenover de uiteenlopende meningen en belevingen 
staat van de vele reizigers die hij in de loop van zijn leven ontmoet, is niet 
bekend. Wel kunnen we uit zijn standpunten over de historisch-kritische 
exegese opmaken dat hij tot de groep protestanten behoort, die vasthoudt 
aan de letterlijke interpretatie en historiciteit van de Bijbel. Om het eigen 
gelijk aan te tonen maken rechtzinnige wetenschappers en schrijvers van 
dezelfde wetenschappelijke disciplines gebruik als hun tegenstanders.  
In Palestina liggen de bewijzen voor de letterlijke waarheid van de Bijbel 
immers voor het oprapen.528 Als het Schouten vooral om dat laatste te  
doen zou zijn en minder om de beleving is het goed voorstelbaar dat hij  
de reis naar Israël nooit heeft ondernomen. Het feit dat een heer van stand  
(zoals zijn collega ds. Jan Krayenbelt) eind negentiende eeuw deze reis uiterst 
comfortabel kan afleggen, geheel en al verzorgd door het reisbureau Thomas 
Cook & Sons Ltd., heeft hem kennelijk niet overtuigd om ook zelf te gaan.529 

Toch moet de belangstelling van Schouten voor het Bijbelse Oosten ook 
met een behoefte aan beleving en visualisatie te maken hebben. Hij beperkt 
zich namelijk niet alleen tot het verzamelen van voorwerpen. Al vroeg  
in de verzamelgeschiedenis van het Bijbels Museum verschijnt het 
negentiende- eeuwse beeld van het Oosten in de voorhof van de tabernakel. 
In zijn standplaats Apeldoorn-Het Loo (1863-1867) laat Schouten zijn mo-
del van de taber nakel uitbreiden met de voorhof. Kunstenaar Arie Lieman 
vervaardigt de beeldengroep, waarin de ‘gewone Israëlieten’ zijn uitgebeeld 
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als contemporaine Arabische bedoeïenen. De vraag is dan naar welk voor-
beeld heeft Lieman de beeldengroep vervaardigd? Het is goed mogelijk dat 
Schouten de werken van bijvoorbeeld David Roberts (1853) of W.H. Bartlett 
(1852) met kleurrijke lithogravures op dat moment in zijn bezit heeft.  
Zij kunnen als voorbeeld hebben gediend, omdat deze beeldtraditie daar al 
aanwezig is.530 Schouten streeft bij de vervaardiging van de tabernakel naar 
de hoogste graad van perfectie en authenticiteit, daarom is het aannemelijk 
dat hij alle tastbare en visuele verbeeldingen uit het Land van de Bijbel aan 
zijn collectie toevoegt om zo zijn verhaal kracht bij te zetten. Dat doet hij 
niet alleen door het toevoegen van stenen afkomstig van de tempelberg in 
het brandofferaltaar of het gebruik van zand uit de Sinaï in de voorhof en om 
de tabernakel, maar ook door de beeldengroep naar de opvattingen van zijn 
tijd authentiek vorm te geven.

3 De reconstructie van het landschap en de stad

Al vanaf de Byzantijnse tijd zijn christelijke pelgrims naar het Heilige  
Land getrokken om daar Bijbelse plaatsen als Betlehem, Jericho, Hebron,  
de Jordaan en het meer van Galilea te bezoeken. Deze plaatsen zijn door  
Eusebius (ca.263-339 na Chr.), bisschop van Caesarea, in kaart gebracht in  
zijn Bijbels- geografische werk Onomastikon (Gr. naamgevend (boek)),  
dat door de kerkvader Hiëronymus (347-420 na Chr.) vanuit het Grieks in het  
Latijn is vertaald en bewerkt. Vanaf de vierde eeuw beschikken pelgrims dus 
over een topografische reisgids van het Heilige Land. De grootste aantrekkings-
kracht heeft Jeruzalem als de plaats van het lijden en de opstanding van Jezus. 
In Jeruzalem is het echter aanzienlijk moeilijker om de heilige plaatsen te 
lokaliseren. De stad lag namelijk vanaf de Tweede Joodse oorlog onder leiding 
van Simon Bar-Kochba (132-135 na Chr.) in puin en is door keizer Hadrianus 
(117-138 na Chr.) opnieuw opgebouwd als een Romeinse stad, met als naam 
Aelia Capitolina. Helena (255-330 na Chr.), de moeder van keizer Constantijn 
de Grote (306-337 na Chr.) gaat in 326/327 na Chr. op bede vaart naar Jeruzalem 
en weet, volgens de legende die hierover is ontstaan, het ware kruis van Jezus 
te vinden. Op die plaats verrijst de Heilige Grafkerk. Volgens het evangelie van 
Marcus (15:20-47) liggen Golgota, de plaats van de kruisiging, en het graf van 
Jezus buiten de stadsmuren van het toenmalige Jeruzalem.531

Als gevolg van de ontwikkeling van de archeologie als wetenschap in  
Europa, eind achttiende begin negentiende eeuw, en de politieke situatie in 
het Ottomaanse rijk, reizen onderzoekers en geleerden met kennis van de 
Bijbel, antieke bronnen, topografie en archeologie naar Palestina om het Land 
van de Bijbel te reconstrueren. 532 Ze vertrouwen daarbij niet meer op de 
kerkelijke tradities over de heilige plaatsen, maar gebruiken moderne tech-
nieken om het land en de Bijbelse plaatsen geografisch in kaart te brengen.533 
De taal is daarbij niet het probleem, zoals dat bij archeologisch onderzoek 
in Egypte wel het geval is. Kennis van het Hebreeuws en het Arabisch om 
plaatsnamen te identificeren is voorhanden. De uitdaging ligt veel meer in 
het ontdekken van oudheden onder de talrijke ruïneheuvels in een land,  
dat tot dan toe wetenschappelijk gezien een terra incognita is.534 
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De eerste topografen, archeologen en met in hun kielzog fotografen 
zijn van protestantse huize. De Amerikaanse predikant Edward Robinson 
(1794-1863) publiceert in 1841 Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai 
and Arabia Petraea. Hij reist door het Heilige Land met meetapparatuur, 
informatie van Amerikaanse zendelingen en zijn Bijbel om vrijzinnige 
exegeten te overtuigen van de historische waarheid van de Bijbel. Kerkelijke 
(katholieke) overleveringen over heilige plaatsen zijn van geen waarde in 
zijn ogen, als ze niet worden ondersteund door Bijbelse gegevens en plaat-
selijke comtemporaine bronnen. In zijn voetsporen treedt de Nederlander 
Van de Velde, die evenals Robinson Bijbelse locaties wil identificeren om 
de historiciteit van de Bijbel te bewijzen. Van de Velde bereidt zich goed 
voor en heeft niet alleen contact met Robinson, maar ook met de katholieke 
Fransman Félicien de Saulcy (1807-1880). Met De Saulcy gaat hij in debat, 
omdat deze meer waarde hecht aan de traditionele kerkelijke overlevering, 
dan aan de gegevens die aan de Bijbel kunnen worden ontleend.535 In 1854 
verschijnt zijn reisverslag Reis door Syrië en Palestina in 1851 en 1852.  
Zijn Map of the Holy Land, in 1858 uitgegeven en in 1865 herzien, geldt tot 
aan de uitgave van de kaart van Palestina van de Palestine Exploration Fund 
als de standaardkaart van het Heilige Land. 

In de negentiende eeuw verschijnen er echter ook talloze geografische 
atlassen waarin de historische (in de Bijbel beschreven plaatsen) en contem-
poraine plaatsen naadloos op elkaar passen. Daar komt kritiek op van  
de Duitse geograaf Carl Ritter (1779-1859). Hij stelt rabbijn Yehosef Schwarz 
(1804-1865) als voorbeeld omdat hij, in tegenstelling tot vele anderen, zijn 
eigen observaties en onderzoek ter plaatse heeft verwerkt in zijn boek  
Sefer Tvu’ot Ha’arez, dat in 1850 in Amerika wordt uitgegeven onder de titel 
A Descriptive Geography and brief Historical Sketch of Palestine (1850).536

4 De souvenirindustrie

Begin negentiende eeuw leven Joodse en christelijke gemeenschappen  
in het Heilige Land voornamelijk van giften van geloofsgenoten uit het  
buitenland en van de lokale zeep-, kleding- en leerindustrie. Christenen  
in Jeruzalem en Betlehem zijn actief als zilversmeden, in kaarsenmakerijen 
ten behoeve van de kerken en kloosters en in de souvenirindustrie voor de 
christelijke pelgrims. De vraag naar natuurhistorische en archeologische 
voorwerpen en souvenirs van authentieke materialen uit het Heilige Land 
vanuit Europa — met als tegenprestatie financiële donaties voor scholings-, 
gezondheidszorg- en armenzorgprojecten — neemt in de loop van de negen-
tiende eeuw een grote vlucht en maakt onderdeel uit van de toenemende 
bemoeienis van de Westerse mogendheden met Palestina en van de protes-
tantse kolonisatie van het Heilige Land. Na de aankomst van de protestantse  
bisschop Gobat in 1846 worden er in Jeruzalem zendingsscholen voor  
jongens en meisjes, vakopleidingen voor houtbewerking, tapijtweverijen 
en naaiateliers voor Joodse meisjes opgezet. Naast de praktische vakken is  
er onderwijs in Engels en Duits en godsdienstles.537 

Het leren van een vak en daarmee het kunnen voorzien in het eigen 
levensonderhoud is een belangrijk onderdeel van het missiebeleid van de 
London Society for Promoting Christianity amongst the Jews, afgekort  
de London Jews Society (LJS). Joden die zich tot het christendom bekeren, 
raken vaak afgesneden van de financiële middelen van hun familie en kun-
nen economisch in verval raken. Om dat te voorkomen worden Houses of 



161

538  Crombie 2008:17.

539  Sabar 2010:162-170.

540  Sabar 2010:164, 166.

541  Lindwer en Pool 
2010:207 (cat.26). 

542  Brasz 2010:88-89.

Industry opgezet waar de bekeerlingen economisch worden opgevangen.538 
In Jeruzalem is Schick directeur van het House of Industry waar talloze 
voorwerpen van olijfhout worden vervaardigd voor de Europese markt.

De variëteit aan souvenirs is groot en de artistieke kwaliteit geleverd 
door de handwerkslieden in steden als Jeruzalem en Betlehem vaak hoog. 
Voorwerpen van olijfhout, paarlemoer, Dode Zee-steen, olijfhouten 
boekjes met foto’s en gedroogde bloemen zijn gewilde souvenirs, omdat ze 
vervaardigd zijn van de specifieke producten uit het Heilige Land. Bijzon-
der populair zijn de boeken en boekjes met een olijfhouten omslag, met 
daarin bladen met gedroogde en geperste bloemen van Bijbelse plaatsen 
en ansichtkaarten. De tekst staat er vaak in meerdere Europese talen onder. 
Hoe groter en mooier bewerkt hoe duurder het boek, vooral als er originele 
afdrukken van een bekende fotograaf zijn ingebonden. Souvenirs van Dode 
Zee-steen zijn zeldzamer, omdat het materiaal afkomstig is van een unieke 
plaats in de wereld en moeilijk bewerkbaar is. Souvenirs van paarlemoer 
worden vooral in Betlehem vervaardigd en hebben meestal scènes uit het 
leven van Jezus tot onderwerp, afgeleid van de christelijke iconografische 
traditie, zoals de geboorte en kruisafname. Paarlemoer wordt ook veel ge-
bruikt om in te leggen in olijfhouten voorwerpen.539

De souvenirindustrie is niet alleen voorbehouden aan christenen en ook 
niet alleen bestemd voor de christelijke Europese markt. Joodse immigran-
ten uit Europa passen hun traditionele ambachten aan en leggen zich toe 
op de succesvolle productie van olijfhouten voorwerpen in het Land Israël. 
Chanoekalampen, siertorens voor de torarol, aanwijsstokjes, houders voor 
Esterrollen en sederschotels gemaakt van olijfhout staan in hoog aanzien  
en vinden hun weg naar Europese Joodse gemeenschappen, met als doel  
de kwaliteit van de producten uit het Land Israël onder de aandacht te  
brengen. In het olijfhout worden vaak Joodse heilige plaatsen afgebeeld, 
zoals de Grot van Machpela in Hebron, het Graf van Rachel in Betlehem  
en de muur van de tempelberg met daarboven drie cypressen. In 1869 krijgt  
de Oostenrijkse keizer Frans Joseph I (1830-1916) in Jeruzalem twaalf  
bekers van Dode Zee-steen aangeboden door de Joodse gemeenschap.  
In de bekers staan de symbolen van de twaalf stammen van Israël gegraveerd. 
Ze worden aangeboden als dank voor de financiële bijdrage van de keizer 
aan de bouw van de synagoge Tiferet Yisrael en om de keizer opmerkzaam  
te maken op het binnenhalen van de Joden in hun oude land.540

Het toesturen van producten uit Erets Jisraël naar Joodse gemeenschappen 
in Europa is veel ouder dan de negentiende eeuw. Zo werden bijvoorbeeld 
zakjes met aarde afkomstig van de olijfberg in Jeruzalem, toegestuurd om toe 
te voegen aan het graf in Europa.541 Midden achttiende eeuw zijn er al sjlichiem 
(Hebr. afgezanten) actief in de Joods gemeenschappen in Nederland. Zij zame-
len geld in voor vrome Joden die in de heilige steden Hebron, Tiberias, Safed 
en Jeruzalem leven van giften (chaloeka). Om de inzamelingen professione-
ler te organiseren, richten de gebroeders Lehren in 1809 in Amsterdam de 
organisatie Pekidiem en Amarkaliem (Hebr. opzichters en bestuurders) op. 
De verbondenheid van Joodse gemeenschappen in Nederland met Erets  
Jisraël blijkt ook uit de oprichting in 1837 van het Kolel Hod, een leerge-
meenschap (kolel) van Hollands-Duitse families in Jeruzalem.542
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4 Bijbelse verzamelingen en attracties  
in de negentiende eeuw
1 Een echt Bijbels Museum

In 1895 opent Schouten een nieuwe zaal in een speciaal aangekocht pand  
in de Lange Nieuwstraat 52 in Utrecht. Dat is een geschikte gelegenheid om 
een tweede, verbeterde en vermeerderde druk van de eerste catalogus over 
de verzameling uit te geven: Catalogus van het Bijbelsch Museum van  
Ds. L. Schouten Hzn., Em. Predikant te Utrecht. Tweede druk (Niet in den 
handel). Het is wederom Hubertus, die de catalogus samenstelt. Hij is op 
dat moment net als zijn vader predikant en schrijft in het voorwoord dat hij 
heeft gemeend de titel van de catalogus te moeten veranderen. De verzame-
ling is zo uitgebreid dat de naam ‘Bijbelsch Museum’ gebruikt kan worden. 
Dat geldt namelijk ook voor de veel kleinere verzameling van de Sunday 
School Union in Londen, bijeengebracht en geschonken door wijlen rev. 
J.G. Kitchin en de verzameling van rev. W.H. Hechler in Wenen. Hubertus 
vermeldt nog vijf andere verzamelingen en de belangrijkste archeologische 
vondsten uit het Heilige Land, die daar zijn ondergebracht: het museum  
van de sultan van Constantinopel, de Tschinili-Kiöschk; de Salle Judaïqne  
in het Louvre; het museum van het Palestine Exploration Fund in Londen,  
de leencollectie van het Palestine Exploration Fund in Jeruzalem en de ver-
zameling van baron Von Ustinov in Jaffa. Van de Deutsche Palästina Verein 
weet hij niet of deze een verzameling bezit. Een bronvermelding ontbreekt. 
Ook wordt niet duidelijk of hij deze vijf verzamelingen daadwerkelijk kent 
en ze op een lijn stelt met het Bijbels Museum van zijn vader.543 Het over-
zicht van Hubertus is niet compleet en wordt hier aangevuld met de belang-
rijkste Bijbelse attracties ten tijde van het Bijbels Museum van Schouten.

2 Lake Chautauqua’s Palestine Park in New York

Het Palestine Park ten noorden van New York aan de oever van Lake  
Chautauqua wordt niet door Hubertus genoemd, maar wel door Schouten  
(aangeduid als ‘NewYork’) in zijn overzicht van vroegere en bestaande 
modellen van de tabernakel.544 In de tweede helft van de negentiende eeuw 
reizen talloze Amerikaanse pelgrims, toeristen, bijbelwetenschappers, 
archeologen, zendelingen, kolonisten en diplomaten naar Palestina om 
daar het Heilige Land met eigen ogen te aanschouwen. Voor wie dat niet is 
weggelegd worden in de eigen omgeving tentoonstellingen georganiseerd 
en ontstaan parken waarin het Land van de Bijbel natuurgetrouw wordt 
nagebootst. In de parken waarin levensgrote modellen van de tabernakel 
en panaroma’s van Jeruzalem staan opgesteld, wordt het gevoel van echte 
aanwezigheid vergroot door het dragen van authentieke kleding, afkomstig 
uit Palestina, tijdens rondwandelingen en religieuze en educatieve bijeen-
komsten. In Lake Chautauqua’s Palestine Park, in 1874 opgericht door rev. 
John Heyl Vincent, gaat identificatie met het emotioneel beleefde Land van 
de Bijbel en de personen en gebeurtenissen in de Bijbelse verhalen samen 
met protestantse pelgrimage en devotie. Die devotie is sterkt gericht op het 
leven, lijden en de opstanding van Jezus Christus. Overal in het park wordt 
aangegeven welke Bijbelse gebeurtenis er heeft plaatsgevonden. Vincent zag 
het park als een belangrijk hulpmiddel voor Zondagschoolleraren.545
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3 De verzameling van rev. W.H. Hechler in Wenen

In hoeverre de verzameling van rev. William Henry Hechler (1845-1931) 
vergelijkbaar is met die van Schouten is moeilijk te zeggen, omdat zijn 
verzameling verloren is gegaan. Hechler is Anglicaans priester en groeit 
op in de Engels puriteinse traditie, waarin de hoop op de terugkeer van de 
Joden naar het Heilige Land en de herbouw van de tempel van Jeruzalem 
sterk leeft. Zijn vader was zendeling voor de London Society for Promoting 
Christianity amongst the Jews. In 1885 wordt Hechler benoemd als kape-
laan van de Engelse Ambassade in Wenen. Daar bouwt hij een bibliotheek 
op met zeldzame Bijbels, archeologische vondsten uit het Heilige Land en 
modellen van de tempel. Hij is nauw betrokken bij de zionistische beweging 
van Theodor Herzl (1860-1904).546

4 Het Palästina Museum van het Deutsches Evangelisches 
Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in 
Jerusalem

In 1875 besluit de Deutsche Verein zum Heilige Lande een museum op te 
richten in Jeruzalem. De Verein heeft namelijk de collectie verworven van 
de Kanzler van het consulaat dr. Otto Kersten (z.j.). Het museum krijgt vier 
afdelingen. In de archeologisch-historische afdeling worden monumenten 
uit de oud-Hebreeuwse, oud-christelijke, Arabische en kruisvaarderstijd 
getoond en munten. De natuurwetenschappelijke afdeling bevat dieren, 
steensoorten en flora van Palestina. De cultuurhistorische afdeling wordt 
gevuld met wapens, sieraden en huisraad uit vroegere tijden en heeft nog 
een afdeling met boeken en kaarten. Het museum wordt gevestigd in het 
huis van zendeling Friedrich August Klein (1827-1903). Rond 1880 worden 
de meeste voorwerpen naar Berlijn gebracht. Wat overblijft wordt geschon-
ken aan Gustaf Dalman van het Deutsches Evangelisches Institut für  
Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem.547 

In het oprichtingscommittee van het museum zit de bankier Hans 
Hermann Frutiger (1836-1899) van het Bankhaus J. Frutiger & Cie. Johannes 
Frutiger is samen met Schick een van de belangrijkste en invloedrijkste 
personen in het negentiende-eeuwse Palestina geweest. Hij heeft er 36 jaar 
gewerkt en zich ingezet voor het welzijn van de christelijke, Joodse en isla-
mitische bevolking. Nagenoeg alle Europese Instituten moeten voor dage-
lijks gebruik, grondaankoop en de financiering van projecten gebruik maken 
van de bank van Frutiger. Hij was niet alleen bankier, maar nam ook deel aan 
talrijke liefdadigheidsinstellingen, financierde woningbouwprojecten en 
genoot, evenals Schick, een groot aanzien in de Joodse gemeenschap.548

5 Het Bijbels Museum van het Church Sunday School  
Institute in Londen

Rev. James George Kitchin M.A. is conservator van het Church Sunday 
School Institute’s Biblical Museum in Londen en auteur van Scripture 
Teaching illustrated by Models and Objects (Londen z.j.). Kitchin is ervan 
overtuigd dat voor goed onderwijs in de Heilige Schrift het Woord alleen 
niet voldoende is. Onderwijs met behulp van visuele middelen en voor-
werpen is om pedagogische redenen aan te bevelen en verdient goddelijke 
goedkeuring: “The numerous shadows of the ‘ceremonial law’ were so many 
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object-lessons by wich God revealed Himself and His thoughts to man.”549 
De tabernakel en alle ceremoniële voorwerpen zijn afbeeldingen waarin 
God de mens belangrijke lessen wil leren, zoals ook Jezus dat deed door 
middel van gelijkenissen.550 In Scripture Teaching … worden 39 onderwer-
pen behandeld over het leven in Bijbelse tijd, over Joodse godsdienstige 
gebruiken en archeologische vondsen. In het laatste hoofdstuk geeft Kitchin 
aanwijzingen om een eigen ‘Teacher’s Museum’ op te zetten. Het wordt niet 
aangegeven, maar het lijkt erop dat alle besproken voorwerpen in de vorm 
van modellen aanwezig zijn in het eerder genoemde museum. In ieder geval 
staat er een model van de tempel van Herodes, dat altijd veel aandacht trekt. 
Net als Schouten is Kitchin op de hoogte van de historisch-kritische exegese, 
waar hij in het hoofdstuk over de tabernakel ferm afstand van neemt.551

Kitchin schrijft ook een gids voor gebruik in het British Museum:  
The Bible student in the British Museum: a Discriptive Guide to the Principal 
Antiquities which Illustrate and Confirm the Sacred History (z.j.). Een exem-
plaar van de gids bevindt zich in de collectie van het Bijbels Museum met 
een handgeschreven opdracht van rev. William Bramley Moore aan Schouten,  
gedateerd 16 oktober 1892. Of het boekje is toegestuurd of persoonlijk 
is overhandigd kan niet worden nagegaan omdat de Derde Naamlijst … 
eindigt op 16 juni 1892. Het is goed mogelijk dat Bramley Moore voor een 
derde keer op bezoek is geweest in Utrecht. Op 6 mei 1886 woont hij een 
tabernakeldienst bij en op 20 juni 1889 doet hij dat samen met Kitchin. Ze 
zijn speciaal voor de tabernakel gekomen en blijven bij Schouten logeren.552 
(zie h2,2.3; h6,1.4)

6 La Salle Judaïque in museum het Louvre in Parijs, de collectie 
van baron Von Ustinov in Jaffa en de Tschinili-Kiöschk van  
de sultan van Constantinopel

In 1876 verschijnt in Parijs de catalogus Notice des Monuments provenant 
de la Palestine et Conservés au Musée du Louvre (Salle Judaïque), geschreven 
door Antoine Héron de Villefosse (z.j.), attaché à la Conservation des Antiques.  
Schouten en Hubertus zijn waarschijnlijk bekend geweest met deze catalogus,  
vanwege hun interesse in de steen van Mesa en de aankoop van een  
afgiet sel van deze steen. (zie 2.3) Behalve de steen van Mesa zijn er in de 
Salle Judaïque archeologische vondsten te bewonderen van opgravingen  
in bijvoorbeeld Massada, Jeruzalem (Via Dolorosa, Haram al-Sherîf), de 
vallei van Josaphat, de vallei van Hinnom, Askalon en Moab. De voorwer-
pen in de catalogus en waarschijnlijk ook in de zaal zijn geordend naar de 
archeologische vindplaatsen.553

De zeer welgestelde Russische baron Plato Grigorievich von Ustinov 
(1840-1918) vestigt zich in Jaffa kort nadat de Duitse Tempelgesellschaft 
daar in 1869 een kolonie opricht. Von Ustinov koopt een van de huizen 
van de Tempelgesellschaft en richt er in 1879 een ziekenhuis in voor Joodse 
immigranten. De medische behandelingen zijn gratis, omdat volgens de 
visie van de ‘Templers’ eerst alle Joden moeten terugkeren naar Palestina, 
voordat de Messias kan wederkeren. Om het huis creëert hij een tuin met 
zeldzame planten en dieren, die minstens zo beroemd is als de tuin van de 
American Colony. Daarnaast verzamelt Von Ustinov oudheden, minera-
len, natuurhistorische voorwerpen, munten, grafschriften, inscripties en 
kapitelen, die deels in huis en deels in de tuin staan opgesteld.554 Volgens 
Von Ustinov is hij zijn verzameling begonnen omdat hij graag Fenicische 
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inscripties wil verwerven en omdat het hem stoort dat de locale bevolking  
veel christelijke en Joodse monumenten vernielt. Over het algemeen koopt 
hij de oudheden van de bevolking. Hij is een van de eerste leden van Der 
deutsche Verein zur Erforschung Palästinas en heeft contact met Père Vincent 
van de École Biblique in Jeruzalem. In de Revue Biblique wordt regelmatig 
over zijn aanwinsten gerapporteerd. Dankzij zijn goede contacten met de 
Turkse overheid mag hij na de opening van het Archeologisch Museum in 
Istanboel in 1891 met zijn verzamelactiviteiten doorgaan. Von Ustinov en zijn 
familie verlaten in 1913 Palestina en vestigen zich in Duitsland, vanwege zijn 
overgang van de Russisch Orthodoxe Kerk naar het Luthers protestantisme. 
De verzameling neemt hij mee.555

Hubertus maakt in 1895 melding van de Tschinili-Kiöschk (Turks: 
tegelkiosk) in Istanboel als de plaats waar alle vondsten in het Heilige Land 
naar toe worden gebracht. Als voorbeelden noemt hij de Siloamsteen en 
de Thanatonsteen, waarvan afgietsels aanwezig zijn in de collectie van zijn 
vader. (zie 2.2 en 2.4) De Tschinili-Kiöschk is een paviljoen dat in 1472 is 
gebouwd op het terrein van het paleis van sultan Mehmed II (1432-1481). 
Na de aanstelling in 1872 van de Duitse directeur dr. Philipp Anton Dethier 
(1803-1881) wordt de Kiöschk gerestaureerd en ingericht als museum voor  
de archeologische vondsten in het Ottomaanse rijk. Die lagen eerder  
opgeslagen in de Hagia Eirene kerk. De Kiöschk en het in 1891 nieuwge-
bouwde archeologisch museum, onder leiding van de eerste Turkse directeur  
Osman Hamdi Bey (1842-1910), is onderdeel van het Museum van de  
Sultan (Imperial Museum). Bey geeft leiding aan talloze opgravingen in het  
Ottomaanse Rijk en verwerft de gevonden voorwerpen voor zijn museum.  
Bekend is zijn opgraving in Sidon (Libanon), waar hij de sarcofaag van  
Alexander de Grote vindt.556

Gezien de hoeveelheid, diversiteit, ordening en belangrijkheid van de 
archeologische vondsten in de hierboven besproken musea, lijkt de vergelij-
king die Hubertus maakt met de collectie archeologische voorwerpen in het 
museum van zijn vader, niet helemaal correct.

7 Tentoonstellingen in Engeland en de Verenigde Staten

Eind negentiende en vroeg twintigste eeuw doet de beleving van het Heilige  
Land in nagebootste Bijbelse landschappen en op schaal nagebouwde 
presentaties van het contemporaine Jeruzalem zijn intrede op Wereldten-
toonstellingen, rondreizende tentoonstellingen, Jeruzalem panorama´s 
en Bijbelse landschapsparken. Bijbelonderwijs, beleving en devotie gaan 
hier hand in hand en zijn een goede vervanging voor een daadwerkelijke 
pelgrimage naar het Heilige Land. De opzet, schaal en publieksbenadering 
van bijvoorbeeld Amerikaanse en Engelse landschapsparken zijn van een 
andere orde dan de veel kleinere en intiemere bijeenkomsten in de pastorie 
van Schouten en bijna ondenkbaar in een Nederlandse protestantse context, 
maar dat neemt niet weg dat de motivatie en doelstelling van deze attracties 
niet ver verwijderd zijn van het gedachtegoed van Schouten.

In 1891 richt Samuel Schor (1859-1933) in Londen de Palestine Exhibition op.  
Schor, een ‘Jewish believer’ afkomstig uit Jeruzalem, reist door Engeland met  
een grote verzameling modellen, kleding en curiositeiten uit het Heilige Land, 
foto’s en Joodse ceremoniële voorwerpen, om Britse christenen kennis 
te laten maken met het leven in het Land van de Bijbel en het werk van de 
London Society for Promoting Christianity amongst the Jews. Hij geeft ook 

http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/history
http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/history
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lezingen en dia-presentaties met glasnegatieven in een ‘toverlantaarn’.  
In 1907 trekt de expositie in de Royal Agricultural Hall in Islington London 
350 duizend bezoekers. De Palestine Exhibition wordt gefinancierd door de 
London Jews Society, die de missie om Joden te bekeren heeft verbonden 
met het politieke en religieuze plan om alle Joden terug te laten keren naar 
het Heilige Land. Kennis van dat land in combinatie met Bijbelkennis is 
daarbij onmisbaar.557 (zie h1,3.2; h6,1.4)

De Wereldtentoonstelling, die in 1904 plaatsvindt in St. Louis, Missouri, 
destijds de grootste ooit, bevat een bijna levensgrote replica van het Jeruzalem 
van rond 1900 met in het centrum de Rotskoepel. Er lopen kamelen door 
de straten, er zijn kraampjes waar van alles gekocht kan worden en er is veel 
drukte en rumoer van acteurs om een authentieke beleving te creëren.  
De bezoekers kunnen met een ‘native guide’ een tocht door de stad maken 
in de voetsporen van Jezus, van de Via Dolorosa tot aan de Heilige Grafkerk  
of het voormalige tempelplein. Het dramatisch hoogtepunt is het ‘Cyclorama 
of the Crucifiction’, een op een fort lijkende ruimte met muurschilderingen  
en wasfiguren, die de kruisiging van Jezus verbeelden. De Jeruzalem ten-
toonstelling is gefinancierd en opgezet door de bankier Alexander Konta (z.j.), 
die veel nadruk legt op de wetenschappelijke kwaliteit van de tentoonstelling. 
Die heeft hij verkregen door achtergrondinformatie van bekende weten-
schappers te gebruiken. Ook de kennis van locale predikanten en zijn eigen 
ervaringen in het Heilige Land brengt hij in. De Methodistische prediker 
James Wideman Lee (1849-1919), bekend van zijn boek Earthly Footsteps  
of the Man of Galilee (1894), geeft er regelmatig een preek of lezing.558

8 Een katholiek Jeruzalempanorama

Het hierboven beschreven type Bijbelse attractie is niet alleen aan protes-
tanten voorbehouden. Ook katholieken hebben in de negentiende eeuw — 
na aanvankelijk grote aarzelingen met betrekking tot de historisch-kritische 
Bijbelexegese — de waarde ingezien van aanschouwelijk onderwijs met au-
thentieke voorwerpen en van beleving en devotie in nagebootste `Bijbelse 
landschappen´. Het bezwaar van de katholieke kerk is aanvankelijk gericht 
op de eenzijdige nadruk die op de historische context van de Bijbelverhalen 
wordt gelegd, niet alleen door de aanhangers van de historisch-kritische 
exegese, maar ook door de tegenstanders daarvan en door oriëntalistische 
kunstenaars. De historiciteit van de Bijbel gaat namelijk ten koste van het 
goddelijke en bovennatuurlijke karakter en de universele betekenis van de 
verhalen. Ook komt de autoriteit van de kerk in gevaar, waar het de leer van 
de katholieke kerk betreft. In 1882 sticht de dominicaan Marie-Joseph  
Lagrange (1855-1938) in Jeruzalem de École Biblique et Archéologique 
Française, een studiecentrum voor archeologie, geografie en geschiedenis 
van het Heilige Land. Paus Leo XIII (1810-1903) sanctioneert het kritisch 
wetenschappelijk Bijbelonderzoek, naast de tradionele exegese, in zijn 
encycliek Providentissimus Deus (1893).559 

Het Jeruzalempanorama staat van 1891 tot 1909 opgesteld in het Panora-
magebouw aan de Plantagemiddenlaan 50 in Amsterdam en is vervaardigd 
door de katholieke kunstenaar Anthonie Brouwer (1827-1908). Een bezoek 
aan een panorama is een belevenis, waarbij de bezoeker door middel van  
optische effecten, realistische schilderkunst en driedimensionale voor-
werpen op de voorgrond van het rondlopende doek, zich in een werkelijk 
landschap waant.560 Het Jeruzalempanorama van Brouwer verbeeldt in het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldtentoonstelling
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eerste deel de kruisdraging van Christus en in het tweede deel de kruisdood. 
De bezoekers verplaatsen zich van een oosters huis in de richting van de 
Calvarieberg. De recensenten reageren zeer afwijzend. Het panorama wordt 
ordinair genoemd, de weergave van de tempel en omgeving is historisch 
onbetrouwbaar en het is ongepast om het lijden en de dood van Christus  
als vermaak te presenteren. Het panorama is echter populair bij het publiek  
en vele dominees en pastors organiseren voor hun gemeenteleden een reisje  
naar Amsterdam. Het is een stichtend en educatief uitje waarbij mensen 
worden ontroerd. Naar schatting hebben één miljoen mensen in 18 jaar tijd  
het panorama bezocht.561 Dat is ruim 55.000 mensen per jaar. De bezoekers -
aantallen van het Bijbels Museum van Schouten liggen gemiddeld tussen de 
2500 en 3000 per jaar.562

Schouten zal hoogst waarschijnlijk weinig interesse hebben gehad in  
de katholieke discussies en standpunten. Hij heeft nauwelijks contact met 
vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk, zijn eigen museum 
draait in de jaren 90 op volle toeren en zijn standpunten over de historische  
waarheid van de Bijbel staan vast. Uit de opbouw van de collectie kan wor-
den opgemaakt dat de artistieke verbeelding van het Heilige Land of van de 
tabernakel of tempel nauwelijks plaats heeft in de pastorie. Bij de vervaar-
diging van zijn eigen modellen zit hij er bovenop om te voorkomen dat de 
ambachtslieden en kunstenaars die hij inhuurt ook maar enige vrije artis-
tieke interpretatie aanwenden. Rondom zijn tabernakel gaat de beleving 
van het Heilige Land samen met geloofsbeleving en religieuze praxis. In de 
pastorie kan men geen evenement bezoeken. De kritiek op het Panorama 
in de kranten zal zijn vooringenomen mening hebben bevestigd. Schouten 
heeft het Jeruzalempanorama in Amsterdam waarschijnlijk niet bezocht.

Slotbeschouwing
Schouten bouwt zijn verzameling natuurhistorische en archeologische 
voorwerpen, geografische kaarten, foto’s, souvenirs en Joodse ceremoniële 
voorwerpen op in een tijd dat het verlangen naar het Oosten bij velen leeft. 
Dat geldt ook voor Schouten en voor zijn geloofsgenoten en collega-pre-
dikanten. Er verschijnen in binnen- en buitenland talloze publicaties over 
het Heilige Land en reisverslagen van dominees die een grand tour door het 
Midden-Oosten hebben gemaakt.563 De ervaringen die christelijke reizigers 
in het Heilige Land opdoen en hun meningen over het land en zijn bewo-
ners zijn zowel negatief als positief en een afspiegeling van een diep in het 
christendom verankerde ambivalentie tegenover het land waar de Bijbel  
is ontstaan en Jezus leefde. Hoe men ook over het land denkt, de meeste 
reizigers komen niet met lege handen thuis. 

Degenen die bevriend of bekend zijn met Schouten en zijn tabernakel 
brengen voor hem voorwerpen mee van plaatsen die zijn gerelateerd aan 
de Bijbel. Ook zal hij van collega’s hun reiservaringen in boekvorm hebben 
mogen ontvangen. Zendelingen die werkzaam zijn in Egypte en Palestina 
bezoeken zijn tabernakeldiensten en vertellen ongetwijfeld verhalen over 
hun werk. De diaconessen en zendelingen werkzaam in de protestantse 
missie rondom bisschop Gobat en Schick sturen hem voorwerpen.  
In De Heraut is te lezen hoe slechte omstandigheden de zendingsactiviteiten  
bemoeilijken. Het ontbreekt Schouten niet aan informatie. Net als voor 
velen is het Land van de Bijbel ook voor hem geen terra incognita. Het wekt 
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daarom geen verbazing dat hij, naast zijn werk als predikant, naast de 
twee-wekelijkse tabernakeldiensten, naast het schrijven van zijn boek  
De Tabernakel, naast zijn bemoeienis met kerkelijke kwesties en naast zijn 
verzamelactiviteiten, de langdurige en kostbare reis niet heeft ondernomen.

De voorwerpen in dit deel van de collectie worden niet verzameld om 
een natuurhistorische of archeologische collectie op te bouwen. Schou-
ten plaatst en rangschikt de stenen, gedroogde bloemen en dode dieren 
doelbewust tussen andere voorwerpen en maakt ze zo dienstbaar aan zijn 
eigen verhaal. Door de natuurhistorische voorwerpen in samenhang met 
de archeologische voorwerpen, geografische kaarten en foto’s te presen-
teren rondom zijn tabernakel en de voorwerpen te koppelen aan teksten 
uit de Bijbel, creëert ook Schouten een beeld van het Heilige Land. Hij laat 
de authentieke voorwerpen in samenwerking met Gods Woord het werk 
doen om de historische en profetische waarheid van de Bijbel te bewijzen. 
De voorwerpen zijn tastbare, materiële bewijzen van de waarheid van de 
Bijbeltekst en het gelijk van christenen over het lot van Israël. Zo eigent hij 
zich het verleden van het land toe, maar ook het heden en de in de Bijbel 
voorspelde toekomst van het land en het volk. Als rechtzinnig predikant 
omarmt Schouten de methoden, die hij in de historisch-kritische exegese 
verafschuwt. De biografie van de archeologische voorwerpen uit het Heilige 
Land maakt duidelijk hoe het orthodox protestantisme zich de archeologie 
toe-eigent en archeologische vondsten ten dienste komen te staan van het 
geloofsverhaal. Hetzelfde geldt voor geografische en natuurhistorische 
kennis. Op alle wetenschappen is het voorvoegsel ‘Bijbels’ van toepassing, 
omdat de Bijbel het uiteindelijke ijkpunt is, zeker voor Schouten.

Met zijn verzameling rondom de tabernakel is Schouten ook een creator 
van het zogenoemde Bijbels oriëntalisme, maar op een andere manier dan 
in Bijbelse devotieparken. In zijn pastorie kan het publiek kennis maken  
met het echte en tastbare Heilige Land, door middel van authentieke voor-
werpen met een hoge belevingswaarde. Ze brengen de gebeurtenissen  
die in de Bijbel staan beschreven en het leven en lijden van Jezus dicht bij  
de bezoekers. Het zien (en misschien wel voelen) van een doornenkroon, 
gevlochten van de spina Christi geeft een extra dimensie aan het Woord.  
De gipsen afgietsels van recente archeologische vondsten maken de histori-
sche waarheid van de Bijbel nog tastbaarder. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw leeft het Bijbelse Oosten 
niet alleen in de pastorie van Schouten, maar ook in musea en attracties in 
binnen- en buitenland. Hubertus heeft gelijk als hij de verzameling van zijn 
vader op een lijn stelt met andere collecties en attracties, zeker wat betreft 
de veelzijdigheid en omvang van de verzameling. Maar er is een fundamen-
teel verschil, wat het Bijbels Museum van Schouten een bijzondere status 
geeft. Ten eerste is zijn museum geen nabootsing van het Heilige Land. 
Er worden ook geen toverlantaarnvoorstellingen met figuren in oosterse 
kleding gehouden of oriëntalistische kunstwerken tentoongesteld om het 
Land van de Bijbel dichter bij te brengen. De bezoekers kunnen zich niet 
als pelgrims gedragen, die op eigen gelegenheid met religieuze gevoelens 
door een Bijbels Landschap dwalen. De devotie, die de bezoekers in het 
Bijbels Museum van Schouten ervaren, is onderdeel van de protestantse 
praxis, die zij onder zijn leiding beoefenen en van zijn evangelieprediking 
bij de tabernakel. Ten tweede verschilt zijn museum van wetenschappelijke 
oudheidkundige collecties en de meer educatieve Bijbelse musea, vanwege 
hun ordening van de voorwerpen en (wederom) omdat daar geen verplichte 
religieuze gebruiken plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat Schouten en  
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Hubertus grote waarde hechten aan wetenschappelijke betrouwbaarheid  
en zij beiden belezendheid en wetenschappelijke interesse uitstralen en  
Schouten zeker ook educatieve doelstellingen heeft met zijn verzameling. 

De Joodse ceremoniële voorwerpen zijn niet alleen onderdeel van dit 
deel van de collectie omdat ze afkomstig zijn uit Palestina. Hun verwerving, 
aanwezigheid en presentatie is eveneens een manifestatie van de toe-eigening 
door christenen van het Heilige Land als een uiteindelijk christelijk land 
waar de Messias zal terugkeren. Zonder schroom wordt er geplukt, afge-
scheurd, opgegraven en gehandeld door reizigers, handelaren en zendelingen, 
die zich bewust zijn van de plaatsen waar ze dat doen. Met even weinig 
schroom worden de gebedsriemen en gebedsmantels van bekeerde Joden 
rondgestuurd. De vindplaats en verwervingsgeschiedenis van het ossuarium 
maakt duidelijk dat de scheidslijn tussen een respectvolle omgang met de 
religie van een ander en de vanzelfsprekendheid om in oudheden te handelen, 
uiterst dun is. Binnen de context van het Bijbels Museum van Schouten 
krijgt de opstelling van het ossuarium in de nabijheid van het model van de 
tempelberg een extra lading, namelijk die van het onwankelbare geloof in 
de terugkeer van de christelijke Messias in Jeruzalem en de daaropvolgende 
opstanding van de doden. Zowel in de Joodse als christelijke traditie wordt 
de komst of wederkomst van de Messias gelokaliseerd aan de oostzijde van 
Jeruzalem, waar hij via de Gouden Poort het tempelplein zal betreden.
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-^ Detail van het model van de tempel berg met linksboven de Rotskoepel  
en onder, aan de zuidzijde, de Aqsamoskee. (ill.58, BMA 1070.1.) 
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al-Aqsâ is dan een plaats van 
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568  Zie o.a. Nawas 
1996:72-73; Van Koningsveld 
1996:159-160 en 1997:215-
217. Van 2002 tot 2010 was 
De Tempelberg / Haram 
al-Sharîf. Heilige plaats voor 
joden, christenen en moslims 
een vaste opstelling/zaal in 
het Bijbels Museum, gecom-
bineerd met een kinderop-
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museum en een educatief 
programma voor scholen 
waarin de drie geloofsper-
spectieven op Jeruzalem door 
de ogen van kinderen werden 
verteld. Zie Pool 2002a.

Hoofdstuk 6

De tempel van Jeruzalem en de 
erfgenamen van het ‘ware Israël’
De modellen van de tempelberg, 
Jeruzalem in het jaar der 
verwoesting door Titus en  
de tempel van Herodes

Inleiding
Op 22 september 1879 arriveert een model van de tempelberg in Utrecht. 
Het is 2,60 m lang en 1,75 m breed en is in vier kisten toegezonden vanuit 
Jeruzalem.564 Ds. Leendert Schouten is dat najaar beroepen in Utrecht en 
heeft in de pastorie helaas niet de ruimte om zijn nieuwe bezienswaardig-
heid in volle glorie uit te stallen. Het model blijft in de kisten verpakt en 
wordt slechts af en toe tentoongesteld.565 Deze onbevredigende situatie 
wordt opgelost als Schouten in januari 1882 het huis aan de Nieuwe Gracht 
896 (A.36) koopt, een stadspaleis dat bekend staat onder de naam Montfoort. 
Hier is eindelijk voldoende ruimte om zowel de tabernakel als de tempelberg 
tentoon te stellen. De tempelberg staat opgesteld in de kamer rechts van de 
ingang bij binnenkomst. In de kamer aan de linkerkant staat de tabernakel.566 
Uit een aantekening in de Derde Naamlijst … wordt duidelijk dat het model 
van de tempelberg voor het eerst voor publiek is te bezichtigen op donderdag 
1 juni 1882. Helaas zijn van de tempelbergzaal geen foto’s bewaard gebleven.

Het model van de tempelberg is een driedimensionale visualisatie van 
de Haram al-Sharîf in het Jeruzalem van de negentiende eeuw, met daarop 
de islamitische heiligdommen die daar in de zevende eeuw na Chr. zijn  
gebouwd: de Qubbat as-sachra (Ar. Rotskoepel) met daaronder de sachra 
(Ar. heilige steen) en de Al-Aqsamoskee. Jeruzalem is voor moslims de derde  
heilige stad na Mekka en Medina. In de Koran (soera 17:1) staat beschreven  
hoe de profeet Mohammed een nachtelijke reis maakt van al-Masdjid 
al-Haram (Ar. het gewijde bedehuis) naar al-Masdjid al-Aqsâ (Ar. het verst 
afgelegen bedehuis). In de islamitische traditie wordt het verst afgelegen 
bedehuis gelokaliseerd op de tempelberg en maakt Mohammed vanaf de 
sachra zijn Hemelreis.567 Tijdens deze Hemelreis ontmoet hij Abraham, 
Mozes en Jezus, die zijn profeetschap bevestigen.568 Joden en christenen 
noemen deze plaats de tempelberg, omdat daar tot aan de verwoesting van 
Jeruzalem in 70 na Chr. de Joodse tempel heeft gestaan. Volgens de Joodse 
en christelijke traditie is de tempelberg de plaats waar God Abraham op 
de proef stelt. Abraham moet naar het gebied gaan waar de berg Moria ligt 
om daar zijn geliefde zoon Isaak te offeren (Gen. 22). Later bouwt koning 
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Salomo daar de eerste Joodse tempel. De tempelberg wordt daarom ook de 
(berg) Moria genoemd.569 In de Joodse, christelijke en islamitische traditie 
is de tempelberg in Jeruzalem verbonden met eschatologische visioenen en 
verwachtingen.570

Het model van de tempelberg heeft als officiële titel Zu Jerusalem wie er 
jetzt ist. Berg Moria mit allem was darin und darauf ist. Het is vervaardigd 
door dr. Conrad Schick, bouwmeester van Z.M. de Koning van Württemberg, 
directeur van de Industrieschool van de Engelse Zending onder Israël in 
Jeruzalem en architect van de Turkse regering in Jeruzalem.571 

Na 1882 wordt de tempelbergzaal nog verrijkt met een model van 
Jeruzalem in het jaar der verwoesting door Titus, vervaardigd door Johann 
Martin Tenz (1829-z.j.), een model van de tempel van Herodes, vervaardigd 
door Schouten en zijn bediende C. Holstege naar modellen van Tenz en rev. 
James George Kitchin, een model van de sachra, vervaardigd door Schick in 
1891 en (afgietsels van) actuele archeologische vondsten met inscripties die 
naar de tempel verwijzen.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de motivatie van Schouten is 
geweest om het model van de tempelberg te verwerven en te presenteren 
in een eigen zaal, samen met de tempelmodellen van Tenz en Kitchin en 
afgietsels van belangrijke archeologische vondsten. Schouten heeft kosten 
nog moeite gespaard om het model in Jeruzalem te laten vervaardigen en 
Schick expliciet opgedragen er een ‘kunststuk’ van te maken.572 Hij doet dat 
op een moment dat zijn verzameling nog moet uitgroeien tot een substantiële 
museale collectie en presentatie, voordat hij de Egyptische voorwerpen ver-
werft en voordat hij zijn boek De Tabernakel schrijft. De tabernakel is zon-
der meer het hoogtepunt en de belangrijkste ‘attractie’ van zijn verzameling. 
De tabernakel is ook het ‘hart’ van zijn museum omdat hier de samenkom-
sten met gebed, zang en preek plaatsvinden. Wat voegen de tempelberg en 
de tempel van Herodes hieraan toe?

---> 
Detail van de west-
zijde. Ten tijde van 
Schick (en het model 
van Schouten) was 
de koepel zwart van 
kleur. Deze is in 1963 
in Jeruzalem verguld.  
Zie Bertelman 
2008:21. (ill. 59, BMA 
1070.1)
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573  Derde Naamlijst …, 
20 december 1883 en 18 
december 1884. HDC BMLS 
3.008. Schouten L. 1887:429.

Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat alle voorwerpen in het Bijbels 
Museum van Schouten een functie hebben bij zijn evangelieprediking en ten 
dienste staan van zijn getuigenis over de profetische en historische waarheid 
van de Bijbel. Een getuigenis dat hij hartstochtelijk uitdraagt en ook met 
grote kracht en felheid inzet in zijn polemiek met de moderne theologie.  
Wie in de schoenen van Schouten gaat staan, vermoedt al snel dat de tem-
pelberg een pendant moet zijn van de tabernakel en niet staat opgesteld als 
een ‘neutraal’ museaal stuk, dat op objectieve wijze informatie verschaft 
over de laatste stand van zaken in de Bijbelse archeologie en de laatste 
theorieën over de architectuur van de tempel van Herodes. Ook de tempel-
berg moet een plaats van getuigenis zijn geweest. Opmerkingen in de Derde 
Naamlijst … bevestigen dit vermoeden. Voorafgaand aan de samenkomsten 
bij de tabernakel krijgen de bezoekers een korte uitleg over het model door 
bediende C. Holstege en een ‘beschouwing van de tempelberg in Jeruzalem’ 
door Schouten. Een terloopse opmerking van Schouten in het laatste hoofd-
stuk van De Tabernakel maakt eveneens duidelijk dat er bij de tempelberg en 
de tempelmodellen evangelieprediking plaatsvindt.573 

Over de inhoud van Schoutens beschouwingen en preken bij de tempel-
berg is echter niets bekend. Die kan wel worden afgeleid uit een analyse van de 
context waarin de modellen zijn ontstaan en de manier waarop ze zijn vervaar-
digd. Ook het functioneren van de modellen als visueel bewijs van de ideologi-
sche boodschap die Schouten en zijn mede-modelbouwers willen uitgedragen, 
geeft inzicht in de mogelijke inhoud van de prediking bij de tempelberg.

Op grond van deze analyse en op grond van het religieus paradigma van 
Schouten wordt in dit hoofdstuk betoogd dat in de prediking van Schouten 
bij de tempelberg messiaanse verwachtingen over het herstel van Israël en 
de herbouw van de tempel een belangrijke rol spelen. Daarbij functioneren  
de waarheidsgetrouwe modellen van de tempelberg en de tempel van  
Herodes ook als visuele bewijsplaatsen voor de Bijbelse profetieën over  
de tempel en het Jodendom. Die worden bevestigd door een specifieke  
christelijke lezing van het werk van de Joodse historicus Flavius Josephus  
(37/38 – ca.100 na Chr.). De modellen functioneren zo als een visualisatie 
van een lieu de mémoire van het Joods-christelijk schisma, namelijk als de 
plaats waar de Joden Jezus als Messias hebben verworpen.

Ten eerste maakt de manier waarop het model van de tempelberg is  
ver vaardigd duidelijk dat er sprake is van een dubbele perceptie van deze  
his torische plaats. Het model is namelijk een feitelijke en zeer nauwkeurige  
weer gave van de islamitische Haram al-Sharîf. De Haram is met al zijn isla-
mitische heiligdommen al eeuwenlang een gebedsplaats voor moslims in de 
derde islamitische heilige stad Al Quds (Ar. de heilige). Maar voor de maker 
(Schick) en de gebruiker (Schouten) is het model de weergave van een andere,  
eigen werkelijkheid, namelijk die van de voormalige tempelberg of berg Moria. 
Hun werkelijkheid ligt niet alleen in het Jeruzalem uit het Bijbelse ver leden, 
maar ook in het Jeruzalem van de toekomst, waar de eindtijd zal plaatsvinden  
en de tempel zal worden herbouwd. De constructie van het tem pelberg model, 
met een afneembare bebouwing, toont aan dat kennis vergaren over en het 
visualiseren van de te herbouwen tempel het eigenlijke doel is.

Ten tweede is het binnen de context van het Bijbels Museum van  
Schouten aannemelijk dat het model van de tempelberg een plaats van religi-
euze beleving is, vergelijkbaar met de religieuze beleving bij de tabernakel en 
dat Schouten hier op een vergelijkbare manier zijn boodschap kan overdra-
gen aan zijn publiek. Op de tempelberg en in de tempel hebben belangrijke  



174

ge  beurtenissen uit het leven van Jezus plaatsgevonden, die echter als  
lieux de mémoire niet meer toegankelijk zijn voor christenen. Door de  
wetenschappelijk verantwoorde, zeer gedetailleerde en waarheidsgetrouwe  
weergave van de bebouwing, de muren en poorten, het plaveisel en de paden, 
het gras en de bomen en de ondergrondse waterkanalen en opslagruimten,  
kan men zich een goede voorstelling maken van de locatie waar eens  
de eerste tempel van Salomo en de tweede tempel van Herodes stonden.
Bovendien visualiseert het model de plaats waar ooit, in de eindtijd, de 
derde tempel herbouwd zal worden. Ook hier voert Schouten een sluitend 
biblicistisch betoog, dat ‘zichtbaar’ is op de modellen.

Ten slotte bewijst de herkomst, vervaardiging en presentatie van de 
modellen in de tempelbergzaal, dat deze voorwerpen ten dienste staan 
van een consistente visie op de profetische waarheid van de Bijbel en het 
ongelijk van de Joden, zoals deze door Schouten wordt uitgedragen bij zijn 
model van de tabernakel en zoals die gangbaar is in de christelijke traditie. 
Dat die visie ook hier aan de orde is, heeft te maken met de opvatting dat de 
bekering van Joden en hun terugkeer naar Israël voorwaarden zijn voor de 
wederkomst van de Messias en de herbouw van de tempel. (zie h3,5.1 voor 
de relatie tussen Messiaanse verwachtingen en het bouwen van tempelmo-
dellen in de zeventiende en achttiende eeuw.) De toe-eigening van het werk 
van Flavius Josephus bij de vervaardiging van het model van de tempel van 
Herodes, samen met de analyse van een preek van Schouten over Jesaja 5:1-7, 
geven inzicht in de manier van denken van Schouten en zijn tijdgenoten 
die deel uitmaken van zijn netwerk. Dat denken wordt in de Nederlandse 
context van Schouten gekenmerkt door ambivalente gevoelens over de 
nood zaak tot zending onder de Joden, klassieke christelijke anti- Judaïsme-
sentimenten en het antisemitisme dat in het negentiende-eeuwse maat-
schappelijk debat over de ‘Jodenkwestie’ gangbaar is.

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 wordt de vervaardi-
ging van het model van de tempelberg onderzocht binnen de context van  
de werkzaamheden van Schick in Jeruzalem. De analyse van de biografie 
van de voorwerpen en de taxonomie van dit deel van de collectie maakt  
de motivatie duidelijk van vervaardigers en verzamelaars van modellen  
(zoals Schick, Tenz, Kitchin en Schouten) om zich intensief met de Bijbelse 
archeologie op en rond de voormalige tempelberg en in Jeruzalem bezig te 
houden en de verworven kennis te visualiseren in driedimensionale modellen. 

De gedachtewereld van Schick en Schouten achter de reconstructie van de 
tempelberg staat centraal in paragraaf 2. De uitgebreide Duitse handleiding, 
die Schick bij het model heeft meegegeven, is vrijwel onmiddellijk door 
Schouten vertaald in het Nederlands. In de brochure Eenige Aanwijzingen tot 
kennis van de voornaamste deelen van ’t Model des Tempelbergs te Jeruzalem.  
Aldaar vervaardigd naar den maatstaf van 1:200, tot de minste deelen, zoowel 
in- als uitwendig, door den heer Conrad Schick, Bouwmeester van Z.M. den 
Koning van Wurtemberg, Directeur van de Industrie-school der Engelsche 
zending onder Israël te Jeruzalem, Architect bij de Turksche regeering al-
daar, lid van onderscheidene ridderorden, enz., enz., enz., in 1879 (1879) legt 
Schouten echter andere accenten dan Schick. Ook wordt duidelijk hoe hij de 
relatie tussen zijn model van de tabernakel en de tempel van Jeruzalem ziet.
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574  Brief van L. Schouten 
Hzn. aan Abraham Kuyper, 
gedateerd Utrecht  
11 Februari 1880. HDC AK.

575  Het aankoopbewijs is 
tot nog toe niet terugge-
vonden, maar er is wel een 
aantekening van Schick over 
zijn corrrespondentie met 
Schouten over de aanschaf 
van een klein of een groot 
model. Schouten lijkt te 
hebben gevraagd of het 
model eerder klaar kan zijn, 
waarop Schick noteert dat 
het model pas eind juni 1879 
af is, omdat Schouten een 
echt kunstwerk wil hebben 
met meer aandacht voor 
de details dan in het Basler 
Model. Hij overweegt een 
toeslag van 10 tot 25 % op de 
prijs. BCB inv. CSB162M16. 
Met dank aan Holger Siegel, 
wetenschappelijk medewer-
ker en adjunct-directeur van 
het Deutsches Evangelisches 
Institut für Altertumswissen-
schaft des Heiligen Landes, 
zugleich Forschungsstelle 
des Deutschen Archäologi-
schen Instituts in Jeruzalem. 
Zie over de verkoop van mo-
dellen o.a. Goren 2006:112, 
115, 122; Rubin 2000:61.

576  Schick 1873:3,5. HDC 
BMLS 2.001.

577  Schouten H.J. 1901: 
22-24.

Omdat de Bijbelse archeologie onvoldoende resultaten oplevert voor 
een reconstructie van het uiterlijk van de tempel van Herodes en het Nieuwe 
Testament ook weinig gegevens oplevert, maken de modelbouwers gebruik 
van niet-Bijbelse en Joodse bronnen. Schouten baseert zijn tempelmodel 
op het werk van dr. Alfred Edersheim (1825-1989) en het model van Tenz. 
In paragraaf 3 wordt geanalyseerd vanuit welk gedachtegoed deze beide 
Engelse theologen te werk gaan en hoe dat overeenkomt met het religieus 
paradigma van Schouten. De gedetailleerdheid waarmee de modellen 
worden ontworpen, staat voornamelijk ten dienste van het visualiseren van 
een historische Bijbelse plaats waar de breuk tussen Joden en christenen zijn 
beslag kreeg, met als gevolg de verwoesting van de tempel en de diaspora 
van het Joodse volk.

1 De verwerving en vervaardiging van de 
modellen van de tempelberg, Jeruzalem in 
het jaar der verwoesting door Titus en de 
tempel van Herodes

1 De aankoop van een belangrijke bezienswaardigheid

In de een brief aan dr. Abraham Kuyper schrijft Schouten dat het model van 
de tempelberg op zijn verzoek door Schick in Jeruzalem is vervaardigd en 
dat het zeer nauwkeurig is en een kunststuk in alle opzichten.574 Het model 
is nagenoeg zeker aangekocht door Schouten, omdat Schick in die tijd actief 
probeert zijn modellen aan de man te brengen.575 Hij laat het model voor 
Schouten in 1879 maken op een schaal van 1/200 van de ware grootte van 
de tempelberg naar het voorbeeld van het eerste model, dat hij in 1873 bouwt 
voor het Ottomaanse Paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Wenen.  

Dat blijkt uit de handleiding die Schick meestuurt: Erklärung der Modelle 
des Haram Es Scherif und der Sachra Moschee in Jerusalem (1873). Het boekje 
staat vol met handgeschreven aantekeningen van Schick, die duidelijk zijn 
te herleiden tot het tempelbergmodel van Schouten. Het model dat Schick 
voor Schouten heeft gemaakt, lijkt op het oog van een betere kwaliteit dan 
het model dat hij voor de Wereldtentoonstelling vervaardigde. Dat is ook af 
te leiden uit de handgeschreven aantekeningen van Schick over de kleuren 
die hij heeft gebruikt en de opmerking dat de variatie in stenen van de muren 
veel nauwkeuriger is aangegeven dan in zijn eerste “Basler Model”.576

In de catalogus van 1886 wordt het model van de tempelberg beschreven 
in een eigen hoofdstuk. In de catalogus van 1895 staat het na de Hebreeuwse 
oudheden en na de reliëfkaart van Armstrong en het model van Jeruzalem 
in het jaar der verwoesting door Titus van Tenz. In de catalogus van 1901 
staat het model van Schick als vierde object in het hoofdstuk Hebreeuwsche 
en Joodsche Oudheden, Voortbrengselen enz. van Palestina. B. Aardrijks-
kunde en Plaatsbeschrijving.577 
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578  Schouten H.J. 1895:16-18.

579  Goren 2006:107; Rosen 
1866.

Dat Schouten veel waarde hecht aan dit model blijkt niet alleen uit zijn 
correspondentie met Kuyper en Schick en uit de ruimte, die hij maakt om 
het model te presenteren, maar ook uit de moeite die hij al in 1879 neemt 
om de handleiding van Schick uit het Duits te vertalen, te bewerken en uit 
te geven bij Van Boekhoven in Utrecht. De hierboven genoemde brochure 
Eenige Aanwijzingen … vormt de basis voor de tekst in alle drie catalogi.  
De brochure is voor fl. 0,10 te koop.578

In 1896 laat Schick nog een apart model van de sachra vervaardigen op 
een schaal van 1/100 van deze heilige steen onder de Rotskoepel. Het is 
van beschilderd hout en geeft nauwkeurig de situatie weer van de plaats 
waar volgens Schick het brandofferaltaar moet hebben gestaan, voorheen 
de dorsvloer van Arauna zoals staat beschreven in het Bijbelboek 2 Samuel 
(24:18-25).

2 Dr. Conrad Schick en zijn modellen van de tempelberg  
in Jeruzalem

Hoe is Schick er toe gekomen om een model van de tempelberg en de mo-
numenten die er op staan, te vervaardigen in een tijd dat westerlingen geen 
toegang hebben tot de Haram al-Scharîf? Het idee komt van de Pruisische 
consul Georg Rosen (1820-1891) in Jeruzalem, die een inzending wil doen 
voor de Wereldtentoonstelling in Wenen. Georg Rosen is behalve diplo-
maat ook oriëntalist en archeoloog en staat bekend om zijn grote talenken-
nis. Hij is consul van 1852 tot 1867 en leidt in die functie vele topografische 
en archeologische onderzoeksprojecten. In 1866 publiceert hij zijn boek 
over de bebouwing op de Haram al-Sharîf. De meeste schetsen en kaarten 
in het boek, met name van de ondergrondse ruimten, zijn in 1865 vervaar-
digd door Schick, die de consul ongetwijfeld overal volgde.579 

---> 
Model van het  
inter ieur van de 
Rotskoepel met de 
sachra en de  
‘bron der zielen’, 
1896. 25x25 cm.  
(ill.60, BMA 1070.2)
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580  Goren en Rubin 
1996:112; Goren 2006:112; 
Rubin 2007:1. Na de Wereld-
tentoonstelling in Wenen 
neemt Illes zijn model mee 
voor een rondtoer door 
Europa en verkoopt het in 
1878 in Genève. Daar is het in 
1985 ontdekt en terugge-
bracht naar Jeruzalem. Rubin 
2007:1-3. Het model van Illes 
staat nu opgesteld in het To-
wer of David Museum, naast 
de Jaffapoort in Jeruzalem.

581  Gibson en Jacobson 
1994:150.

582  Ben-Arieh 1984:146.

583  Schick 1887:3.

584  Ben-Arieh 1984:149-150.

585  Gibson en Jacobson 
1994:150.

586  Gibson en Jacobson 
1994:150-151. (PEF Archives, 
Schick 3). Het vervaardigen 
van modellen van de Heilige 
Grafkerk en de tempel van 
Salomo ten behoeve van 
bestellingen uit Rusland,  
Engeland en Duitsland horen 
tot de bezigheden van zijn 
proselieten, die op deze 
manier het ambachtelijke 
handwerk leren. De modellen 
vinden aftrek vanwege 
hun grote nauwkeurigheid. 
Schoenecke 1966:21. 

In het indrukwekkende paviljoen van het Ottomaanse Rijk zijn naast 
de houten modellen van de tempelberg en de Rotskoepel van Schick, onder 
andere ook een groot reliëfmodel van Egypte te zien, gemaakt in Berlijn, 
een reliëfmodel van de Bosporus en een groot zinken model (1:500) van 
Jeruzalem en omgeving vervaardigd door de katholieke Hongaar Stephan 
Illes (z.j.) met hulp van Conrad Schick.580

De opdracht voor de Wereldtentoonstelling geeft Schick de unieke kans 
de ondergrondse ruimten van de tempelberg te onderzoeken en driedimen-
sionaal in kaart te brengen.581 Tot de jaren 50 van de negentiende eeuw is 
het voor Joden en christenen verboden de tempelberg te betreden en de 
islamitische heiligdommen te bezoeken, laat staan onderzoek te doen. Na 
de Krimoorlog (1853-1856) kunnen westerlingen, als dank voor de militaire 
steun aan de sultan een speciaal door de sultan afgegeven toegangsbewijs 
krijgen en onder begeleiding worden toegelaten op de Haram al-Sharîf en 
in de moskeeën. In 1855 zijn dat bijvoorbeeld de Joods-Britse weldoeners 
Sir Moses Montefiori (1784-1885) en zijn vrouw Judith Montefiori-Cohen 
(1784-1862). De hertog van Brabant (de latere Belgische koning Leopold II 
(1835-1909) bezoekt in hetzelfde jaar de tempelberg in aanwezigheid van de 
Britse consul James Finn (1806-1872) en zijn vrouw, de Engelse schrijfster 
Elisabeth Anne Finn-MacCaul (1825-1921). Uit het verslag van het bezoek 
van het echtpaar Finn en uit latere reisverslagen van westerse bezoekers 
blijkt dat het een gevaarlijke onderneming is, omdat de bewakers van de 
Haram al-Sharîf geen vreemdelingen dulden en deze met geweld bedrei-
gen.582 Schick wordt de eerste keer dat hij met een Turkse ingenieur en 
officier mee mag om advies te geven over bouwkundige werkzaamheden 
aan de sachra, aangevallen door een pelgrim uit India.583

In de jaren 60 staan de Turkse autoriteiten herstelwerkzaamheden toe 
aan de gebouwen op de Haram al-Sharîf en archeologisch onderzoek bij de 
buitenste muren. Uit een verordening van de sultan blijkt echter dat het in 
1869 nog steeds officieel verboden is om onderzoek te doen.584 In de jaren 70 
zijn het archeologen als Charles Wilson (1836-1905), Charles Warren (1840-
1927), Claude Reignier Conder (1848-1910) en Schick, die voor een korte 
periode toegang krijgen tot de vele ondergrondse kamers, cisternen, grotten 
en bouwkundige overblijfselen onder de tempelberg. Zij publiceren daar uit-
voerig over in het Palestine Exploration Quaterly.585 Als de Turkse autoritei-
ten hoogstnoodzakelijke restauratiewerkzaamheden moeten laten uitvoeren 
aan de Rotskoepel, krijgt Schick de gelegenheid mee te kijken op plaatsen die 
anders nooit toegankelijk zouden zijn voor westerse onderzoekers. 

Schick is vastbesloten om zijn model voor de Wereldtentoonstelling in 
Wenen meer te laten zijn dan een mooi kunstwerk. Het model moet bruik-
baar zijn voor studenten geschiedenis en topografie en daarom ook alle 
ondergrondse structuren, cisternen en gebouwde elementen weergeven. 
Het verzamelen van zoveel mogelijk materiaal houdt daarom voor Schick 
niet op na de oplevering van zijn tempelbergmodel voor Wenen. Nieuwe 
gegevens en inzichten worden verwerkt in nieuwe modellen, die hun weg 
vinden naar Europa en de Verenigde Staten.586 
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587  In een ongepubliceerd 
manuscript, bezorgd door 
dr. Johanna Schoenecke, 
kleindochter van Conrad 
Schick, wordt vermeld dat 
de bezoekers zich aan de 
oostzijde van de modellen 
moeten opstellen, om zo de 
indruk te krijgen alsof men 
vanaf de Olijfberg naar de 
tempel op het tempelplein 
kijkt. Schoenecke 1952:1. 
HDC BMLS 2.014. Met dank 
aan dr. Michael Schäbitz 
voor het beschikbaar stellen 
van dit document. Zie ook 
Bertelmann 2008:24.

588  Schouten L. 1887:429-
430, noot 3; Schouten H.J. 
1901:24-25.

3 Foto’s van de modellen van de tempel van Salomo  
en de tempel van Herodes

De manier van modelbouw, waarbij actuele wetenschappelijke gegevens uit 
het archeologisch onderzoek in het Heilige Land worden gebruikt voor de 
weergave van niet alleen de buitenkant maar juist ook de binnenkant van 
de tempelberg — die zichtbaar wordt door het model ‘af te pellen’ — wordt 
het handelsmerk van Schick. Maar dat is voor Schick niet genoeg en wellicht 
ook niet zijn enige doel. Daarom gaat hij een stap verder. Het verwijderen 
van de islamitische heiligdommen van het grondvlak van het model van 
de Haram geeft hem de mogelijkheid om daar modellen van de tempel van 
Salomo of Herodes voor in de plaats te zetten. Zo ontstaat een driedimensi-
onale reconstructie van de nauwkeurig weergegeven actuele werkelijkheid 
van de Haram met daarop de historische gebouwen uit de tiende eeuw 
v.Chr. of eerste eeuw na Chr. Schick heeft deze modellen bij hem thuis 
opgesteld, waar ze talloze bezoekers trekken.587 

De vier modellen die Schick zo creëert, verbeelden de berg Moria voor-
dat Salomo daar zijn tempel bouwt, de berg Moria met daarop de tempel 
van Salomo, daarna met de tempel van Herodes en de actuele situatie met 
de Rotskoepel en de Aqsamoskee.588 Behalve dat Schick een driedimensi-
onaal historisch overzicht geeft van de bebouwing van deze berg door de 
eeuwen heen, is het ook een vorm van toe-eigening van een heilige plaats 
die in bezit is van een andere godsdienst en nu gevisualiseerd kan wor-
den in de gewenste ideale toekomstige omstandigheid, namelijk die van 
de herbouwde tempel van Jeruzalem. De modellen en zeer uitvoerige en 
gedetailleerde beschrijving van Schick in zijn boeken Beit el Makdas oder 
Der alte Tempelplatz zu Jerusalem; wie er jetzt ist. Mit einem Anhang. Und 
artistischen Beilagen Nr.1 bis 4. (Jeruzalem 1887) en Die Stiftshütte, der Tem-
pel in Jerusalem und der Tempelplatz der Jetztzeit. Dargestellt von Conrad 
Schick, Königlich Württembergischer Baurat in Jerusalem. Mit 47 in den Tekst 
gedruckten Abbildungen und 11 lithographierten Tafeln (1896) laten zien dat 

---> 
Kaart uit het Bijbels 
Museum van ds. 
Leendert Schouten 
met foto’s van de vier 
modellen van Conrad 
Schick. (ill.61, BMA 
1332)
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589  Derde Naamlijst …, aan-
tekening 20 juni 1889. HDC 
BMLS 3.008.

590  Schouten H.J. 1895:16.

591  Tenz 1889: preface. 
Op de achterzijde van de 
brochure staat een lijst van 
testimonials. De eerste is 
overgenomen uit The Dea-
nery, Windsor van 23 maart 
1874. HDC BMLS 4.004.

het past en dat het mogelijk is een nieuwe tempel te bouwen op de Haram 
al-Sharîf. In beide boeken schrijft Schick als rechtvaardiging van zijn werk 
dat alle mensen en volken moeten hunkeren naar de toekomstige stad en 
tempel, die door onze God en Heiland gebouwd zullen worden.

4 De modellen van Jeruzalem in het jaar der verwoesting door 
Titus en de tempel van Herodes

Schouten bezoekt in 1887 de Anglo-Jewish Historical Exhibition, die in april, 
mei en juni wordt gehouden in de Royal Albert Hall in Londen. Het is goed 
mogelijk dat tijdens deze reis contacten zijn gelegd met rev. William Bramley 
Moore, Kitchin, de conservator van het Biblical Museum van het Church 
Sunday School Institute en Tenz. Het idee om een model van Jeruzalem en 
de tempel van Herodes toe te voegen aan zijn collectie kan hier bij Schouten 
zijn ontstaan. Twee jaar later, op 20 juni 1889, ontvangt hij Bramley-Moore 
en Kitchin bij hem thuis in Utrecht.589 De modellen van de tempel van  
Herodes en het model van Tenz van Jeruzalem in het jaar der verwoesting 
door Titus worden voor het eerst vermeld in de catalogus van 1895.590  
De vraag waarom Schouten relatief laat modellen van Jeruzalem en de tempel 
van Herodes laat vervaardigen en deze niet al veel eerder bij Schick bestelt, 
is lastig te beantwoorden. Het zou kunnen dat Schouten de modellen 
van Schick te groot vindt of te duur. Of krijgt hij pas inspiratie als hij zijn 
Engelse collega’s heeft ontmoet? Of heeft hij misschien voor 1887 geen tijd, 
omdat hij zijn grote werk De Tabernakel aan het schrijven is?

Het model van Jeruzalem in het jaar der verwoesting door Titus is 1,25 
meter lang en 0,78 meter breed en een kleinere versie van het model dat Tenz 
heeft beschreven in Brief description of Ancient Jerusalem / the last days of our 
Lord and saviour / upon earth, / and / the destruction of the city by the roman 
army / under Titus (1889). Dit model is ca. 1,80 meter lang en 1,50 meter breed 
en is tweemaal tentoongesteld in de Palestine Exhibition in de Dudley Gallery 
in Londen. Daar is het bekeken en bewonderd door H.R.H. The Princess of 
Wales en vele notabelen en hooggeplaatsten in de samenleving. Het model 
staat onder de eervolle bescherming van H.R.H. The Princess Beatrice, die het 
in maart 1874 in the Deanery in Windsor Castle heeft bezichtigd en lof sprak 
over de manier waarop het model was uitgevoerd.591 

In een lijst met testimonials op de achterkant van het boekje wordt het 
model ook geprezen door de archeologen Wilson en Warren. Wilson schrijft 
dat hij het model van Tenz heeft onderzocht en onder de indruk is van de 
grondige studie die Tenz heeft gewijd aan de oorspronkelijke kenmerken 
van het grondoppervlak en de manier waarop hij uitleg geeft over de ver-
schillende gebouwen en waterbassins. Ook Warren is lovend omdat er veel 
aandacht is besteed aan de uitvoering en de beschrijving van Flavius Josephus 
getrouw is gevolgd. De teksten waar Warren op doelt worden hieronder 
besproken. Walter Besant, secretaris van het Palestine Exploration Fund, 
schrijft op 1 februari 1883 dat het model speciaal voor scholen van grote 
waarde is en dat het door de PEF tweemaal is tentoongesteld in the Egyptian 
Hall, waar het veel aandacht trok. Elisabeth Anne Finn-McCaul schrijft op 
11 maart 1883 dat ze zeer heeft genoten van de accuraatheid waarmee het 
model is vervaardigd en van de lezing van Tenz, juist omdat ze in Jeruzalem 
heeft gewoond en de stad zo goed kent. De testimonials zijn onderdeel van 
de marketing van het model door Tenz, die zelf in een advertentie schrijft 
dat het heel passend is voor ontvangstruimtes, collegezalen, privéscholen 
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Model van Jeruzalem in het jaar der verwoesting door Titus, vervaardigd door J.M. Tenz, 
125x78 cm. Foto uit de catalogus van koningin Emma (1904). (ill.62, BMA 315)
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of voor publieke exposities. De bijbehorende lezing duurt ongeveer een uur, 
maar kan afhankelijk van de gelegenheid langer of korter worden gegeven. 
Ook zijn er kleinere kopieën verkrijgbaar vanaf 1 pond en 10 pennies.592  
Het grote, oorspronkelijke model van Jeruzalem in het jaar der verwoesting 
door Titus staat nu opgesteld in het museum van Christ Church in Jeruzalem.  
Schouten heeft de kleinere kopie van dat model tussen 1887 en 1895 ver-
worven, waarschijnlijk rechtstreeks van Tenz. 

In zijn voorwoord schrijft Tenz dat zijn model het resultaat is van  
jarenlange studie en arbeid en dat het zijn wens is dat het model gebruikt  
zal worden door Bijbelstudenten en leraren op scholen. Hij heeft het  
gemaakt volgens de gegevens van Flavius Josephus, die de stad voor en  
na de verwoesting door de Romeinen heeft gekend, de Ordinance Survey 
Map van Wilson en de ontdekkingen van Warren, Conder en vele andere  
Royal Engineers van de PEF. Behalve de Bijbel heeft hij ook werken over 
architectuur en geschiedenis geraadpleegd. Een belangrijk aspect van het 
model is de weergave van een derde noordelijke muur.593

Over Tenz of over de omstandigheden waarin hij zijn modellen vervaar-
digt, is weinig bekend. De eerste keer dat zijn model van Jeruzalem wordt 
gepresenteerd is in 1869 op de hierboven al genoemde tentoonstelling 
van de PEF in the Dudley Gallery in de Egyptian Hall in Londen. Hij heeft 
meerdere malen gepubliceerd in het Palestine Exploration Quarterly en 
zijn brochures zijn talloze malen herdrukt. Volgens Rubin is Tenz een tot 
het christendom bekeerde Jood en reist hij door heel Engeland om bij zijn 
model lezingen te geven.594 Een activiteit die bijvoorbeeld ook wordt uit-
gevoerd door Samuel Schor (1859-1933), eveneens een tot het christendom 
bekeerde Jood uit Jeruzalem, die vanaf 1891 met zijn Palestine Exhibition 
door Engeland reist. Hij exposeert kleding, modellen, foto’s en schilderijen 
en geeft presentaties met glasdia’s in een toverlantaarn. Schor wil met de 
Palestine Exhibition onderwijs geven over het dagelijks leven in het Land 
van de Bijbel en het werk van de London Society for Promoting Christianity 
amongst the Jews onder de aandacht brengen.595 (zie h5,4.7)

Het model van Jeruzalem in het jaar der verwoesting door Titus en  
het model van de tempelberg staan in de catalogus van 1901 achter elkaar 
gerangschikt onder het hoofdstuk Aardrijkskunde en Plaatsbeschrijving.  
Ze staan in relatie met het model van de tempel van Herodes, dat valt onder 
het hoofdstuk Israëls Godsdienst. De drie modellen moeten volgens  
Hubertus met elkaar vergeleken worden om een duidelijke voorstelling  
te krijgen van Jeruzalem in het verleden en heden.596 

Het model van de tempel van Herodes is onder toezicht van Schouten 
vervaardigd door timmerman C. Holstege, die dan al bijna 30 jaar bedien-
de is bij de tabernakel. Volgens de catalogi van 1895 en 1901 heeft een veel 
kleiner model van Tenz als voorbeeld gediend. Het is niet duidelijk of dat 
voorbeeld het model van Jeruzalem in het jaar der verwoesting door Titus 
is of een ander model van de tempel van Herodes, door Tenz al voor 1889 
gemaakt en beschreven. Dat laatste lijkt niet aannemelijk omdat de afmetin-
gen daarvan bijna gelijk zijn aan die van het model van Schouten.597 Het is 
goed mogelijk dat Schouten de beschrijving ervan, die is opgenomen in het 
hierboven genoemde boekje Brief description of Ancient Jerusalem… uitge-
geven in 1889, wel heeft geraadpleegd. Het boekje met de handgeschreven 
groeten van Tenz is in Schoutens bezit.598 Eventuele correspondentie tussen 
Schouten en Tenz is helaas niet overgeleverd.
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599  Kitchin Scripture tea-
ching z.j.:17.

Een ander voorbeeld of een bron van inspiratie kan het model van de tem-
pel van Herodes van rev. James George Kitchin zijn. Het staat opgesteld in 
het Biblical Museum in Londen waar Kitchin conservator is. Naar zijn eigen 
zeggen trekt dit model van alle modellen in het museum de meeste aandacht. 
Dat vindt hij niet verwonderlijk omdat er in het Nieuwe Testament talloze 
verwijzingen staan naar deze tempel en vele gebeurtenissen hier hebben 
plaatsgevonden.599 Kitchin heeft het model uitgebreid beschreven in zijn 
hiervoor besproken werk Scripture Teaching.(zie h5,4.5)

Het hoofdstuk over de tempel van Herodes is ook als brochure uitgegeven 
met als titel Herod’s Temple, with the principal allusions in the New Testament, 
and a brief description of its probable appearance (z.j.). Een exemplaar van 
deze brochure bevindt zich in de collectie van Schouten. Er zijn twee kran-
tenknipsels ingeplakt (zonder datum of bronvermelding) over een expositie 
in de Engelse plaats Watford, waar rev. J.G. Kitchin M.A., van de Priory aan 
de Langley-road, een model van de tempel van Herodes tentoon stelt. Het 
eerste krantenartikel vermeldt dat het model na drie jaar intensieve arbeid 
pas onlangs is gereedgekomen. Het is een grotere versie (11 feet lang en 7 feet 
breed) van een eerder model van Kitchin. Net als het kleinere model is het ge-
maakt op basis van nauwkeurige studie van Flavius Josephus en de Talmoed, 
de laatste wetenschappelijke bevindingen van het Palestine Exploration 
Fund, de bevindingen van Kitchin ter plaatse in Jeruzalem en het werk van 
de autoriteiten op dit gebied, dr. Edersheim en dr. Lightfoot. De expositie in 
Watford is een voorbezichtiging voor de inwoners voordat het model wordt 
overgebracht naar de Palestine Exibition in St. Martin’s Town Hall in Londen. 

Model van de tempel van Herodes, vervaardigd door ds. L. Schouten  
en zijn bediende C. Holstege. 100x100 cm. Foto uit de catalogus van 
koningin Emma (1904). (ill.63, BMA 443.1)
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Het eerste krantenartikel geeft een zeer lovende beschrijving van het model, 
dat prachtig is uitgevoerd met witte muren waarop goud is aangebracht, 
zodat de bezoeker kan ervaren hoe schitterend de tempel eruit moet hebben 
gezien voor de reizigers die Jeruzalem vanuit de verte naderden. Volgens 
de recensent kan men niet dichter bij het gebouw komen, dat zo verbonden 
is met het aardse leven van Jezus.600 Het tweede artikel is even lovend en 
legt de nadruk op het feit dat Kitchin een tijdelijk Bijbels Museum heeft 
ingericht, dat vooral door christenen wordt bezocht, die geïnteresseerd zijn 
in Bijbelse opvoeding van de jeugd. Kitchin draagt met verve uit dat deze 
het meeste resultaat heeft als er gebruik wordt gemaakt van aanschouwe-
lijk onderwijs met behulp van modellen. Er staan meerdere modellen in de 
expositie waaronder een groot model van de stad Jeruzalem ten tijde van 
Jezus, waarop Kitchin de route heeft aangegeven, die Jezus heeft gelopen 
nadat hij gevangen is genomen door de Romeinen: van Getsemane naar het 
huis van de hogepriester, naar Pilatus en het Paleis van Herodes en weer 
terug naar Pilatus en ten slotte naar Golgota. Verder is er nog een interessant 
model van een karavaanserai te zien, dat volgens Kitchin niet veel afwijkt 
van sommige overnachtingsplaatsen zoals die nog heden ten dage in ‘onze 
kolonieën’ worden aangetroffen. De voorwerpen uit het dagelijks leven in 
Palestina geven een goed beeld van het leven in Bijbelse tijden. Ook zijn er 
Joodse ceremoniële voorwerpen zoals wetsrollen, gebedsriemen, een talliet 
(Hebr. gebedskleed) en een mezoeza aanwezig. De modellen zijn voor alles-
zins redelijke prijzen te bestellen. Het artikel eindigt met een aanbevelings-
waardige vorm van interactief onderwijs. Er zijn vlaggetjes met Bijbelse 
plaatsnamen te verkrijgen, die de kinderen op een kaart kunnen prikken als 
de betreffende plaats ter sprake is gekomen tijdens de Bijbelles.601

Schoutens tempelmodel van Herodes wijkt niet af van de hierboven be-
schreven modellen, behalve dat Schouten de burcht Antonia niet weergeeft. 
Waarschijnlijk omdat die al goed is te zien op Tenz’ model van Jeruzalem 
in het jaar der verwoesting door Titus. De beschrijving van het model in de 
catalogi is aanzienlijk korter dan de brief descriptions van Tenz en Kitchin 
en ook niet een op een overgenomen. Het is aannemelijk dat ook Schouten 
te rade is gegaan bij The Temple, its ministry and services, as they were at the 
time of Jesus Christ (1874), van dr. A. Edersheim. In de beschrijving van het 
model door Hubertus wordt meerdere malen verwezen naar het model van 
de tempelberg van Schick, naar het model van Tenz, naar het afgietsel  
van de thanaton-steen en een bronzen model van de Titusboog in Rome,  
waarop de geroofde voorwerpen uit de tempel staan afgebeeld.602
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2 Beschrijvingen van de tempelberg 
door dr. Conrad Schick en ds. Leendert 
Schouten
1 De Haram al-Sharîf en de tempel van Herodes

In de hierboven genoemde handleiding Erklärung der Modelle des Haram  
Es Scherif und der Sachra Moschee in Jerusalem (1873) geeft Schick een uit-
gebreide beschrijving van de Haram zoals hij het gebied en de bebouwing 
aantreft tijdens zijn onderzoekingen. Behalve de vermelding van de archeo-
logen Robinson, Wilson en de architectuur-historicus James Fergusson 
noemt hij geen bronnen.603 (zie h3,4.2) De vele handgeschreven aantekenin-
gen in de handleiding van Schouten betreffen voornamelijk verwijzingen 
naar nummers op het model, extra uitleg en de aantekening wanneer iets 
wel wordt beschreven, maar niet is te zien in het model van Schouten.604

Schick geeft een korte beschrijving van de islamitische bebouwing.  
Deze bestaat uit twee grote moskeeën, kleinere moskeeën en gebedsplaat-
sen, vele toegangspoorten, scholen en woningen. De meeste aandacht gaat 
echter uit naar de bebouwing en historische situatie ten tijde van de tempel 
van Herodes. Zonder nauwkeurige bronvermelding verwijst hij daarbij 
naar de Bijbel, een keer naar de Talmoed, in verband met de poort Todi, en 
een keer naar Flavius Josephus, in verband met de burcht Antonia in de tijd 
van Jezus.605 De meest gedetailleerde beschrijvingen zijn die van onder-
grondse ruimten en hun relatie met de watertunnels en vele cisternen.606 
Hij verwerkt daarbij de gegevens uit actuele opgravingen. Zo wijst hij op de 
zogenoemde boog van Edward Robinson (1794-1863) aan de zuidwestelijke 
zijde van het tempelplein. Deze boog is een overblijfsel van een brug, die 
de bergen Moria en Zion ten tijde van de tempel van Herodes verbond. Op-
gravingen hebben uitgewezen dat in het dal eronder een waterkanaal heeft 
gelopen. Iets noordelijker bevinden zich de boog, die is ontdekt door Wilson, 
en de oude waterleiding vanaf de beek van Salomo naar het tempelplein, waar 
het overtollige water werd opgevangen in cisternen.607 Aan de noordzijde ligt 
de Beek Israël of vijver van Bethesda, die in verbinding staat met cisternen en 
waterkanalen. De situatie is vergelijkbaar met de situatie aan de zuidoostelijke 
zijde onder de zogenoemde stallen van Salomo en de Aqsamoskee.608

Ook de vele toegangspoorten refereren aan de situatie ten tijde van  
de tempel van Herodes. Schick noemt onder andere de oude dubbele poort 
met de naam Hulda onder de Aqsamoskee. In werkelijkheid is deze poort 
dichtgemetseld, maar in het model opengelaten om zo de dubbele opgang 
naar de tempelberg en de gewelven te kunnen zien.609 Ook de Barclaypoort 
aan de westzijde en de gouden poort aan de oostzijde verwijzen naar de 
tempelperiode ten tijde van Herodes.610 Achter de dubbele gouden poort 
is een moskee gebouwd, maar de monolithische zuilen wijzen op een veel 
hogere ouderdom van de poort. De gouden poort/moskee geeft toegang tot 
de islamitische begraafplaats langs de oostelijke muur van de tempelberg.611

De muren en ondergrondse ruimten zijn van belang omdat ook zij 
verwijzen naar de pre-islamitische ouderdom van het tempelberggebied. 
Schick refereert aan de ‘Klaagplaats der Joden’, in zijn tijd een smalle steeg, 
waar de muur maar liefst 21 meter diep de aarde in steekt. Rondom de 
muren liggen vele lagen puin, maar onderzoek wijst uit dat de oude muren 
vanaf de rotsbodem zijn opgebouwd met reusachtige stenen. Elke laag is  
1 meter hoog en de stenen zijn wel 2 tot 5 meter lang.612 
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Aan de noordoostelijke zijde is een ondergrondse ruimte met zuilen die  
uit de rotswanden zijn gehouwen. Schick verwijst hier naar Fergusson,  
die stelt dat dit de overblijfselen zijn van de basiliek van keizer Constantijn  
(306-337 na Chr.).613

2 De sachra en het heilige der heiligen

De belangrijkste plaats op de tempelberg is de sachra. Deze rots is gelegen 
onder de Rotskoepel, ook Rotskoepelmoskee of sachra-moskee genoemd 
door Schick. Hij wijst erop dat Europeanen dit prachtige gebouw abusievelijk 
Omarmoskee noemen. Moslims noemen hun heiligdom Qubbat as-sachra 
(Rotskoepel). De Omarmoskee is een klein onaanzienlijk gebouwtje aan 
de zuidkant van de Aqsamoskee.614 In een extra hoofdstuk ‘Erklärung des 
Modells der Sachra-Moschee in Jerusalem an der Stelle des alten jüdischen 
Tempels’ besteedt Schick vijf extra pagina’s aan deze heilige plaats. Het is 
een gedetailleerde beschrijving van de binnen- en buitenkant van de Rots-
koepel en de weergave daarvan in het model dat hij vervaardigde voor de 
Wereldtentoonstelling in Wenen. De vele handgeschreven aantekeningen 
maken duidelijk dat niet alles wat zichtbaar is in het grotere Weense model 
ook is te zien in het veel kleinere model van de Rotskoepel, dat is geplaatst 
op het tempelbergmodel van Schouten.615 

In dit hoofdstuk refereert Schick tweemaal aan de oude Joodse tempel: 
in de titel en in een citaat van rabbijnen over de Eben Sjatija (Hebr. steen van 
het fundament), zoals de Joden de sachra noemen. “Wie Gott ein Kind vom 
Nebel ausbildet so auch die Erde von diesem Stein, auf dem später das Aller-
heiligste stand.”616 In de kortere beschrijving op pagina 5 van de brochure 
geeft Schick al aan dat de sachra vermoedelijk de plaats is waar het heilige 
der heiligen zich in de tempel bevond. Ten Oosten van de Rotskoepel staat 
een vergelijkbaar, kleiner gebouwtje waar dan mogelijk het brandofferal-
taar stond.617 Later komt Schick hier op terug. Nauwkeuriger onderzoek en 
metingen hebben hem tot de overtuiging gebracht dat niet het heilige der 
heiligen, maar het brandofferaltaar op de sachra heeft gestaan.618

3 Mohammed, de Eben Sjatija, Salomo, Nebudkadnessar en Jezus

Op een paar plaatsen geeft Schick informatie over religieuze en traditio-
nele aannames die met de Haram al-Sharîf zijn verbonden. Wat betreft de 
islamitische traditie vermeldt hij dat de sachra moskee (Rotskoepel) — het 
mooiste en belangrijkste bouwwerk in de wijde omgeving — is verrezen 
boven de Heilige rots op grond van een sage: “(Nach der Sage der Muhame-
daner schwebt derselbe in der Luft, und ist Muhamed von da gen Himmel 
gefahren, der Stein wollte mit, der Erzengel Gabriel habe ihn aber gehalten 
und man zeigt daran dessen Fingerspuren, sowie einen Fusstritt des Prop-
heten Muhamed)”.619 Boven de voetafdruk is een verguld torentje gebouwd 
waarin zich ook baardharen van Mohammed zouden bevinden, maar die 
worden niet getoond.620 In de Rotskoepel bevindt zich ook de Balat al Jenna 
(Ar. steenplaat van het paradijs) met daarin zeven nagels. Als de laatste 
nagel naar beneden is gevallen, zal de wereld tot een einde komen. Daarom 
lopen moslims hier heel voorzichtig overheen.621 In het midden van de wes-
telijke muur, bij de Moghrabinerpoort, staat de Barak moskee op de plaats 
waar Mohammed zijn wonderdier Barak (waarmee hij zijn nachtelijke reis 
maakte) ‘zou hebben’ vastgebonden.622 
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Wat betreft de Joodse religieuze traditie wijst Schick op de hierboven  
al genoemde Eben Sjatija, de steen van het fundament met het daaronder 
gelegen hol.623 Hier wordt de gebedsplaats van Abraham, David, Salomo 
en Elia aangewezen.624 Naast de sachra, in de buurt van de paradijspoort 
ligt een groene platte steen met daaronder een holle ruimte, waar het graf 
van Salomo zou zijn. Nader onderzoek heeft Schick hier niet kunnen doen. 
Naast de Rotskoepel staat een kleiner, bijna gelijk gebouwtje, dat wordt 
aangeduid als de Mehkmeh Daud (Ar. gerechtsstoel van David).625 Aan de 
noordzijde van de Haram staat een koepel waarin een steen zou liggen,  
die Nebukadnessar van de rots heeft afgeslagen en heeft meegenomen naar 
Babel en die na de Babylonische Ballingschap weer mee terug is genomen 
door de Israëlieten.626 

Wat betreft de christelijke religieuze traditie verwijst Schick zonder 
verder commentaar tweemaal naar Jezus. In de Aqsamoskee is zijn voetaf-
druk te vinden en in de zogenoemde Stallen van Salomo wordt een plaats 
aangewezen waar zijn wieg zou hebben gestaan.627 In de mysterieuze ruimte 
onder de sachra ligt eveneens de stenen plaat waaronder de Bir Aruach 
(Hebr. bron der zielen) of ingang van het dodenrijk (Hades) wordt gelokali-
seerd. Onder de steen is een holle ruimte, maar meer kan Schick hier helaas 
niet over melden, omdat hij nog geen toestemming heeft gekregen verder 
onderzoek te doen.628 

4 Bewijsplaats voor de Bijbelse waarheid

Niet lang na aankomst van het model van de tempelberg, eind september 
1879, schrijft Schouten de handleiding Eenige Aanwijzingen tot kennis van 
de voornaamste deelen van ’t Model des Tempelbergs te Jeruzalem. […] Het is 
een bewerking van de hierboven beschreven handleiding van Schick. Veel 
details over de bebouwing, de poorten, de maten, de cisternen en water-
leidingen bespreekt Schouten summier. Het is te veel om op te noemen en 
heeft ook duidelijk niet zijn belangstelling. Wat hij toevoegt aan de tekst 
van Schick zijn Bijbelplaatsen, uitleg over historische gegevens uit de tijd 
van koning Salomo en koning Herodes en zijn eigen duiding van de aange-
leverde gegevens over deze heilige plaats. 

Schouten hecht veel waarde aan de nauwkeurigheid en waarheidsge-
trouwheid van het model en de autoriteit van de vervaardiger, die hij een 
echte kenner van de topografie van Jeruzalem en de tempelberg noemt en 
die bovendien al 35 jaar in Jeruzalem woont. Naast de vele kwalificaties van 
Schick, die worden opgesomd op de titelpagina, wijst Schouten ook op de 
bijzondere betrekking die Schick heeft met de Turkse regering. Daarom 
heeft hij toegang gekregen tot plaatsen op en in de tempelberg waar anderen 
niet worden toegelaten en heeft hij de nauwkeurigste metingen kunnen 
doen.629 Ook uit de correspondentie tussen Schick en Schouten blijkt hoe 
gebrand Schouten is op de waarheidsgetrouwheid van Schicks model.  
Zo wil Schouten weten of de heilige rotsen waarop de tempel is gebouwd 
met aarde waren bedekt. Schick antwoordt dat het gebergte van Judea zeer 
ruig en rotsachtig is. De wind waait de aarde gemakkelijk van de rotsen.  
Er wordt dan ook direct op de rotsbodem gebouwd. Op de berg Moria ten 
tijde van de tempelbouw was dat niet anders. Schick schrijft in deze brief, 
dat hij hoopt te bewijzen dat het heilige der heiligen zich op de plaats van  
de Sophiakerk van Justinianus en de sachra onder de Rotskoepel bevond.630
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Wes 1992:481-482.

635  Schouten, L. 1879:5.

De grote zorgvuldigheid en het geduld waarmee Schick het tempelberg-
model voor Schouten heeft vervaardigd, blijkt ook uit de aandacht voor de 
muren. Alle stenen van de ‘Klaagplaats der Joden’ zijn precies naar de wer-
kelijkheid op een schaal van 1:200 weergegeven, zoals Schick al deze stenen 
in werkelijkheid heeft nagemeten. Op de witte kleur van de stenen heeft hij 
met potlood aangegeven waar zich scheuren bevinden en waar brokstukken 
zijn afgevallen. De groene stippen geven de plaats aan waar hysop in de 
voegen groeit.631 Schouten zou Schouten niet zijn als hem niet een Bijbelse 
verwijzing opvalt, die hij duidt als een bewijs voor de waarheid van de tekst 
van 1 Koningen 4:33 waar koning Salomo in zijn wijsheid spreekt: “Hij sprak 
ook van de boomen: van den Cederboom af, die op den Libanon is, tot op 
den Hysop, die aan den wand uitwast.”632

5 Vervulling van de Bijbelse profetieën

De nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van Schicks model verlenen 
Schouten de mogelijkheid om het model te ‘lezen’ als de bevestiging van de 
‘waarheid van Gods heilig Woord’ en de vervulling van profetieën in het 
Oude Testament. De aanwezigheid van vele olijven-, cypressen-, andere 
bomen en grassen, die nu op de plaats staan waar achttien eeuwen eerder 
de ‘heilige en heerlijke’ tempel van Israël stond, zijn duidelijk voorzegd 
door de profeet Micha, wiens woorden worden bevestigd door de profeet 
Jeremia. In Micha 3:12 staat dat Sion als een akker geploegd zal worden.633 
Schouten brengt dit in verband met het boek Hilchoth Taänioth (hoofdstuk 5) 
uit de Talmoed, waar de profetie van Micha wordt bevestigd: “op den 9en van 
Ab, na de verwoesting van Jeruzalem, is de Heilige Tempelplaats geploegd 
geworden door den Romein Turnus Rufus.”634 

Schouten brengt de berg Moria, die een voortzetting is van de berg Sion, 
direct in verband met een reeks Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst is dit de 
plaats waar Abraham zijn grootste geloofsproef moest doorstaan en bereid 
was zijn zoon Isaak aan God te offeren (Genesis 22). In de tijd van koning 
David was hier de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. Boven deze dorsvloer 
zag David de engel die op het punt stond Jeruzalem met de pest te treffen. 
Een straf die niet werd uitgevoerd toen David schuld bekende. Daarna 
kocht David de grond om er de tempel op te bouwen (2 Samuel 24:16-25). 
De bouw van de tempel werd uitgevoerd door zijn zoon Salomo, die daar 
zeven jaar over deed (1 Koningen 5 en 6, 2 Kronieken 2, 3 en 4). In een lyrisch 
betoog verbindt Schouten hier de tabernakel met de tempel. “Dáár wilde, in 
’t Heilige der Heiligen, de God van hemel en aarde, Israëls groote Bond-God 
en Koning, met ’t zigtbaar teeken Zijner heerlijke en Heilige tegenwoor-
digheid, “Schechina” in den Talmud, — “de heerlijkheid des Heeren” in de 
H.Schrift genoemd, wonen, tusschen de vleugelen der Cherubim van de 
Heilige Bond-Kist, gelijk Hij weleer gewoond had in ’t Heilige der Heiligen 
van den Tabernakel.” Gelet op het feit dat Schouten deze tekst al in 1879 
schrijft en zijn boek over de tabernakel acht jaar later in 1887 verschijnt, is dit 
de eerste tekst waar Schouten zo bevlogen en gepassioneerd over de ark van 
het verbond schrijft en de mystieke aanwezigheid van de ‘heerlijkheid des 
Heeren’ tussen de vleugelen van de cherubim.635 Volgens Schouten gaat het 
om de werkelijke en letterlijke aanwezigheid van God, Die wil wonen tussen 
Zijn uitverkoren volk, ook al is Zijn troon in de hemel. Het is niet voor niets 
dat geen sterveling, ook geen koning, hoe godsvruchtig ook, het heilige der 
heiligen mag betreden en voor het aangezicht van God mag verschijnen.  
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Dat is alleen aan de hogepriester toegestaan. Schouten wijdt aan de sjechina, 
de ‘heerlijkheid Gods’, een apart hoofdstuk in De Tabernakel. Kern van zijn 
betoog is de gunst, de genadegave, het verbond, de trouw en de zegening, 
die God aan Zijn volk betoont. Hij wil immers in Zijn bijzondere tegen-
woordigheid onder Zijn volk aanwezig zijn. Al bij de verwoesting van de 
eerste tempel (door de Babyloniërs in 568 v.Chr.), heeft de sjechina echter, 
vanwege de zonden van Israël, de tempel verlaten om er nooit meer terug 
te keren. Schouten verwijst hier naar het tractaat Joma V,2 in de Mischna 
waarin ook de rabbijnen bevestigen dat de sjechina niet meer aanwezig is  
in de tweede tempel. In het betoog van Schouten is met de komst van 
Christus de ‘heerlijkheid des Heeren’ weer aanwezig onder de mensen, nu 
niet meer achter een voorhang en slechts een dag per jaar toegankelijk voor 
de hogepriester. In het uur van zijn lijden heeft Jezus, net zoals de sjechina 
in de eerste tempel, de tweede tempel (de tempel van Herodes) verlaten,  
om ‘in te gaan in het huis van zijn Vader’. Ook dit betoog van Schouten 
over de sjechina maakt duidelijk hoe consistent zijn gedachtegoed over de 
vervanging van het Jodendom door het christendom is.636

Schouten weet met grote zekerheid dat de plaats van de heilige steen, 
door moslims sachra genoemd, de dorsvloer van Arauna is, waarop het 
heilige der heiligen heeft gestaan. Anders dan Schick geeft hij zijn eigen  
verklaring voor een en ander. Het hol onder de heilige steen is namelijk 
niets anders geweest dan een grote regenbak, zoals die gewoonlijk in het 
Oosten bij een dorsvloer wordt aangetroffen.637 

Het is opvallend dat Schouten nauwelijks aandacht besteedt aan de  
islamitische religieuze traditie die is verbonden met de sachra. Bij de  
bespreking van de Moghrabiner poort, een oude tempelpoort, vermeldt hij 
dat daar de zogenoemde Barakmoskee is gelegen. De moskee is genoemd 
naar het paard Barak dat Mohammed daar heeft vastgebonden, toen hij 
volgens de leer van de Koran zijn reis naar de zevende hemel ondernam.638  
Mohammed wordt ook genoemd in verband met de zogenoemde ‘Gerigtzuil 
van Mohammed’, een stuk van een oude tempelzuil, die in de oostelijke 
muur is gemetseld. “Op dat stuk zal, naar de meening der Turken, eens  
Mohammed plaats nemen, wanneer hij met den Zaligmaker de wereld  
zal oordelen!!”639 Iets eerder heeft hij uitgelegd dat de ‘Mohammedanen’  
de Gouden Poort hebben dichtgemetseld, omdat ze volgens een bij hen  
bestaande overlevering vrezen dat de christenen eens door deze poort de 
stad zullen binnentrekken en overmeesteren.640 Over de andere plaatsen  
die verbonden zijn met de religieuze traditie van Joden, christenen en  
moslims rept Schouten in tegenstelling tot Schick met geen woord. 
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3 De tempel van Herodes als lieu de 
mémoire van het Joods-christelijk schisma

1 Archeologisch onderzoek bij de tempelberg

De eerste opgravingswerkzaamheden in het Heilige Land worden van 
november 1865 tot april 1866 verricht door luitenant Charles W. Wilson 
(1836-1905) in opdracht van het Palestine Exploration Fund, dat kort daar-
voor is opgericht door Engelse bijbelwetenschappers en predikanten. De PEF 
staat onder bescherming van Hare Majesteit Koningin Victoria. De ingeni-
eurs en onderzoekers dragen daarom de titel Royal Engineers en zijn vaak 
ook luitenant of kapitein in het Engelse leger. De PEF stelt zich tot doel om 
systematisch onderzoek te doen naar de archeologie, topografie, geologie, 
geografie en de zeden en gewoonten in het Heilige Land als illustratie bij de 
Bijbel. George Grove (1820-1900), in 1869 secretaris van de PEF, verwoordt 
de achterliggende gedachten van deze doelstelling als volgt: “No country 
should be of so much interest to us as that in which the documents of our 
Faith were written, and the momentous events they describe enacted”.641

In Jeruzalem doet Wilson onderzoek naar de westelijke muur van het 
voormalige tempelplein en ontdekt daar het restant van een boogconstruc-
tie. Deze stemt overeen met de beschrijving van een brug die het tempel-
plein met de bovenstad verbindt in het werk van Flavius Josephus. In 1838 
had Robinson al een vergelijkbare boog aan de zuidzijde van de westelijke 
muur ontdekt. Omdat het verboden is om onderzoek te doen op de  
Haram al-Sharîf zelf, moeten de eerste archeologen zich tevredenstellen 
met opgravingen aan de buitenkant. Ze richten hun werkzaamheden daar-
om op het zoeken naar de funderingen van de muren van het voormalige 
tempelplein. Charles Warren (1840-1927) zet het werk van Wilson voort en 
probeert door middel van tunnels en schachten tot de onderste lagen van 
de bebouwing door te dringen en de positie en grootte van de tempel van 
Salomo vast te stellen. Dat lukt niet. Wel stelt hij vast dat de zogenoemde 
stad van David aan de zuidkant van het tempelplein moet hebben gelegen 
en ontdekt hij de oudste van drie watertunnels onder de tempelberg, die nu 
bekend staat onder de naam ‘Schacht van Warren’. Omdat het onderzoek 
rondom de tempelberg alleen via het graven van tunnels en schachten kan 
plaatsvinden, is het een gevaarlijke onderneming. Bovendien levert het met 
de bestaande middelen weinig op. Het Palestine Exploration Fund besluit 
daarom de aandacht te verleggen naar het systematisch verkennen van 
andere delen van het Heilige Land. In navolging van de PEF ontstaat in 1870 
de American Palestine Exploration Society, in 1877 de Deutsche Verein zur 
Erforschung Palästinas, in 1898 de Deutsche Orient- Gesellschaft en in 1890 
de École Biblique et Archéologique Française.642

Vanwege zeer noodzakelijke restauraties op de Haram al-Sharîf krijgen 
bouwkundigen, ingenieurs en archeologen waaronder Wilson, Warren en 
Claude Reignier Conder (1848-1910) toestemming om de Haram te betre-
den en ondergrondse ruimten te onderzoeken. In die periode heeft Schick 
de opdracht gekregen om voor de Wereldtentoonstelling in Wenen een 
model van de Haram te maken.

In de tweede helft van de negentiende eeuw heeft het archeologisch 
onderzoek rondom de Haram al-Sharîf vooral gegevens opgeleverd over de 
bodemstructuur van Jeruzalem, de opbouw van de muren van het tempel-
plein en een stelsel van 45 cisternen en waterleidingen onder de oppervlakte 
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van de Haram. Schick heeft zich de rest van zijn leven intensief bezigge-
houden met het waterstelsel van Jeruzalem. Ook is hij betrokken bij bijna 
alle archeologische opgravingen in en om Jeruzalem, zoals in de Muristan. 
Het onderzoek van Schick en de hierboven genoemde archeologen wordt 
vastgelegd in topografische kaarten, reliëfkaarten en vele artikelen voor 
het Palestine Exploration Quarterly.643 Samen met de Ordinance Survey 
Map van Charles Wilson vormen deze gegevens in de tweede helft van de 
negentiende eeuw de basis voor de modellen van Schick, Schouten, Tenz en 
Kitchin. In 1867 vervaardigt Schick een zeer gedetailleerde reliëfkaart van 
Jeruzalem en omgeving in de periode van de tempel van Herodes.644

2 Alfred Edersheim en de tempel van Herodes

Als Schick, Tenz, Kitchin en Schouten hun modellen van de tempel van 
Herodes vervaardigen zijn zij voor kennis over het uiterlijk van de tempel 
en de situering van de tempel op het tempelplein nog steeds aangewezen  
op geschreven bronnen. Maar zo uitgebreid als de tempel van Salomo wordt 
beschreven in het Oude Testament, zo summier wordt de tempel van 
Herodes beschreven in het Nieuwe Testament, terwijl alle belangrijke 
gebeurtenissen in het leven van Jezus zich afspelen in en bij de tempel. 
Daarom maken de negentiende-eeuwse modelbouwers gebruik van het 
werk van de Joodse auteurs Flavius Josephus en Philo van Alexandrië  
(ca. 20 v. Chr. – 45-50 na Chr.) en de rabbijnse passages over de tempel in  
de Misjna, de eerste codificatie van de mondelinge Tora, op schrift gesteld 
rond 200 na Chr.645 

Zoals hierboven al vermeld, hebben Tenz, Kitchen en Schouten zich  
voor de vormgeving van hun model van de tempel van Herodes ook laten 
inspireren door Edersheim. Zijn boek The Temple. Its Ministry and Services 
as they were at the Time of Jesus Christ wordt in 1874 in Londen uitge-
geven.646 Edersheim wordt in Wenen geboren als zoon van Joodse ouders.  
Hij bekeert zich tot het christendom als hij werkzaam is in Hongarije. Na zijn  
studie in Edinburgh wordt hij predikant bij de Free Church of Scotland en 
is hij een jaar werkzaam als zendeling onder de Joden in Roemenië. In 1875 
treedt hij toe tot de Anglicaanse kerk van Engeland. Hij doceert in Oxford 
en publiceert diverse werken waaronder The Life and Times of Jesus the  
Messiah (2 delen 1883).647 

In zijn boek The Temple wil Edersheim de lezer negentien eeuwen mee 
terugnemen naar het Jeruzalem van Jezus. Dat doet hij door niet alleen het 
uiterlijk van de tempel aan de buitenzijde en de binnenzijde te beschrijven, 
maar ook door zeer uitgebreid en gedetailleerd in te gaan op alle ceremoniële 
gebruiken van de tempeldienst in de dagen van Jezus. Een nadere beschou-
wing van zijn beschrijvingen laat zien dat hij net zoals Schouten consequent 
alle Joodse ceremoniële gebruiken —zoals beschreven in het Oude Testament 
met betrekking tot de dienst in de tempel van Salomo —interpreteert als 
voorafbeeldingen of typen van Jezus. Elk hoofdstuk begint met een citaat 
uit het Nieuwe Testament. Hoofdstuk een heeft als titel ‘Een eerste indruk 
van Jeruzalem en de tempel’ met als motto “En als Hij nabij kwam, en de  
stad zag, weende hij over haar.” (Lucas 19:41). Hoofdstuk twee ‘In het  
heiligdom’ is verbonden met de tekst uit Matteus 24:2 “Hier zal niet een 
steen op den anderen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden”.  
Het is duidelijk dat Edersheim hier refereert aan de verwoesting van de 
tempel, die door Jezus is voorspeld.648
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De hoofdstukken drie tot en met zes behandelen de tempelorde, het 
priesterschap en de offers. De brief aan de Hebreeën is hier de leidraad om 
aan te tonen dat de oude Joodse cultus heeft afgedaan, omdat het slechts een 
schaduw was van wat zou komen. De complexe en tot in detail georganiseer-
de tempeldienst is verdwenen en zelfs niet in de synagogen blijven voort-
bestaan volgens Edersheim. Christus de Messias zal echter als hoge priester 
tot in eeuwigheid blijven.649 De notie dat het Jodendom met de komst van 
Christus feitelijk voorbij is, komt in alle hoofdstukken aan de orde. Hij voegt 
daar nog aan toe dat de Joden tijdens de tweede tempel periode al het gevoel 
moeten hebben gehad dat het bouwwerk van Herodes eigenlijk een mindere 
versie was van de eens zo stralende en volledig door God ontworpen tempel  
van Salomo. De belangrijkste elementen van die tempel zijn immers niet 
meer aanwezig in het heilige der heiligen van de tempel van Herodes. Het is 
een lege ruimte waaruit de ark van het verbond met de cherubim, de wets-
tafelen met de tien geboden, het boek van het verbond, de bloeiende staf 
van Aäron en de kruik met manna zijn verdwenen. En nog belangrijker:  
de sjechina, de zichtbare aanwezigheid van God, ontbreekt. Ook kan de wil 
van God niet meer worden geraadpleegd door middel van de orakelstenen 
Urim en Thummim. En de hogepriester kan niet meer gezalfd worden met 
heilige olie, omdat de samenstelling ervan onbekend is. In de redenering 
van Edersheim zijn alle regels, die de rabbijnen hebben opgesteld voor  
de dienst in de tempel van Herodes, van een ‘eigengemaakte heiligheid’.  
De waarde van de tweede tempel ligt voor hem in de verwijzingen naar de 
eerste en in het gegeven dat de tweede vervuld is met ‘de heerlijkheid van 
Jezus Christus’.650 

De tempel van Herodes, meer specifiek de zuilengang van Salomo,  
is ook het decor waar de dienstdoende priesters in de avond samenkomen 
om de geestelijke betekenis van hun werk te bespreken en de gebeurtenis-
sen in Jeruzalem te duiden. Edersheim wijst hier op Handelingen 6:7 waar 
melding wordt gemaakt van een grote groep priesters die de nieuwe verkon-
diging van het woord van God hebben aanvaard. Zo zijn bijvoorbeeld de 
vooraanstaande priester Jozef van Arimatea en de farizeeër Nicodemus al 
volgelingen van Jezus. Bovendien moeten de gebeurtenissen rondom Jezus 
ook onderwerp van discussie zijn geweest, omdat hun eigen leiders erbij 
betrokken waren.651 

Het werk van Edersheim laat zien dat het Nieuwe Testament weinig 
kennis oplevert over het uiterlijk van de tempel van Herodes, maar wel 
veelvuldig gebruikt kan worden als bewijsplaats van het christelijk gelijk 
tegenover de Joden. De christelijke ambivalentie van Edersheim en zijn  
navolgers is glashelder en staat in een lange traditie van anti-judaïsme. 
Enerzijds voelen christenen zich schatplichtig aan het Joodse ‘oude’ 
testament en gebonden aan de ‘God van Israël’, anderzijds voelen zij zich 
verheven boven de Joden. De christelijke kerk is immers het ‘nieuwe Israël’, 
de ware erfgenaam en overwinnaar van het oude wettische Jodendom.652

3 Johann Martin Tenz en de tempel van Herodes

In de Brief description of ancient Jerusalem van Johann Martin Tenz wordt 
het gebruik van de teksten uit het Nieuwe Testament op dezelfde wijze als 
bij Edersheim ingezet. De tempel van Herodes is de plaats waar Jezus en de 
eerste christenen herhaaldelijk in botsing komen met hun (Joodse) mede-
burgers van Jeruzalem. Tenz verwijst bijvoorbeeld bij de uitleg over de  
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galerijen van Salomo naar de gebeurtenissen zoals beschreven in het evan-
gelie volgens Johannes (10:22-31). “It was in this porch Jesus was walking  
at the Feast of Dedication, when the Jews took up stones to stone him”.653  
De tekst in het evangelie is iets gelaagder. Jezus raakt in gesprek met zijn 
Joodse medeburgers, die hem vragen hen niet langer in onzekerheid te laten 
en het ronduit te zeggen als hij de Messias is. Jezus antwoordt dat alle scha-
pen die naar zijn stem luisteren hem volgen, maar dat zij niet luisteren en 
dus niet bij zijn schapen horen. Hij geeft zijn schapen het eeuwige leven en 
zegt dat de Vader en hij één zijn. Daarop verwijten de Joden hem godslaste-
ring en willen hem stenigen. Hij is immers een mens, maar beweert dat hij 
God is. Daarna gaat Jezus naar de Jordaan en komen velen tot geloof in hem.  
(Joh. 10:22-42).

Op dezelfde plaats verwijst Tenz ook naar het bijbelboek Handelingen 
van de apostelen. Als Petrus preekt over de kruisiging van Jezus, houdt hij 
de aanwezige Joden voor dat het hun eigen God is geweest, die aan Jezus 
zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen. Maar zij zijn het, die Jezus heb-
ben uitgeleverd en verstoten en van Pilatus hebben geëist een moordenaar 
vrij te laten. Dat hebben zij en hun leiders echter uit onwetendheid gedaan, 
omdat God in vervulling heeft doen gaan wat Hij bij monde van alle profe-
ten had aangekondigd, namelijk dat zijn Messias zou lijden en sterven.  
Die Messias is Jezus. Petrus roept zijn volksgenoten op zich af te keren  
van hun huidige leven en God om vergeving te vragen. (Hand. 3:11-19).  
Van degenen die naar deze toespraak luisterden hebben velen zich bekeerd, 
tot ongeveer vijfduizend. (Hand. 4:4). Als Petrus en de apostelen voor  
het Sanhedrin (Hebr. hooggerechtshof) moeten verschijnen, houdt hij een 
verge lijkbaar betoog. God heeft Jezus tot leven gewekt, nadat de leden van 
het Sanhedrin hem hebben vermoord door hem aan een kruishout te hangen. 
God heeft Jezus een plaats gegeven aan zijn rechterhand en hem tot leidsman 
en redder gemaakt, om zo de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden 
te vergeven (Hand. 5:27-31). De boodschap die Tenz hier wil verkondigen is 
duidelijk en krijgt een extra dimensie door de plaats waar deze historische 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden te visualiseren in zijn model van  
de tempel van Herodes.654

De meest letterlijke plaats op het model waar de boodschap van Tenz 
wordt samengevoegd met een historische beschrijving van Flavius Josephus, 
een Bijbeltekst en een archeologische vondst, is bij de scheidingsmuur tus-
sen de voorhof van de heidenen en de voorhoven van de Israëlieten. In zijn 
boek Antiquitates Judaicae beschrijft Flavius Josephus een stenen balustrade 
waarop een inscriptie was aangebracht met de mededeling dat vreemdelin-
gen gedood zullen worden als ze voorbij de afscheiding gaan (zie h5,2.2).655 
Deze historische beschrijving krijgt extra gewicht als in 1871 de zogenoem-
de thanaton-inscriptie wordt gevonden. Deze bevestigt de beschrijving van 
Flavius Josephus. In het betoog van Tenz staan beide historische getuigenis-
sen echter ten dienste van een andere boodschap, namelijk die in De brief 
aan de Efeziërs. “Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus 
dichterbij gekomen, door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met 
zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap 
ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften 
buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens 
te scheppen.” (Ef. 2:13-15).

In het laatste hoofdstuk van zijn Brief description of ancient Jerusalem 
beschrijft Tenz uitvoerig de laatste dagen van Jezus, zoals beschreven in 
de vier evangeliën. Dat de evangelisten gelijk hebben en Jezus werkelijk de 
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zoon van God is en de voorspelde Messias wordt ondersteund door Flavius 
Josephus (Ant. XVIII,3,3 = 18,63-64 volgens de Niese-editie) en door talloze 
teksten in het Oude Testament. Het leven van Christus is met niets te 
vergelijken en nauwkeurig voorspeld in met name de laatste drie verzen in 
Jesaja 52 en Jesaja 53. Deze teksten — 700 jaar geschreven voor de aanvang 
van de christelijke tijd en woord voor woord onderdeel van de Joodse en 
christelijke Heilige Schrift — beschrijven op profetische wijze de letterlijke 
geschiedenis van het leven, de dood en de opstanding van Christus.656  
Na de beschrijving van de val van Jeruzalem besluit Tenz zijn betoog met  
de mededeling dat overeenkomstig de profetie in Zacharia (2:7,8) de Joden 
weliswaar eens zullen terugkeren naar hun eigen land, maar dat het voor-
alsnog de christenen zijn, die daar met de meeste hoop naar uitzien. Het 
boekje eindigt met een hymne gebaseerd op de Openbaring van Johannes 
waarin het hemelse Jeruzalem wordt bezongen.657

4 Flavius Josephus, de verwoesting van de tempel  
en de erfgenamen van het ‘ware Israël’

Schouten, Schick, Edersheim, Tenz en Kitchin staan in een lange christelijke 
traditie waarin het werk van de Joodse historicus Flavius Josephus hoog in 
aanzien staat en naast de Bijbel als belangrijkste bron wordt beschouwd 
over de tijd waarin Jezus leefde en over de tempel van Herodes.658 Flavius 
Josephus heeft als oorspronkelijke naam Josef ben Matitjahu (Hebr. Jozef de 
zoon van Matthias) en is naar eigen zeggen geboren in een aristocratische 
Joodse priesterfamilie in Judea. Als hij in de Joodse oorlog tegen de Romei-
nen (66-70 na Chr.) als legerleider faalt in de verdediging van Galilea, kiest 
hij de kant van de Romeinen. Hij wordt meegenomen naar Rome, waar hij 
de rest van zijn leven de bescherming geniet van keizer Flavius Vespasianus 
(69-79 na Chr.) en diens zoon Titus. Titus is opperbevelhebber van het 
Romeinse leger tijdens de verwoesting van Jeruzalem en keizer van 79 tot 
81 na Chr. In Rome schrijft Josephus twee grote werken over de Joodse 
geschiedenis van zijn tijd, die tot op de dag van vandaag worden vertaald en 
gelezen: De Joodse Oorlog (oorspronkelijk in het Grieks geschreven en in 
het Latijn bekend onder de titel Bellum Judaicum) en De Oude Geschiedenis 
van de Joden of Joodse Oudheden (oorspronkelijk in het Grieks geschreven 
en bekend onder de titel Antiquitates Judaicae).659 Flavius Josephus heeft 
zich de rest van zijn leven moeten verdedigen tegen de kritiek en veroorde-
ling dat hij een verrader was van de Joodse zaak. Zijn werk Vita (Lat. leven) 
is daar bijna volledig aan gewijd. In de Joodse traditie is hij herhaaldelijk van 
verraad van zijn volk beschuldigd.660 

Het werk van Flavius Josephus is voor christenen een belangrijke histo-
rische bron waarin gebeurtenissen, plaatsen en personen uit het Nieuwe 
Testament zijn terug te vinden. Als persoon heeft Josephus autoriteit omdat 
hij een ooggetuige is van het bestaan en de verwoesting van de tempel van 
Herodes. In zijn werk staan bovendien twee passages waarin Jezus wordt 
genoemd. In het zogenoemde Testimonium Flavianum (Lat. getuigenis van 
Flavius) in boek 18 (63-64) van de Antiquitates Judaicae wordt Jezus beschre-
ven als een wijs mens, die bij veel Joden en Grieken gehoor vond en als de 
‘Christus’ (Messias) beschouwd werd. Ook na zijn kruisdood blijven zijn 
volgelingen, aan wie hij na drie dagen levend is verschenen, hem en zijn leer 
trouw. De authenticiteit van deze tekst staat echter vanaf de zestiende eeuw 
ter discussie en wordt door veel wetenschappers als een latere christelijke 
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invoeging beoordeeld. Desondanks vormt het Testimonium Flavianum 
samen met een passage in boek 20 (200) over Jacobus ‘de broer van Jezus 
die Christus genoemd wordt’ voor christenen een belangrijk bewijs voor 
de historiciteit van Jezus van Nazareth, die de ‘Christus’ (Messias) is.661 
De beschrijving van de geschiedenis van het Jodendom in de Antiquitates 
verschaft de jonge christelijke kerk binnen de context van het Romeinse rijk 
bovendien óók een historische achtergrond. De christenen zagen zichzelf 
namelijk als de erfgenamen van de oudtestamentische traditie en als de 
nieuwe vertegenwoordigers van het ‘ware Israël’.662

Van grote invloed op het christelijk denken is ook de toe-eigening 
van het vermeende gedachtegoed van Josephus over de oorzaken van de 
verwoesting van de tempel van Herodes. De eerste christenen begrijpen al 
snel dat de tempel een belangrijke plaats inneemt in het werk van Josephus. 
Sommige van zijn teksten in Bellum Judaicum kunnen zo worden gelezen 
dat de betekenis verschuift en de schuld van de verwoesting van de tempel 
kan worden toegeschreven aan de Joden, omdat zij Jezus hebben verworpen. 
Deze herinterpretatie van Josephus’ werk leidt ook tot de gedachte dat de 
val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel een scheiding markeert 
tussen de geschiedenis van Joden en christenen, met als belangrijkste element  
dat God zijn uitverkiezing van het Joodse volk heeft verplaatst naar de 
christenen. Dit gebruik van Josephus’ gedachtegoed doet geen recht aan het 
narratief in zijn werk.663 

Vanaf het vroege christendom echter keert deze gedachte regelmatig en 
krachtig geformuleerd terug in teksten van schrijvers als Melito van Sardes, 
Hippolytus van Rome en Origines. Via het invloedrijke werk Ekklèsiastikè 
Historia (Gr. kerkelijke geschiedenis) van Eusebius (ca.260-340 na Chr.),  
de bisschop van Caesarea, het werk van Johannes Chrysostomus, Augustinus 
en vele anderen verspreidt deze gedachte zich over de christelijke wereld. 
Ondanks het feit dat Josephus zelf geen verband legt tussen de dood van 
Jezus en de vernietiging van de tempel, zijn de beschrijvingen in Bellum 
Judaicum van de catastrofes, die het Joodse volk treffen na 70, voor veel 
christenen hét bewijs van de straffende hand van God. Daaruit volgt dan 
logischerwijs de redenering dat de Romeinen het werktuig zijn van God om 
die straf uit te voeren, omdat de Joden na de moord op Jezus geen berouw 
tonen en hem blijven afwijzen als Messias. Deze oorzaak-en-gevolgredene-
ring — schuld hebben, geen berouw tonen, gestraft worden en tot in lengte 
van dagen zelf schuldig zijn aan alle ellende — is diep verankerd in het 
christelijk denken. Allerlei passages in het werk van Josephus zijn op deze 
wijze uit zijn eigen narratief overgenomen en ingezet om een ander verhaal 
te vertellen.664 Dat gebeurt op dezelfde manier als waarop het Nieuwe  
Testament wordt gelezen (en voor een deel is geschreven) als de bevestiging  
van allerlei profetieën en gebeurtenissen in het Oude Testament.  
Exegese van het werk van Josephus is bedoeld om raadselachtige teksten in 
het Nieuwe Testament als historische feiten en dus als uitgekomen voor-
spellingen te kunnen duiden. Het bekendste voorbeeld is de uitspraak  
van Jezus in Lucas 21 waar hij de verwoesting van de tempel aankondigt. 
Een ‘voorspelling’, die wordt ‘bevestigd’ door de beschrijving van Josephus 
van de verwoesting van Jeruzalem. Dat Lucas deze tekst in de mond van  
Jezus kan leggen, omdat hij zijn evangelie pas schrijft na de verwoesting van 
de tempel, is een inzicht dat pas heden ten dage algemeen gangbaar is.665

Het werk van Flavius Josephus is in Nederland voor het eerst gedeeltelijk 
vertaald in de dertiende eeuw en opgenomen in de Rijmbijbel van Jacob van 
Maerlant. Deel twee heeft daar als titel De Wrake van Jherusalem en verwijst 
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naar de tekst in Lucas 21:22: “want in die dagen wordt de straf voltrokken, 
waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan.” In 1858 wordt 
de Rijmbijbel in gedrukte vorm uitgegeven en in 1859 in een aparte octavo- 
uitgave Die wrake van Jeruzalem. Vanaf de zestiende tot de negentiende 
eeuw worden alle werken van Flavius Josephus meer dan zeventig keer 
uitgegeven, vaak verluchtigd met gravures.666 

In de negentiende eeuw maken theologen zoals Schouten, Edersheim, 
Kitchin, Tenz en vele anderen nog volop gebruik van Josephus’ Bellum  
Judaicum en Antiquitates Judaicae ter ondersteuning van hun visie op de 
verwoesting van de tempel van Jeruzalem. Het is goed mogelijk dat Schouten 
de nieuwe uitgaven van het werk van Josephus van de hand van  
dr. W.A. Terwogt (z.j.) en dr. J.A. Gerth van Wijk (z.j.) in bezit heeft gehad. 
De bewerking van Terwogt wordt in 1873 uitgegeven met een voorwoord van 
prof. dr. J.J. van Oosterzee (1817-1882), geschreven in 1867. Ook Van Ooster-
zee, hoogleraar Nieuwe Testament, dogmengeschiedenis en wijsbegeerte 
van de godsdienst aan de Universiteit van Utrecht, wijst op het grote belang 
van Josephus als ooggetuige van de ‘merkwaardigste eeuw der wereldge-
schiedenis, de eeuw der verschijning van Christus’. Ook al is er op de per-
soonlijkheid en het karakter van Josephus en op zijn religieuze standpunten 
een en ander aan te merken, zijn schriftelijke nalatenschap is van ongekend 
belang voor de gewijde archeologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Boven-
dien hebben vele christenen van jongs af een emotionele band met het werk 
van Josephus, dat naast de Statenvertaling en het werk van ‘Vader Cats’,  
in ieder christelijk gezin aanwezig is. Van Oosterzee maakt nog kort melding 
van het feit dat de ‘nieuwere kritiek’ (historisch-kritische exegese) uiteraard 
de betrouwbaarheid van de berichtgeving van Josephus in twijfel trekt.  
Dat neemt echter niet weg dat het werk van Flavius Josephus ‘kostbaar erf-
goed’ is, dat het verdient om opnieuw te worden uitgeven. In woorden van 
gelijke strekking noemt Gerth van Wijk Flavius Josephus onmisbaar voor 
wie Israëls lotgevallen wil leren kennen gedurende de eeuwen die niet in de 
Heilige Schrift worden verhaald. Daarbij worden veel feiten uit het Nieuwe 
Testament door de medelingen van Josephus bevestigd.667

5 Een leerrede over Jesaja 5:1-7

Het christelijk gebruik van het werk van Flavius Josephus blijft voor  
Schouten niet beperkt tot het onderbouwen van theorieën over het uiterlijk 
van de tempel van Herodes. In zijn denken is het thema van de ‘eigen schuld 
aan ellende’ en ‘straf van God’ herkenbaar aanwezig. In een leerrede over 
Jesaja 5:1-7, uitgesproken in de Domkerk in Utrecht op 28 november 1880 
ter gelegenheid van de 67ste gedenkdag van ‘Utrechts verlossing van de 
Franschen’ in 1813, laat Schouten zijn visie op de jammerlijke zondeval van 
zijn tijdgenoten in een vlammend betoog vrij stromen. Zijn medeburgers 
van Utrecht zijn het ‘sprekend evenbeeld van het oude Israël, dat de redden-
de hand van de Heer vaak heeft aanschouwd, maar toch in zonde bleef leven 
en zo de Heer vertoornde’. Daarna volgt als gebed de tekst van Jesaja 5:1-7. 
In dit lied over de wijngaard van een geliefde, die ondanks alle moeite toch 
wrange druiven voortbrengt, richt de profeet Jesaja zich tot de inwoners 
van Juda. Hij waarschuwt ze voor Gods toorn, die zal leiden tot de verwil-
dering van de wijngaard waar niet meer gesnoeid en gewied zal worden en 
doornen en distels zullen opschieten. In de uitvoerige uitleg van de tekst 
wijst Schouten bij herhaling op het gegeven dat het volk van Israël in zonde 
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leefde en door God gestraft moest worden. Hij leest de tekst van Jesaja als 
een profetie waarin voorzegd wordt dat Israël en Juda worden verstrooid 
onder alle volken van de aarde en Jeruzalem en de tempel worden verwoest. 
De geschiedenis leert ons, zo vervolgt Schouten, dat Assyriërs, Babyloniërs, 
Syriërs, Egyptenaren en uiteindelijk de Romeinen, de werktuigen zijn in 
God’s straffende hand. Ook de profetie van Micha getuigt hiervan, evenals 
het feit dat de Joden nog steeds verblind zijn, met als gevolg dat God hen 
heeft verworpen.668

In het tweede deel van de preek volgt een lyrisch betoog over de profeet 
    Jesaja, die vanwege zijn profetieën over de Messias ook wel de ‘Profeet-Evan-
gelist’ van het ‘Oude Verbond’ of de ‘Evangelische Jesaja’ wordt genoemd en  
die God ‘liefste’ durft te noemen. Een term, die Jesaja met recht kan gebruiken 
omdat God door zijn zoon Jezus Christus een God van de verlossing van 
onze zielen is geworden. Een God, die wij moeten ‘beminnen en liefhebben’. 
Schouten bespreekt daarna de situatie onder de Franse overheersing.  
Hij heeft geen goed woord over voor de katholieke Fransen met hun verder-
felijke bijgeloof en lichtzinnige zeden, die zelfs de Domkerk hebben onteerd 
en de ‘Roomse afgoderij’ hebben hersteld. Ook gemengde huwelijken tussen 
protestanten en katholieken zijn Schouten een doorn in het oog, evenals het 
gebrek aan godsdienstig elan in vele huis  gezinnen. De vergelijking met het 
‘trouweloze Israël en Juda’ is dan weer snel gemaakt. Na de Franse overheer-
sing hebben de protestanten zich gelukkig kunnen herstellen en zijn er allerei 
christelijke instellingen verrezen, waaronder de bedestonden en werkzaam-
heden voor de zending onder Israël en de heidenen. Aan het eind van zijn 
betoog roept Schouten op tot bekering tot de ‘Drieënige Verbonds-God,  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’.669

Slotbeschouwing
De herkomst en vervaardiging van het model van de tempelberg maakt  
de religieuze onderzoeksagenda en denkwereld van Schick zichtbaar.  
Die staat niet ver af van de denkwereld van Schouten, maar valt er ook niet 
mee samen. Schick leeft en werkt in Jeruzalem vanuit specifieke geloofs-
opvattingen over de herbouw van de tempel in de eindtijd. Hij is in dienst 
van de London Jews Society en actief in de zending onder de Joden, waarbij 
zijn modellen van de tempelberg en van de tempels van Salomo en Herodes 
instrumenten zijn. Hij is archeoloog en stuurt voorwerpen uit het Heilige 
Land naar bevriende relaties en draagt zo ook bij aan de fondsenwerving 
voor de LJS in Europa. Via die fondsenwerving en het zendingsnetwerk in 
Jeruzalem en Nederland heeft Schick Schouten leren kennen. De export 
van zijn tempelberg- en tempelmodellen naar Europa heeft voor hem niet 
alleen een financiële reden, maar past ook in de context van de zendingsac-
tiviteiten van de LJS en St. Chrischona, het zendingsinstituut in Bazel, waar 
hij is opgeleid. Deze beide instituten representeren een specifieke vorm van 
protestantisme in de negentiende eeuw, waar zowel Schick als Schouten 
zich bij thuis voelen. Evangelisatie, persoonlijke bekering, messiaanse ver-
wachtingen, het herstel van Israël, zending onder de Joden en de kolonisatie 
van het Heilige Land zijn kernpunten van deze geloofsbeweging.
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Uit de beschrijvingen van het model van de tempelberg door Schick en 
Schouten blijkt, dat zij niet of nauwelijks geïnteresseerd zijn in de isla-
mitische heiligdommen, die sinds de zevende eeuw na Chr. op de Haram 
al-Sharîf staan. Zij eigenen zich in hun onderzoek en beschrijving de 
tempelberg toe ten behoeve van hun eigen opvattingen. Schick heeft wel 
meer aandacht voor de islamitische traditie en bebouwing dan Schouten 
en noemt de Rotskoepel en Aqsamoskee de mooiste gebouwen in de wijde 
omgeving van Jeruzalem. Maar bijna alle aandacht gaat uit naar de histori-
sche reconstructie van de tempelberg ten tijde van Herodes en naar het wa-
tersysteem van Jeruzalem, dat teruggaat tot de tijd van de stad van koning 
David en de tempel van Salomo.670 Dat beider werkelijke interesse zowel in 
het Bijbelse verleden als in de eindtijd ligt, blijkt ook uit de vorm en functie 
van de modellen van Schick. Het basismodel van de Haram is zo gebouwd 
dat de contemporaine islamitische heiligdommen kunnen worden ver-
vangen door de historische tempels van Salomo en Herodes. Studie van 
de bouwkundige aspecten van deze tempels en hun exacte locatie op het 
tempelplein is van belang voor de herbouw van de tempel in de eindtijd.  
Foto’s van deze modellen zijn door Schick aan Schouten gestuurd en  
hangen bij het model van de tempelberg in de pastorie van Schouten.

De standpunten van Schouten met betrekking tot de Joden komen over-
een met het anti-Judaïsme dat van oudsher aanwezig is in het christendom 
en door veel van zijn tijdgenoten wordt gedeeld. Zijn preek in de Domkerk 
in Utrecht spreekt boekdelen en de mening die hij daar verkondigt, sluit 
naadloos aan bij zijn polemiek met de moderne theologie en zijn opmer-
kingen over het Jodendom, die hij daarbij maakt. Schouten blijft consistent 
vasthouden aan de profetische waarheid van het Oude Testament en de 
verwerping van de Joden door God, omdat zij Jezus niet hebben aanvaard 
als de Messias. In dat religieus paradigma is geen ruimte om de visie op de 
samenhang van het Oude en Nieuwe Testament van Da Costa en Capadose 
toe te laten. Zij verwerpen immers de christelijke vergeestelijking van het 
Oude Testament en lezen bij de profeten reële beloften over het herstel van 
het Joodse volk. Het is aannemelijk dat Schouten geen aanhanger van de 
London Jews Society is geweest, omdat het binnen zijn denkwereld een te 
grote stap is om op een actieve manier, met behulp van bekeerde Joden, het 
heilsplan van God mee te helpen vormgeven. Schouten heeft zich nergens 
uitgesproken over zijn eindverwachtingen. Die zal hij wel gehad hebben 
conform de leer van de kerk en zeker gezien zijn interesse in de modellen van 
de tempelberg en de tempel van Herodes, maar of hij die eindtijd spoedig ver-
wacht, en de komst ervan ziet in de tekenen van zijn tijd, valt te betwijfelen.

De modellen van de tempelberg en de tempel van Herodes zijn in alle 
opzichten ‘kunststukken’ en pronkstukken in de pastorie. Ze kunnen zich 
meten met het model van de tabernakel, omdat ze, geheel in de lijn van 
alles wat Schouten in zijn museum plaatst, met de grootste precisie en met 
wetenschappelijke kennis zijn vervaardigd. Ze functioneren net zoals de  
tabernakel als plaatsen van herinnering en betekenis, omdat ze de plaats 
waar belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus hebben plaatsge-
vonden, driedimensionaal en aanraakbaar visualiseren. De belevingswaar-
de voor de bezoekers zal hoog zijn geweest, zeker in combinatie met de 
gepassioneerde prediking van Schouten. Met behulp van deze modellen kon 
Schouten het verband tussen de tabernakel en de tempel, de profetische  
waar heid van de Bijbel en de christelijke visie op de vervulling van het 
Oude Testament in het Nieuwe Testament in een grote beweging aan-
schouwelijk maken en uitdragen.
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Conclusie

Het Bijbels Museum van ds. Leendert Schouten is vanwege de samen-
stelling van de collectie, de kwaliteit van de modellen en voorwerpen en 
de specifieke manier waarop het museumbezoek plaatsvindt, een uniek 
museum in het negentiende-eeuwse nationale en internationale museale 
landschap. Er zijn vergelijkbare musea, verzamelingen en exposities, zoals 
bijvoorbeeld het Bijbels Museum van het Church Sunday School Institute 
van rev. James Kitchin in Londen, of de verzameling van baron Von Ustinov 
in Jaffa, of de Palestine Exhibition in Londen en de rondreizende tentoon-
stelling van Samuel Schor. Ook zijn er in de tweede helft van de negentien-
de eeuw Bijbelse landschapsparken zoals het Lake Chautauqua’s Palestine 
Park in New York en trekt in Amsterdam het Jeruzalempanorama in korte 
tijd tienduizenden bezoekers. Er worden collecties met Bijbelse archeologi-
sche voorwerpen en Egyptische oudheden samengesteld in Parijs, Londen 
en Berlijn, die vanwege hun kwaliteit en kwantiteit onvergelijkbaar zijn met 
de collectie van Schouten. In Jeruzalem is het huis van Conrad Schick een 
ontmoetingsplaats voor wetenschappers en toeristen vanwege de spectacu-
laire modellen van de tempelberg en de tempels van Salomo en Herodes.  
Op onderdelen zijn deze musea, exposities, parken en evenementen aan-
wijsbaar van een betere kwaliteit of van een grotere belevingswaarde.  
De samenstelling, presentatie en het gebruik van de collectie door Schouten 
geven zijn Bijbels Museum echter een eigenheid, die nergens anders is aan-
getroffen en die zeker voor het negentiende-eeuwse Nederlandse publiek 
bijzonder genoemd mag worden.

In de eerste plaats komen de bezoekers in het Bijbels Museum visueel en 
tastbaar in aanraking met de teksten uit de Bijbel, met de wereld waarin de 
Bijbel is ontstaan en met het Heilige Land in heden en verleden. De authen-
ticiteit van de voorwerpen is een belangrijk onderdeel van de ervaring van 
de bezoekers. Hun authenticiteit ‘bewijst’ namelijk hun ‘echte’ relatie met 
gebeurtenissen uit het verleden. Er vindt echter wel een herinterpretatie 
plaats door Schouten. De natuurhistorische voorwerpen bijvoorbeeld, 
worden voorzien van Bijbelse teksten en vindplaatsen. De hysop (Hysopus 
Officinalis) is in de nieuwe context van het museum nooit meer een plantje 
uit een land in het Midden-Oosten, maar een kruid waarvan de oliën worden 
gebruikt om genezen melaatsen mee te besprenkelen, zoals in meerdere  
Bijbelteksten wordt beschreven. Alle voorwerpen verwijzen naar een lieu de 
mémoire, het Land van de Bijbel, het land van Jezus, dat niet gemakkelijk 
bereikbaar is voor de meeste bezoekers van het museum en bovendien in 
een ander cultuurgebied ligt. 
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Ten tweede zijn de voorwerpen in het Bijbels Museum van Schouten 
betekenisdragers (semioforen) die het niveau van illustratiemateriaal bij 
Bijbelse teksten overstijgen. Dat is het resultaat van de actieve ordening 
(taxonomie) die Schouten aanbrengt, waardoor meerdere betekenislagen 
worden toegevoegd aan de voorwerpen én aan de emoties van de bezoekers 
bij het zien van de voorwerpen in die specifieke samenstelling en relatie. 
De aarde en de stenen van de tempelberg in Jeruzalem, door Schouten in 
het model van het brandofferaltaar geplaatst, zijn daar wellicht het beste 
voorbeeld van. De biografie van deze aarde en stenen maakt de beteke-
nislagen die worden toegevoegd goed duidelijk en opent een wereld aan 
negentiende-eeuws protestants gedachtegoed, religieuze verhoudingen 
en doelstellingen. Het begint met dr. Samuel Gobat, bisschop van de eerste 
Pruisisch-Engelse protestantse kerk in Jeruzalem. Hij heeft de aarde en 
stenen heimelijk, illegaal bemachtigd. De voormalige Joodse tempelberg is 
immers in de negentiende eeuw een islamitisch heiligdom, gelegen in het 
Ottomaanse rijk en verboden gebied voor Joden en christenen. Desalniet-
temin was het de moeite en risico’s waard, schrijft bisschop Gobat in een 
openbare brief in een Nederlandse krant. De aarde en stenen zullen name-
lijk een functie krijgen. Ze zullen het werktuig worden in de handen van 
een Nederlandse prediker en zo de kracht krijgen om Joden en heidenen te 
bekeren tot het christendom. Eenmaal geplaatst in het brandofferaltaar in 
het model van de oudtestamentische tabernakel krijgen ze de taak om de 
relatie aan te tonen tussen de Bijbelse tekst over het offer van Abraham op 
de berg Moria, de tabernakel, de in 70 na Chr. verwoeste tempel van Salomo 
(en later Herodes) in Jeruzalem en de verwachte herbouw van die tempel in 
de eindtijd. De aarde en stenen van de tempelberg dienen in de context van 
het Bijbels Museum van Schouten als historische getuigen van een ver ver-
leden. Hun betekenis wordt nog groter en intenser door de mystieke lading 
die ze krijgen toebedeeld, als vertegenwoordigers van de profetie van Jesaja 
(29:4). Daarin zal de stad Jeruzalem roepen van diep onder de grond en zal 
het klinken als de stem van een geest uit de diepte. Zo worden ze profeti-
sche getuigen van een levend eschatologisch toekomstbeeld, dat herkenbaar 
is voor protestantse christenen die het museum bezoeken.

Ten derde is de aanwezigheid van een collectie Egyptische oudheden, 
vanaf de jaren tachtig opgesteld bij de tabernakel, een bijzonderheid. Slechts 
een deel van de Egyptische oudheden is functioneel in het illustreren van 
de tekst van de Bijbel over het verblijf van de Israëlieten in Egypte. Daarom 
stelt Schoutens zoon Hubertus dat alleen de tichelsteen, de mummies,  
de sjabti’s van Seti I en het borstbeeld van Ramses II thuishoren in een  
Bijbels Museum. De andere voorwerpen staan ten dienste van de theologische 
polemiek die Schouten voert (zie hieronder) en visualiseren hooguit het 
verwerpelijke veelgodendom van de Egyptenaren. Toch heeft Schouten veel 
geld en tijd besteed aan het samenstellen van deze collectie. De oudheden 
waren voor hun komst in de pastorie curiositeiten in de verzamelingen van 
adellijke personen in zijn netwerk of gingen rond in de antiquiteitenhandel. 
Wat hem drijft, kan verklaard worden vanuit het moment waarop de aanko-
pen worden gedaan en vanuit de opbouw van de collectie in zijn geheel.  
De Egyptische oudheid is een populair onderzoeksgebied in de jaren 
zeventig en tachtig en Schouten is goed op de hoogte van internationale 
publicaties, waarin wordt betoogd dat Mozes zijn kennis over de bouw 
van de tabernakel heeft ontleend aan de Egyptenaren. Zijn studiegenoot 
en familielid dr. Willem Pleyte houdt zich intensief bezig met de vertaling 
van hiërogliefen, heeft een vooraanstaande positie in het Rijksmuseum van 
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Oudheden in Leiden en geeft ten behoeve van Schouten een kleine catalo-
gus uit over de oudheden in zijn Bijbels Museum. Opgeteld maken al deze 
elementen het aannemelijk dat de aanwezigheid van de collectie Egyptische 
oudheden niet alleen statusverhogend is geweest, maar ook precies samen-
valt met de actualiteit van dat moment. De Egyptische oudheden zijn 
dienstbaar aan en onderdeel van de polemiek die Schouten voert in zijn 
boek De Tabernakel.

Ten vierde vindt er een religieuze praxis plaats in het Bijbels Museum 
van Schouten, die bijzonder is vanwege het exclusieve liturgische karakter 
ervan. Dat maakt het museum a-typisch, aangezien verzamelingen van  
religieuze voorwerpen werden geseculariseerd met de tentoonstelling 
ervan in publieke musea. Het museum heeft dus een unieke hybride vorm, 
waarin geloofsbeleving en museale presentatie samenvallen. In religieuze 
tradities is het gebruikelijk om op heilige plaatsen rituelen te verrichten,  
te bidden en of te zingen. Ook protestanten doen dit, zij het voornamelijk  
in het Heilige Land. Een bekende plaats daarvoor is de graftuin in Jeruzalem. 
Daar kunnen de gebeurtenissen na Jezus’ kruisdood beter worden ingevoeld 
dan in de Heilige Grafkerk. Bij het rotsgraf wordt gezongen, gebeden en uit 
de Bijbel gelezen, meestal onder leiding van de dominee van de groep.  
In essentie is het protestantse ritueel niet verschillend van het katholieke en 
oosters-orthodoxe in de Heilige Grafkerk. Het is ook vergelijkbaar met de 
liturgie die Schouten rondom zijn model van de tabernakel uitvoert, met 
dit verschil dat de tabernakel niet in Jeruzalem staat (of geografisch correct 
in de Sinaïwoestijn), maar in de pastorie in Utrecht. Daar is de tabernakel 
het middelpunt van een gemeenschappelijke religieuze beleving en functi-
oneert hij als voertuig voor de verkondiging van het evangelie. De authenti-
citeit van het model, gebaseerd op de grote nauwkeurigheid waarmee het is 
vervaardigd met dezelfde materialen die in de Bijbel staan beschreven, heeft 
als effect dat de bezoekers kunnen zien en ervaren dat de tabernakel een 
door God ontworpen heiligdom was. Alle voorwerpen in en om de taber-
nakel hebben als belangrijkste taak om het ontwerp van God ook werkelijk 
te ‘zijn’. Zo moeten ze aantonen dat het Joodse volk nooit en te nimmer 
de vervaardiger kan zijn van dit heiligdom, laat staan dat het geïnspireerd 
zou kunnen zijn door de godsdienst van de oude Egyptenaren. Maar ook 
hier is sprake van een extra laag van betekenisgeving, die tijdens de liturgie 
plaatsvindt. In de tabernakeldienst zorgt de bevlogen evangelieprediking 
van Schouten ervoor, dat het model van de tabernakel als illustratie van het 
oudtestamentische Joodse heiligdom, transformeert naar een christelijk 
heiligdom. Alle elementen, tot in de kleinste details, zijn een voorafscha-
duwing van Jezus Christus en daarmee van de profetische waarheid van 
het Oude Testament. Het religieuze boek van de Joden wordt door middel 
van deze toe-eigening dienstbaar gemaakt aan het christelijke religieuze 
paradigma van Schouten.

 
Het Bijbels Museum van ds. Leendert Schouten kan niet worden begrepen 
zonder de religieuze factor in zijn biografie te doorgronden. Die legt een, 
voor veel protestanten uitzonderlijke, mystieke en devotionele relatie met 
voorwerpen bloot. Het Bijbels Museum is daarom in eerste instantie het 
gevolg van de geloofsbeleving die Schouten heeft gevormd. Daarin ligt de 
nadruk op persoonlijke bekering en bezieling, op een vurig geloof in zijn 
‘zaligmaker Jezus Christus’ en een onwrikbaar geloof in het toekomstige 
koninkrijk van God op aarde. 
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Schouten voelt van jongs af aan het verlangen en de roeping om een 
dienaar van God te zijn. Dat is echter geen verklaring voor zijn fascinatie 
voor de ark van het verbond en de tabernakel. Die moet gezocht worden in 
zijn verlangen om het wezen van de in de Bijbel beschreven voorwerpen, als 
goddelijke voorwerpen, te kunnen ervaren en bevatten. De verklaring die hij 
hier zelf over geeft is de beste, ook al heeft hij die verklaring op latere leeftijd 
beschreven. Als hij als kind afbeeldingen ziet van de ark van het verbond, 
ziet hij een heiligdom dat met ‘eerbiedwekkende geheimenissen’ is omhuld 
en voelt hij een onweerstaanbare aantrekkingskracht, zoals hij die ook voelt 
bij het zien van afbeeldingen van de geboorte, het lijden en de wederkomst 
van Jezus. Een tweedimensionale verbeelding is voor Schouten echter niet 
voldoende om tot de essentie, het wezen van de Hebreeuwse oudheden door 
te dringen. In plaatjes, hoe veelzeggend ook, ligt namelijk vaak de artistieke 
verbeelding van de vervaardiger op de loer. Een driedimensionale verbeel-
ding volgens de letter van de Bijbel is daarom de beste garantie om zo dicht 
mogelijk bij de door God ontworpen voorwerpen te komen. Het gebruik 
van in de Bijbel beschreven materialen versterkt het resultaat.

Om tot de vervaardiging van de driedimensionale voorwerpen te komen, 
moet de Bijbel zeer minutieus worden bestudeerd. De werkwijze van  
Schouten wordt duidelijk in zijn boek De Tabernakel, Gods Heiligdom bij 
Israël. Het boek is een bouwplaat, werkbeschrijving en caleidoscopische reis 
door de Bijbel tegelijk. Wie zich mee laat voeren in het vertoog van de auteur, 
in zijn schoenen gaat staan, bij hem aan zijn bureau gaat zitten en alle teksten 
in de Bijbel met hem meeleest, kan een glimp opvangen van zijn geloofsbele-
ving en wat het betekent als de Bijbel als het letterlijk Woord van God wordt 
ervaren en gelezen. De driedimensionale verbeeldingen van de Hebreeuwse 
oudheden, vervaardigd met de fijnste technieken en de prachtigste materia-
len wekken daarna als vanzelf een Bijbelhistorische sensatie op.

Naast zijn theologische en intellectuele scholing en zijn werk in de 
Nederlandse Hervormde Kerk is de evangelieverkondiging bij de tabernakel 
ook een fysieke en mentale noodzaak voor Schouten. Als predikant heeft hij 
natuurlijk een podium om te preken, te bidden en te zingen samen met zijn 
gemeenteleden. Ook heeft hij voldoende mogelijkheden om zich in woord 
en geschrift over velerlei kerkelijke, theologische en maatschappelijke zaken 
te uiten, zoals dat te doen gebruikelijk is in de domineesstand van zijn tijd. 
Maar dat is voor hem, zoals hij zelf zegt, niet genoeg om alle aspecten van 
zijn persoonlijkheid recht te doen. Prediken bij de tabernakel is een spirituele 
beleving, waarbij hij ervaart dat Jezus Christus de tabernakel is. 

In zijn testament legt Schouten vooral de nadruk op het belang van de 
tabernakel en zijn verzameling voor het geloofsonderricht aan toekomstige 
generaties. Waarschijnlijk voorvoelde hij heel goed dat niemand in staat 
zou zijn zo dicht te naderen en zo emotioneel betrokken te zijn als hij. Het 
gegeven dat hij talloze malen collega’s uitnodigt om de tabernakel prediking 
van hem over te nemen en nagenoeg iedereen dat weigert, onderstreept 
dit. Schouten leeft, werkt, verzamelt en verkondigt vanuit een religieus 
binnen- perspectief, dat zo sterk emotioneel geladen is, dat weinigen hem 
dat kunnen of willen nadoen. 

Er is echter een diepere laag. De paradox tussen materieel en immate-
rieel religieus erfgoed is bij Schouten goed voelbaar. Alles in zijn museum 
ademt het belang van het materiële uit, maar staat in relatie met de onzicht-
bare immateriële betekenislagen die hij heeft toegevoegd. Hoe diep zijn 
spirituele verbondenheid met het tabernakelmodel ook is, uiteindelijk is het 
hem uitsluitend en alleen te doen om de verkondiging van het evangelie. 
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Dat Schouten overal en altijd blijft benadrukken dat hijzelf geen enkele eer 
voor zijn tabernakel en zijn verzameling verdient en hij alles uitsluitend en 
alleen ter ere van God heeft volbracht, is daarom tekenend voor zijn manier 
van leven en geen holle frase. Het ware erfgoed is voor Schouten het Woord 
van God. Zijn materiële nalatenschap kan worden ingezet als hulpmiddel bij 
de catechese, om zo het Woord en de waarden en normen van de protestantse 
traditie waarin hij staat, door te geven. 

Met zijn Bijbels Museum creëert ds. Leendert Schouten protestants erfgoed 
en geeft hij midden jaren 60 van de negentiende eeuw al vorm aan het 
Bijbelse oriëntalisme in een museale context. Daarmee sluit hij aan bij de 
negentiende-eeuwse tijdgeest waarin een verlangen naar geschiedenis en 
een verlangen naar het (Bijbelse) Oosten bij velen leeft. Hij staat niet alleen 
in een lange protestantse traditie van onderzoek naar en visualisatie van  
Bijbelse heiligdommen, maar tilt die traditie ook letterlijk uit de vergetelheid 
door de restanten ervan te achterhalen en soms met veel moeite te verwer-
ven. De materiële overblijfselen van het achttiende-eeuwse academisch 
onderwijs in Franeker, Harderwijk en Utrecht worden zo museumstukken.  
Ze tonen aan dat hij de behoeder is van een exegetische traditie die nauwe-
lijks nog wordt beoefend. Zonder zijn inspanningen zouden de schaarse res-
tanten van die traditie waarschijnlijk niet bewaard zijn gebleven. Door ze te 
verbinden met zijn model van de tabernakel wordt zijn museum ook een lieu 
de mémoire van een zeer specifieke protestantse geleerdheid uit het verleden.

Het erfgoed dat Schouten vormgeeft staat echter alleen ten dienste van 
zijn eigen religieus paradigma. Een kritische beschouwing van dat erfgoed is 
slechts ten dele mogelijk, waar het de overdrijving van sommige hoogleraren 
betreft. Over het algemeen spreekt Schouten vol bewondering over de acht-
tiende-eeuwse godgeleerdheid, als bloeiperiode van de typologische exegese. 
Met nostalgie kijkt hij terug op de tijd waarin modellen van Hebreeuwse oud-
heden in het academisch onderwijs worden gebruikt. Zijn eigen model van de 
tabernakel heeft in zijn studententijd ook een paar jaar zo mogen functioneren 
omdat zijn leermeester, prof. dr. Jacobus Cornelius Swijghuisen Groenewoud,  
de Utrechtse theologiestudenten naar hem verwijst. Het algemene gevoel van 
Schouten is dat van verlies. Een oude wereld, waarin hij zelf niet heeft geleefd, 
maar waarin hij zich wel geestelijk thuis voelt, dreigt definitief verloren te gaan 
onder invloed van de moderne theologie. Ook het gebrek aan vroomheid van 
zijn tijdgenoten draagt bij aan de breuk met het verleden. Hij refereert daar op 
verschillende plaatsen aan. In zijn leerrede over Jesaja 5:1-7, die hij tijdens een 
vlammend betoog op 28 november 1880 in de Domkerk in Utrecht voordraagt, 
maakt hij onomwonden duidelijk hoe hij de ‘jammerlijke zondeval’ van zijn 
tijdgenoten beoordeelt.

Hoe groot het verlangen naar het bewonderde verleden ook is en hoeveel 
afschuw moderne ontwikkelingen ook bij hem oproepen, Schouten maakt 
niet de indruk zich daarbij neer te leggen. Zijn eigen model van de taber-
nakel overtreft in zijn ogen alle andere modellen in heden en verleden en is 
daarmee een krachtig middel om het gelijk van de profetische en historische 
waarheid van de Bijbel te bewijzen.

Dat Schouten met beide benen in de tweede helft van de negentiende 
eeuw staat, blijkt onder andere ook uit de vele voorwerpen uit het Heilige 
Land, die hun weg vinden naar de pastorie. Al vroeg in de geschiedenis van 
zijn verzameling komt hij daarmee in aanraking. In Apeldoorn wordt het 
brandofferaltaar gevuld met stenen en aarde van de tempelberg en krijgt  
de nieuw vervaardigde beeldengroep in de voorhof een oosters uiterlijk.  



206

De natuurhistorische en archeologische voorwerpen uit het Heilige Land 
worden ingebracht door bekende personen als Charles William Meredith 
van de Velde, bisschop dr. Samuel Gobat, dr. Conrad Schick en door vele 
reizigers en collega’s uit het netwerk van Schouten. Ze zijn alle afkomstig 
van betekenisvolle Bijbelse plaatsen en dragen bij aan de ervaring van het 
historische waarheidsgehalte van de Bijbel. 

De bezoekers aan het museum kunnen door deze voorwerpen zin-
tuiglijk in aanraking komen met het Land van de Bijbel. Naast foto’s van 
het Heilige Land, die in die tijd bijzonder zijn en zeker niet voor iedereen 
beschikbaar, creëert Schouten met alle voorwerpen rondom zijn tabernakel 
een oriëntalistisch beeld van het Land van de Bijbel. Dat roept ongetwijfeld 
religieuze gevoelens op en bevestigt dat de Bijbelse gebeurtenissen echt 
hebben plaatsgevonden op concreet aanwijsbare plaatsen. Het oriënta-
listisch beeld dat Schouten aan zijn bezoekers overdraagt, is echter geen 
nabootsing van het Heilige Land, zoals in Bijbelse belevenisparken elders, 
waar men op alternatieve pelgrimage kan gaan. In de collectie bevindt zich 
ook geen oriëntalistische schilderkunst om de fantasie van de bezoekers 
verder te prikkelen. De beleving in het Bijbels Museum van Schouten lijkt 
daardoor ingehouden en vooral onderdeel van de religieuze beleving tijdens 
de tabernakeldienst. Het strookt ook niet met de persoon van Schouten en 
het grotere verhaal dat hij wil vertellen om het Heilige Land in een gepopu-
lariseerde vorm te presenteren. Een toverlantaarnvoorstelling met figuren 
in oosterse kledij is ondenkbaar.

Schouten en Hubertus volgen de ontwikkelingen op het gebied van  
de archeologie en Egyptologie met grote wetenschappelijke interesse.  
De biografie van de archeologische collectie maakt duidelijk hoe het or-
thodox-protestantisme gebruik gaat maken van de archeologie als onder-
zoeksgebied en de vondsten en resultaten inzet als bewijs van de historische 
waarheid van de Bijbel. Het is een effectief antwoord op de deconstructie 
van Bijbelse teksten, ondersteund door archeologische vondsten of juist het 
gebrek daaraan, zoals die als gevolg van de historisch-kritisch exegese in de 
Bijbelwetenschappen plaatsvindt. Het effect van deze voorwerpen binnen 
de context van het Bijbels Museum van Schouten zal groot geweest zijn.  
Zeker vanwege de presentatie in samenhang met de andere voorwerpen. 
Een goed voorbeeld daarvan is het ossuarium (Lat. beenderkist). Dat staat 
niet voor niets opgesteld bij het model van de tempelberg, vermoedelijk aan 
de oostzijde tegenover de gouden poort, als teken van het onwankelbare 
geloof van de terugkeer van de christelijke Messias in Jeruzalem. 

In het Bijbels Museum van Schouten is het model van de tempelberg van 
bijna even groot belang als het model van de tabernakel. Het wordt door 
Schouten omschreven als een ‘kunstwerk’ en zal zeker door zijn verschij-
ning een bezienswaardigheid zijn geweest. De eigenlijke naam van het 
model is ‘Zu Jerusalem wie er jetzt ist. Berg Moria mit allem was darin und 
darauf ist.’ Dr. Conrad Schick, de vervaardiger van het model, geeft met 
deze titel aan dat alles wat zich onder de oppervlakte bevindt, feitelijk het 
belangrijkste is. Zo is het model ook gebouwd. De islamitische heiligdom-
men kunnen worden verwijderd. Wat dan overblijft is de weergave van 
de situatie ten tijde van de tempel van Jeruzalem. Na verwijdering van de 
Rotskoepel en de Aqsamoskee kunnen er modellen van de tempels van 
Salomo en Herodes worden geplaatst. In het huis van Schick in Jeruzalem 
wordt dat ook daadwerkelijk gedaan. Schouten heeft geen extra modellen 
van de tempels van Salomo en Herodes bij Schick besteld, om zo zijn tem-
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pelbergmodel van gedaante te doen veranderen. Waarschijnlijk maken de 
foto’s die Schick hem heeft toegestuurd en die op een informatieve kaart bij 
het tempelbergmodel hangen voldoende duidelijk hoe de situatie ooit is ge-
weest. Of Schouten bij zijn uitleg en preek bij het model ook daadwerkelijk 
de Rotskoepel en de Aqsamoskee verwijdert, is niet bekend. Omdat Schou-
ten in De Tabernakel ook een hoofdstuk wijdt aan de sjechina (woonplaats 
of aanwezigheid van God in de tempel) en bij Schick een extra model van de 
sachra (heilige steen onder de Rotskoepel) heeft besteld, is het aannemelijk 
dat hij bij zijn uitleg de islamitische bebouwing van het model verwijdert. 
De functie die de herplaatsbare tempelmodellen ten huize van Schick in  
Jeruzalem hebben, wordt bij Schouten vervuld door zijn eigen model van de 
tempel van Herodes en het model van Jeruzalem in het jaar der verwoesting 
door Titus. Het ensemble, aangevuld met foto’s en het ossuarium, geven 
een compleet beeld.

Uit de correspondentie van Schick met Schouten blijkt dat beide man-
nen eerder een zakelijke dan een vriendschappelijke relatie onderhouden. 
Schick is duidelijk de leverancier van voorwerpen. Hij verontschuldigt zich 
soms over zijn persoonlijke situatie in Jeruzalem, waardoor de bestelde goe-
deren niet altijd op tijd naar Utrecht kunnen worden verzonden. Nagenoeg 
alles wordt door Schouten betaald, maar Schick doet ook wel eens wat extra 
stenen in een van de kisten. Op technische vragen van Schouten geeft hij 
uitvoerig en gedetailleerd antwoord. Uit de aanhef en toon van de brieven 
kan worden opgemaakt dat Schick zich respectvol en dienstbaar richt op 
de wensen en vragen van een belangrijke buitenlandse klant, met wie hij 
zijn technische kennis en passie voor het bouwen van modellen graag deelt. 
Theologische kwesties of beschouwingen over de eindtijd zijn niet aan de 
orde. Een enkele keer refereert Schick aan de omstandigheden van de Joodse 
bevolking in Jeruzalem. Schouten op zijn beurt heeft ook ontzag voor de 
kennis en geleerdheid van Schick. Hij is echter nauwelijks op de hoogte  
van zijn persoonlijke situatie. In een van zijn brieven aan Kuyper noemt  
hij Schick foutief een ‘bekeerde Israëliet’. 

Schouten haalt het Heilige Land, vooral dankzij Schick, naar de pastorie,  
maar lijkt het land zelf te mijden. Hij heeft voldoende contacten, vrienden  
en middelen om de reis zonder veel moeite te ondernemen en het is niet on-
denkbaar — na alle ontmoetingen met reizigers in de pastorie en het luiste-
ren naar hun verhalen — dat mevrouw Schouten en Hubertus graag zouden 
meegaan. De belangrijkste reden waarom hij niet afreist, is waarschijnlijk 
gelegen in zijn ‘opoffering’ om de tabernakeldiensten elke veertien dagen  
te laten plaatsvinden en zijn collectie uit te breiden met voorwerpen  
die museale kwaliteit en allure hebben. In de eerste tien jaar in Utrecht  
(1879-1889) ontwikkelt Schouten een enorme activiteit op allerlei vlakken. 
De collectie wordt in hoog tempo en tegen hoge kosten uitgebreid, hij 
maakt korte reizen naar Parijs en Engeland, hij verhuist, hij vertaalt en redi-
geert de handleiding bij het model van de tempelberg, schrijft zijn boek  
De Tabernakel en houdt zich intensief bezig met de ontwikkelingen in de 
kerk, waarover hij ook enkele brochures schrijft. Schouten is waarschijnlijk 
te intensief bezig met zijn leven en werk in Utrecht om veel interesse te tonen 
voor het leven en werk van Schick, dat in het verre Jeruzalem van een heel an-
dere orde is. Aan het Heilige Land zoals hij dat om zich heen verzamelt, heeft 
hij vermoedelijk genoeg.

Schick is bijna zijn hele leven in dienst van de London Jews Society en is 
gevormd door het Duitse Neu Pietismus en de Engelse Awakening Movement.  
Het Duits-Engelse protestantse bisdom in Jeruzalem, de zendingsactiviteiten 
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onder de Joden en de Europese koloniale bemoeienissen met het Heilige 
Land zijn onderdeel van zijn leven en werk. Hij ervaart aan den lijve hoe 
het land zich in vijftig jaar ontwikkelt en duidt de veranderingen die hij 
waarneemt als voorspellingen over de naderende eindtijd. Messiaanse 
verwachtingen leven bij Schick meer dan bij Schouten. In zijn autobiogra-
fische geschriften komt hij echter naar voren als iemand die berust in de 
loop der dingen, omdat hij er als mens niet over gaat. Schick is een man van 
de praktijk. Zijn eigen activiteiten als directeur van het House of Industry, 
zijn archeologische werkzaamheden en publicaties, zijn onderzoek naar 
de tempel en de waterleidingen van Jeruzalem, de bouw van protestantse 
kerken als Christ Church en de Erlöserkirche, zijn bijdrage aan de bouw van 
woonwijken en protestantse instituten ziet hij als onderdeel van een grotere 
ontwikkeling. Met hulp van christelijke en Joodse organisaties en filantro-
pen uit Europa zal het Heilige Land worden opgebouwd en Israël worden 
hersteld. Zijn modellen van de tempelberg en de tempels van Salomo en  
Herodes zijn instrumenten om de betrokkenheid bij het land en de messi-
aanse verwachtingen van christenen in Europa levend te houden. De uitwis-
seling van archeologische vondsten, naturalia en souvenirs met (potentiële) 
donateurs en zendingsorganisaties in Europa, is een gangbare manier van 
fondsenwerving door zendelingen in het Heilige Land. Het contact tussen 
Schouten en Schick is ook op die manier tot stand gebracht. Dat was niet 
alleen het logische gevolg van Schoutens verzamelpraktijken, maar ook 
van het belang dat hij hechtte aan de bedestonden voor en zending ‘onder 
Israël’. Het religieus paradigma van Schouten als verzamelaar sloot naadloos 
aan bij de praktijken van de zendelingen in het Heilige Land.

Het Bijbels Museum is voor Schouten een belangrijk voertuig om zich te 
verweren tegen de veranderingen in kerk en theologie, te polemiseren met 
zijn tijdgenoten en zijn standpunten over de juiste exegese van de Bijbel 
uit te dragen. Er is hem veel aan gelegen om de waarden waar hij met hart 
en ziel aan is gehecht, te verdedigen tegen alles wat hij ziet als verderfelijke 
nieuwlichterij. In een tijd waarin godgeleerden aan de universiteiten en 
predikanten in de kerken op zoek gaan naar nieuwe vormen van theologie, 
kerkzijn en geloof, grijpt Schouten terug naar het verleden. Dat doet hij 
enerzijds uit gevoelens van nostalgie, anderzijds omdat hij er ten diepste 
van is overtuigd dat alleen de typologische exegese, zoals hij die beoefent en 
visualiseert in zijn model van de tabernakel, de historische en profetische 
waarheid van de Bijbel kan bewijzen.

Het religieus paradigma van Schouten wordt gevormd door een aantal 
theologische aannamen die bij elkaar een gesloten systeem vormen. Ten 
eerste staat voor hem vast dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is en 
in dat Woord de heilsorde van God is geopenbaard. Daar vloeit uit voort, 
dat alleen in de letterlijke tekst van de Bijbel gelezen kan worden wat de 
goddelijke waarheid is. Dat betekent dat alle gebeurtenissen die in de Bijbel 
staan beschreven historische waarheden zijn. De teksten zelf zijn daarom 
het onvoorwaardelijke uitgangspunt van alle tekstverklaring. Deze manier 
van denken en verklaren wordt biblicisme genoemd. Schouten geeft daar 
in zijn boek De Tabernakel, Gods Heiligdom bij Israël een perfecte illustratie 
van. Het tweede element in het denken van Schouten betreft de aanname 
dat God zijn bedoelingen met de mensheid (heilsorde) heeft geopenbaard 
in de geschiedenis van het volk van Israël, zoals die beschreven staat in het 
Oude Testament. Die geschiedenis moet echter gelezen en begrepen wor-
den als een voorafspiegeling van de komst van Gods zoon Jezus, de Messias. 
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In deze redenatie is het Nieuwe Testament de vervulling van het Oude, dat 
uitsluitend en alleen gelezen moet worden vanuit het christelijke perspec-
tief van de evangeliën. 

Als gevolg van het religieus paradigma van Schouten vindt niet alleen 
een christelijke toe-eigening van het heilige boek van Joden plaats, maar 
ook een afwijzing en veroordeling van het Jodendom en van Joden die  
aan hun geloof en identiteit blijven vasthouden. In het ‘kort levensbericht’  
ter gelegenheid van zijn overlijden wordt melding gemaakt van het feit dat 
Schouten een ‘warm hart had voor de Joden’. Daarmee wordt ongetwijfeld 
gedoeld op tot het christendom bekeerde Joden, waarvan sommigen de 
tabernakeldienst bijwonen. Er is echter wantrouwen als Schouten vermoedt 
dat zij hun identiteit niet willen afleggen. In het denken van Schouten is  
het Jodendom overbodig geworden met de komst van Christus. Tot die 
komst waren Joden een instrument in Gods heilsplan. Vanuit die redenatie 
is het voor Schouten ondenkbaar dat Joden hun eigen, unieke relatie met 
God hebben en dat zij die relatie hebben weergegeven in hun eigen, unieke 
mondelinge en schriftelijke traditie. De Tora (en Tenach) kan door Schouten  
niet worden gelezen en begrepen als een zelfstandig heilig boek, als de lite-
raire uiting van het geloof, de spiritualiteit, de geleerdheid en de zeggings-   
e n verbeeldingskracht van Joden, als een geschrift dat onlosmakelijk ver-
bonden is met hun existentie en religieuze praxis. Het is daarom niet ver-
wonderlijk dat Schouten in zijn denken geen aansluiting heeft gezocht of 
gevonden bij de theologische visie van Isaac Da Costa en Abraham Capadose. 
Vanuit hun Joodse achtergrond hechten zij als christenen er waarde aan de 
eenheid van Oude en Nieuwe Testament in stand te houden. Zij verwerpen 
echter de vergeestelijking van het Oude Testament en lezen bij de profeten 
concrete beloften over het herstel van Israël. Hun Joodse identiteit hebben 
zij nooit opgegeven.

Schouten staat met zijn visie op Joden en het Jodendom in een lange 
christelijke traditie en midden in het denken van zijn tijd over de heilsorde,  
zoals bijvoorbeeld verwoord door dr. Abraham Kuyper. In hoeverre het 
sociale en politieke antisemitisme, dat in de negentiende eeuw als gevolg van 
de burgelijke gelijkstelling en emancipatie van Joden de kop opsteekt, bij hem 
gehoor vindt, is moeilijk te zeggen. Hij heeft geen (overgeleverde) politieke 
of sociale uitspraken gedaan over de ‘Joodse kwestie’. Zijn anti-  Judaïstische 
standpunten over het ‘trouweloze Israël en Juda’ en ‘de ver woes ting van de 
tempel als straf van God’ draagt hij wel met kracht uit, niet alleen in de predi-
king bij de tabernakel en tempelberg, maar ook op de kansel. In De Tabernakel 
en bijvoorbeeld in een brief aan Kuyper is zijn taalgebruik met betrekking tot 
Joden sterk afwijzend en minachtend.

Het is een semantische kwestie om Schouten en zijn Bijbels Museum 
het predikaat antisemitisch of anti-Judaïstisch mee te geven. Wat deze 
studie heeft aangetoond, is vooral hoe Schoutens protestantse receptie van 
de Bijbel tot niets anders kan leiden, dan tot een instrumentele benadering 
van het oudtestamentische Jodendom en tot een afwijzing of negatie van 
het geleefde Jodendom. Alle voorwerpen in zijn Bijbels Museum dragen op 
een of andere wijze bij aan dit grotere, onderliggende en niet te vermijden 
verhaal. Met behulp van zijn modellen van de tabernakel, de tempelberg en 
het model van de tempel van Herodes, die tegenover elkaar staan opgesteld, 
maakt Schouten in een beweging aanschouwelijk waar het volgens hem 
in de Bijbel om gaat en wat in zijn perceptie de bedoelingen van God zijn. 
De Bijbelse, historische tabernakel is de voorafschaduwing van Jezus en 
als heiligdom de voorloper van de tempel van Salomo, die wordt gebouwd 
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op de berg Moria. In het heilige der heiligen staat de ark van het verbond 
met de tien geboden opgesteld en bevindt zich de sjechina. De tempel van 
Salomo wordt verwoest en later weer opgebouwd en uiteindelijk uitgebreid 
en verfraaid door koning Herodes. Deze zogenoemde tempel van Herodes 
is de plaats waar Jezus rondloopt met zijn leerlingen, zijn leer predikt en in 
discussie gaat met zijn Joodse tijdgenoten. Het model van de tempel van 
Herodes is met wetenschappelijke nauwkeurigheid vervaardigd en laat 
heel precies zien waar de twistgesprekken, zoals die in de evangeliën staan 
beschreven, plaatsvinden. In de optiek van Schouten en zijn bevriende 
modelbouwers in Engeland, is dit de plaats waar de Joden Jezus als Messias 
verwerpen en waar het schisma tussen Joden en christenen aanvangt.  
Als gevolg daarvan, als straf van God, wordt volgens hen de Joodse tempel  
in 70 na Chr. verwoest door de Romeinen. Uiteindelijk zal de Messias terug-
keren, de tempel van Jeruzalem worden herbouwd en zullen alle Joden zich  
bekeren tot het christendom. Voor een beoefenaar van de typologische 
exegese voltrekt Gods heilsplan zich in een rechte lijn en zal de cirkel rond 
worden met de komst van het Koninkrijk van God op aarde.

Het Bijbels Museum van dominee Leendert Schouten is na ruim 150 jaar 
overgeleverd als historisch ensemble. Bij aanvang van deze studie was het  
ensemble onderdeel van het Bijbels Museum (gevestigd in de Cromhout-
huizen aan de Herengracht 366-368 in Amsterdam) en het resultaat van  
de museale processen in de geschiedenis van het enige (protestantse)  
Bijbels Museum in Nederland. Nu het onderzoek is afgerond wordt het  
historisch ensemble als rijkscollectie toegevoegd aan de collecties van  
Museum Catharijneconvent. De onderzoeksvragen zijn met dit changement 
niet wezenlijk veranderd. De hypothese van deze studie heeft wel extra 
gewicht gekregen. Vanwege de schaarste van protestantse materiële cultuur 
waarin geloofsbeleving een rol speelt en vanwege de schaarste van museale  
collecties waarin geloofsbeleving en collectievorming zichtbaar zijn, zeker 
nu het Bijbels Museum dit erfgoed heeft afgestoten, is hier sprake van 
relevant cultuurhistorisch erfgoed. Het Bijbels Museum van ds. Leendert 
Schouten representeert namelijk geen afgesloten verleden, maar laat lange 
lijnen zien van een protestantse receptie van de Bijbel waarin de profetische 
en historische waarheid van het Woord van God centraal staan. Die lijnen 
zijn in de collectie traceerbaar vanaf de zeventiende eeuw tot aan het einde 
van de negentiende eeuw en herkenbaar in vormen van protestantisme en 
christelijk denken in de twintigste en eenentwintigste eeuw. 

Het protestantisme vertegenwoordigt niet alleen de geloofsbeleving en 
het gedachtegoed van een grote groep Nederlanders in het verleden en heden, 
maar is ook internationaal een geloofsrichting die herkenbare sporen trekt in 
politiek en samenleving. De internationale politieke agenda met betrekking 
tot Israël, voor veel protestantse christenen het Heilige Land, kan niet volle-
dig begrepen worden zonder inzicht in een op de Bijbel gestoeld denken over  
dat land. De emotionele betrokkenheid bij Israël, die diep verankerd ligt in de 
reli gieuze gevoelens van veel protestanten, uit zich niet alleen politiek, maar 
ook door middel van financiële steun aan Joodse en christelijke organisaties en 
het reizen naar betekenisvolle plaatsen in het Land van de Bijbel. De christelijke  
betrokkenheid bij het Heilige Land is ruim tweeduizend jaar oud, maar de 
koloniale protestantse bemoeienis stamt uit de negentiende eeuw. Het Bijbels 
Museum van Schouten is een tastbare getuige hoe de fysieke aanwezigheid in 
het Land van de Bijbel en de betrokkenheid door middel van voorwerpen en 
beelden in de negentiende eeuw gestalte kreeg voor een groot publiek.
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Dit onderzoek naar de biografie en ordening van een collectie in relatie 
tot de religieuze identiteit en biografie van de verzamelaar en de theologische 
en cultuurhistorische context waarin de collectie is gevormd, heeft duidelijk  
gemaakt dat het historisch ensemble van ds. Leendert Schouten een identi-
tymarker is van een eeuwenoude waardentraditie in Nederland. Door steeds 
het religieus paradigma en de religieuze identiteit van de verzamelaar te 
koppelen aan de verwerving, biografie en ordening van de voorwerpen,  
kon zichtbaar worden gemaakt hoe deze ten dienste stonden van een speci-
fiek discours en van een lange traditie van christelijk denken over de inhoud 
en boodschap van de Bijbel en het Jodendom. De resultaten van het onder-
zoek maken daarom ook duidelijk dat de populaire en momenteel gangbare 
aanname dat de Nederlandse identiteit is gevormd door Joods-christelijke 
waarden, een correctie behoeft. De Nederlandse identiteit en ‘waardentraditie’ 
zijn voor een belangrijk deel gevormd door christelijke waarden, gestoeld 
op het Nieuwe Testament en de toe-eigening en specifieke interpretatie van 
het zogenoemde Oude Testament ten behoeve van een christelijk discours. 
Daarin wordt het Bijbels Jodendom benaderd als een instrument in de heils-
orde van God en het geleefd Jodendom afgewezen of genegeerd. 

Deze studie heeft aangetoond dat onderzoek naar religieus erfgoed en 
religieuze museale collecties noodzakelijk is vanuit een cultuurhistorisch 
perspectief. Ten eerste vanwege de paradox van het materiële en immateri-
ele. Voor religieuze groeperingen is het werkelijke erfgoed tot op de dag van 
vandaag in essentie immaterieel. Het doorgeven van het Woord van God 
en de waardentraditie van de gemeenschap staan voorop. Daarna volgt de 
eventuele zorg voor de materiële overblijfselen van het eigen verleden. Dat 
gold zelfs voor ds. Leendert Schouten. Nu, in de eenentwintigste eeuw, zou 
Schouten vermoedelijk geen donateur zijn van het huidige Bijbels Museum,  
maar veel eerder een beneficiënt van een (denkbeeldig) Nederlands equivalent 
van het Museum of the Bible in Washington. Daar is de Bijbel als Woord 
van God in alle presentaties onontkomelijk aanwezig, gevisualiseerd met  
de allernieuwste technieken. Ten tweede omdat in een tijd van secularisatie  
van de samenleving en de culturalisatie van het religieus verleden van 
Nederland kritisch onderzoek naar dat verleden noodzakelijk is. Het behoud 
van museale collecties, ook als zij niet meer voor iedereen tot de verbeelding  
spreken en wellicht minder aangename aspecten van de Nederlandse geschie-
denis en identiteit vertegenwoordigen, is daarvoor een voorwaarde. Museale 
voorwerpen hebben het vermogen onze verwondering op te wekken.  
Ze dagen ons uit om steeds opnieuw naar ze te kijken, ons in hun levens-
verhaal te verdiepen, ons een voorstelling te maken van hun oorspronke-
lijke context en van hun taken en opdrachten, maar vooral om ze steeds 
vanuit nieuwe wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke kaders te 
bevragen. Museale voorwerpen hebben het vermogen ons in de spiegel te 
laten kijken, omdat ze door mensen zijn verzameld, geordend, beladen met 
betekenissen en ingezet voor ideologische doelen. Museale voorwerpen 
en collecties, zeker ook als ze in depots zijn opgeborgen, maken het voor 
nieuwe generaties mogelijk om, op enig moment, in de haarvaten van een 
samenleving rond te kijken en daar hun eigen licht over te laten schijnen.



212



213
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Epiloog

Anderhalve eeuw Bijbels 
Museum: over religieuze 
perspectieven en de identiteit  
van een museum

Na de dood van Schouten is de toekomst van zijn Bijbels Museum meerdere 
malen onzeker. Achtereenvolgens wordt zijn collectie in 1924 eigendom van 
de Centraalbond voor Inwendige Zending en Philantropische Inrichtingen, 
in 1974 van het Nederlands Bijbelgenootschap, dat samen met de Katholieke 
Bijbelstichting de Stichting Bijbelwerkplaats opricht en vanaf 2007 van de 
Stichting Bijbels Museum, alle gevestigd in Amsterdam. In mei 2017 besluit 
het bestuur alle collecties van het Bijbels Museum te herplaatsen binnen het 
museale veld of te herbestemmen buiten het museale veld. Dat betekent dat 
de collectie van Schouten een ander heenkomen krijgt buiten de context 
van het huidige Bijbels Museum. In 2019 maken bestuur en directie bekend 
dat Museum Catharijneconvent in Utrecht de nieuwe beheerder en eigenaar 
wordt van het negentiende-eeuwse ensemble van ds. Leendert Schouten. 
In juni 2020 wordt de collectie juridisch en fysiek overdragen aan Museum 
Catharijneconvent in Utrecht.671

In het hier volgende overzicht wordt een beschrijving gegeven van de af-
zonderlijke paradigma’s van waaruit het museum is vormgegeven tot 2019 
door Schouten, de Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk 
Philantropische Inrichtingen, de Stichting Bijbelwerkplaats onder de hoede 
van het Nederlands Bijbelgenootschap en tot slot het zelfstandige Bijbels 
Museum. De geschiedenis van het Bijbels Museum is geen constante.  
De discontinuïteit en breuken tonen de verschillende agenda’s van kennis-
overdracht en ideologische doelen van de beheerders en vormgevers van 
een Bijbels Museum.672 De paradigmaveranderingen maken ook een 
belangrijk aspect van de recente geschiedenis van onze cultuur zichtbaar, 
namelijk dat van veranderde opvattingen binnen het religieuze domein en 
processen van oecumene en secularisering.673 Daarbij wordt aangetoond 
dat de religieuze identiteit van de beheerders van het Bijbels Museum een 
bepalende factor is in het dynamische proces van missie, collectievorming 
en collectiepresentatie binnen deze specifieke museale context. 
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de collectie in Den Haag,  
Rotterdam en Amsterdam 
bedoeld om een koper te 
vinden. HDC BMCBIZ 1.01.

679  ‘Oproep. Lees dit met 
ernst. De beroemde taber-
nakel van Ds. Schouten’, J.A. 
Visscher in: Ons Heidewerk 
(oktober 1923). HDC BMCBIZ 
1.05. De Christelijke Hoogere 
Burgerschool is eerst 
gevestigd in een pand aan 
de Heerenstraat 35 en vanaf 
1923 in het pand Nieuwe 
Gracht 36 in Utrecht.

680  Concept koopcontract 
(1924). HDC BMCBIZ 1.02. 
De Centraal Bond voor 
Inwendige Zending en 
Christelijk Philantropische 
inrichtingen ontstaat in 1925 
uit een fusie van de Centraal 
Bond van Christelijke  
Philantropische Inrichtingen 
in Nederland (1901) en het 
Comité voor Inwendige 
Zending in Nederland (1915). 
Bij de Centraal Bond zijn 
meer dan 100 instellingen 
aangesloten op het terrein 
van de inwendige zending, 
ter bestrijding, leniging en 
voorkoming van geestelijke, 
zedelijke en lichamelijke 
nood. Dubois 2005:292.

681  Brief van het Gemeente-
bestuur van Amsterdam (30 
mei 1925). HDC BMCBIZ 1.03.

1 Het Bijbels Museum van ds. Leendert Schouten

Deze periode loopt van ca. 1850 tot 1925 en beslaat de tijd waarin de her-
vormde predikant Schouten uit private middelen een gevarieerde en om-
vangrijke collectie bijeenbrengt, zoals in deze studie uitvoerig beschreven. 
Het Bijbels Museum van Schouten heeft voornamelijk een evangeliserende 
missie en kan niet worden bezocht zonder deelname aan de protestantse 
religieuze praxis van preek, gebed en samenzang.674 

Op 1 januari 1901, Schouten wordt op die dag 73 jaar, richt hij de  
‘Vereeniging tot instandhouding en uitbreiding van het Bijbels Museum’ op.  
In de statuten onder Algemene bepalingen, art. 2 en 3 staan de grondslag 
en het doel van de vereniging. De grondslag is ‘het geloof in de Here Jezus 
Christus, zoals de Heilige Schriften ons Hem prediken’. Doel is ten eerste de 
instand houding en uitbreiding van het door Schouten opgerichte museum 
bestaande uit het model van de tabernakel en de collecties daaromheen ter 
verklaring van de Bijbel. Daarna volgt de evangelieprediking bij de tabernakel 
om “de beteekenis daarvan te doen strekken tot bevordering van de kennis 
van den weg des heils in Christus.”675 Als derde doel moet het museum wor-
den ingezet als hulpmiddel bij het godsdienstonderwijs in Nederland en bij 
het onderzoek der Heilige Schriften. De vereniging wil deze doelen bereiken 
door het museum open te stellen voor publiek en het houden van evangelie-
verkondigingen en populairwetenschappelijke lezingen.676 

Na de dood van Schouten in 1905 gaat zijn Bijbels Museum een onze-
kere toekomst tegemoet omdat de vereniging door onvoldoende steun niet 
tot ontwikkeling komt.677 Ook de slechte gezondheid van zijn oudste zoon 
Hubertus Johannes, eveneens dominee en de gedroomde opvolger, maakt 
de voortzetting van het museum onmogelijk en het behoud ervan ongewis. 
Het is in die jaren vooral de jongste zoon dr. Samuel Leonardus Schouten 
(1874-1968) die zich over het museum ontfermt en de collectie op ver-
schillende plaatsen in Nederland tentoonstelt.678 Het is onduidelijk wat  
er met de collectie gebeurt na de laatste rondreis in 1906. In een bericht in  
Ons Heidewerk (1923) wordt met weemoed vermeld dat de collectie is opge-
slagen op een zolder. Mogelijk is dit de zolder van de Christelijke Hoogere 
Burgerschool in Utrecht, in 1917 opgericht door dr. Samuel Schouten.679

2 Het Bijbels Museum van Oudheden van de Centraal Bond voor 
Inwendige Zending en Philantropische Inrichtingen

Op 6 maart 1924 verkoopt dr. Samuel Schouten voor fl.15.000 het Bijbels 
Museum van zijn vader aan de Centraal Bond voor Inwendige Zending en 
Christelijk Philanthropische Inrichtingen te Amsterdam.680 In het sou terrain 
van het hoofdkantoor aan de Stadhouderskade 137, aan de kant van de  
Hemonylaan 19a, wordt het Bijbels Museum op 4 juni 1925 onder grote 
belangstelling geopend door dr. J. Th. de Visser (1857-1932), president van de 
Centraal Bond, voorzitter van ‘Commissie VII voor het Bijbelsch Museum’ en 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Er zijn vertegenwoor-
digers van diverse kerkgenootschappen aanwezig, de waarnemend commis-
saris der Koningin in Noord-Holland en twee wethouders van Amsterdam.681 

In zijn openingsrede betoogt De Visser dat het Bijbels Museum het 
enige museum is dat nog in de stad ontbrak en noemt de verzameling van 
Schouten een kostbare schat. Hij geeft zelf uitleg aan de aanwezigen over de 
symbolische betekenis van de tabernakel, waarin de hogere eenheid tussen 
het goddelijke en het menselijke wordt voorgesteld. Na afloop wordt ‘Jezus, 
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Uw verzoenend sterven’ gezongen.682 Als functie van musea ziet De Visser het 
kundig opvoeden van het volk, maar niet zonder ook de ethisch-religieuze en 
christelijke zin aan te kweken. Wie aanspraak wil maken op het bezit van cul-
tuur, kan zich onmogelijk afzijdig houden van de oorsprong van onze bescha-
ving, die nu eenmaal voor een groot deel lag op de gewijde bodem van Israël.683 

Dat het Bijbels Museum van Schouten in die tijd nog niet is vergeten, 
blijkt uit een oproep door ds. J.A. Visscher (1876-1943) aan alle christenen in 
Nederland. De tabernakel en al het schoons daaromheen moeten opnieuw 
worden ingezet voor prediking vanwege de kracht van het aanschouwelijke 
levende Woord. “Moet in deze tijd van ontwaken op allerlei terrein ook niet 
de messiaansche belofte naar voren gepredikt worden.”684 Het machtige 
museum kan een instrument zijn in de strijd tegen de tijdgeest met zwevende 
religies en sektes.685 In nagenoeg alle persberichten die ter gelegenheid van 
de opening van het Bijbels Museum verschijnen, wordt Schouten geportret-
teerd als een beroemdheid met een museum dat door duizenden en dui-
zenden werd bezocht. In 1928, honderd jaar na de geboorte van Schouten, 
organiseert het museum in aanwezigheid van familieleden en bekenden een 
herdenkingsdienst ter nagedachtenis aan de illustere grondlegger.686

Het aanschouwelijk maken van de teksten van de Bijbel wordt in alle 
persberichten en folders van de Centraal Bond sterkt benadrukt en lijkt het 
belangrijkste doel van het museum. Vooral voor de jongeren is dat van groot 
belang, omdat zij zich met behulp van de collectie een voorstelling kunnen 
maken van de eredienst en de zeden en gewoonten van de oude Israëlieten. 
Zo wordt er door de Museumcommissie in samenwerking met de N.C.R.V. 
in de eerste maanden van 1935 een radiocursus gehouden over de gods-
dienstige, huiselijke en maatschappelijke gebruiken in Oud-Israël.687  
In augustus 1940 verschijnt de eerste catalogus met als nieuwe titel voor het 
museum ‘Bijbelsch Museum van Oudheden’. In de inleiding schrijven de 
leden van de museumcommissie dat Israël met zijn geschiedenis en gods-
dienst de grootste plaats inneemt in de tentoonstelling en in de catalogus. 
Dat is het gevolg van het karakter van Gods openbaring, zoals die werd 
gegeven onder het ‘Oude Verbond’. In een museum moeten we ons wel 
realiseren, waarschuwt de commissie, dat alles wat wordt tentoongesteld 
betrekking heeft op de buitenkant van de geestelijke dingen, maar dat kan 
wel helpen om het wezen van de geestelijke dingen beter in te zien. In de 
catalogus is ook een paragraaf gewijd aan de ‘tegenwoordige toestand van 
het Jodendom’.688 Tussen 1940 en 1958 wordt bij elke druk van de catalogus 
vermeld dat deze wetenschappelijk verantwoord is.689 

In de periode van de Centraal Bond gaat een deel van de collectie regel-
matig op reis. Onder begeleiding van de ‘custos’, de heer M.W. Heijkoop, 
wordt de zogenoemde ‘keurcollectie’ op gemeenteavonden, bij jeugdvereni-
gingen, bij catechisatie en op scholen overal in Nederland tentoongesteld.690 
Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog is de collectie te bezichtigen. Van 2 tot 
6 augustus 1943 staat de tabernakel opgesteld in het koor van de Oude Kerk 
in Amsterdam. Elke avond is er een spreker en een geestelijke samenkomst. 

De onderwerpen van deze lezingencyclus zijn: 
Israël en de oud-oostersche volken, het gebed in 
Israël, het offer in Israël, de priester in Israël en de 
vrome in Israël.691

682  De Amsterdammer (Chr. 
Volksdagblad) (4 juni 1925). 
HDC BMCBIZ 1.20.

683  De Telegraaf (6 juni 
1925). HDC BMCBIZ 1.21.

684  ‘Oproep. Lees dit met 
ernst. De beroemde taber-
nakel van Ds. Schouten’,  
J.A. Visscher in: Ons Heide-
werk (oktober 1923). HDC 
BMCBIZ 1.05. De schrijver en 
dominee J.A. Visscher was 
de oprichter en directeur van 
de Vereniging Nederlandse 
Landkolonisatie en Inwendi-
ge Zending. De vereniging 
gaf periodieken uit als Ons 
Heidewerk en Om en op de 
Heide. Ds. Visscher had het 
Bijbels Museum graag willen 
verwerven en er een rondrei-
zend museum zonder vaste 
standplaats van willen maken. 
HDC BMCBIZ 1.17.

685  Ibid.

686  Verslag in het Utrechts 
Provinciaals en Stedelijk Dag-
blad (29 maart 1928); bericht 
in Het Zoeklicht (21 januari 
1928). HDC BMCBIZ 1.18.

687  Folder ‘Bijbelsch  
Museum’ (februari 1927). 
HDC BMCBIZ 1.07; Aanbeve-
lingsbrief bij de folder van de 
voorzitter en secretaris van 
het bestuur verzonden aan 
114 godsdienstonderwijze-
ressen en 292 godsdienston-
derwijzers. HDC BMCBIZ 
1.08 en 1.15.

688  Böhl, Edelkoort en Gros-
heide 1940:1, 24-26. De com-
missieleden en samenstellers 
van de catalogus Bijbelsche 
Oudheden. Catalogus van het 
Bijbelsch Museum van Oud-
heden waren prof. dr. F.M.Th. 
Böhl, prof. dr. A.H. Edelkoort 
en ds. H.H. Grosheide.

689  Böhl, Edelkoort en  
Grosheide 1958.

690  Folder ‘Bijbels Museum 
van Oudheden’ (ca. 1930). 
HDC BMCBIZ 1.06.

691  Poster. HDC BMCBIZ 
1.09. De sprekers zijn dr. A.H. 
Edelkoort, dr. W.H. Gispen, 
dr. W. ten Boom, ds. W.J.F. 
Meiners en ds. J.D. Boerkoel. 
Van 15 tot en met 29 juli 1944 
staat de tabernakel in Zeist bij 

de Evangelische Broederge-
meente. De godsdienstige 
dagsluitingen worden geleid 
door predikanten uit verschil-
lende kerkgenootschappen. 
HDC BMCBIZ 1.10.
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692  Jaarverslagen en persbe-
richten van de Centraal Bond. 
HDC BMCBIZ 2 en BMCBIZ 
1.11, 1.12 en 1.15.

693  De Zaanbode (9 april 
1927). HDC BMCBIZ 1.13. 
Verslag van een bezoek aan 
het Bijbels Museum van 
Oudheden met 50 knapen van 
verschillende Knapenvereni-
gingen. Zie ook het verslag 
van Johannes de Heer over 
zijn lezing over de tabernakel 
in het Bijbelsch Museum van 
Oudheden in Het Zoeklicht (8 
oktober 1927) en zijn boekje 
De Geestelijke Beteekenis van 
den Tabernakel (1907). HDC 
BMCBIZ 1.14a en 1.14b. Zie 
ook het jaarverslag ‘Uit verlies 
winst’ (31 december 1940), 
waarin wordt vermeld dat de 
Lijdensmeditaties nog onbe-
lemmerd bij de tabernakel 
konden doorgaan en dat door 
predikanten uit verschillende 
kerkgenootschappen de 
zeven Kruiswoorden werden 
behandeld door ze in verband 
te brengen met de tempel-
dienst. HDC BMCBIZ 1.16.

694  ‘Centraal Bond voor 
Inwendige Zending en Chris-
telijk Maatschappelijk Werk. 
Verslag van de jaren 1969 en 
1970’, p. 16. HDC BMCBIZ 2.

695  Zie ook: Van Lieburg 
2014:224-225. De interesse 
van het NBG voor ‘visuele 
presentaties’ is al veel langer 
aanwezig. In 1922 organi-
seerde de NBG-afdeling 
Leeuwarden een tentoonstel-
ling met het materiaal van het 
‘Bijbelsch Museum’ van de 
hervormde predikant Basti-
aan Nieuwburg (1878-1962).

696  ‘Bijbels Museum van 
Oudheden. Jaarverslag.’ 
1971:1. Op twee leden van 
de oude museumcommissie 
wordt een beroep gedaan 
voor medewerking en 
deskundig advies: prof. dr. 
M.A. Beek, hoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam, 
en prof. dr. H.J. Franken, di-
recteur van het Instituut voor 
Palestijnse Oudheidkunde in 
Leiden. HDC BMCBIZ 2.

697  Ibid.

698  Een verkorte versie van 
de doelstelling is opgenomen 
in de Stichtingsakte (8 april 

De evangeliserende missie en de religieuze praxis in de geest van  
Schouten worden onder het beheer van de Centraal Bond voortgezet en zijn 
een belangrijk aspect van de museale beleving en de propaganda voor het 
museum. Elke maand is er een tabernakeldienst onder leiding van een pre-
dikant en er zijn jaarlijkse terugkerende diensten zoals de ‘Adventscyclus’ 
en ‘Lijdenscyclus’.692 Bezoek aan de tabernakel wordt voorafgegaan door 
gebed en de uitleg over het heiligdom staat in het teken van de geestelijke 
betekenis onder het ‘Oude Verbond’, die een profetie is van het ‘Nieuwe 
Verbond in Jezus Christus, onze Hogepriester’.693

In het Jaarverslag van 1969 en 1970 wordt aangekondigd dat de collectie 
van het Bijbels Museum van Oudheden als schenking zal worden overge-
dragen aan een stichting onder auspiciën van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap, waarin ook de Katholieke Bijbelstichting zal participeren. Ondanks 
de vele bezoekers, de gestaag groeiende aanwas van groepen van verenigin-
gen en schoolklassen en ondanks een kleine subsidie van de gemeente  
Amsterdam blijft de financiële basis van het museum wankel. De oplos-
sing lijkt korte tijd gelegen in de oprichting van een gezamenlijke Stichting 
Nationaal Bijbels Museum. Onder leiding van het Nederlands Bijbelge-
nootschap worden daarover onderhandelingen gevoerd met de Heilig 
Land Stichting in Nijmegen, het Joods Historisch Museum in Amsterdam, 
het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht en het Bijbels Museum van 
Oudheden. Deze leveren helaas geen resultaat op.694 Op 1 januari 1971 
worden het beheer en de exploitatie van het Bijbels Museum van Oudheden 
overgedragen aan het Nederlands Bijbelgenootschap.695 Totdat de collecties 
een betere huisvesting krijgen aan de Herengracht 368 met een nieuwe en 
moderne opzet, blijft de collectie te bezichtigen aan de Hemonylaan.696

3 Stichting “De Bijbelwerkplaats” van het Nederlands 
Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting

De derde periode in de geschiedenis van het Bijbels Museum loopt van 1971 
tot 1995. Vanaf de overdracht aan het Nederlands Bijbelgenootschap buigen 
werkgroepen en commissies zich over een nieuwe toekomst met een bredere 
basis en een ruimere functie in zowel de museale als de educatieve en infor-
matieve sector. Ook over de naam van het hernieuwde museum wil men zich 
buigen.697 Op 8 april 1974 richten het Nederlands Bijbelgenootschap en de 
Katholieke Bijbelstichting de Stichting De Bijbelwerkplaats op, gevestigd in 
Amsterdam. In de bestuursvergadering van 27 mei van dat jaar wordt de doel-
stelling van De Bijbelwerkplaats gekarakteriseerd als een educatief centrum 
gericht op Bijbelonderwijs in de ruimste zin, voor alle leeftijden en voor alle 
gezindten. De stichting heeft tot doel om informatie en documentatie over 
de Bijbel te verschaffen en het publiek actief te betrekken bij het eigentijds 
functioneren van de Bijbel in de samenleving. Het gebruik van audiovisuele 
middelen kan daarbij een bijdrage zijn aan een positieve verwerking van de 
inhoud van de Bijbel. De kennis die men opdoet in het Bijbels Museum is 
een aanvulling op datgene wat in gezin, kerk en school wordt geleerd. De 
Bijbelwerkplaats functioneert zo als een informatie-, verwerkings-, kijk- en 

doe-centrum voor publiek en docenten met een 
dienstverlenende functie en openheid naar alle 
gezindten. Daarom bestaat de Stichting Bijbel-
werkplaats uit een museaal deel en een documen-
tatiecentrum voor godsdienstonderwijs.698 

1974). HDC BMNBG 1.01. ‘Het 
Bijbels Museum in een tijd van 
verandering en vernieuwing, 
1973, 1974 en 1975/1976’, 
p.10-11. HDC BMNBG 2.
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699  Het documentatiecen-
trum voor Godsdienstonder-
wijs heeft een eigen ruimte 
en is al op 1 mei 1974 in 
gebruik genomen. ‘Het Bij-
bels Museum in een tijd van 
verandering en vernieuwing, 
1973, 1974 en 1975/1976’, 
Jaarverslag 1976:14-20 en 31. 
HDC BMNBG 2.

700  ‘Toelichting betreffende 
de inrichting van de toekom-
stige “Bijbelwerkplaats” te 
Amsterdam’. HDC BMNBG 
1.02. Intern stuk zonder 
jaartal en auteur. Vermoede-
lijk geschreven door prof. dr. 
M.A. Beek. ‘Het oude boek 
visueel gemaakt. Het Bijbels 
Museum is verhuisd naar de 
Herengracht’, Tjibbe Bijlsma 
(juni 1975). HDC BMNBG 
1.03.

701  ‘Toelichting betreffende 
de inrichting van de toekom-
stige “Bijbelwerkplaats” te 
Amsterdam’. HDC BMNBG 
1.02. Intern stuk zonder 
jaartal en auteur. Prof. dr. M.A. 
Beek, van wie in 1969 het 
boek Wegen en voetsporen 
van het Oude Testament was 
verschenen, was eerder lid 
van de Museumcommissie 
van de CBIZ, was lid van de 
voorbereidingscommissie 
en de eerste voorzitter van 
het bestuur van de Stichting 
Bijbelwerkplaats. In het voor-
woord van Wegen en voet-
sporen schrijft Beek dat hij in 
1966 tijdens de inwijding van 
de nieuwe synagoge van de 
liberaal-joodse gemeente in 
Amsterdam zich bewust werd 
dat de rabbijnen die de Tho-
rarollen naar binnen dragen 
het Woord dragen en dat God 
bereid is als het Woord onder 
ons te zijn. Deze ervaring 
sterkte Beek in de gedachte 
dat we in een atheïstisch 
tijdperk uit en met het Woord 
kunnen theologiseren. Beek 
1969:6.

702  ‘Het Bijbels Museum 
in een tijd van verandering 
en vernieuwing, 1973, 1974 
en 1975/1976’, Jaarverslag 
1976:26-27. HDC BMNBG 2. 
Vanuit de hier geformuleerde 
gedachte staan in de Exodus-
zaal ook een zilveren avond-
maalsstel, een eucharistiestel 
en een doopvont (doortocht 
door de Rode Zee). 

Op 11 juni 1975 wordt de Bijbelwerkplaats in vier verbouwde en opnieuw 
ingerichte zalen van het ‘Bijbelhuis’ van het NBG aan de Herengracht  
366-368 geopend door H.K.H. prinses Beatrix. De openingshandeling —  
de prinses geeft aan kinderen van twee Amsterdamse scholen opdrachten,  
die zij in het museum moeten uitvoeren — benadrukt het educatieve werk-
plaatskarakter van het nieuwe museum.699

Onder leiding van de in 1973 aangestelde directeur ds. Tjibbe Bijlsma 
worden de inrichtingsplannen van de voorbereidende commissie uitge-
werkt tot drie thematische exposities die allemaal als hoofdthema hebben 
‘achtergronden van de Bijbel’: Boek, beeld en Woord over de geschiedenis 
van het schrift en de Bijbel als boek; Israël te midden van de Volken in de 
wereld van het oude Midden-Oosten; Exodus en Joods godsdienstig leven 
met onder andere de tabernakel, de tempelmodellen, voorwerpen uit het 
Joodse religieuze leven en de synagoge.700 De tweede expositie behandelt 
de geheel eigen geloofsvisie van het ‘kleine Joodse volk’ in de wereld van 
het oude Midden-Oosten. “Dat de naam JHWH, het geheim van dit volk is, 
de vreemde drijfkracht, die steeds weer stimuleert ondanks onmense lijke 
beproevingen, moet hier duidelijk worden. En de verhalen zijn doorgegeven, 
hebben in Jezus opnieuw voor velen inhoud gekregen; […].”701 De derde  
expositie is ingericht vanuit de gedachte dat de Bijbel geen geschiedenis-
boek is. Ook in het verleden werd geen chronologische geschiedenis  
verteld, maar werden perioden over elkaar geprojecteerd. Zo ontstond een  
‘perspectivische’ beschrijving van de gebeurtenissen die in verschillende 
perioden steeds weer terugkeren. De exodus (Lat. uittocht) van het Jood-
se volk uit Egypte is daarom geen eenmalig gegeven, maar wordt steeds 
opnieuw beleefd. Deze gedachte wordt in de inrichting van de zaal verder 
uitgewerkt en in gesprekken met het publiek verbonden met de actualiteit. 
De bevrijding uit slavernij, de tocht door de woestijn om tot jezelf te komen 
of de eigen identiteit te vinden en het deel hebben aan een nieuwe wereld 
zijn herkenbare thema’s, die ook in avondmaal en eucharistie aan  

de orde komen.702

In de daarop volgende jaren blijven  
boven genoemde thema’s en de achterliggende  
gedachten de kern van het Bijbels Museum/
Bijbelwerkplaats uitmaken. Het visueel maken 
van de Bijbelse verhalen en het verhaal van de 
Bijbel doorvertellen, ‘omdat de Bijbel iets wil 
doen aan mensen’, is de grote uitdaging van het 
museum, dat zich vooral op jongeren en scholen 
richt en het educatieve aspect van het museum 
veel ruimte geeft.703 In interviews in de pers 
wordt de nadruk gelegd op het onconfessionele, 
oecumenische en neutrale karakter van het muse-
um. Het museum is er voor iedereen en geeft 
achtergrondinformatie zonder te evangeliseren 
of te interpreteren en laat de Bijbel voor zichzelf 
spreken.704 In een artikel in Hervormd Nederland 
schrijft de voorzitter van het bestuur, prof. dr. 
M.A. Beek, dat de Bijbel in het geestelijk leven 
van het Nederlandse volk een omstreden plaats is 
gaan innemen en dat juist daarom zakelijke voor-
lichting moet worden gegeven, ‘bevrijd van een 
confessionele beklemming en zonder vooroordeel, 

Zie ook de eerste beschrijving 
van de zalen en collectie: 
‘Korte beschrijving Bijbels 
Museum’. HDC BMNBG 2.

703  ‘Bijbel visueel gemaakt 
in museum’, interview van 
Richard Auwerda met direc-
teur ds. Tjibbe Bijlsma in de 
Volkskrant (5 juni 1975). HDC 
BMNBG 1.04.

704  Zie bijvoorbeeld: ‘Direc-
teur van het Bijbels Museum’, 
interview van Rik Valkenburg 
met ds. Tjibbe Bijlsma in het 
Reformatorisch Dagblad, 
p.29-31 (ongedateerd 
krantenknipsel) HDC BMNBG 
1.05; ‘Bijbels Museum – meer 
werkplaats dan museum’, ar-
tikel van prof. dr. M.A. Beek in 
Hervormd Nederland (17 april 
1976) HDC BMNBG 1.06; 
‘Rapport van de werkgroep I 
voor de vergadering van de 
Voorbereidingscommissie 
van de “Bijbelwerkplaats” 
op 30 november 1971’, HDC 
BMNBG 1.07.
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705  ‘Bijbels Museum – meer 
werkplaats dan museum’, ar-
tikel van prof. dr. M.A. Beek in 
Hervormd Nederland (17 april 
1976). HDC BMNBG 1.06

706  ‘Bijbels Museum in 
de jaren 1979 en 1980’, 
Jaarverslag 1980:19-20. HDC 
BMNBG 2. In 1977 stelt het 
Nederlands Bijbelgenoot-
schap haar adressenbestand 
ter beschikking aan de 
Stichting Bijbelwerkplaats om 
financiële steun van fl 10,00 te 
verwerven met een mogelijk 
lidmaatschap van een Vrien-
denvereniging Bijbels Muse-
um. Er komt ook hulp van de 
Katholieke Bijbelstichting en 
de stichting Youth for Christ. 
Ongeveer 35.000 mensen rea-
geren positief. Samen met een 
bestaand adressenbestand 
van 15.000 heeft het museum 
nu de beschikking over 50.000 
(potentiële) donateurs. In 1978 
stelt de Stichting Kinderwerk 
Timotheus nog 7000 adres-
sen ter beschikking. ‘Moment-
opname. Een terugblik over 
de jaren 1976/77 en 77/78’, 
Jaarverslag 1978:28-30. HDC 
BMNBG 2.

707  ‘Het Bijbels Museum. Kie-
zen voor de toekomst. Eind-
rapport opgesteld in opdracht 
van het Bijbels Museum’, 
Bureau Bartels, Research Con-
sultancy Management, Assen 
1980:1. HDC BMNBG 2.

708  Ibid. p.ii. Uit de enquête 
blijkt ook dat slechts 4% van 
de donateurs jonger dan 40 
jaar is en dat 73% het Bijbels 
Museum nooit bezoekt van-
wege de afstand. 

709  Ibid. p.ii-iii.

710  ‘Jaarverslag 1990. Bijbels 
Museum Amsterdam’, Jaarver-
slag 1990:1. HDC BMNBG 2.

711  ‘Bijbels Museum Am-
sterdam’, interne notitie van 
conservator Ad van Weezel 
(17 september 1991). HDC 
BMNBG 1.08; ‘De doelstelling 
van het Bijbels Museum is …’, 
interne notitie vastgesteld in 
de stafvergadering van 14 no-
vember 1991. HDC BMNBG 
1.11. ‘Visies van het bestuur 
op een Bijbels Museum – 
enkele notities’, interne notitie 
van H. Blok, B. Koet en M. 
Mulder. HDC BMNBG 1.09.

712  ‘Jaarverslag 1990. Bijbels 
Museum Amsterdam’, Jaarver-
slag 1990:7-8. HDC BMNBG 2.

zelfverzekerdheid en de beperktheden van de nationale horizon’.705

De neutrale houding en de nadruk op de dienstverlenende informatie-
overdracht roept na enkele jaren vragen op bij staf- en bestuursleden over 
de identiteit van het museum. Op de werkvloer vragen sommigen zich af of 
de eigen intenties waarmee men werkt wel aansluiten bij de verwachtingen 
van degenen die het museum financieel in stand houden. Degenen die hier 
een discrepantie waarnemen, zien dit als een directe bedreiging voor het 
museum.706 De tentoonstelling De moed om te zien: over feminisme en theo-
logie (1980) zet vanwege de uiteenlopende reacties in eigen kring en in de 
pers de vraag naar de identiteit van het museum en de verwachtingen van 
de donateurs op scherp. Een antwoord op de vraag blijft uit en de aandacht 
gaat in de daaropvolgende jaren naar plannen voor een nieuwe inrichting 
van het museum.

In 1989 constateert het bestuur van het Bijbels Museum (opnieuw)  
dat er een belangrijk spanningsveld bestaat tussen het management van het 
museum en de belangen van te bedienen doelgroepen. Het museum wordt 
volledig bekostigd uit de bijdragen van donateurs. Deze behoren over het 
algemeen tot het behoudende deel van de hervormde, gereformeerde en 
protestants-christelijke groepen en hebben, naar men aanneemt, andere 
karakteristieken dan een gemiddelde Nederlandse museumbezoeker.  
Ook lijken zij sterk te hechten aan het uitdragen van de Bijbel als doel-
stelling van het museum. De verwachtingen van deze groep spelen zwaar 
mee in de besluitvorming over doelstelling, inrichting en presentatie van 
het museum. Om tot een eensluidende visie te komen van bestuur en staf 
over de toekomst van het Bijbels Museum wordt een onderzoeksbureau 
ingeschakeld.707 Na een enquête onder de donateurs constateert het onder-
zoeksbureau dat de donateurs vinden dat het Bijbels Museum informatie 
moet verstrekken over de Bijbel om jongeren en niet kerkelijk betrokkenen 
vertrouwd te maken met de Bijbel. Het Bijbels Museum mag daarbij geen 
‘pretpark’ worden en de eigen identiteit moet worden gehandhaafd.708 

Bestuur, directie en staf noemen in dit rapport informatie en documen-
tatie geven over de Bijbel en inzicht bieden in het functioneren van de Bijbel 
in de hedendaagse samenleving nog steeds de bestaansreden van het museum, 
waarbij de secularisatie van de samenleving niet alleen als bedreiging, maar 
ook als uitdaging wordt gezien. De religieuze identiteit van waaruit men die 
informatie dan verschaft en het doel dat men er mee wil bereiken blijven 
echter onbenoemd, evenals de eigen verbondenheid met de Bijbel.709  
De subtiele betekenis van dit gegeven blijkt uit het voorwoord in het 
‘Jaarverslag 1990’ waarin prof. dr. M.J. Mulder, waarnemend voorzitter van 
het bestuur, wel een duidelijk standpunt inneemt. Hij schrijft dat wie zelf 
dagelijks uit de Bijbel hoop en bemoediging put, beseft dat de Bijbel op de 
drempel van de 21ste eeuw een bron van inspiratie kan blijven. Het Bijbels 
Museum wil velen, zowel degenen die bekend als onbekend zijn met de Bijbel, 
iets laten zien van de blijvende betekenis van de Bijbel voor de toekomst.  
Het museum is inspirerend door de Bijbel, volgens Mulder.710 

Een speciale bestuurscommissie en de staf komen tot drie hoofdthema’s 
die in het Bijbels Museum aan de orde moeten komen: de inhoud van de 
Bijbel, de geschiedenis van de Bijbelvertalingen en de invloed van de Bijbel 

op de Nederlandse cultuur en samenleving.711  
Van bestuurszijde wordt aangedrongen op het be-
lang van ‘de herkenbaarheid van het bezig zijn met 
de Bijbel’ door middel van lezingen en Bijbelstu-
die en “dat alles met liefde voor de bijbel”.712  
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713  ‘Bijbels Museum meer 
“inhoud” geven. Ds. Bijlsma 
geeft na twintig jaar roer uit 
handen’, interview in het  
Friesch Dagblad (23 decem-
ber 1994). HDC BMNBG 1.10. 
Zie ook het pleidooi van  
J.J. van Schaik in een interne 
notitie over de uitbreiding van 
de doelstelling in de statuten 
van 1993. HDC BMNBG 1.12.

714  ‘Concept beleidskader 
1999’. Ter bespreking op  
de bestuursvergadering van  
16 juni’, Janrense Boonstra  
(11 juni 1999, p.3). HDC 
BMCH 1.02. Zie ook: ‘Bijbels 
Museum. Brug tussen Bijbel 
en Cultuur in een monument 
vol geschiedenis. Subsidie-
aanvraag Cultuurnota periode 
2001-2004’. HDC BMCH 2.

715  ‘Subsidie-aanvraag 
cultuurnota periode 2001-
2004’, Janrense Boonstra, 
Amsterdam, 1999, p.3. HDC 
BMCH 1.03.

716  ‘Bijbels Museum wordt 
verbouwd’, interview met 
directeur Janrense Boonstra, 
NRC Handelsblad (2 januari 
1999). HDC BMCH 1.01.

717  ‘Bijbels Museum : 
verslag over 2006’, Janrense 
Boonstra, Bijbels museum 
Amsterdam, 2007. HDC 
BMCH 1.04.

718  Ibid. 

In een interview naar aanleiding van zijn afscheid als directeur van het  
Bijbels Museum zegt ds. Tjibbe Bijlsma dat hij altijd ‘in de eerste plaats  
dominee is geweest en dat het museum daarom een middel was om de 
Bijbel dichter bij de mensen te krijgen’. Alleen informatie geven over het 
ontstaan of de archeologie is niet voldoende, omdat velen niet weten wat er 
in de Bijbel staat. “Dat is desastreus voor onze hele cultuur. Die devalueert 
als we niet een plaats hebben waar we inspiratie kunnen vinden. Dan zijn 
we ontworteld. Daarom moet het inhoudelijker.”713

 

4 Stichting Bijbels Museum en Stichting De Cromhouthuizen

De vierde periode in de bestaansgeschiedenis van het Bijbels Museum 
loopt van 1993 tot 2015. In overleg met het Nederlands Bijbelgenootschap 
(eigenaar van de Cromhouthuizen) heeft de Stichting Bijbels Museum 
een aparte stichting in het leven geroepen ter verwerving, restauratie en 
instandhouding van de panden. Deze stichting ‘De Cromhouthuizen’, 
nauw gerelateerd aan het Bijbels Museum, heeft het gebouw in 1995 van het 
NBG gekocht en op haar beurt verhuurd aan het Bijbels Museum.714 In 2006 
wordt de negentiende-eeuwse collectie van Schouten, tot dan toe eigendom  
van het Nederlands Bijbelgenootschap, overgedragen aan de Stichting  
Bijbels Museum.

Na de omvangrijke en ingrijpende restauratie van de panden die in 2000 
is afgerond, wordt het Bijbels Museum opnieuw ingericht met als motto 
‘een monument vol geschiedenis’. In de eenentwintigste eeuw wil het 
Bijbels Museum een brugfunctie vervullen tussen Bijbel en cultuur. Het 
museum dankt haar bestaan aan het feit dat de Bijbel een belangrijk onder-
deel van onze cultuur is en het Bijbels gedachtegoed eeuwenlang het doen 
en laten van miljoenen Nederlanders heeft bepaald. Daarom verschaft het 
Bijbels Museum “op objectieve wijze en in een museale context informatie 
over: de inhoud van de bijbel; de wordingsgeschiedenis van de bijbel tot het 
boek zoals wij dat nu kennen; de cultuurhistorische achtergronden waar-
binnen de teksten van de bijbel zijn ontstaan en de betekenis van de bijbel 
voor de Nederlandse cultuur en samenleving”.715 Ook geeft het museum 
zich rekenschap van het feit dat het is gehuisvest in twee gerestaureerde 
monumentale panden met een rijke geschiedenis en een prachtig interieur. 
In een interview in NRC Handelsblad benadrukt directeur Janrense Boon-
stra nogmaals de cultuurhistorische benadering van het Bijbels Museum, 
omdat nog steeds de misvatting bestaat dat het museum het christelijk 
geloof wil uitdragen. Het doel is echter objectieve informatie geven over de 
verschillende aspecten van de Bijbel en over de grote betekenis van de Bijbel 
in de Nederlandse cultuur en samenleving.716

Uit de jaarverslagen van het Bijbels Museum 2001 tot en met 2006 blijkt 
dat de doelstelling zoals eerder geformuleerd in iets andere bewoordingen, 
maar wel in dezelfde geest, blijft gehandhaafd: “Het Bijbels Museum […] 
geeft informatie over inhoud en geschiedenis van de bijbel en de cultuur-
historische achtergronden ervan.”717 De doelstelling van het museum luidt: 
“ontmoetingsplaats van bijbel, kunst en cultuur in een monument vol 
geschiedenis.”718 De jaarverslagen 2007 en 2008 hebben een andere for-
mulering van de missie: “Het Bijbels Museum wil zoveel mogelijk mensen 
op inspirerende wijze informeren over bijbel en religie en de invloed ervan 
op cultuur en samenleving – in Nederland in het bijzonder – in verleden, 
heden en toekomst. Het museum doet dit vanuit de bijzondere locatie en 
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719  Ibid.

720  Het bezinningsproces 
op doelstelling, missie, 
publiek sbereik, donateurs  
en de herinrichting van zalen 
komt op gang na de restau-
ratie van de Cromhouthuizen 
in 2000. Het is te volgen in de 
jaarverslagen vanaf die tijd,  
in ver slagen van onderzoeks-  
en brandingsbureaus en van 
bezinningsdagen van staf en 
bestuur. HDC BMCH 2.

721  De aanbevelingen van de 
Nederlandse Museum Vereni-
ging zijn ook verwerkt in de 
Nationale Kennisagenda voor 
het museale veld, opgesteld 
door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in opdracht 
van de directie Erfgoed en 
Kunsten van het Ministerie 
van OCW, Amersfoort 2014.

de geschiedenis van de monumentale Cromhouthuizen aan de Herengracht 
366-368 te Amsterdam.”719 Informatie geven over inhoud, geschiedenis en 
cultuurhistorische achtergronden van de Bijbel is vervangen door informatie  
geven over de Bijbel. Toegevoegd is informatie geven over religie en de 
invloed van Bijbel en religie op de samenleving. 

Vanaf 2006 is het Bijbels Museum onderdeel van het professionalise-
ringsproject ‘Dynamisering Erfgoed’ van het VSBfonds. In dit traject wordt 
met behulp van verschillende deskundigen op het gebied van marketing en 
branding geanalyseerd of de doelstelling en missie van het Bijbels Museum,  
zoals geformuleerd tot en met 2006, nog voldoen aan de eisen van de 
moderne tijd. Ook de naam van het Bijbels Museum wordt in deze analyse 
en discussie betrokken. Uit de in deze periode geschreven verslagen van 
bovenstaand professionaliseringsproject, subsidieaanvragen en beleidsno-
tities en de moeizame formulering van missie en doelstelling blijkt dat het 
museum worstelt met haar houding ten opzichte van de geseculariseerde en 
multireligieuze samenleving.

Vanaf 2010 wordt de zoektocht naar missie en doelstelling onder leiding 
van directeur Judikje Kiers doorgezet en gekoppeld aan een nieuwe inrich-
ting van het Bijbels Museum. De collectie van Schouten, opgesteld in ver-
schillende zalen in de Cromhouthuizen, roept vragen op over de relevantie 
van de voorwerpen voor een eigentijds publiek en over het bestaansrecht 
en de missie van het Bijbels Museum. Het verlangen van medewerkers, 
directie en bestuur om als museum betekenis te hebben in een multicultu-
rele, multireligieuze en geseculariseerde tijd en stad, waarin Bijbel en religie 
worden beschouwd als culturele fenomenen, is overheersend in de discus-
sies.720 Tijdens dit bezinningsproces komen de volgende inzichten naar 
voren. De negentiende-eeuwse collectie van Schouten wordt ervaren als 
ballast. De medewerkers voelen geen verbinding met de collectie en met de 
denkwereld en het geloof van de negentiende-eeuwse dominee. De collectie 
staat letterlijk en figuurlijk in alle zalen en opstellingen in de weg om een 
andere richting in te slaan, namelijk die van een museum waarin de Bijbel 
vanuit meerdere religieuze en culturele perspectieven wordt benaderd.  
Ten tweede blijkt het aspect van geloofsbeleving of geloofsoverdracht niet 
meer een vanzelfsprekend uitgangspunt te zijn voor de gewenste doelstel-
ling en werkwijze van het Bijbels Museum. Vormen van religieuze beleving 
of het uitdragen van religieuze opvattingen zijn taboe in een eenentwin-
tigste eeuws neutraal Bijbels Museum. De voorwerpen afkomstig uit het 
Bijbels Museum van Schouten verliezen daarmee hun functie. Ten derde 
is er behoefte aan een cultuurhistorische doelstelling en missie. Niet de 
Bijbel als geloofsdocument van een bepaalde groep, maar de betekenis van 
de Bijbel als literair document in de Nederlandse kunst en cultuur zou het 
uitgangspunt moeten zijn. 

Het bezinningsproces in het Bijbels Museum viel samen met het vertoog 
in de erfgoedsector over de maatschappelijke betekenis van museale collec-
ties. Op beleidsniveau zijn daar uitspraken en aanbevelingen over gedaan 
door onder andere de Nederlandse Museum Vereniging, de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en Museum Catharijneconvent, ten behoeve van het 
religieus erfgoed.721 De waarde van museale collecties wordt eenstemmig 
verbonden met de begrippen identiteit, verbondenheid en maatschappelij-
ke betekenis. Begrippen die in meerdere of mindere mate teruggrijpen op 
de theorie van Frijhoff over ‘dynamisch erfgoed’. De betekenis van erfgoed 
ligt volgens Frijhoff in de bijdrage die het levert aan ons identiteitsbesef. 
Het verleden kunnen we ervaren als een erfenis of als erfgoed als we ons 
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722  Frijhoff 2007:8-10. 
Voor de bestudering van 
de brede thematiek van de 
samenhang tussen erfgoed, 
cultuur en identiteit heeft de 
Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) het themaprogramma 
‘Culturele dynamiek’.

723  Meer dan waard. De 
maatschappelijke betekenis 
van musea, 2011:18-32. 
 
724  Ibid. 2011:54.

725  Advies commissie  
Asscher-Vonk’, 2012:6-9.  
In 2012 wordt in opdracht van 
de Nederlandse Museum-
vereniging en de Vereniging 
Rijksgesubsidieerde Musea 
de commissie Asscher-Vonk 
ingesteld met als opdracht 
de kansen te onderzoeken 
om vanuit de collectie het 
museumbestel in Nederland 
te versterken. Aanleiding voor 
deze opdracht was het in 
mei van dat jaar verschenen 
advies van de Raad voor 
Cultuur over de plannen 
van de cultuurinstellingen in 
de periode 2013-2016. Uit-
gangspunt van de commissie 
Asscher-Vonk was de grote 
maatschappelijke waarde die 
musea vertegenwoordigen 
en de vraag welke stappen 
musea gezamenlijk kunnen 
nemen om hun betekenis voor 
de maatschappij te vergroten 
en hun draagvlak en positie in 
de samenleving te versterken. 
Musea van morgen 2012.

726  Beleidsbrief van het 
Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, 2018, 
p.12. Op 1 juli 2016 is de 
nieuwe Erfgoedwet in werking 
getreden. Deze regelt de aan-
wijzing van cultureel erfgoed 
in privaat bezit als beschermd 
erfgoed. Cultuurgoed kan van 
bijzondere cultuurhistorische 
of wetenschappelijke waarde 
of schoonheid zijn en onver-
vangbaar en onmisbaar voor 
het Nederlandse cultuurbezit. 
Museale collecties en de 
erfgoedwet, 2016:1.

727  Zie de website www.
bijbelsmuseum.nl. Geraad-
pleegd op 12 mei 2020.

erin kunnen herkennen en als we beseffen in hoeverre het bijdraagt aan de 
identiteit van de maatschappelijke groepen en gemeenschappen waartoe 
wij behoren.722

In 2011 publiceert de Nederlandse Museumvereniging het rapport  
Meer dan waard. De maatschappelijke betekenis van musea, waarin vijf 
kernwaarden voor musea worden vastgesteld: collectiewaarde, verbindende 
waarde, educatieve waarde, belevingswaarde en economische waarde.  
Het beheren en presenteren van voorwerpen en de bijbehorende verhalen 
wordt in dit rapport gezien als een kerntaak van een museum, omdat de 
voorwerpen uitdrukking geven aan een gedeelde geschiedenis en aan onze 
identiteit. Daar ligt dan ook de maatschappelijke betekenis van het museum.  
De collecties van musea vertegenwoordigen een mix van generaties,  
culturen, religies, wetenschappen en meningen. Zo geven ze een beeld van 
de samenleving in het verleden en heden en dragen ze bij aan een gezamen-
lijke identiteit. Collecties kunnen als achtergrond dienen om actuele sociale 
en politieke thema’s bespreekbaar te maken en zo generaties en culturen 
te verbinden.723 Ook de belevingswaarde van een museum wordt in dit 
rapport gekoppeld aan een identiteit die wordt aangescherpt doordat het 
museum het leven van mensen spiegelt aan dat van anderen in het verleden 
of heden. De museumvoorwerpen zorgen daarbij voor herinneringen  
en ervaringen.724 

Dat er van museale collecties veel wordt verwacht, blijkt ook uit de 
aanbevelingen van de commissie Asscher-Vonk in 2012 over de waarde van 
museale collecties voor de samenleving: “Musea beheren in tegenstelling 
tot individuen, collecties van meer dan persoonlijke betekenis. Ze doen  
dat voor huidige en toekomstige generaties. De verhalen die musea met  
hun voorwerpen vertellen, zijn niet onveranderlijk; nieuwe inzichten en 
een veranderende samenleving leiden altijd weer tot nieuwe contexten  
en verbanden. Musea zijn spiegels naar het verleden en naar de toekomst.  
Ze zijn de overbrengers van tradities, van de ene generatie op de andere  
en ook tussen bevolkingsgroepen.”725 

In de beleidsbrief ‘Erfgoed telt, over de betekenis van erfgoed voor de 
samenleving’, opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap in 2018, wordt de verbindende waarde van erfgoed als volgt 
geformuleerd: “Erfgoed brengt mensen samen en zorgt voor vertrouwdheid 
in een snel veranderende omgeving. Door erfgoed delen we verhalen over 
een wijk, een stad en de plaats van ons land in Europa en in de wereld.  
Het debat over monumenten, gebruiken en tradities uit het verleden heeft 
betekenis voor de toekomst van ons land, voor het debat over identiteit en 
voor de zoektocht naar wat ons bindt.”726

De missie zoals geformuleerd in de jaarverslagen van 2007 en 2008 
blijft in verschillende varianten tot op heden gehandhaafd en luidt op de 
website van het museum: “Het Bijbels Museum is een ontmoetingsplaats 
van Bijbel, kunst en cultuur in een monument vol geschiedenis. Bijzondere 
collectiestukken, persoonlijke verhalen, en een schat aan achtergrondinfor-
matie nemen u mee door de wereld van de Bijbel. Een fascinerende ontdek-
kingstocht over één van de meest gelezen boeken ter wereld.” 

Sinds 2016, bij de aanstelling van directeur Carolien Croon, zijn aan deze 
missie twee aspecten toegevoegd, namelijk dat men in het Bijbels Museum 
kan kennismaken met de Bijbel vanuit vele perspectieven en hoedanigheden. 
Ook kan men zich verdiepen in de inhoud van de Bijbel en zich laten meesle-
pen door de rijkdom van de Bijbelse verhalen.727 In 2019 luidt de doelstelling 
van het museum: “Ontmoetingsplaats van Bijbel, kunst en cultuur”.  
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728  Bijbels Museum, 
Bestuursverslag en Activi-
teitenverslag 2017:2. www.
bijbelsmuseum.nl/sites/bij-
belsmuseum/files/181031_
bestuurs_activiteitenver-
slag_2017. Geraadpleegd op 
12 mei 2020. Uit een vrijge-
geven citaat uit de bestuurs-
notulen van 26 juni 2019 blijkt 
dat het onderbrengen van de 
collecties los staat van het 
besluit om ‘te blijven in’ of te 
‘vertrekken uit’ de Crom-
houthuizen. Er is geen inzage 
gegeven in de bestuursno-
tulen die deze periode van 
besluitvorming betreffen. Een 
zorgvuldige duiding van de 
(inhoudelijke) overwegingen 
van het bestuur is daarom 
niet mogelijk.

729  Bijbels Museum, 
Bes tuursverslag en 
Activiteiten verslag 2017:6. 
www.bij belsmuseum.nl/
sites/bijbelsmuseum/
files/181031_bestuurs_ 
activiteitenverslag_2017.  
Ge raadpleegd op 12 mei 
2020. Zie www.bijbelsmuse-
um.nl publicaties en archief 
voor meer informatie over 
de ten toonstelling ‘Zonde’ 
(1 oktober 2015-1 mei 2016) 
met gastconservator en 
program meur Aron Eilander 
en ‘Gelijkenissen. Close 
Reading, Close Drawing’ 
(1 oktober 2016- 8 januari 
2017) in samenwerking met 
de Nederlandse Kring van 
Tekenaars.

730  Zie de catalogus I believe 
I am Gay, Hadas Itzkovitch  
en Anya van Lit (fotografie),  
dr. David J. Bos en Iris Ludiker 
(tekst), i.s.m. Bijbels Museum 
Amsterdam, z.p. z.j.  
Met een cultuurhistorische 
beschouwing van David Bos:  
‘Van hetzelfde: … religies en … 
gelijkgeslachtelijkheden’ en 
vijf monologen opgetekend 
door Iris Ludeker: ‘Vijf religies, 
vijf monologen’.

731  Bijbels Museum, 
Bestuursverslag en Activi-
teitenverslag 2017:6. www.
bijbelsmuseum.nl/sites/bij-
belsmuseum/files/181031_
bestuurs_activiteitenverslag_ 
2017. Geraadpleegd op 12 
mei 2020.

732  Dit is mijn verhaal. Jonge 
christenen over geloof, hoop 
en inspiratie, Cigdem Yuksel 
(fotografie), Sanne Rovers en 
Tess Martin (animatiefilms 
(stills), Janneke Stegeman 
(research, interviews en 
redactie), productie Bijbels 
Museum, Utrecht 2019. Met 
een voorwoord van Don Ce-
der, advocaat en CU-raadslid 
van de gemeenteraad van 
Amsterdam.

“Tijdelijke tentoonstellingen vertellen over de actuele betekenis van dit 
boek dat al eeuwenlang van invloed is op ons leven, geloof en cultuur”. 
De lichte verschuiving naar vele perspectieven en hoedanigheden en het 
wegvallen van ‘bijzondere collectiestukken’ en een ‘schat aan achtergrond-
informatie’ valt samen met het besluit van het bestuur om de collecties van 
het Bijbels Museum af te stoten en de programmering te versterken, nieuw 
publiek aan te trekken en landelijke zichtbaarheid te genereren. Voor dit 
ingrijpende besluit is gekozen vanwege het wegvallen van de meerjarige 
gemeentelijke subsidie voor de periode 2017-2020. Na jaren van financiële  
ondersteuning door eerst de landelijke overheid en later de gemeente 
Amsterdam, is het Bijbels Museum voor de vaste exploitatie nu uitsluitend 
afhankelijk van de inkomsten van ca. 8000 donateurs. De exploitatie van de 
Cromhouthuizen wordt daarom in 2017 overgedragen aan samenwerkings-
partner het Amsterdam Museum. Het herplaatsen en herbestemmen van de 
collecties heeft als reden het veiligstellen van het behoud en beheer ervan. 
Daarnaast is het noodzakelijk de resterende menskracht en middelen na 
de overdracht van de collecties in te zetten voor het aantrekken van nieuw 
publiek en het vergroten van de landelijke zichtbaarheid.728 

De nieuwe programmering van het Bijbels Museum richt zich op (cross-
mediale) producties met een tentoonstelling als basis, waarin kunstenaars 
en publiek worden uitgenodigd tot het ontwikkelen van een eigen visie op 
het Bijbelse thema dat centraal staat. Deze programmering bouwt voort op 
de beleidsperiode 2010-2016. In de nieuwe Bijbelzaal werden toen tentoon-
stellingen en presentaties gemaakt met jonge curatoren die zelf het thema 
vaststelden, zoals ‘Zonde’ of ‘Gelijkenissen’ met kunstenaars en theologen.729 
‘I Believe I am Gay’ (2015) met het werk van de fotografen Hadas Itzkovitch 
en Anya van Lit was de laatste ‘klassieke’ tentoonstelling van het Bijbels 
Museum in de grote tentoonstellingszaal van de Cromhouthuizen en be-
stond uit ruim 35 portretten van gelovige LHBT’s uit verschillende religi-
euze tradities.730 De tentoonstelling wordt genoemd als voorbeeldstellend 
voor het huidige programmeringsbeleid.731 Vermoedelijk wordt daarmee 
gedoeld op de tentoonstelling ‘Dit is mijn verhaal. Jonge christenen over 
geloof, hoop en inspiratie’, waarin jonge christenen uit alle delen van de we-
reld, die nu in Nederland wonen zijn geportretteerd en hun geloofsverhaal 
vertellen.732 Er is echter een verschil in benadering, dat geduid kan worden 
als een verschil in religieus perspectief van waaruit beide tentoonstellingen 
zijn gemaakt. Deze perspectiefwisseling (van een cultuurhistorisch buiten-
perspectief naar een religieus of spiritueel binnenperspectief) markeert de 
overgang van het Bijbels Museum uit het eerste decennium van de eenen-
twintigste eeuw naar de nieuwe Bijbelse programmaorganisatie.

http://www.bijbelsmuseum.nl/sites/bijbelsmuseum/files/181031_bestuurs_activiteitenverslag_2017. Geraadpleegd
http://www.bijbelsmuseum.nl/sites/bijbelsmuseum/files/181031_bestuurs_activiteitenverslag_2017. Geraadpleegd
http://www.bijbelsmuseum.nl/sites/bijbelsmuseum/files/181031_bestuurs_activiteitenverslag_2017. Geraadpleegd
http://www.bijbelsmuseum.nl/sites/bijbelsmuseum/files/181031_bestuurs_activiteitenverslag_2017. Geraadpleegd
http://www.bijbelsmuseum.nl/sites/bijbelsmuseum/files/181031_bestuurs_activiteitenverslag_2017. Geraadpleegd
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733  Bernts en Berghuijs 
2016.

5 Slotbeschouwing

De paradigmaveranderingen in de geschiedenis van het Bijbels Museum 
laten een verschuiving zien van een protestantse evangeliserende doelstel-
ling met een religieuze praktijk rondom de tabernakel, naar een neutrale 
informatieve doelstelling om de Bijbel ‘open te houden’ voor iedereen, naar 
een cultuurhistorische doelstelling verbonden met de historische Crom-
houthuizen waarbij de betekenis van de Bijbel voor de Nederlandse cultuur 
voorop staat, naar een benadering van de Bijbel vanuit meerdere (religieu-
ze) perspectieven. In dit proces is de negentiende-eeuwse collectie — met 
de tabernakel als religieus middelpunt — van de kern naar de rand van het 
Bijbels Museum verschoven en wordt daar uiteindelijk buiten geplaatst. 

De negentiende-eeuwse collectie is eerst het Bijbels Museum zelf, daar-
na de kerncollectie die als startpunt dient voor geloofsoverdracht en Bijbel-
kennis, daarna een cultuurhistorisch ensemble dat informatie verschaft over 
de negentiende-eeuwse dominee en het ontstaan van het Bijbels Museum, 
daarna een historisch ensemble dat geen doel meer dient en buiten de con-
text van een toekomstig Bijbels ‘Museum’ of Bijbelse programmaorganisatie 
geplaatst kan worden. 

In de documentaire ‘In Europa. De geschiedenis op heterdaad betrapt’ 
(2020) opent Geert Mak elke aflevering met de opmerking dat ‘niets zo 
moeilijk is als het herkennen van geschiedenis, als je er middenin staat’. 
Voor de auteur van deze studie geldt hetzelfde. Hoe kunnen de recente  
ontwikkelingen in het Bijbels Museum worden geduid? Het is hooguit 
mogelijk twee opvallende tendenzen aan te geven. 

De eerste betreft de verandering van het collectieve naar het individuele  
als het om mensen gaat en de verandering van het specifieke naar het uni-
versele met betrekking tot de Bijbel. Het Bijbels Museum als spreekbuis van 
een bepaalde (collectieve) protestantse stroming of ideologie heeft plaats-
gemaakt voor een platform. Deze ontwikkeling staat niet los van ontwikkelin-
gen in de samenleving, zoals beschreven in het onderzoek God in Nederland. 
1966-2015.733 Op het platform wordt ruimte gegeven aan de individuele 
interpretatie van de inhoud van de Bijbel door kunstenaars en de per-
soonlijke geloofsbeleving van mensen met verschillende achtergronden. 
Geloofsbeleving, als individuele uiting, is daarbij ook (weer) in de museale 
ruimte toegestaan. Wel met de aantekening dat er verschillende persoonlijke 
geloofsuitingen naast elkaar worden gepresenteerd. Een cultuurhistorische, 
antropologische of sociologische duiding blijft daarbij achterwege. Het gaat 
om het persoonlijke leven en geloof en de manier waarop Bijbelse verhalen 
inspirerend zijn. De Bijbel wordt daarbij gepresenteerd als een boek met 
talloze verhalen die universeel zijn en niet als het geloofsboek van Joden en 
christenen met een specifieke theologische, morele en ethische inhoud. 

De tweede tendens, die waarschijnlijk niet losstaat van de eerste, is de 
terugkeer van het persoonlijke geloofsgetuigenis, de persoonlijke spirituali-
teit en het binnenperspectief met betrekking tot geloof en Bijbel, na een 
korte periode waarin het Bijbels Museum vanuit een cultuurhistorische 
missie functioneerde. Een kleine vijftien jaar, grofweg tussen 2000 en 2015, 
waren de vaste opstellingen in de Cromhouthuizen en het tentoonstellings-
beleid gebaseerd op de aanname dat de Bijbel van grote invloed is geweest 
op de Nederlandse kunst en cultuur. Het tonen en duiden van die invloed, 
vanuit een ‘neutraal’ buitenperspectief, was destijds het doel van het 
presentatie-, educatie- en tentoonstellingsbeleid. Uitgangspunt was de 
receptie van de Bijbel in kunst en cultuur, waarbij het binnenperspectief 
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van kunstenaars en curatoren buiten beschouwing bleef. De materiële 
uitingen van die cultuur waren in deze periode de dragers van het verhaal 
en de verbindende schakel tussen nieuwe vormen van presenteren. Deze 
‘cultuurhistorische’ periode in de geschiedenis van het Bijbels Museum is 
relatief kort geweest en kan wellicht worden opgevat als het resultaat van 
een 25 jaar durende secularisatie van bestuur, staf en personeel van het 
museum. Die secularisatie is ingezet in de periode na de Centraal Bond  
voor Inwendige Zending en werd destijds (1976) door prof.dr. M.A. Beek al 
aangeduid als het ‘ontsnappen uit de confessionele benauwenis’. Het is in 
ieder geval een markant keerpunt in het religieus perspectief van waaruit 
het museum vanaf die tijd gaat functioneren en het moment waarop in 
allerlei hoedanigheden de religieuze identiteit van donateurs en ‘stakeholders’ 
niet meer vanzelfsprekend samenvalt met de (religieuze) identiteit van 
bestuur, staf en personeel. Omdat er nauwelijks bezoekersonderzoek heeft 
plaatsgevonden is het hier niet mogelijk de relatie tussen museum en 
bezoekers te duiden. De bezoekersaantallen in de ‘cultuurhistorische 
periode’ lijken wel hoger dan in de perioden ervoor en erna.

In het nieuwe Bijbels Museum (dat vanaf 2020 verder gaat als programma- 
organisatie) zijn vanaf 2017 de persoonlijke getuigenissen in kunst, woord 
en beeld de dragers van het museale verhaal. De inhoud van de Bijbel en de 
persoonlijke religieuze of spirituele beleving van de Bijbel vanuit meervou-
dige en ongebonden perspectieven vormen het toekomstige uitgangspunt 
voor presentaties in het land. Ook deze tendens lijkt aan te sluiten bij de 
postmoderne fase waarin het christendom in Nederland zich bevindt.734  
De Bijbel — niet zozeer als het Woord van God, maar als een boek vol 
inspirerende verhalen — is het immaterieel erfgoed dat wordt doorgegeven 
binnen de context van een nieuwe Bijbelse organisatie.

In het licht van de geschiedenis van het Bijbels Museum is het afstoten 
van het historisch erfgoed, de materiële uitingen van religieuze cultuur uit 
het verleden, in zekere zin begrijpelijk. Binnen het museale veld is het een 
opmerkelijke keuze, juist in een tijd waarin christelijk erfgoed meer en  
meer wordt benaderd als cultuurhistorisch erfgoed. In musea en erfgoed- 
instellingen worden kunstenaars en nieuwe generaties uitgenodigd om 
vanuit verschillende religieuze en culturele achtergronden nieuwe verhalen  
(new narratives) toe te voegen of erfgoed, dat met recht en rede betwist  
kan worden, van kritische kanttekeningen te voorzien.

734  Zie Dekker 2006; Van 
der Velde 2011; Bernts en 
Berghuijs 2016:145 ev. Deze 
tendens is ook aanwijsbaar in 
Jodendom en Islam.
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BIJLAGE1
Chronologische lijst 
van vervaardigingen, 
ruilingen, schenkingen, 
aankopen en hun 
herkomst

De chronologische lijst van ver-
vaardigingen, ruilingen, schenkin-
gen, aankopen en hun herkomst is 
samengesteld op basis van de drie 
verschenen catalogi, geschreven 
door Hubertus Johannes Schouten 
in 1886, 1895 en 1901, de catalogus 
van dr. W. Pleyte (Leiden 1885),  
de Derde Naamlijst …, correspon-
dentie van ds. Leendert Schouten 
en oude inventariskaarten van het  
Bijbels Museum. Het BMA-nummer  
verwijst naar de catalogus van 
objecten (Bijlage 2) en geeft aan 
dat het voorwerp nu nog aanwezig 
is in de collectie. Bij de Egyptische 
voorwerpen wordt ook het nummer 
in de catalogus van Pleyte vermeld 
en staan, indien van toepassing, de 
aan de tekst van Pleyte ontleende 
titels tussen dubbele aanhalings-
tekens. Geen van deze bronnen 
geeft een volledig overzicht van  
de herkomst van de collectie.

Dordrecht 1828-1848 jeugdjaren
Vervaardiging: onbekende  
beeldhouwer uit Dordrecht
 -  model van de ark van het  

verbond naar de gravure van  
Gerard Hoet, (BMA 1)

 Vervaardiging: rabbijn  
L.G. Wanefried uit Dordrecht
 -  Hebreeuwse inscriptie  

(decaloog) op marmeren platen,  
(BMA 273)

Utrecht 1849-1854 studiejaren
Vervaardiging: o.l.v. L. Schouten
 -  huis van de tabernakel met  

vier dekkleden en voorhangen,  
(BMA 311)

 -  voorwerpen voor het heilige en 
het heilige der heiligen,  
(BMA 311 ev.)

 -  koperen brandofferaltaar,  
(BMA 311.59a)

 - koperen wasvat, (BMA 311.58)
 -  hogepriester, (BMA 311.45)

Schenking: ds. G.H. van Senden
 - granaatappels uit Damascus

Schenking: C.W.M. van de Velde, 
cartograaf en auteur van o.a.  
Reis door Syrië en Palestina in 
1851-1852 (Utrecht 1854)
 -  tarwe-aren en bloemen van 

de berg Sion en plaatsen in 
Palestina

 -  steentjes van de ‘Klaagplaats  
der Joden’

 -  briefje (handschrift) van C.W.M. 
van de Velde bij de schenking, 
(HDC BMLS 1.10.1)

Schenking: dr. E.M. Beima, 
conservator van de geologische 
afdeling van het Rijksmuseum  
van Natuurlijke Historie te Leiden
 -  water uit de Jordaan en uit de 

Dode Zee

Koudekerke 1855-1857
Schenking: jonkvrouwen  
A.W. van Doorn en C.D. van Doorn 
te Koudekerke (Walcheren)
 -  door henzelf geborduurde voor-

hang van het heilige, (BMA 861)
 -  door henzelf geborduurde voor-

hang van het heilige der heiligen, 
(BMA 850)

Vianen 1858-1863
 Schenking: Jacoba Geertruida 
Cremer (achterkleindochter  
van prof. B.S. Cremer) 
 -  de tabernakel van  

prof. B.S. Cremer (BMA 275;295;8
59;860;862;863;866.1;866.2)

 - drie fictieve sikkels (BMA 3556)
 - portret van prof. B.S. Cremer
 - zakje met tefillien

 Schenking: weduwe van prof.  
J.C. Swijghuisen Groenewoud
 - l evensgroot geschilderd  

portret van haar man prof.  
J.C. Swijghuisen Groenewoud

Veenendaal 1862-1863
 Vervaardiging: voorhof en  
omheining van de tabernakel
 -  zestig pilaren van koper met 

zilveren kapitelen, daartussen 
opgehangen linnen doeken  
en de geborduurde voorhang  
van de voorhof, (BMA 311)

Apeldoorn-Het Loo 1863-1867
Vervaardiging: Arie Lieman, 
kunstenaar
 -  houten beelden van priesters, 

levieten, Israëlieten en dieren  
in de voorhof, (BMA 311)

 Schenking: dhr. Meerburg van  
de wolweverij in Leiden
 -  dekkleed van Syrisch geitenhaar, 

(BMA 311)
 Schenking: dr. Samuel Gobat, bis-
schop van het Pruisisch-Engelse, 
protestantse bisdom in Jeruzalem, 
(via G.J.C. Calvaljé)
 -  aarde van de tempelberg  

in Jeruzalem voor het brand-
offeraltaar in de voorhof van  
de tabernakel, (BMA 311.59a)

 -  transportzak voor de aarde uit 
Jeruzalem “Fraülein  
A.A. Bergedahl, Voorburgwal, 
Amsterdam”, (BMA 1104)

 -  brieven en zegels van bisschop 
Gobat en diakones Charlotte Pilz, 
(HDC BMLS 1.9.001 en 1.9.002)

 - twee schorpioenen
 Schenking: diakones Charlotte 
Pilz, directrice van de Kaiserwer-
ther Diakonissen en de meisjes-
school Talitha Kumi, diacones van 
de Evangelische school in Sion, 
Jeruzalem, (via mej. Anna Bergen-
dahl uit Amsterdam)
 -  droogbloemen uit het  

Heilig Land, (BMA 1259)
 -  flesjes water uit de beek  

Kedron, (MCC inv.OKMv0098)
 - flesje water uit de Siloamvijver
 -  steentjes van de ‘Klaagplaats  

der Joden’, (MCC inv.OKMv0097)
 -  voorwerp van asfalt met  

Arabische opschriften
 -  doekje met Arabische  

opschriften
 Schenking: zendeling Johann 
Ludwig Schneller, vader van het 
Syrischen Waisenhaus, Jeruzalem
 - flesjes water uit de beek Kedron

Harderwijk 1867-1873
 Schenking: dhr. Pim, kapitein in 
het Engelse leger en echtgenoot 
van Mirjam Cachet
 - bloemen en gewassen
 -  ammonieten, (BMA 1197, 1198  

en 1199)
 - inktkoker

 Schenking: Louisa von Trotha, 
eerste diacones in Beiroet
 -  bast van de Abrahamseik of eik  

te Silo, (BMA 1201.1 en 1201.2)
 -  verstening van een vis “… Libanon 

3000 voet”, (BMA 1244)
 - drie cederappels van de Libanon
 -  wandelstok met bast van de 

Abrahamseik
Schenking: Caroline Sack,  
diacones in Beiroet
 -  vrucht van een dennenboom  

van de Libanon
 Schenking: ds. Joachim Westrik, 
predikant te Cothen, auteur  
van Konstantinopel, Smyrna,  
het Suez-kanaal, Jeruzalem: reis-
herinneringen (Amsterdam 1870
 -  gedroogde bloem uit het dal  

van Saron 
 -  blad van een plant bij de vijvers 

van Salomo
 - rozemarijntakje uit Getsemane

 Schenking: Samuel Müller,  
zendeling in Betlehem
 -  Sodomsappels, uitsluitend  

groeiend bij de Dode Zee
Schenking: dr. Abraham Capadose
 - mezoeza, (BMA 301 en 302)

 
Rotterdam 1873-1979
Schenking: mevrouw Bouma-Wiks 
uit Rotterdam
 - steentje van het coenaculum
 - cederappel van de Libanon 
 -  twee versteende vissen, gevon-

den ten Oosten van Jaffa
 -  steentjes van de berg Sion, uit 
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de Dode Zee, uit de Jordaan, van 
het Herdersveld en van het zoge-
noemde versteende Erwtenveld

 - rietgewas uit de Jordaan
 Schenking: ds. dr. Gilles Dionysius 
Jacobus Schotel 
 -  hosties en een spijker afkomstig 

uit de verzameling van Cornelis 
van Alkemade en Pieter van der 
Schelling uit Amsterdam 

Utrecht 1879-1886
Vervaardiging: (vervanging) van 
verguld koperen voorwerpen in  
de tabernakel 
 -  voorwerpen van zilver verguld  

in het vuur en voorwerpen van  
18 karaats goud

 Vervaardiging: (vervanging)  
dekkleden en voorhangsels van de 
tabernakel en algehele opknap-
beurt van de tabernakel Schenking 
of aankoop: Fräulein Matthews, 
directrice van de Louisa Stift  
in München
 -  onderste dekkleed en voorhang-

sels geborduurd door Fräulein 
Matthews, (BMA 853, 854,  
864, 867)

 Vervaardiging: J.M. Nell,  
o.l.v. ds. L. Schouten
 -  groot model van de hogepriester, 

(BMA 274)
Vervaardiging: o.l.v. ds. L. Schouten
 -  borstschild van de efod van  

de hogepriester, (BMA 296,  
zie ook 1261)

 Vervaardiging: o.l.v. ds. L. Schouten 
door fa. Begeer in Utrecht
 -  menora van verguld zilver,  

(BMA 285)
 Ruiling: universiteit van Utrecht, 
mr. S. Muller (gemeentearchivaris 
stedelijk museum, stadhuis van 
Utrecht) en Mr. F. Muller Szn. 
 -  overblijfselen tempelmodel van 

David Mill, (BMA 272, 287, 294, 
430, 852.1 + groene boekenkastje 
BMA 1308)

 -  beeld van de hogepriester van 
prof. Sebald Rau, (BMA 276)

 Ruiling: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en We-
tenschappen, afkomstig van S.W. 
Ruyssenaers, consul-generaal in 
Alexandrië
 -  canope van albast, met de kop 

van een jakhals, (BMA 365,  
Pleyte nr.5)

 -  canope van aardewerk, met 
mensenhoofd als deksel,  
(BMA 368, 369, Pleyte nr.6)

 -  stèle, “gevleugelde zonneschijf 
boven Ra-hamarchis”, beschil-
derd kalksteen, (BMA 361, Pleyte 
nr.7)

 -  stèle, “Osiris met Atef-kroon”, 
kalksteen, (BMA 362, Pleyte nr.8)

 -  stèle, “Osiris, Horsiesis en Isis”, 
kalksteen, (BMA 364, Pleyte nr.9)

 -  sjabti van faience aardewerk, 
“zangeres van Amon, krans van 
Mut”, (BMA 322, Pleyte nr.19)

 -  mummie van een kat, in linnen 
gewikkeld met blauwe kralen 
versierd, (BMA 353, Pleyte nr.34)

 -  vier Osirisbeeldjes en 1 amulet 
van brons, (BMA 337, 338, 339, 
340, 1 ontbrekend, Pleyte nr.41-45)

 -  amulet van “dodengenius Amset” 
met halsketting van groene kralen, 
(BMA 351, Pleyte nr.57)

 -  vaasje van gebakken aarde, 
(Pleyte nr.60)

 -  graankorrels bij een mummie 
gevonden, (Pleyte nr.61)

 -  houten arm van een beeld, rood 
beschilderd, met zwarte streep 
(armband) aan de pols, (BMA 341, 
Pleyte nr.59)

 Schenking: mr. S.J.E. Rau van 
Gameren, Huize Lent, in Lent bij 
Nijmegen, (kleinzoon van prof.  
Sebald Rau)
 -  onderste dekkleed in 10 banen 

van de tabernakel van David Mill 
(BMA852.2)

 -  voorhangsel van het heilige der 
heiligen van de tabernakel van 
David Mill (BMA 852.3)

 - koperen wasvat, (BMA 288)
 -  klein beeld van de hogepriester 

(in bezit van het Nederlands 
Bijbel genootschap, geen nummer)

 -  bovenklederen van de hoge 
priester

 - tefillien zonder riemen
 -  zakje met tefillien afkomstig van 

prof. Sebald Rau
 -  twee maal een mezoeza in een 

houten koker, (BMA 299 en 300)
 Schenking: ds. J.H. van IJssel, 
predikant (emeritus) te Workum
 -  overblijfselen van de tabernakel 

van prof. E.L. Vriemoet uit Frane-
ker, (BMA 271, 289, 290 en 291)

 Schenking: Samuël Müller, zende-
ling in Betlehem
 -  kruis van olijfhout ingelegd met 

paarlemoer en omvlochten met 
de spina Christi, 

 -  bidsnoeren, kruizen en andere 
voorwerpen van olijfhout van  
de Olijfberg

 -  voorwerpen van asfalt uit  
de Dode Zee

 -  olijftakken met bloesems van  
de olijfberg

 -  pluim van rietgewas uit de Jordaan
 -  tarwe-aren uit het land van  

de Filistijnen
 - bloemen van de berg Sion
 - gerste-aren van de berg Sion
 -  grashalmen en bloemen van  

de Moria
 - bakje en voorwerpen van asfalt

 Schenking: mr. J.I.D. Nepveu, 
griffier in het voormalig  
Provinciaal Gerechtshof 
 -  kruis van roodgeaderd marmer

 Schenking: hoogeerwaarde  
C.J. Mulder, aartspriester en  
deken van het bisdom Utrecht
 -  stukjes been van de relikwieën 

van St. Pontiaan
Schenking: dr. Conrad Schick, 
Jeruzalem
 -  zeer klein model van de gouden 

kandelaar (verguld koper) van de 
tabernakel van Conrad Schick

 -  foto’s van voorbeelden van 
tabernakelmodellen van Conrad 
Schick en proeflapjes stof voor 
de voorhangen van de taberna-
kelmodellen, (HDC BMLS 2.010 
en 2.011)

 -  doornenkroon en tak van de 
spina Christi, (BMA 1235, 1236)

 - bloemen
 Schenking: Johanna Elisabeth  
Valckenier, uit ’s-Gravenhage 
(door haar vader meegebracht  
uit Egypte)
 -  stèle van kalksteen,  

“Vanger van jonge vogels”,  
(BMA 363, Pleyte nr.10)

 -  stèle van kalksteen, “Ab,  
zoon van Aatau”, (Pleyte nr.11)

 -  sjabti van albast, “Apu”,  
(BMA 321, Pleyte nr.17)

 -  scarabee (groot), serpentijn,  
met zeven regels opschrift uit  
het Dodenboek, (BMA 344, 
Pleyte nr.52)

 -  scarabee (klein), serpentijn,  
(BMA 345, Pleyte nr.53)

 Schenking: dhr. B. van Lummel, 
hoofd van de kost- en dagschool 
van de Broedergemeente in Zeist, 
geschonken in 1879, meegebracht 
uit Egypte door een baron van 
Boetzelaer
 -  hoofd van de mummie van een 

man, zwart van kleur met rood-
bruin haar, (BMA 355)

 Schenking: dr. Willem Pleyte,  
conservator van het Archeolo-
gisch Kabinet in Leiden 
 -  mummiewindselen in houten  

lijst met stukje van de “kroon  
der gerechtigheid” + mummie-
windselen in een fles,  
(BMA 372, Pleyte nr.37,39)

 -  verkoold stuk van de dijbeen 
omkleding van een mummie  
uit de tijd van Ptolemaeus,  
(Pleyte nr.38)

Aankoop: dr. Conrad Schick, 
Jeruzalem
 -  model van de tempelberg,  

(BMA 1070)
 -  kaart met tempelmodellen  

van Schick, (BMA 1332)
 -  beenderkistje (ossuarium),  

(BMA 1035)
 -  grote steen uit de Westelijke 

muur van de tempelberg,  
(BMA 1096) 
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 -  stenen, een stuk verguld steen en 
stukken marmer van de tempel-
berg, (1106, 1250, 1251, 1252)

 -  stenen uit Jeruzalem (Heilige 
Grafkerk, Davidstoren),  
(BMA 1247, 1248, 1249, 1253, 1254)

 -  door water uitgeholde stenen  
van de tempelberg,  
(BMA 1237, 1238, 1239)

 -  mozaieksteentjes en aarde uit de 
tempelkamer op de tempelberg, 
(BMA 1107)

 -  stukken van groene, bruine en 
blauwe tegels van de Rotskoepel, 
(BMA 1246)

 -  stuk groen graniet uit de ‘stallen 
van Salomo’, (BMA 1263)

 -  scherven van aardewerk, van een 
granieten en glazen fles uit de 
Christuskerk op de berg Sion

 -  witte kalksteen met daarop een 
anker uit de Petruskerk in  
Jerzualem, (BMA 1242)

 -  stukken Romeins rood aardewerk 
van grote kruiken

 -  aardewerk olielampjes uit  
Sittim of Kefferim (Tell Kefrein),  
(BMA 1228, 1229)

 -  vijf olielampjes uit een grafspe-
lonk in Sittim of Kefferim  
(Tell Kefrein) en van de Olijfberg,  
(BMA 1122)

 -  zeven traankruikjes van aarde-
werk uit graven van de Olijfberg, 
(BMA 1224, 1225,1255, 1256)

 -  potjes of schenkkannetjes van 
aardewerk met een oor,  
(BMA 1227)

 - afgodsbeeldje van aardewerk
 -  traankruikje van albast uit een 

graf in Sittim of Kefferim  
(Tell Kefrein), (BMA 1223)

 -  ca. 40 munten (mogelijk 70), 
(BMA 1119, 1120, 1121, 1129, 1130, 
1131, 1132, 1133, 1134, 1136, 1137, 
1138, 1139)

 -  25 houtsoorten uit het  
Heilige Land, (BMA 1313)

 -  wortelstuk van een boom van  
de tempelberg, (BMA 1200)

 -  boomstronk van de tempelberg, 
(BMA 1105)

 - medaillons van paarlemoer
 - kruizen van olijfhout
 -  arba kanfot (kleine gebedsmantel) 

uit Jeruzalem, (BMA 306) 
 -  tefillien (gebedsriemen) van uit-

zonderlijke grootte uit Jeruzalem, 
(BMA 304)

 -  tefillien (gebedsriemen) van 
gewone grootte uit Jeruzalem, 
(BMA 305)

 -  Esterrol in koker van zilverfiligrein 
en olijfhout, (BMA 1134)

 - Joods gebedenboek
 -  afgietsel in gips en afdruk op 

papier van de steen van Siloam, 
(365a, 365b)

 -  afgietsel in gips van een inscrip-
tie op een grafsteen in Jaffa

Aankoop: via dhr. A. Heron de 
Villefosse, conservator Museé du 
Louvre (Salle Judaïque) in Parijs
 -  afgietsel van de thanatonsteen, 

(BMA 3652)
Aankoop: Balthazar Theodorus 
baron van Heemstra, afkomstig 
van dr. E.M. Beima, conservator 
van de geologische afdeling van 
het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden
 -  tichelsteen afkomstig uit  

de Nijldelta, (BMA 358)
Aankoop: E. Allemant in Cairo, 
afkomstig van het museum in 
Boelak
 -  vier canopen van kalksteen,  

(BMA 342.1-4, Pleyte nrs. 1-4)
Aankoop: veiling Rollin & 
Feuardent in Parijs, afkomstig uit 
collectie Gustave Posno
 -  twee sjabti’s van sycomorenhout 

van farao Seti I, (BMA 318, 319, 
Pleyte nrs.12,13)

 -  sjabti van beschilderd hout, 
“priester van Amon van Thebes”, 
(Pleyte nr.23)

 -  sjabti van beschilderd hout, 
“meesteres des huizes Taani”, 
(Pleyte nr.24)

 -  sjabti of papyrushouder van be-
schilderd hout, zonder opschrift, 
(BMA 332, Pleyte nr.25)

 -  zeven sjabti’s van verschillende 
materialen, (BMA 323, 324, 326, 
327, 331, Pleyte nrs.25-31, twee 
ontbrekend)

 -  sjabitischrijn van beschilderd 
hout, deksel met Sokaris (valk), 
(BMA 343, Pleyte nr.33)

 -  bronzen beeld van de god  
Chnoem, (Pleyte nr.49)

Aankoop: veiling H.H. Rollin  
& Feuardent in Parijs, afkomstig  
uit collectie Lodewijk Bonaparte
 -  bronzen beeld van Osiris (BMA 

333, Pleyte nr.40)
 -  bronzen beeld van Isis met Horus 

(BMA 335, Pleyte nr.46)
 -  bronzen beeld van Horus Harpo-

crates (BMA 334, Pleyte nr.47)
 -  bronzen beeld van Aimhotep 

(BMA 336, Pleyte nr.48)
 -  bronzen beeld van Apis  

(Pleyte nr.50)
 -  bronzen beeld van Bastet  

(Pleyte nr.51)
 -  doodskistje van een sperwer, 

deksel met bronzen Sokaris 
(Pleyte nr.36)

 -  sjabti van kalksteen,  
“De magazijnmeester Horaritef” 
(Pleyte nr.14)

 -  sjabti van kalksteen, “Ra de eer-
waardige” (BMA 320, Pleyte nr.15)

 -  sjabti van faience aardewerk, 
“Hophra” (Pleyte nr.16)

 -  sjabti van faience aardewerk,  
“De overste der soldaten Bes” 
(BMA 330, Pleyte nr.18)

 -  sjabti van faience aardewerk, 
“Ptah de eerwaardige zoon van de 
Guldene” (BMA 325, Pleyte nr.20)

 -  sjabti van faiende aardewerk, 
“Oahabra, Hophra” (BMA 329, 
Pleyte nr.21)

 -  sjabti van faience aardewerk,  
“De schoone … zoon van de  
Vurige” (BMA 328, Pleyte nr.22)

 -  drie scarabeeën (brons, serpen-
tijn en kalksteen) (BMA 346,347, 
Pleyte nrs.54-56)

 -  houten arm van een beeldje,  
rood beschilderd (BMA 341, 
Pleyte nr.59)

 Verwerving onbekend
 -  Esterrol op perkament, niet af-

komstig uit Palestina, (BMA 284)
 - schorpioenen uit Jeruzalem
 - spin uit Jeruzalem
 - sprinkhanen uit Jeruzalem
 -  Opgezette dieren: hagedis, blind-

mol, Syrische klipdas, zwarte 
wouw, hop, tortelduif (BMA 1211, 
1212, 1213, 1214, 1216, 1217)

Utrecht 1886-1895
Vervaardiging: (vervanging),  
o.l.v. ds. L. Schouten door J.W. Fak, 
goudwerker in de fabriek van  
C.J. Begeer in Utrecht
 -  gouden kandelaar in de taberna-

kel van verguld zilver (BMA 285) 
door een van 18 karaats goud, 
(BMA 311.56)

 Vervaardiging: C. Holstege,  
o.l.v. ds. Leendert Schouten
 -  model van de tempel van  

Herodes, (BMA 443)
 -  voorhang van het heilige  

en het heilige der heiligen,  
(BMA 443.3 en 443.2)

Schenking: zendeling S. Coolsma, 
adviserend lid Nederlandse Zen-
delings Vereniging in Rotterdam 
 -  zand uit de Sinaïwoestijn ten 

behoeve van de tabernakel
 Schenking: rev. J. G. Kitchin  
M.A., conservator Church  
Sunday School Institute’s  
Biblical Museum in Londen 
 -  afgietsel in lood van een sikkel uit 

de tijd van Simon de Makkabeeër
 -  houten model van een oosters 

huis en van een herberg
 Schenking: Conrad Schick,  
via rev. William Bramley Moore, 
predikant Apostolische kerk  
in Londen
 -  zes soorten kalksteen van de 

grond van Jeruzalem, (BMA 1245)
 -  stuk bruin graniet van de berg 

Sinaï (Nebo Mousa), (BMA 1243)
Schenking: ds. Jan Krayenbelt  
uit Rotterdam
 -  water uit de Jordaan en uit  

de Dode Zee
 - sloffen uit Nazareth, (BMA 1141)
 -  perkamenten rol met 2 Samuel 

22 in een koker van olijfhout
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Aankoop: via E. Arrondelle,  
chef du moulage van het Louvre 
in Parijs
 -  afgietsel van de steen van Mesa, 

(BMA 1807)
 Aankoop: Palestine Exploration 
Fund
 -  geografische reliëfkaart  

van Palestina, (BMA 447)
Aankoop: herkomst onbekend
 -  geografische reliëfkaart  

van Palestina (BMA 1036)
 -  geografische reliëfkaart  

van Jeruzalem (BMA 446)
 Aankoop: Conrad Schick,  
Jeruzalem
 -  afgietsel in gips met inscriptie  

in spijkerschrift (Lachishbrief)
 - afgietsel in gips van een zegel
 -  afgietsel in metaal met  

oud-Hebreeuws schrift
 -  eerste afdruksel en afgietsel in 

gips van de Siloamsteen (BMA 
3653a en 3653b)

 - loden beeldje
 - negen munten

 Aankoop: Johann Martin Tenz, 
London
 -  model van Jeruzalem in het jaar 

der verwoesting door Titus,  
(BMA 315)

Verwerving onbekend
 - twee armringen van glas
 - armring van zilver, (BMA 1230)

 
Utrecht 1895-1901
 Schenking: Joanna Henriette grafin 
van Rechteren Limpurg- van de 
Poll, uit Bordeaux, meegebracht 
door de heer L. van der Elst uit 
Brussel
 - schedel uit Assouan, (BMA 370)

 Schenking: dhr. Alexander baron 
Schimmelpenninck van der Oye 
van de Poll en Nijenbeek, gouver-
neur Provincie Utrecht, meege-
bracht door jonkheer Hendrik 
Daniel Hooft van Woudenberg
 -  gebalsemde hand van een  

mummie, (BMA 354)
 -  gevleugelde scarabee van 

groen faience aardewerk, met 
kralenketting van groen faience 
aardewerk, (BMA 352)

 -  tranenschaaltje van albast  
uit Luxor, (BMA 1226)

 -  amulet (steentje uit een ring met 
voorstelling van Toëris) van faien-
ce aardewerk, (BMA 349)

Schenking: rev. Bramley Moore
 - model van de gouden kandelaar

Schenking: de erven van  
C.J. jonkvrouw van der Haer
 - souvenir uit Betlehem (hemd)

Schenking: baronesse Van Brakel
 - souvenir (bidsnoer)

Schenking: ds. C.R. van Lelyveld
 -  souvenir (beplakte stenen  

uit de Jordaan)

Schenking; mr. A.E. Schouten  
uit ’s-Gravenhage
 -  waterverftekening van de schilde-

ring in Beni-Hasan (Opper- 
Egypte), uit de 12de dynastie

 - Schenking: dhr. A. Grolman
 -  aquarel, door de heer Grolman 

vervaardigd, van de hogepriester 
die het volk zegent

Schenking: dhr. Lammerts van 
Bueren, lithograaf te Utrecht
 -  groot schilderij in waterverf  

voorstellende de tabernakel  
(van ds. L. Schouten) en het l 
eger van Israël in de woestijn

Schenking: ds. A. Meerdink,  
destijds pred. te Harderwijk,  
thans te Groningen
 -  Twee voorstellingen, de ene 

van de gehele tabernakel, de 
andere van het eigenlijke gebouw 
(inwendig) met de naaste omge-
ving, ongeveer 1750. Geheel en  
al bestaande uit Bijbelteksten,  
die toepasselijk zijn op de voor-
werpen die zij voorstellen

 Aankoop: Conrad Schick,  
Jeruzalem
-  model van de sachra,  

(BMA 1070.2) 
 - twee inktkokers

 Aankoop: firma Underwood  
& Underwood, Londen
 -  casette met stereofoto’s  

en stereokijker, (BMA 1117)
 Aankoop: Gipsformerei der 
Staatlichen Museen Preussischer 
Kulturbesitz in Berlijn
 -  gipsmodel van farao Ramses 

II, vervaardigd van afgietsel van 
het granieten beeld in Egyptisch 
Museum in Turijn

 Aankoop: Egyptisch museum 
in Caïro, door bemiddeling van 
zendeling Pieter Jan Pennings  
uit Calioub
 -  mummie van een vrouw  

uit Fayoum, (BMA 356)
 -  sarcofaag van een priester  

uit Fayoum, (BMA 357)
Verwerving onbekend
 - model van de stenen tafelen 
 -  kopergravure van het portret  

van prof. B.S. Cremer
 -  kopergravure van het portret  

van prof. D. Mill
 -  gipsen afgietsel van de buste  

van prof. D. Mill
 -  melkstenen model van de stenen 

tafelen met tien geboden in Sa-
maritaans schrift en foto van de 
Samaritaanse Torarol uit Sichem

 -  diverse foto’s van het  
Heilige Land

 -  platen van Jeruzalem  
in vogelvlucht

 - koperen sabbatslamp
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BIJLAGE 2
Catalogus van objecten

In onderstaande lijst staan de voor-
werpen die in deze studie worden 
besproken en die representatief 
zijn voor de collectie. Zij vormen de 
kern van het Bijbels Museum van 
ds. Leendert Schouten en zijn afge-
stemd op de catalogi van Hubertus 
Johannes Schouten (1886, 1895, 
1901), de catalogus van dr.  
Willem Pleyte (Leiden 1885), de 
Derde Naamlijst …, corresponden-
tie van ds. Leendert Schouten en 
oude inventariskaarten van het 
Bijbels Museum. De hier beschre-
ven voorwerpen zijn geordend per 
hoofdstuk en geven, samen met 
Bijlage 1, inzicht in de opbouw en 
samenstelling van de collectie. 
De nummering van de objecten, 
zoals die is gebruikt in de database 
AdLib (totaal 600 records), is in 
de databank een doorgaande en 
verwijst niet naar een classificatie.

Voor een klein deel van alle nu 
bekende voorwerpen op papier en 
in depot geldt dat zij om diverse re-
denen niet in onderstaande lijst zijn 
opgenomen. Bijvoorbeeld omdat 
zij geen plaats hebben gekregen in 
de catalogi van Hubertus en Pleyte. 
Dat was enerzijds omdat zij later 
zijn verworven, anderzijds omdat 
het waarschijnlijk voor Hubertus 
ondoenlijk was om alles op te 
nemen en hij ‘meer van hetzelfde’ 
heeft weggelaten. Sommige voor-
werpen uit de tijd van Schouten 
zijn verloren gegaan, geschonken 
aan derden, ontvreemd toen de 
collectie na het overlijden van 
Schouten lag opgeslagen in 
Utrecht of verloren gegaan tijdens 
de reizende tentoonstellingen in de 
periode van de Centraal Bond voor 
Inwendige Zending. Er zijn ook twij-
felgevallen waarvan niet of moeilijk 
is te achterhalen of ze ten tijde van 
Schouten of ten tijde van de CBIZ 
aan de collectie zijn toegevoegd. 
De collectie is meerdere malen ver-
huisd, heeft meerdere eigenaren 
gekend en wat betreft methode en 
kwaliteit verschillende vormen van 
registratie ondergaan. 

De Egyptische oudheden 
vormen een aparte categorie.  
Zij zijn altijd gevoelig geweest voor 
diefstal. Dankzij speurwerk van het 
internationale Art Loss Register 
en oplettende oud-medewerkers, 
is een aantal objecten weer 
teruggevonden. Zij staan vermeld 
onder aan de lijst met Egyptische 
voorwerpen.

Voor een volledig overzicht van 
alle voorwerpen wordt verwezen 
naar de digitale catalogus in Muse-
um Catharijneconvent in Utrecht. 
Deze is integraal overgenomen van 
het Bijbels Museum bij de over-
dracht van de collectie aan Muse-
um Catharijneconvent in juni 2020. 
Bij deze overname zijn de oude 
inventarisnummers van het Bijbels 
Museum gehandhaafd (zonder de 
aanloopnullen) en voorzien van de 
prefix BMA. Hier wordt de notering 
van Museum Catharijneconvent 
gevolgd. De C en BA nummers ver-
wijzen naar oude inventariskaarten 
van het Bijbels Museum (eveneens 
aanwezig in MCC), die niet zijn 
verwerkt in de database AdLib.

De bibliotheek die Schouten 
volgens overlevering heeft gehad, 
is na zijn dood uiteengevallen en 
op diverse (onbekende) plaatsen 
terecht gekomen. Van een deel van 
de boeken kan vermoed worden 
dat zij zijn overgedragen aan de 
CBIZ en later aan de Stichting 
Bijbels Museum. Dat is echter niet 
vast te stellen, omdat er geen in-
ventarislijsten zijn overgeleverd en 
er geen identificeerbare kenmer-
ken in de boeken zijn aangebracht. 
Alle Bijbels en commentaren van 
het Bijbels Museum zijn in februari 
2020 overgedragen aan de  
Universiteitsbibliotheek van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam.

De persoonlijke voorwerpen 
van Schouten, die niet als archief-
stukken zijn gecategoriseerd,  
staan hier vermeld als personalia 
en zijn ondergebracht bij Museum 
Catharijneconvent. Alle persoon-
lijke documenten zoals brieven, 
testamenten, boeken met aante-
keningen, de Bijbel, gedichten, de 
Derde Namenlijst … en de histori-
sche foto’s maken deel uit van het 
archief van het Bijbels Museum in 
het Historisch Documentatiecen-
trum voor het Nederlands Protes-
tantisme (1800-heden) van de  
Vrije Universiteit in Amsterdam.

Inleiding,  
Hoofdstuk 1 en 2 
Personalia, portretten en Joodse 
ceremoniële voorwerpen

Personalia
BMA 898 - De tabernakel in  
het midden van de legerscharen 
Israëls
 Utrecht, W.J. Lammerts van Bueren, 
1884, aquarel met inkt, ingelijst

 

BMA 1205 - Doosje met wie-
rookkegels voor gebruik bij de 
tabernakel
 Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca.1850-1900, wierook, gelakt hout

BMA 1206 - Doosje met wie-
rookkegels voor gebruik bij de 
tabernakel
 Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca.1850-1900, wierook, gelakt blik 
(voor keelpastilles)

BMA 1208 - Afstofkwast van  
ds. Leendert Schouten
 Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca.1850-1900, mahoniehout met 
koper en dassenhaar

BMA 1209 - Aanwijsstokje van  
ds. Leendert Schouten
 Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca.1850-1900, mahoniehout met 
ivoren knop

BMA 1308 – Boekenkastje ver-
vaardigd van de restanten van het 
tempelmodel van prof. D. Mill
 Utrecht, C. Holstege (?), i.o.v.  
L. Schouten, 1879-1886, hout

Portretten
BMA 1207 - Portret van ds. 
Leendert Schouten in traditioneel 
predikantenkostuum
 Vianen, vervaardiger onbekend,  
ca. 1860, foto, ingelijst

BMA 1257 - Portret van Leendert 
Schouten als gymnasiast in 
Gorinchem
Plaats en vervaardiger onbekend, 
1848, daguerreotypie, ingelijst

BMA 1258 - Portret van ds. Leendert 
Schouten als jonge predikant
Dordrecht, 1855, lithografie  
L. de Koningh jr. naar anonieme 
daguerreotypie (1854), ingelijst

BMA 1262 - Portret van  
ds. Leendert Schouten in toga
 Rotterdam, lithografie Emrik & 
Binger, uitg. J.A.G. van Dobben, 
1874, ingelijst

Joodse ceremoniële voorwerpen
BMA 301 – Mezoeza
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1800-1875, metaal, handschrift 
op perkament
Herkomst: dr. Abraham Capadose

BMA 302 - Tekst van mezoeza
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca.1800-1875, handschrift op perka-
ment, ingelijst
Herkomst: dr. Abraham Capadose
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Hoofdstuk 3
Modellen van Hebreeuwse 
oudheden en Joodse ceremoniële 
voorwerpen

Modellen
BMA 1.1 en 1.2 – Ark van  
het verbond
Dordrecht, vervaardiger onbekend, 
i.o.v. L. Schouten, 1841, verguld hout

BMA 270 en 271 – Ark van  
het verbond
Franeker, E.L. Vriemoet, 1700-1750, 
verguld hout
Herkomst: ds. J.H. van IJssel,  
emeritus-predikant in Workum

BMA 272 – Cherub
Utrecht, D. Mill, ca.1725-1735, 
verguld hout
Herkomst: universiteit van Utrecht, 
mr. S. Muller (gemeentearchivaris 
stedelijk museum, stadhuis van 
Utrecht) en Mr. F. Muller Szn.

BMA 273.1/2 - Stenen tafelen  
met de tien geboden
Dordrecht, L.G. Wanefried, i.o.v.  
L. Schouten, marmer met ingegra-
veerde Hebreeuwse tekst

BMA 274 - Hogepriester
Rotterdam, J.M. Nell, i.o.v.  
L. Schouten, 1873-1879, hout, gips, 
glas, textiel, goud, koper

BMA 275 - Hogepriester
Harderwijk, B.S. Cremer, 1725-1735, 
hout, kristal, textiel, goud, zilver
Herkomst: Jacoba Geertruida  
Cremer (achterkleindochter van 
prof. B.S. Cremer)

BMA 276 - Hogepriester
Utrecht, S. Rau, ca.1725-1735,  
hout, textiel
Herkomst: universiteit van Utrecht, 
mr. S. Muller (gemeentearchivaris 
stedelijk museum, stadhuis van 
Utrecht) en Mr. F. Muller Szn.

BMA 285 - Menora
Utrecht, fa. Begeer, i.o.v.  
L. Schouten, 1880, verguld zilver

BMA 287 - Koperen zee
Utrecht, D. Mill, ca.1725-1735, koper, 
brons 
Herkomst: universiteit van Utrecht, 
mr. S. Muller (gemeentearchivaris 
stedelijk museum, stadhuis van 
Utrecht) en Mr. F. Muller Szn.

BMA 288.1/2 - Koperen wasvat
Utrecht, D. Mill, 1725-1735, koper
Herkomst: mr. S.J.E. Rau van 
Gameren, Huize Lent, in Lent bij 
Nijmegen, (kleinzoon van prof. 
Sebald Rau)

BMA 289 - Menora
Franeker, E. L. Vriemoet, 1700-1750, 
verguld hout
Herkomst: ds. J.H. van IJssel, emeri-
tus-predikant in Workum

BMA 290 - Tafel met toonbroden
Franeker, E.L. Vriemoet, 1700-1750, 
verguld hout
Herkomst: ds. J.H. van IJssel, emeri-
tus-predikant in Workum

BMA 291 - Reukofferaltaar
Franeker, E.L. Vriemoet, 1700-1750, 
verguld hout
Herkomst: ds. J.H. van IJssel, emeri-
tus-predikant in Workum

BMA 294 – Waterwagen
Utrecht, D. Mill, 1725-1735, koper
Herkomst: universiteit van Utrecht, 
mr. S. Muller (gemeentearchivaris 
stedelijk museum, stadhuis van 
Utrecht) en Mr. F. Muller Szn.

BMA 295 – Waterwagen
Harderwijk, B.S. Cremer,  
1730, koper
Herkomst: Jacoba Geertruida  
Cremer (achterkleindochter van 
prof. B.S. Cremer)

BMA 296 - Borstschild van de efod 
van de hogepriester
Utrecht, vervaardiger onbekend, 
i.o.v. ds. L. Schouten, ca.1879-1886, 
linnen, zijde, zilver, edelsteen

BMA 311 – Tabernakel van ds. 
Leendert Schouten
Utrecht, i.o.v. ds. L. Schouten, 
1841-1905, hout, textiel, goud, zilver, 
koper
Het model van de tabernakel be-
staat uit ca. 200 losse onderdelen, 
waaronder het model van het 
brandofferaltaar met de aarde en 
stenen van de tempelberg in Jeru-
zalem (BMA 311.59a). Het houten 
beeldje van de hogepriester in 
vol ornaat (311.45) is een replica. 
Het oorspronkelijke beeldje is 
ontvreemd.

BMA 430.1 t/m 6 – Fragmenten 
van de tempel van Salomo van 
prof. David Mill
Utrecht, D. Mill, 1730, gepolychro-
meerd hout
Herkomst: universiteit van Utrecht, 
mr. S. Muller (gemeentearchivaris 
stedelijk museum, stadhuis van 
Utrecht) en Mr. F. Muller Szn.

430.1c – Voorhang van het heilige 
van de tempel van Salomo van 
prof. David Mill
Utrecht, D. Mill, 1725-1735, zijde, 
geborduurd, met koperen ringetjes
Herkomst: universiteit van Utrecht, 

mr. S. Muller (gemeentearchivaris 
stedelijk museum, stadhuis van 
Utrecht) en Mr. F. Muller Szn.

BMA 849 – Voorhang van het hei-
lige der heiligen van de tabernakel 
van ds. Leendert Schouten
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1842-1865, textiel, zijde, gebor-
duurd

BMA 850 - Vitrinekast met voor-
hang van het heilige der heiligen 
van ds. Leendert Schouten
Koudekerke, jonkvrouwen A.W. van 
Doorn en C.D. van Doorn, 1855, 
textiel, zijde, geborduurd

BMA 851 – Voorhang van het  
heilige van de tabernakel van  
ds. Leendert Schouten
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1842-1865, textiel, zijde, gebor-
duurd

BMA 852.1 - Voorhang van het 
heilige der heiligen van de tempel 
van Salomo van prof. David Mill
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1730, textiel, geborduurd
Herkomst: universiteit van Utrecht, 
mr. S. Muller (gemeentearchivaris 
stedelijk museum, stadhuis van 
Utrecht) en Mr. F. Muller Szn.

BMA 852.2 - Voorhang van het  
heilige der heiligen van de  
tabernakel van prof. David Mill
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1730, textiel, geborduurd
Herkomst: mr. S.J.E. Rau van 
Gameren, Huize Lent, in Lent bij 
Nijmegen, (kleinzoon van prof. 
Sebald Rau)

BMA 852.3 - Onderste dekkleed 
van de tabernakel van prof. David 
Mill
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1730, textiel, geborduurd
Herkomst: mr. S.J.E. Rau van 
Gameren, Huize Lent, in Lent bij 
Nijmegen, (kleinzoon van prof. 
Sebald Rau)

BMA 853 (311) - Onderste dek-
kleed van de tabernakel van  
ds. Leendert Schouten
München, Louisa Stift, Fräulein 
Matthews, ca. 1884, goud, zijde, 
geborduurd
Utrecht, ontwerptekeningen W.J. 
Lammerts van Bueren, productie 
Firma wed. Niessen en Zoon
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BMA 854 (311) - Voorhang van  
het heilige der heiligen van  
ds. Leendert Schouten
München, Louisa Stift, Fräulein 
Matthews, ca. 1884, zijde, goud-
draad, geborduurd
Utrecht, ontwerptekeningen W.J. 
Lammerts van Bueren, productie 
Firma wed. Niessen en Zoon (C512)

BMA 859 – Voorhang van het  
heilige der heiligen van de  
tabernakel van prof. B.S. Cremer
Harderwijk, ca. 1718, zijde,  
geborduurd
Herkomst: Jacoba Geertruida  
Cremer (achterkleindochter van 
prof. B.S. Cremer)

BMA 860 – Voorhang van het 
heilige van de tabernakel van  
prof. B.S. Cremer
Harderwijk, ca. 1718, zijde,  
geborduurd
Herkomst: Jacoba Geertruida  
Cremer (achterkleindochter van 
prof. B.S. Cremer)

BMA 861 - Vitrinekast met voor-
hang van het heilige van de taber-
nakel van ds. Leendert Schouten
Koudekerke, jonkvrouwen  
A.W. van Doorn en C.D. van Doorn, 
1855, textiel, zijde, geborduurd

BMA 862 – Dekkleed (onderste) 
van de tabernakel van prof. B.S. 
Cremer
Harderwijk, ca. 1718, textiel, gebor-
duurd, (twee delen verbonden met 
koperen ringetjes)
Herkomst: Jacoba Geertruida  
Cremer (achterkleindochter van 
prof. B.S. Cremer)

BMA 863 – Dekkleed van de taber-
nakel van prof. B.S. Cremer
Harderwijk, ca. 1718, geweven 
geitenhaar, (twee delen verbonden 
met koperen ringetjes)
Herkomst: Jacoba Geertruida  
Cremer (achterkleindochter van 
prof. B.S. Cremer)

BMA 864 (311)- Voorhang van het 
heilige van de tabernakel van  
ds. Leendert Schouten
München, Louisa Stift, Fräulein 
Matthews, ca. 1884, zijde, gebor-
duurd
Utrecht, ontwerptekeningen W.J. 
Lammerts van Bueren, productie 
Firma wed. Niessen en Zoon (C512)

BMA 866.1 – Dekkleed van de 
tabernakel van prof. B.S. Cremer
Harderwijk, ca. 1718, linnen
Herkomst: Jacoba Geertruida  
Cremer (achterkleindochter van 
prof. B.S. Cremer)

BMA 866.2 – Voorhang van de 
voorhof van de tabernakel van  
prof. B.S. Cremer
Harderwijk, ca. 1718, wol en linnen, 
geborduurd
Herkomst: Jacoba Geertruida  
Cremer (achterkleindochter van 
prof. B.S. Cremer)

BMA 867 (311) - Voorhang van de 
voorhof van de tabernakel van  
ds. Leendert Schouten
München, Louisa Stift,  
Fräulein Matthews, ca. 1884,  
zijde, geborduurd
Utrecht, ontwerptekeningen W.J. 
Lammerts van Bueren, productie 
Firma wed. Niessen en Zoon (C512)

BMA 1260 - Hogepriester
Plaats en vervaardiger onbekend, 
lithogravure, ingelijst

BMA 1261 - Borstschild van de efod 
van de hogepriester
Utrecht, vervaardiger onbekend, 
i.o.v. ds. L. Schouten, ca. 1879-1886, 
tekening, inkt op papier, ingelijst

BMA 3556 – Drie fictieve sikkels 
van prof. B.S. Cremer
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1718, zilver Jeruzalem in het  
jaar der verwoesting door Titus  
(BA 334K, 335K, 336K)
Herkomst: Jacoba Geertruida  
Cremer (achterkleindochter van 
prof. B.S. Cremer)

BMA z.n. – Bovenklederen van de 
hogepriester van de tabernakel 
van prof. D. Mill
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1730, textiel, geborduurd
Herkomst: mr. S.J.E. Rau van 
Gameren, Huize Lent, in Lent bij 
Nijmegen, (kleinzoon van prof. 
Sebald Rau)

Nederlands Bijbelgenootschap 
(in eigendom van, geen nummer) 
– Hogepriester van de tabernakel 
van prof. David Mill
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1730, textiel, geborduurd
Herkomst: mr. S.J.E. Rau van 
Gameren, Huize Lent, in Lent bij 
Nijmegen, (kleinzoon van prof. 
Sebald Rau)

Joodse ceremoniële voorwerpen
BMA 299 – Mezoeza (afkomstig 
van prof. Sebald Rau)
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1765-1800, hout, handschrift op 
perkament
Herkomst: mr. S.J.E. Rau van 
Gameren, Huize Lent, in Lent bij 
Nijmegen, (kleinzoon van prof. 
Sebald Rau)

BMA 300 – Mezoeza  
(afkomstig van prof. Sebald Rau)
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1765-1800, hout, handschrift  
op perkament
Herkomst: mr. S.J.E. Rau van 
Gameren, Huize Lent, in Lent bij 
Nijmegen, (kleinzoon van prof. 
Sebald Rau)

Hoofdstuk 4 
Egyptische oudheden
De datering van de voorwerpen  
is gebaseerd op de gegevens van  
dr. Willem Pleyte (Leiden 1885)  
en oude inventariskaarten van het 
Bijbels Museum. De aanduiding van 
de perioden is ontleend aan Ancient 
Egyptian chronology, E. Hornung,  
R. Krauss, D.A. Warburton (red.), 
Leiden 2006. Tussen dubbele aanha-
lingstekens staan de titels ontleend 
aan de beschrijving van Pleyte.  
Het aantal voorwerpen hier vermeld, 
correspondeert niet met het eerder 
in Hoofdstuk 4 genoemde aantal 
van 74 Egyptische voorwerpen in de 
collectie van ds. Leendert Schouten, 
omdat kleinere voorwerpen als 
schaaltjes met graankorrels en 
stukjes asfalt, foto’s, tekeningen, e.d. 
niet zijn opgenomen in deze lijst en 
een aantal voorwerpen niet meer 
aanwezig is in de collectie. Aan het 
slot van de lijst staan de ontvreem-
dingen vermeld.

Canopen
BMA 342.1-342.4 - Vier canopen 
(lijkvazen) “Amenemhet,  
zoon van Pasjedoehor”
Kebehsenoef (valkenkop), Hapy 
(bavianenkop), Amset (mensen-
hoofd), Doeamoetef (jakhalskop)
Egypte, kalksteen, Late Periode, 
26ste dynastie
Herkomst: E. Allemant in Cairo, af-
komstig van het museum in Boelak

BMA 365 – Canope (lijkvaas), 
Doeamoetef (jakhalskop)
Egypte, albast, Griekse Periode, 
Ptolemaeus I, III
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië
 
BMA 368 - Deksel van canope 
(lijkvaas), Amset (mensenhoofd)
Egypte, aardewerk, Griekse Periode, 
Ptolemaeus I, III
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië
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BMA 369 – Canope  
(lijkvaas) zonder deksel
Egypte, aardewerk, Late Periode, 
26ste dynastie
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

Stèles
BMA 361 – Stèle (lijksteen), 
“gevleugelde zonneschijf boven 
Ra-hamarchis”
Egypte, kalksteen, polychroom 
met tempera, Late Periode, 25ste 
dynastie 
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

BMA 362- Stèle (lijksteen),  
“Osiris met Atefkroon”
Egypte, kalksteen, Derde Tussen-
periode
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

BMA 363 - Stèle (lijksteen),  
“vanger van jonge vogels”
Egypte, kalksteen, Late Periode, 
26ste dynastie
Herkomst: Johanna Elisabeth  
Valckenier, uit ’s-Gravenhage (door 
haar vader meegebracht uit Egypte)

BMA 364 - Stèle (lijksteen),  
“Osiris, Horsiesis en Isis”
Egypte, kalksteen, Late Periode
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

Sjabti’s en sjabtischrijn
BMA 318 - Sjabti (lijkbeeldje)  
van farao Seti I
Egypte, sycomoren hout, beschil-
derd, Nieuwe Rijk, 19de dynastie 
Herkomst: H.H. Rollin & Feuardent 
in Parijs, afkomstig uit collectie 
Gustave Posno

BMA 319 - Sjabti (lijkbeeldje)  
van farao Seti I
Egypte, sycomoren hout, beschil-
derd, Nieuwe Rijk, 19de dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent in  
Parijs, afkomstig uit collectie  
Gustave Posno

BMA 320 – Sjabti (lijkbeeldje)
Egypte, kalksteen, Nieuwe Rijk,  
19de dynastie

Herkomst: onbekend

BMA 321 - Sjabti (lijkbeeldje), 
“Apoe”
Egypte, albast, Nieuwe Rijk, 19de 
dynastie
Herkomst: Johanna Elisabeth  
Valckenier, uit ’s-Gravenhage (door 
haar vader meegebracht uit Egypte)

BMA 322 - Sjabti (lijkbeeldje), “zan-
geres van Amon, krans van Mut”
Egypte, faience aardewerk, Derde 
Tussenperiode, 21ste dynastie
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

BMA 323 – Sjabti (lijkbeeldje)
Egypte, faience aardewerk,  
Nieuwe Rijk, 18de–19de dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent in  
Parijs, afkomstig uit collectie  
Gustave Posno

BMA 324 - Sjabti (lijkbeeldje), 
“Horembeb”
Egypte, faience aardewerk,  
Late Periode, 30ste dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent  
in Parijs, afkomstig uit collectie  
Gustave Posno

BMA 325 - Sjabti (lijkbeeldje), 
“Ptah de eerwaardige zoon van  
de Guldene”
Egypte, faience aardewerk,  
Late Periode, 30ste dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent  
in Parijs, afkomstig uit collectie  
Lodewijk Bonaparte

BMA 326 - Sjabti (lijkbeeldje), 
“Kenoet”
Egypte, faience aardewerk,  
Late Periode, 30ste dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent in  
Parijs, afkomstig uit collectie  
Gustave Posno

BMA 327 – Sjabti (lijkbeeldje)
Egypte, faience aardewerk,  
Late Periode, 30ste dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent in  
Parijs, afkomstig uit collectie  
Gustave Posno
 
BMA 328 – Sjabti (lijkbeeldje), “De 
schoone … zoon van de Vurige”
Egypte, faience aardewerk,  
Late Periode, 30ste dynastie
 Herkomst: Rollin & Feuardent in 
Parijs, afkomstig uit collectie  
Lodewijk Bonaparte

BMA 329 - Sjabti (lijkbeeldje), 
“Oahabra, Hophra”
Egypte, faience aardewerk, Late 

Periode, 30ste dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent in  
Parijs, afkomstig uit collectie  
Lodewijk Bonaparte

BMA 330 – Sjabti (lijkbeeldje)  
“De overste der soldaten Bes”
Egypte, faience aardewerk,  
Late Periode, 30ste dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent in  
Parijs, afkomstig uit collectie  
Lodewijk Bonaparte

BMA 331 - Sjabti van Ptah-irdisoe
Egypte, faience aardewerk,  
Late Periode, 26ste dynastie   
Herkomst: Rollin & Feuardent  
in Parijs, afkomstig uit collectie  
Gustave Posno

BMA 332 – Sjabti of papyrushou-
der (Osiris-Ptah-Sokaris)
Egypte, onbeschilderd hout, zonder 
opschrift, Derde Tussenperiode
Herkomst: Rollin & Feuardent in  
Parijs, afkomstig uit collectie  
Gustave Posno

BMA 343 – Sjabtischrijn, deksel 
met Sokaris (valk)
Egypte, hout, stucco, gepolychro-
meerd, Griekse Periode,  
Ptolemaeus I,III
Herkomst: Rollin & Feuardent in  
Parijs, afkomstig uit collectie  
Gustave Posno

Mummies, mummiewindselen  
en sarcofaag
BMA 353 - Mummie van een kat
Egypte, bot, linnen, kralen van 
faience aardewerk, met houten 
sokkel met koperen raster, Griekse 
Periode, Ptolemaeus I,III
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

BMA 354 - Hand van een mummie
Egypte, bot, linnen, Nieuwe Rijk
Herkomst: Alexander baron 
Schimmelpenninck van der Oye van 
de Poll en Nijenbeek, gouverneur 
Provincie Utrecht, meegebracht 
door jonkheer Hendrik Daniel Hooft 
van Woudenberg
 
BMA 355 - Hoofd van de mummie 
van een man
Egypte, bot, haar, op houten sokkel 
met koperen raster, Nieuwe Rijk
Herkomst: B. van Lummel, hoofd 
van de kost- en dagschool van 
de Broedergemeente in Zeist, 
geschonken in 1879, meegebracht 
uit Egypte door een baron van 
Boetzelaer
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BMA 356 - Mummie van een vrouw
Egypte, bot, linnen, papyrus, gips, 
Griekse Periode, Ptolemaeus I,III
Herkomst: Egyptisch museum in 
Caïro, door bemiddeling van zende-
ling Pieter Jan Pennings uit Calioub

BMA 357 – Mummiekist of  
anthropoïde sarcofaag
Egypte, hout, beschilderd,  
Late Periode, 30ste dynastie  
Herkomst: Egyptisch museum in 
Caïro, door bemiddeling van zende-
ling Pieter Jan Pennings uit Calioub

BMA 370 - Schedel uit Assoean
Assoean, bot, asphalt, z.j.
Herkomst: Joanna Henriette gravin 
van Rechteren Limpurg- van de Poll, 
uit Bordeaux, meegebracht door de 
heer L. van der Elst uit Brussel

BMA 372 – Mummiewindselen met 
een stukje asfalt van de “kroon der 
gerechtigheid” + fles met mum-
miewindselen
Egypte, linnen, asfalt, Nieuwe  
Rijk, ingelijst
Herkomst: dr. Willem Pleyte, conser-
vator van het Archeologisch Kabinet 
in Leiden

Beelden
BMA 333 - Osiris
Egypte, bronzen beeld,  
Late Periode, 26ste – 30ste dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent in  
Parijs, afkomstig uit collectie  
Lodewijk Bonaparte

BMA 334 - Horus Harpokratus
Egypte, bronzen beeld, Griekse 
Periode, Ptolemaeus I,III
Herkomst: Rollin & Feuardent  
in Parijs, afkomstig uit collectie  
Lodewijk Bonaparte

BMA 335 - Isis met Horus
Egypte, bronzen beeld, Late  
Periode, 26ste – 30ste dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent  
in Parijs, afkomstig uit collectie  
Lodewijk Bonaparte
 
BMA 336 - Imhoteb
Egypte, bronzen beeld, Griekse 
Periode, Ptolemaeus I,III
Herkomst: Rollin & Feuardent  
in Parijs, afkomstig uit collectie  
Lodewijk Bonaparte

BMA 338 - Osiris
Egypte, bronzen beeld, Late Periode, 
25ste – 30ste dynastie
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

BMA 339 - Osiris
Egypte, bronzen beeld, Late Periode, 
25ste – 30ste dynastie
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

BMA 340 - Osiris
Egypte, bronzen beeld, Late Periode, 
25ste – 30ste dynastie
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

BMA 341 - Onderarm van een 
houten beeld
Egypte, hout, beschilderd,  
xMidden Rijk, 12de dynastie  
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

BMA 360 - Ramses II
Berlijn, ca. 1900 gipsen buste op 
houten sokkel, replica zwart granie-
ten beeld Ramses II in Egyptisch 
Museum, Turijn
Herkomst: Gipsformerei der 
Staatlichen Museen Preussischer 
Kulturbesitz in Berlijn

Scarabeeën en amuletten
BMA 337 – Osiris
Egypte, bronzen amulet, Late  
Periode, 25ste – 30ste dynastie
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

BMA 344 - Scarabee als hartamulet
Egypte, serpentijn, Late Periode, 
26ste – 30ste dynastie
Herkomst: Johanna Elisabeth  
Valckenier, uit ’s-Gravenhage (door 
haar vader meegebracht uit Egypte)

BMA 345 - Scarabee als hartamulet
Egypte, serpentijn, Late Periode, 
26ste – 30ste dynastie
Herkomst: Johanna Elisabeth  
Valckenier, uit ’s-Gravenhage (door 
haar vader meegebracht uit Egypte)

BMA 346 - Scarabee als hartamulet
Egypte, serpentijnsteen, Late  
Periode, 26ste – 30ste dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent in  
Parijs, afkomstig uit collectie  
Lodewijk Bonaparte

BMA 347 - Scarabee als hartamulet
Egypte, kalksteen, Late Periode,  
 

26ste – 30ste dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent  
in Parijs, afkomstig uit collectie  
Lodewijk Bonaparte

BMA 348 - Scarabee als hartamulet
Egypte, leisteen (?), Late Periode, 
26ste – 30ste dynastie
Herkomst: Rollin & Feuardent  
in Parijs, afkomstig uit collectie  
Lodewijk Bonaparte

BMA 349 - Amulet uit een ring met 
voorstelling Toëris
Egypte, faience aardewerk,  
Nieuwe Rijk, 19de dynastie   
Herkomst: Alexander baron 
Schimmelpenninck van der Oye van 
de Poll en Nijenbeek, gouverneur 
Provincie Utrecht, meegebracht 
door jonkheer Hendrik Daniel Hooft 
van Woudenberg

BMA 350 - Amulet van  
Nefertem-fi guur
Egypte, faience aardewerk,  
Late Periode, 25ste – 30ste dynastie
Herkomst: onbekend

BMA 351 - Amulet van “dodengeni-
us Amset” aan kralenketting 
Egypte, faience aardewerk,  
Late Periode, 25ste – 30ste dynastie
Herkomst: Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, afkomstig van 
S.W. Ruyssenaers, consul-generaal 
in Alexandrië

BMA 352 - Gevleugelde scarabee 
aan kralenketting
Egypte, faience (groen) aardewerk, 
Late Periode, 26ste – 30ste dynastie
Herkomst: Alexander baron 
Schimmelpenninck van der Oye van 
de Poll en Nijenbeek, gouverneur 
Provincie Utrecht, meegebracht door 
jonkheer Hendrik Daniel Hooft van 
Woudenberg

Naturalia
BMA 358 - Tichelsteen
Egypte, Nijldelta, (opgegraven  
in 1852), klei en stro
Herkomst: Balthazar Theodorus 
baron van Heemstra, afkomstig  
van dr. E.M. Beima, conservator  
van de geologische afdeling van  
het Rijksmuseum van Natuurlijke  
Historie te Leiden

Varia
BMA 1226 - Tranenschaaltje
Egypte, Luxor, datering  
onbekend, albast
Herkomst: Alexander baron 
Schimmelpenninck van der Oye van 
de Poll en Nijenbeek, gouverneur 
Provincie Utrecht, meegebracht 
door jonkheer Hendrik Daniel Hooft 
van Woudenberg
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De volgende voorwerpen  
uit de Egyptische collectie  
zijn ontvreemd:

Mei 1988
 -  Sjabti van “De magazijnmeester 

Horaritef” (h.17 cm), Pleyte nr.14
 -  Sjabti van “Hophra” (h.14 cm), 

Pleyte nr.16 (in het politierapport 
staat foutief vermeld (met vraagte-
ken) dat het de sjabti van Kenoet 
betreft, Pleyte nr.25-31 (een van  
de vijf beeldjes)

 -  Mummiekistje van een sperwer 
(h.14,5 x l.19 cm) met bronzen 
beeld van een gekroonde  
sperwer, Pleyte nr.37

 -  Choem, bronzen beeld (h.18,5 cm), 
Pleyte nr.49

 -  Apis, bronzen beeld (h.10 cm), 
Pleyte nr.50

 -  Bastet, bronzen beeld (h.17,5 cm), 
Pleyte nr.51

November 1994
 -  Stèle van Ab, zoon van Aatau 

(33,5x22x5), kalksteen, gepoly-
chromeerd, Pleyte nr.11

Juni 2007
 -  Sjabti van “Apoe” (h 17 cm),  

Pleyte nr.17 (teruggevonden  
via Art Loss Register)

 -  Sjapti van “Ptah-irdisoe”  
(h.10,5 cm), Pleyte nr.25-31

 -  Sjabti of papyrushouder in de 
vorm van Osiris-Ptah-Sokaris- 
figuur, (h.29 cm), Pleyte nr.25 
(teruggevonden via Art Loss 
Register)

 -  Scarabee, hartamulet (3x4x5,5 cm), 
Pleyte nr.52, (teruggevonden via 
Art Loss Register) 

Augustus 2007
 -  Horus Harpocrates (brons,  

h.12,5 cm), Pleyte nr. (teruggevon-
den via Art Loss Register)

 -  Imhoteb (brons, h.13,7 cm), Pleyte 
nr. (teruggevonden via Art Loss 
Register)

 -  Scarabee, hartamulet  
(2x3,5x4,5 cm), Pleyte nr.53, 
(teruggevonden via  
Art Loss Register)

 -  Scarabee, hartamulet (1x3x4,5 cm), 
Pleyte nr.54, (teruggevonden via 
Art Loss Register)

Onbekende datum
 -  Mummie van een Ibis, (Hubertus 

1901:57, nr.14, aangekocht bij Rollin 
& Feuardent in Parijs, wordt niet 
vermeld bij Pleyte). De mummie 
van de Ibis (12,7 x 35,6 cm) in een 
houten doos met glas (15,2 x 11,4 
x 38,1 cm), met twee etiketten met 
een handschrift sterk gelijkend op 
dat van ds. Leendert Schouten, is 
op 26 september 2019 ter veiling 

aangeboden bij Artemis Gallery 
in Erie, Colorado USA en gekocht 
door een privéverzamelaar in 
Aberdeen, Dakota, USA. Het 
Bijbels Museum en Museum 
Catharijneconvent hebben niet 
geboden. De mummie wordt 
gedateerd in de Late Periode,  
ca. 712-300 v. Chr. De provenance 
vermeldt: private J.H. collecti-
on, Beaverton, Oregon, USA; 
ex-Bijbels Museum in Amsterdam, 
Holland, collected by Rev.  
Leendert Schouten (1825-1905). 
De mummie van de Ibis is  
verkocht voor USD 3750,00.

Met dank aan oud-collega drs. 
Vincent Boele, conservator We-
reldculturen, Amerika en Oceanië 
collecties, in het Museum aan de 
Stroom in Antwerpen, België.

Hoofdstuk 5   
Natuurhistorische en archeolo-
gische voorwerpen, reliëfkaarten, 
foto’s, souvenirs en Joodse  
ceremoniële voorwerpen

Natuurhistorische voorwerpen
BMA 311.59a – Aarde en stenen 
van de tempelberg voor het brand-
offeraltaar van de tabernakel
Jeruzalem, ca. 1867
Herkomst: Samuel Gobat, bisschop 
van het Pruisisch-Engelse, protes-
tantse bisdom in Jeruzalem,  
(via G.J.C. Calvaljé)

BMA 1096 - Steen uit de Westelijke 
muur van de tempelberg
Jeruzalem, kalksteen
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1313 - Kastje met 25 
houtsoorten uit het Heilige Land
Israël, hout, glas
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1105 - Boomstronk van  
de tempelberg
Jeruzalem, hout
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1106 - Steen van de  
tempelberg
Jeruzalem, steen
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1107 – Mozaïeksteentjes  
en aarde uit de tempelkamer  
op de tempelberg
Jeruzalem, steen en aarde
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1197 - Versteende ammoniet
Israël, verstening
Herkomst: dhr. Pim, kapitein in het 
Engelse leger en echtgenoot van 
Mirjam Cachet

BMA 1198, 1199 - Versteende 
slakken
Israël, verstening
Herkomst: dhr. Pim, kapitein in het 
Engelse leger en echtgenoot van 
Mirjam Cachet

BMA 1200 - Wortelstuk van een 
boom van de tempelberg
Jeruzalem, hout
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1201.1, 1201.2 - Bast van de 
‘Abrahamseik’ of eik te Silo
Silo, hout
Herkomst: Louisa von Trotha, eerste 
diacones in Beiroet

BMA 1204 – ‘Blumen vom  
Hirtenfeld’
Betlehem, droogbloemen,  
ca. 1850-1900, ingelijst

BMA 1211 - Hagedis
Israël, weefsel, geprepareerd, 
ca.1850-1900

BMA 1212 - Blindmol
Israël, weefsel, geprepareerd, 
ca.1850-1900

BMA 1213 - Syrische klipdas
Israël, weefsel, geprepareerd, 
ca.1850-1900

BMA 1214 - Zwarte Wouw
Israël, weefsel, geprepareerd, 
ca.1850-1900

BMA 1216 - Hop
Israël, weefsel, geprepareerd, 
ca.1850-1900

BMA 1217 - Tortelduif
Israël, weefsel, geprepareerd, 
ca.1850-1900

BMA 1235 - Doornenkroon
Israël, plant, 1880-1900
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1236 - Tak van de Paliarus 
spina christi
Israël, plant, 1880-1900
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem
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BMA 1237, 1238, 1239 –  
Door water uitgeholde stenen  
van de tempelberg
Jeruzalem, steen
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1240 - Steen “Nebo Mousa”
Sinaï, zwarte steen (bitumen)

BMA 1241 - Steen “Doode Zee”
Dode Zee, steen

BMA 1242 - Steen “met anker”  
uit de Petruskerk
Jeruzalem, kalksteen
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1243 - Steen “Nebo Mousa”
Sinaï, graniet
Herkomst: Conrad Schick, via rev. 
William Bramley Moore, predikant 
Apostolische kerk in Londen

BMA 1244 – Verstening van een vis 
“… Libanon 3000 voet”
Libanon, steen
Herkomst: Louisa von Trotha, eerste 
diacones in Beiroet

BMA 1245.1/6 - Stenen van de zes 
soorten van steenformatie, waaruit 
de bodem van Jeruzalem bestaat
Jeruzalem, steen
Herkomst: Conrad Schick, via rev. 
William Bramley Moore, predikant 
Apostolische kerk in Londen

BMA 1247, 1248, 1249 - Steen  
“Heilige Grafkerk”
Jeruzalem, steen
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1250, 1251, 1252 – Stenen 
gevonden in gewelven van de 
tempelberg
Jeruzalem, marmer, kalksteen
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1253, 1254 - Stenen  
“Davidstoren”
Jeruzalem, steen
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1259 – ‘Droogbloemen  
uit Heilig Land’
Israël, droogbloemen,  
ca. 1850-1900, ingelijst
Herkomst: Charlotte Pilz, diakones 
en directrice van de Kaiserwerther 
Diakonissen en de meisjesschool 
Talitha Kumi, diacones van de Evan-
gelische school in Sion, Jeruzalem, 
(via mej. Anna Bergendahl uit 
Amsterdam)

BMA 1263 - Stuk groen graniet, ge-
vonden in de ‘Stallen van Salomo’
Jeruzalem, steen
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

MCC inv.OKMv0097 - Doosje met 
aarde, “steentjes van de Klaag-
plaats der Joden”
Jeruzalem, doosje met steen,  
aarde, hout
Herkomst: Charlotte Pilz, diakones 
en directrice van de Kaiserwerther 
Diakonissen en de meisjesschool 
Talitha Kumi, diacones van de Evan-
gelische school in Sion, Jeruzalem, 
(via mej. Anna Bergendahl uit 
Amsterdam)

MCC inv.OKMv0098 - Flesje met 
water uit de beek Kedron
Jeruzalem, glas, water
Herkomst: Charlotte Pilz, diakones 
en directrice van de Kaiserwerther 
Diakonissen en de meisjesschool 
Talitha Kumi, diacones van de Evan-
gelische school in Sion, Jeruzalem, 
(via mej. Anna Bergendahl uit 
Amsterdam)

Archeologische voorwerpen
BMA 1035 - Ossuarium
Jeruzalem, ca. 100 v. Chr. – 100 na 
Chr., kalksteen
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1107 - Mozaïeksteentjes en 
aarde van de tempelberg
Jeruzalem, steen, aarde
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1119 – Munt, ‘Iudea capta’
Jeruzalem (vindplaats),  
70 na Chr., brons
Voorzijde: palmboom met treurende 
vrouw, rondschrift ‘Iudea capta’
[Deze munt is in augustus 2007 
gestolen uit de tempelbergzaal van 
het Bijbels Museum, Herengracht 
366-368 in Amsterdam. Niet terug-
gevonden via het Art Loss Register.]
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1120 – Munt ‘Dubbele hoorn 
des overvloeds’ (cornucopia)
Jeruzalem (vindplaats),  
165-37 v.Chr., koper
Voorzijde: twee hoornen met  
daartussenin een papaverbol
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1121 – Munt, ‘Herodes 
Agrippa’
Jeruzalem (vindplaats), 37-34  
na Chr., koper
Voorzijde: zonnescherm met franje. 

Keerzijde: drie korenaren
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1122 - Olielampje
Sittim of Kefferim (Tell Kefrein) of 
Jeruzalem (olijfberg), ca. 200-100 
v.Chr., klei, gebakken
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1129 – Munt ‘Makkabeeën’
Jeruzalem (vindplaats), 135 – 104 
v.Chr., koper
Voorzijde: ‘Jochanan hogepriester 
en de Raad der Joden’. Keerzijde: 
dubbele hoorn (cornucopia)
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1130 – Munt, ‘Porcius Festus’
Jeruzalem (vindplaats), 60-70 na 
Chr., quadrans, koper
Voorzijde: palmtak en ‘jaar 5 
CAESAR’. Keerzijde: in rondschrift 
‘NERONOS’
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1131 – Munt ‘Antonius Felix’
Jeruzalem (vindplaats), 52-60 na 
Chr., quadrans, koper
Voorzijde: palmtak met opschrift ‘LE 
KAISAROC’. Keerzijde: ‘NERONOS’
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1132 – Munt ‘Herodes 
Agrippa’
Jeruzalem (vindplaats), 37-44  
na Chr., koper
Voorzijde: een scherm en ‘VAN 
KONING AGRIPPA’. Keerzijde:  
drie korenaren en ‘JAAR 6’
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1133 – Munt,  
‘Eerste Joodse opstand’
Jeruzalem, 60-70 na Chr.,  
sjekel, brons
Voorzijde: amphora. Keerzijde:  
wijnrank met blad en tekst  
‘bevrijding van Sion’
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1134 – Munt,  
‘Eerste Joodse opstand’
Jeruzalem, 60-70 na Chr.,  
sjekel, brons
Voorzijde: amphora. Keerzijde:  
wijnrank met blad en tekst  
‘bevrijding van Sion’
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem
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BMA 1136 – Munt,  
‘Tweede Joodse opstand’
Jeruzalem, 132-135 na Chr.,  
sjekel, brons
Voorzijde: lier met drie snaren en 
tekst ‘Simon’. Keerzijde: palmtak  
en tekst ‘Bevrijding van Jeruzalem’
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1137 – Munt,  
‘Herodes Ethnarch’
Jeruzalem, 4-6 na Chr., lepton, koper
Voorzijde: druiventros en tekst 
‘Herodes Ethnarch’. Keerzijde:  
helm met vederbos
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1138 – Munt,  
‘Anker van Herodes’
Jeruzalem, 37-4 v.Chr., lepton, koper
Voorzijde: anker. Keerzijde: dubbele 
hoorn des overvloeds
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1139 – Munt,  
‘Lituus van Pontius Pilatus’
Jeruzalem, 31-32 na Chr.,  
lepton, koper
Voorzijde: kromstaf. Keerzijde:  
drie korenaren.
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1246.1/6 – stukken van groe-
ne, blauwe en bruine tegels van  
de Rotskoepel
Jeruzalem, faience aardewerk
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1223 - Zalf- of tranenflesje
Sittim of Kefferim (Tell Kefrein),  
ca. 1300 v.Chr., albast
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1224 - Zalf- of tranenflesje
Jeruzalem, Olijfberg, ca. 200-100 
v.Chr., geglazuurd glas
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1225 - Hals van een glazen 
flesje
Jeruzalem, berg Sion, ca. 200-100 
v.Chr., geglazuurd glas
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1227 – Schenkkannetje 
(‘Kefferim’)
Sittim of Kefferim (Tell Kefrein), ca. 
600 v.Chr., geglazuurd aardewerk
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1228- Olielampje
Sittim of Kefferim (Tell Kefrein),  
330-63 v. Chr., aardewerk
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1229 - Olielampje
Sittim of Kefferim (Tell Kefrein),  
330-63 v.Chr., aardewerk
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1255 - Tranenkruikje, hals
Jeruzalem, berg Sion,  
ca.1500 v.Chr., aardewerk
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1256 - Tranenkruikje, hals
Jeruzalem, berg Sion,  
ca.1500 v.Chr., aardewerk
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 3101 – Mozaïeksteentjes  
van de tempelberg
Jeruzalem, steen

Reliëfkaarten
BMA 446 - Geografische r 
eliëfkaart Jeruzalem
H.W. Altmüller, Duitsland, ca.1889, 
gecorrigeerd door Conrad Schick, 
gips, hout, beschilderd

BMA 447 - Geografische reliëfkaart 
van Palestina
G. Armstrong, Palestine Exploration 
Fund, 1893, gips, hout, beschilderd

BMA 1036 - Geografische  
reliëfkaart Palestina
Relief-karte von Palaestina nach 
den neuesten und besten Quellen 
entworfen und gezeignet nach  
K. v. Raumer, Berlijn in 1887,  
papier maché

Souvenirs
BMA 1141 – Sloffen uit Nazareth
Nazareth, ca. 1850-1900, leer
Herkomst: ds. Jan Krayenbelt uit 
Rotterdam

BMA 1230 - Bedoeïenenarmband
Noord-Afrika, 1800-1900, zilver

Foto’s
BMA 1060-1062 - 3 ingekleurde 
foto’s van de Rotskoepel
Jeruzalem, ca. 1900, ingelijst

BMA 1117 – casette met stereofo-
to’s en stereokijker
Londen, Underwood & Underwood, 
ca. 1900

Joodse ceremoniële voorwerpen
BMA 283 – Sjofar (ramshoorn)
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1800-1880, hoorn

BMA 284 - Esterrol
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1800-1880, hout, perkament, 
inkt, handschrift 

BMA 297 - Mantel voor Esterrol
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1800-1880, fluweel en  
gouddraad

BMA 298 – Chanoekalamp  
(met tang)
Jeruzalem, vervaardiger onbekend, 
ca.1800-1880, koper 

BMA 303 - Havdala-kaars
Plaats en vervaardiger onbekend, 
ca. 1880, gevlochten was

BMA 304, 305 - Tefillien  
(gebedsriemen)
Jeruzalem, vervaardiger onbekend, 
ca. 1800-1880, gelakt leer, hand-
schrift op perkament 
Herkomst: dr. Conrad Schick, 
Jeruzalem

BMA 306 - Arba kanfot  
(kleine gebedsmantel)
Jeruzalem, vervaardiger onbekend, 
ca. 1800-1880, zijde en katoen
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1143 - Esterrol
Jeruzalem, vervaardiger onbekend, 
ca. 1800-1880, olijfhout, zilver,  
miniatuur handschrift op perkament
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

Varia
BMA 1104 - transportzak voor  
de aarde uit Jeruzalem, “Fräulein 
A.A. Bergedahl, Voorburgwal in 
Amsterdam
Jeruzalem, ca. 1867, canvas
Herkomst: Samuel Gobat, bisschop 
van het Pruisisch-Engelse, protes-
tantse bisdom in Jeruzalem,  
(via G.J.C. Calvaljé)

Hoofdstuk 6   
Modellen tempelberg, Jeruzalem 
en tempel van Herodes

BMA 315 - Jeruzalem in het jaar der 
verwoesting door Titus
Londen, J.M. Tenz, 1880, hout, gips, 
beschilderd

BMA 443.1 - Tempel van Herodes
Utrecht, L. Schouten, C. Holstege, 
ca.1887, hout, beschilderd
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BMA 443.2 – Voorhang van het 
heilige der heiligen van de tempel 
van Herodes
Utrecht, ca. 1887, zijde, geborduurd

BMA 443.3 – Voorhang van het 
heilige van de tempel van Herodes
Utrecht, ca. 1887, zijde, geborduurd

BMA 443.4 – rechthoekige sokkel 
in het heilige der heiligen 
Utrecht, L. Schouten, C. Holstege, 
ca.1887, hout, beschilderd

BMA 443.5 – model van de tafel 
der toonbroden
Utrecht, L. Schouten, C. Holstege, 
ca.1887, hout, beschilderd

BMA 443.6 – model van het  
reukofferaltaar
Utrecht, L. Schouten, C. Holstege, 
ca.1887, hout, beschilderd

BMA 443.7 – model van de menora
Utrecht, L. Schouten, C. Holstege, 
ca.1887, hout, beschilderd 

BMA 1060 - Model van de sachra
Conrad Schick, Jeruzalem, 1896
Hout, gips, steen
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1070.1 - Model van de  
tempelberg / Haram al-Sharîf
Jeruzalem, Conrad Schick,  
Jeruzalem, 1879, hout, beschilderd
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1070.2 – Model van het 
interieur van de Rotskoepel met 
de sachra
Jeruzalem, Conrad Schick,  
Jeruzalem, 1996, hout, beschilderd
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1074-1080 - Geglazuurde 
stenen van de Rotskoepel
Jeruzalem, voor 1860
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 1332 - Modellen van de tem-
pelberg in Jeruzalem
Foto van vier modellen van Conrad 
Schick, ca.1885
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

Afgietsels van archeologische 
voorwerpen
BMA 1807 - Steen van Mesa
Parijs, afgietsel van gips, ateliers 
van het Louvre, 1893
Herkomst: E. Arrondelle, chef du 
moulage Museé du Louvre in Parijs

BMA 3652 - Thanathonsteen
Parijs, afgietsel van gips, tweede 
afgietsel van het eerste afgietsel in 
het Louvre, ateliers van het  
Louvre, 1882
Herkomst: A. Heron de Villefosse, 
conservator Museé du Louvre (Salle 
Judaïque) in Parijs

BMA 3653a - Siloaminscriptie
Jeruzalem, Conrad Schick, ca. 1880-
1895, afgietsel in gips
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem

BMA 3653b - Siloaminscriptie
Jeruzalem, C. Schick, ca. 1880-1895, 
afdruksel, handschrift op papier
Herkomst: Conrad Schick,  
Jeruzalem
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GERAADPLEEGDE 
BRONNEN

Gebruikte afkortingen

BCB   Bibliothek des 
Chrischonawerkes Basel 
Bettingen

BMCH  Bijbels Museum archief 
periode Stichting Bijbels 
Museum en Stichting 
Cromhouthuizen

BMLS  Bijbels Museum  
archief periode  
Leendert Schouten

BMCBIZ  Bijbels Museum archief 
periode Centraal Bond 
voor Inwendige Zending 
en Christelijk Philantropi-
sche Inrichtingen

HDC  Historisch Documen-
tatiecentrum voor het 
Nederlands Protestan-
tisme (1800-heden), Vrije 
Universiteit, Amsterdam

HDC AK  Historisch Documen-
tatiecentrum voor het 
Nederlands Protestan-
tisme (1800-heden), Vrije 
Universiteit, Amsterdam, 
Archief Kuyper

Manuscripten en niet 
gepubliceerde drukwerken

Bibliothek des Chrischonawerkes, 
Basel Bettingen
Aantekening Conrad Schick op 
de brochure Erklärung Modelle …, 
Wenen 1873. Inv. CSB162M16/copie 
HDC BMLS 2.001a, transcriptie  
H. Siegel.

Conrad Schick Library, Christ 
Church, Jeruzalem
Afdruk van de oorspronkelijke  
foto van Garabed Krikorian van  
dr. Conrad Schick en zijn vrouw 
Friederike Pauline Dobler, tijdens 
het 50-jarig jubileum van  
Schick in 1896.

Der Deutsche Verein vom Heiligen 
Lande (1855)
Wetenschappelijke leiding Muse-
um im Paulus Haus, Nablusroad 
2, Jeruzalem, Michael Schäbitz, 
directeur van exhibeo e.V. -  
Gesellschaft für politische,  
kulturelle und historische  
Forschung und Bildung, Berlijn.

Historisch Documentatiecentrum 
voor het Nederlands  
Protestantisme (1800-heden),  
Vrije Universiteit, Amsterdam
Archief Abraham Kuyper
‘ Schouten aan Kuyper’, Rotterdam, 
27 december 1878, 3 p., inv.nr.120
‘ Schouten aan Kuyper’, Rotterdam, 
1 mei 1879, 1 p., inv.nr.121
‘Schouten aan Kuyper’, Rotterdam, 
7 mei 1879, 1 p., inv.nr.121
‘ Schouten aan Kuyper’, Utrecht,  
11 februari 1880, 3 p., inv.nr.122
‘ Schouten aan Kuyper’, Utrecht,  
23 februari 1880, 1 p. inv.nr.,122
‘ Schouten aan Kuyper’, Utrecht,  
27 september 1880, 4 p. inv.nr.,122
‘ Schouten aan Kuyper, ’Utrecht,  
7 januari 1885, 1 p., inv.nr.124
‘ Schouten aan Kuyper, ’Utrecht,  
13 februari 1885, 1 p., inv.nr.124
‘ Schouten aan Kuyper’, Utrecht,  
13 mei 1885, 1 p., inv.nr.124
‘ Schouten aan Kuyper’, Utrecht,  
18 september 1885, 3 p., inv.nr.,124
‘ Schouten aan Kuyper, ’Utrecht,  
19 september 1885, 4 p. inv.nr.,124
‘ Schouten aan Kuyper’, Utrecht,  
21 september 1885, 4 p., inv.nr.124
‘ Schouten aan Kuyper’, Utrecht,  
26 november 1885, 3 p., inv.nr.124

Archief Bijbels Museum
Periode ds. Leendert Schouten
HDC BMLS 1.1.1, ‘Documenten be-

treffende de overname, door mij, 
van de overblijfselen van Salomo’s 
Tempel van Prof. David Mill. Zome-
de een copie van een handschrift 
van Prof. Sebald Rau, inhoudende 
een gedeeltelijke beschrijving van 
genoemden Tempel, waarbij een 
extract van een reis-journaal van 
eenige Heeren uit Groningen, die 
in 1740 den Tempel bezichtigd 
hebben’, handschrift.

HDC BMLS 1.1.1.b, Brief van  
de Utrechtse Academie aan  
ds. L. Schouten van 4 juli 1879, 
handschrift.

HDC BMLS 1.1.2, Testament van 
Leendert Schouten Hzn. opge-
maakt op 27 juli 1883 te Utrecht, 
berustend bij notaris N.P. Jong-
kindt te Dordrecht, handschrift.

HDC BMLS 1.1.2, ‘Aanhangsel be-
hoorende bij mijn Testament, 18 
October 1894’, L. Schouten Hzn., 
handschrift.

HDC BMLS 1.3, Tekst in het Frans 
bij de mummie van een vrouw 
(BM000356), handschrift.

HDC BMLS 1.5.001, Tekst over de 
tichelsteen, meegebracht door 
dr. E.M. Beima, gedrukt.

HDC BMLS 1.5.002, Tekst bij de ti-
chelsteen i.v.m. de catalogus van 
wijlen dr. E.M. Beima, gedrukt.

HDC BMLS 1.9.001, Dubbelgevou-
wen papier met vier lakzegels. 
“Zegels van de verpakking van 
het kistje aarde van Moria.  
December 1866”, handschrift.

HDC BMLS 1.9.002, ‘Brieven en 
zegels van Dr. SAMUEL GOBAT, 
Evangelisch Bisschop in Jeruza-
lem, geb. Jan.1799, ontslapen  
11 Mei 1879; — brief van CHAR-
LOTTE PILZ, Diakonesse op Zion,  
en andere stukken, over de aarde 
van de Tempelplaats te Jeruzalem, 
waarmede het Brandoffer- altaar 
des Tabernakels gevuld is.’,  
(de brieven zelf zijn niet  
overgeleverd), handschrift.

HDC BMLS 1.9.003, Brief van  
‘De heer G.J.C. Cavaljé aan ds. 
Leendert Schouten, Amsterdam 
25 februari 1867.’, handschrift.

HDC BMLS 1.9.004, ‘Nota voor 
den Heer G.J. Cavaljé wegens 
onkosten per stoomschip Willem 
III […] van Jan Corver & Co, 21 
febr., 1 kistje aarde fl.1,50, voldaan 
2 maart 1867.’, handschrift.

HDC BMLS 1.9.005, De Hope Isra-
els. Berichten der Nederlandsche 
Vereeniging voor Israël, nr. 11, 
november 1866, p. 43, kolom 1-2-3, 
ingezonden brieven van bisschop 
S. Gobat en G.J.C. Cavaljé.

HDC BMLS 1.9.006, De Heraut. 
Eene Nederlandse stem. Israëls 
koning, het hoofd der gemeente, 
achttiende jaargang, vrijdag 25 
januari, kolom 56 en 57. Ingezon-
den brief van bisschop S. Gobat, 
gedateerd Jeruzalem 22 decem-
ber 1866, met een nawoord van 
G.J.C. Cavaljé en J.H. Stoové, 
bestuurderen van de Schotsche 
Zendingskerk alhier, gedateerd 
25 januari 1867.

HDC BMLS 1.9.007, De Heraut. 
Eene Nederlandse stem. Israëls 
koning, het hoofd der gemeente, 
achttiende jaargang, vrijdag 26 
april 1867, kolom 266 en 267.  
Ingezonden brief van bisschop  
S. Gobat, gedateerd Jeruzalem  
2 maart 1867, met een voorwoord 
van G.J.C. Cavaljé en J.H. Stoové, 
bestuurderen van de Schotsche 
Zendingskerk alhier.

HDC BMLS 1.10.1, Briefje van 
C.W.M. van de Velde, Utrecht  
25 januari 1853, handschrift.

HDC BMLS 1.10.2, Tekstbordje over 
het steentje van de Klaagmuur 
geschonken door C.W.M. van de 
Velde, handschrift.

HDC BMLS 1.10.3, Briefje van  
L. Schouten Hzn. over de schen-
king van schelpjes van het strand 
van het meer van Tiberias door 
mej. Schlosser, kamenier van 
H.K.H. prinses Marianne,  
1 september 1854, handschrift.
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HDC BMLS 1.10.4, Briefje van L. Schouten Hzn.  
over de schenking van een schelpje uit de Dode Zee 
door mevr. Quertenmont, geb. Hoogstraten,  
te Dordrecht, 1 september 1854, handschrift.

HDCL BMLS 1.10.5, Briefje van L. Schouten Hzn. over 
de schenking van aarde uit de Hof van Getsemane 
door dr. E.M. Beima te Utrecht en deels door mevr. 
Quertenmont, geb. Hoogstraten, te Dordrecht,  
1 september 1854 en deels door freule C.Holmberg 
de Beckfelt, 21 december 1864.HDC BMLS 1.30, 
Familiedag van de familie Schouten in het Bijbels 
Museum, 10 januari 1985. Map met correspondentie 
en door Paul de Roos opgetekende verhalen van  
de nazaten van Schouten. 

HDC BMLS 2.001, Gedrukte brochure met handge-
schreven aantekeningen van dr. Conrad Schick. 
“Schick, C., Erklärung der Modelle des Haram  
Es Scherif und der Sachra Moschee in Jerusalem. 
Wien 1873. Druck von M. Bettelehim & J. Pick.  
Verlag von J.H. Brühl. Handgeschreven verbeteringen 
leveren de volgende titel op: Erklarung des Modells 
vom Haram es Scherif. Hiezu is eine weiteres 
geschriebene Erklärung beigegeben.” Op pagina 3 
wordt de verbeterde titel herhaald met de toevoeging 
Verfertigt vom Baurath Schick.

HDC BMLS 2.001a, fotocopie van handgeschreven 
aantekeningen van dr. Conrad Schick over zijn cor-
respondentie met ds. L. Schouten. [transciptie  
H. Siegel 2019]. Zie St. Crischona.

HDC BMLS 2.002, Handgeschreven en genummer-
de lijst met aantekeningen van dr. Conrad Schick. 
“Haram Esherif. Zu dem gedruckten begeleitende 
Bemerkungen.” (zie HDC BMLS-2.001).

HDC BMLS 2.003a, Brief van Schick aan Schouten, 
Jeruzalem 27 augustus 1896, bijgebonden in:  
L. Schouten, Eenige aanwijzingen tot kennis van de 
voornaamste deelen van ’t Model des Tempelbergs 
te Jeruzalem. Aldaar vervaardigd naar den maatstaf 
van 1:200, tot de minste deelen, zoowel in- als uitwen-
dig door den heer Conrad Schick, Bouwmeester van 
Z.M. den Koningvan Wurtemberg, Directeur van de 
Industrie-school der Engelsche zending onder Israël 
te Jeruzalem, Architect bij de Turksche regeering  
aldaar, lid van onderscheidene ridderorden, enz., 
enz., enz., in 1879. Utrecht 1879. (HDC BMLS-3.10)  
In de brochure bevindt zich ook een gedrukt Erratum: 
“Verbetering van pag.5. latere, opzettelijke onder-
zoekingen en opmetingen hebben Dr. Schick tot 
de overtuiging gebracht, dat niet het Heilige der 
Heiligen, maar het Brandoffer-altaar op de “Sachra”, 
de gewezen dorschvloer van Arauna, gestaan heeft.”.

HDC BMLS 2.003b, L. Schouten, Eenige aanwijzingen 
tot kennis van de voornaamste deelen van ’t Model 
des Tempelbergs te Jeruzalem. Aldaar vervaardigd 
naar den maatstaf van 1:200, tot de minste deelen, 
zoowel in- als uitwendig door den heer Conrad 
Schick, Bouwmeester van Z.M. den Koning van 
Wurtemberg, Directeur van de Industrie-school 
der Engelsche zending onder Israël te Jeruzalem, 
Architect bij de Turksche regeering aldaar, lid van 
onderscheidene ridderorden, enz., enz., enz.,  
in 1879. Utrecht 1879.

HDC BMLS 2.004/inv765 – 001085, Mapje met ‘Brieven, 
en andere stukken, van verschillende jaren, van den 
Heer Conrad Schick, te Jeruzalem, handelende over 
allerlei zaken die hij mij heeft gezonden, en die zich 
in deze kast bevinden. Utrecht, 5 Augustus 1884, L: 
Schouten Hzn.’Rekening, Jeruzalem 16 juni 1879, inv768 
– 001086, [transcriptie S.G.E. Schmidt-van Oordt 2019]. 
Brief van Schick aan Schouten, Jeruzalem 20 juni 

1879, inv766 – 001087, [transcriptie  
S.G.E. Schmidt-van Oordt 2019]. 
Brief van Schick aan Schouten, Jeruzalem  
24 juni 1879, inv767 – 001088, [transcriptie  
S.G.E. Schmidt-van Oordt 2019]. 
Brief van Schick aan Schouten, ongedateerd,  
“Antwort auf Fragen”, inv770-001090, [transcriptie 
S.G.E. Schmidt-van Oordt 2019]. 
Brief van Schick aan Schouten, Jeruzalem  
25 september 1880, met bijgevoegde “Inhalt der Kiste”,  
gedateerd 6 oktober 1880, inv769 – 001092,  
[transcriptie S.G.E. Schmidt-van Oordt 2019]. 
Brief van Schick aan Schouten, Jeruzalem  
5 december 1883, inv771 – 001091, [transcriptie  
S.G.E. Schmidt-van Oordt 2019]. 
Brief onbekend aan onbekend, Jeruzalem  
31 december 1883, inv773 – 001093.

HDC BMLS 2.005, Tekening van de plattegrond  
van de ‘sachra’.

HDC BMLS 2.006, Ansichtkaart met foto van het eerste 
model van de tempelberg en tekst op achterzijde, 
[transcriptie S.G.E. Schmidt-van Oordt 2019].

HDC BMLS 2.007, Verklaring van het model van de 
‘sachra’, handgeschreven in het Nederlands.

HDC BMLS 2.008, Kubet-es Sachra, alfabetisch ge-
nummerde handgeschreven lijst in het Nederlands 
bij het model van de sachra. 

HDC BMLS 2.009, Model van de Sachra of Heilige 
Rots, handgeschreven uitleg in het Nederlands bij 
het model.

HDC BMLS 2.010, Voorbeelden van tabernakelmodel-
len van Conrad Schick met twee foto’s en proeflapjes 
stof van de voorhangen van de tabernakelmodellen 
op de foto.

HDC BMLS 2.011, Foto van de tabernakel van C. Schick.
HDC BMLS 2.012, ‘Erklärung von Baurath  

Dr. C. Schick’s Tempel-Modelle und deren Photo-
graphien’. Gedrukte handleidingin Gothisch schrift.

HDC BMLS 2.013, H. Grobe-Einsler, (red.), ‘Wie aus 
einem einfachen Mechaniker im Schwabenland 
ein königlicher Baurat in Jerusalem geworden ist’, 
getypte versie, in 1966 bezorgd door dr. Johanna 
Schoenecke van het manuscript van Conrad Schick, 
dat in 1902 in de Christlicher Volksbote aus Basel, 
1902, nr.23-33 (4 juni-13 augustus 1902) is gepubli-
ceerd. [Kopie ter beschikking gesteld door  
Dr. M. Schäbitz, Berlijn, onderzoeker bij de  
Deutscher Verein vom Heilige Lande, Keulen].

HDC BMLS 2.014, J. Schoenecke, ‘Dr. Schick’s Tem-
pelmodelle’, manuscript Nebel/Amrum 1952. [Kopie 
ter beschikking gesteld door Dr. M. Schäbitz, Berlijn, 
onderzoeker bij de Deutscher Verein vom Heilige 
Lande, Keulen].

HDC BMLS 2.1, Utrechts Nieuwsblad, ‘Bijbelsch mu-
seum (Tabernakel) van wijlen ds. L. Schouten Hzn.’, 
Bijvoegsel van het Nieuws, 21 april 1906.

HDC BMLS 3.001, Schouten, L., De Tabernakel, Gods 
Heiligdom bij Israël, door L. Schouten Hzn., Bedie-
naar des. H. Eavangeliums bij de Nederduitsche 
Hervormde Gemeente te Utrecht, A.H. ten Bokkel 
Huinink, Utrecht 1887.

HDC BMLS 3.002, Biblia, Dat is de gantsche  
H. Schrifture …, De Nederlandsche Bijbelcompagnie, 
z.j., (met twee geborduurde zijden boekenleggers 
met Engelse tekst), met handgeschreven aanteke-
ningen.

HDC BMLS 3.003, Historische / Kinder-bybel / of / 
schriftuurlyke / LUSTHOF; / […], Amsterdam, 1798, 
met houtsneden.
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HDC BMLS 3.004, Les Insectes. Entretiens familiers 
sur l’histoire naturelles des insectes, par Mlle Ulliac 
Trémadeure, Parijs, 1883.

HDC BMLS 3.005, Een lamp voor den voet /  
Een Woord der Schrift voor elken dag des jaars,  
Amsterdam, z.j., met koperbeslag en hand-
geschreven aantekeningen.

HDC BMLS 3.006, Schouten, L., Leerrede over Job 
XIX:25a door L: Schouten HZn. (“Want ik weet, mijn 
Verlosser leeft.”). 26 april 1873, gepredikt 27 april 1873 
te Harderwijk, 4 mei 1873 te Garderen, 25 april 1875 
te Rotterdam (Prinsekerk), 18 april 1880 te Utrecht 
(Buurkerk), 28 juni 1891 te Utrecht (Domkerk),  
23 april 1893 te Utrecht (Buurkerk).

HDC BMLS 3.007, Lessen over de Redekunst en 
Fraaije Letteren, of voorschriften over taal, stijl, wel-
sprekendheid en dichtkunst, naar het Engelsch van 
Hugo Blair (…) vertaald door Mr. Herman Bosscha (…) 
uitgegeven door Mr. B.H. Lulofs, …, Utrecht,  
J. de Kruijff, 1845, drie delen.

HDC BMLS 3.008, Derde naamlijst van bezigtigers 
van den Tabernakel […], Utrecht, dominee Leendert 
Schouten, 1881-1892, met handgeschreven aanteke-
ningen.

HDC BMLS 3.009, Gedichten, door L. Schouten  
HbZoon, manuscript, (ingebonden in leer, gedichten 
en brieven van Leenderts Schouten.

HDC BMLS 3.010, Statuten van de “Vereeniging tot 
instandhouding en uitbreiding van het Bijbelsch 
Museum, opgericht door Ds. L. Schouten”, 1 januari 
1901, ’s-Gravenhage.

HDC BMLS 3.011, Schouten, H.J., Beschrijving der 
verzamelingen van ds. L. Schouten Hzn, Predikant 
te Utrecht, voorzoover deze op bepaalde tijden 
te bezichtigen zijn: samengesteld ten dienste der 
bezoekers, door H.J.S., Utrecht 1886.

HDC BMLS 3.012, Schouten, H.J., Catalogus van  
het Bijbelsch Museum van Ds. L. Schouten Hzn.,  
Em. Predikant te Utrecht. Tweede druk (Niet in  
den handel). Utrecht, 1895 

HDC BMLS 3.013, Schouten, H.J., Catalogus van het 
Bijbelsch Museum van L. Schouten Hzn.,  
Em. Predikant te Utrecht. Door H.J. Schouten, Predi-
kant te Ommeren. Derde druk (Niet in den handel.), 
Utrecht 1901. 

HDC BMLS 3.014, Schouten, L., Korte handleiding  
tot eenvoudige kennis van den Tabernakel, door  
L. Schouten HtZn. Theol. Stud. (niet in den handel), 
Utrecht, 1852. 

HDC BMLS 3.015, Schouten, L., Bijdrage over een der 
kanker-soorten, waaraan onze Hervormde Kerk, met 
namen op de Veluwe, lijdt: door L. Schouten Hzn., 
predikant te Rotterdam, J. Wedding, Harderwijk, 1873. 
(ingebonden copie met harde kaft, bron: Universiteits 
Bibiotheek, Universiteit van Amsterdam).

HDC BMLS 3.016, Schouten, L., Leerrede over Jesaja 
V:1-7 door L. Schouten Hz. herder en leraar bij de 
Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Utrecht. 
Uitgesproken te Utrecht, in de Domkerk, op Zondag, 
voormiddag, 28 November 1880, den 67sten gedenk-
dag van Utrecht’s verlossing van de Franschen,  
28 november 1813, H. Melder, Utrecht, z.j. 

HDC BMLS 3.017, Schouten, L., Ter herinnering aan 
veertigjarige werkzaamheid bij mijnen Tabernakel. 
Door L. Schouten Hz., Predikant bij de Nederd. Herv. 
Gem. te Utrecht, Utrecht 1891.

HDC BMLS 3.018a, Gunning, J.H., Ter gedachtenis.  
Drie leerredenen van Ds. L. Schouten Hz.  
Met Levensbericht door Dr. J.H. Gunning J.Hz.,  
G.J.A. Ruys, Utrecht 1905.

HDC BMLS 3.018b, L. Schouten, ‘Dood en oordeel. 
Hebr. IX:27.’, ‘Het berouw en het uiteinde van Judas. 
Matth.XXVII:3-10.’, ‘’s Heilands uitnoodiging aan hen, 
die dorsten. Joh. VII:37.’ In: Ter gedachtenis. Drie leer-
redenen van Ds. L. Schouten Hz. Met Levensbericht 
door Dr. J.H. Gunning J.Hz., G.J.A. Ruys, Utrecht 1905.

HDC BMLS 3.15, W. Pleyte, Beschrijving van de verza-
meling Egyptische Oudheden, van Ds. L. Schouten 
Hz. te Utrecht door Dr. W. Pleyte, E.J. Brill, Leiden, 1885.

HDC BMLS 4.001, Newberry, Th., Lecture. Explanatory 
of the model of the Temple of Solomon / Report of 
lecture delivered by Mr. Thomas Newberry, Editor 
of “The Englishman’s Bible, On 10th April 1884 (HDC 
BMLS 4.001).

HDC BMLS 4.002, Kitchin, J.G., Herod’s Temple, With 
the principal allusions in the New Testament, and 
a brief description of it’s probable appearance, by 
the Rev. J.G. Kitchin M.A. Hon. Curator of the Biblical 
Museum, The Church of England Sunday School 
Institute, London z.j.

HDC BMLS 4.003, Kitchin, J.G., The Bible Student in 
the British Museum. A descriptive Guide tot he Prin-
cipal Antiquities which Illusrate and Confirm the Sa-
cred History. By the Rev. J.G. Kitchin, M.A., Honorary 
Curator of the Biblical Museum, 13, Serjeant’s Inn, 
Fleet Street, (Second edition. Altered and Revised 
in accordance with the late rearrangement of the 
Assyrian and Egyptian Rooms.), Cassell & Companu, 
Limited: London, Paris, Melbourne. 1892. Met hand-
geschreven opdracht van rev, W. Bramley Moore.

HDC BMLS 4.004, Tenz, J.M., Brief Description of 
Ancient Jerusalem. The Last Days of our Lord and 
Saviour upon Earth, and the Destruction of the  
City by the Roman Army under Titus, Revised Eighth 
Edition, London, 1889.

HDC BMLS 4.005, Krayenbelt, J., Het Heilige Land. Reis 
door Egypte, Palestina en Syrië, gedaan en vertaald 
naar Prof. Orelli’s “Durch Heilige Land”.Ten voordeele 
van het kinderhuis der Ned. Herv. Gem. te Rotterdam 
en van het Protst. Kinderziekenhuis “Marienstift” te 
Jeruzalem, 1ste druk Rotterdam 1892, 3de vermeer-
derde druk Rotterdam 1895.

HDC BMLS 5.001, Historische foto, opstelling van de 
tabernakel aan de Nieuwe Gracht 36A in Utrecht, 
na 1882.

HDC BMLS 5.002, Historische foto, opstelling van 
de collectie van ds. Leendert Schouten Hzn. in een 
onbekende ruimte, na 1905.

HDC BMLS 5.003, Historische foto, opstelling van 
de collectie van ds. Leendert Schouten Hzn. in een 
onbekende ruimte, na 1905.

HDC BMLS 5.004, Historische foto, bezoek van  
koningin Emma aan het Bijbels Museum van  
ds. Leendert Schouten aan de Lange Nieuwstraat 52 
in Utrecht op 22 juli 1904.
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Periode Centraal Bond voor Inwendige Zending en 
Christelijk Philantropische Inrichtingen
HDC BMCBIZ 1.01, ‘Kort overzicht van de historie van 

het Bijbels Museum van Oudheden te Amsterdam’, 
interne notitie 650818, n.n, z.j.

HDC BMCBIZ 1.02, ‘Concept van de koopakte tussen 
Dr. Samuel Leonardus Schouten, directeur van de 
Christelijke Hoogere Burgerschool te Utrecht en  
ds. Jan Wijnand Arend Klinkhamer Bredius,  
handelende als lasthebber van het Comité voor  
Inwendige Zending te Amsterdam’, opgemaakt  
bij mr. A.E. Schouten, notaris te Baarn, 1924.

HDC BMCBIZ 1.03, ‘Onder dankzegging van uw 
uitnodiging …., de secretaris van het Gemeentebe-
stuur van Amsterdam, dd.30 mei 1925’, brief van de 
Gemeente Amsterdam aan het Centraal Bureau voor 
Inwendige Zending.

HDC BMCBIZ 1.04, ‘Het Bijbelsch Museum 1925-1926’, 
persbericht van de secretaris van de CBIZ Ds. A. 
Klinkenberg JAz.

HDC BMCBIZ 1.05, Ons Heidewerk Oct. (1823)132,  
J.A. Visscher ,‘Oproep. Lees dit met ernst.  
De beroemde tabernakel van Ds. Schouten’.

HDC BMCBIZ 1.06, ‘Bijbels Museum van Oudheden’, 
folder ca. 1930.

HDC BMCBIZ 1.07, ‘Bijbelsch Museum’, folder  
Amsterdam 1 december 1926.

HDC BMCBIZ 1.08, ‘Wij veroorloven ons hiermede Uw 
aandacht te vestigen op het Bijbelsch Museum …., 
Namens de commissie voor het Museum, J.Th. de 
Visser, voorzitter en A. Klinkenberg J.Azn., secretaris, 
Aanbevelingsbrief bij de folder Bijbelsch Museum, 
Amsterdam 1 december 1926.

HDC BMCBIZ 1.09, ‘Geestelijke samenkomsten in het 
koor der Oude Kerk te Amsterdam bij den Tabernakel 
uit het Bijbelsch Museum van Oudheden, maandag-
avond 2 Aug. Tot vrijdagavond 6 Aug. 1943.’ poster.

HDC BMCBIZ 1.10, ‘Het Bijbelsch Museum van Oudhe-
den met den schitterenden Tabernakel van wijlen  
Ds. Schouten komt van 15 tot en met 29 Juli in de 
zalen van hotel “Hermitage” aan het Rond te Zeist.’ 
poster, Zeist Juli 1944.

HDC BMCBIZ 1.11, ‘Geachte redactie, … Het Bijbelsch 
Museum’, format aanbevelingsbrief van de Directeur 
Centraal Bureau voor Inwendige Zending,  
Amsterdam 31 Juli 1925.

HDC BMCBIZ 1.12, ‘Geachte redactie, … Het Bijbelsch 
Museum’, format aanbevelingsbrief van de Directeur 
M.C.T van Lennep, Amsterdam 12 Nov. 1928.

HDC BMCBIZ 1.13, De Zaanbode, ‘Bijbelsch Museum’, 
J.R. Fz., 9 april 1927.

HDC CBIZ 1.14a, Het Zoeklicht, ‘De lezing over den  
Tabernakel, door Joh. De Heer in het Bijbelsch  
Museum te Amsterdam’, 8 oktober 1927.

HDC BMCBIZ 1.14b, J. de Heer, De Geestelijke  
Beteekenis van den Tabernakel, Rotterdam 1907.

HDC BMCBIZ 1.15, ‘Op de grens van twee tijdperken. 
De Centraal Bond voor Inwendige Zending en 
Christelijk Philantropische Inrichtingen in de jaren 
1935-1936 [jaarverslag, overdruk uit “Woord en Daad”, 
tijdschrift voor Inwendige Zending, Febr. Afl. 1937 en 
Dec. Afl.1936].

HDC BMCBIZ 1.16, “Uit verlies winst”. De Centraal Bond 
voor Inwendige Zending en Christelijk Philantropische 
Inrichtingen van 1 januari – 31 December 1940’,  
jaarverslag, overdruk uit “Woord en Daad”, tijdschrift 
voor Inwendige Zending, Mei-Aflevering 1941.

HDC BMCBIZ 1.17, ‘Hoogwelgeboren Heer, …. brief 
Groesbeek dd. 7 april 1930 van ds. J.A. Visscher aan 
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Samenvatting

Soli Deo Gloria

Het Bijbels Museum van  
ds. Leendert Schouten (1828-1905) 
als getuigenis van de profetische en 
historische waarheid van de Bijbel 
 
Een dubbelbiografie

Het Bijbels Museum van ds. Leendert Schouten (1828-1905) ontstaat  
in de tweede helft van de negentiende eeuw. Naast zijn werk als dominee in 
dienst van de Nederlandse Hervormde Kerk bouwt Schouten een verzame-
ling op van schaalmodellen van Hebreeuwse oudheden, tempelmodellen, 
archeologische voorwerpen, natuurlijke voortbrengselen en souvenirs uit 
het Heilige Land, Joodse ceremoniële voorwerpen en Egyptische oudheden. 
Het omvangrijke schaalmodel van de oudtestamentische tabernakel is het 
fysieke en spirituele middelpunt van de verzameling. Het staat altijd opge-
steld in de pastorie van de plaatsen waar Schouten werkzaam is. Vanaf 1879, 
als Schouten is beroepen in Utrecht, wordt de collectie doelgericht  
uitgebreid en is er meer en meer sprake van een Bijbels Museum. 

Elke veertien dagen ontvangt Schouten tussen de 80 en 100 personen 
rondom de tabernakel. De bezoekers, van alle rangen en standen, worden 
geacht mee te doen aan een protestantse dienst met gebed, samenzang 
en preek. Soli Deo Gloria (alleen aan God de eer) is Schoutens lijfspreuk.  
Het is een uiting van vroomheid en van een emotioneel beleefd geloof  
in God en zijn ‘Zaligmaker Jezus Christus’. De profetische en historische 
waarheid van de Bijbel (het onfeilbare woord van God) staan voor  
Schouten onomstotelijk vast.

Schouten oefent zijn ambt uit en bouwt zijn Bijbels Museum op in de 
decennia na de grondwetsherziening van 1848. Vanaf dat moment is de 
scheiding van kerk en staat definitief en is de Nederlandse Hervormde Kerk 
een kerkgenootschap tussen vele anderen. Iedereen mag zijn of haar geloof 
in vrijheid beleven en de kerkgenootschappen kunnen zonder bemoeienis  
van de staat op hun eigen terrein beslissingen nemen. De positie die 
Schouten binnen zijn kerk inneemt, noemt hij zelf ‘mild-rechtzinnig’ en 
onvoorwaardelijk verbonden aan de Gereformeerde Belijdenis, vastge-
legd tijdens de nationale synode in Dordrecht (1618-1619). De moderne 
theologische stromingen die volgens hem binnen de kerk tot verdeeldheid 
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leiden, de historisch-kritische exegese die door een groeiend aantal Bijbel-
wetenschappers wordt beoefend en de kerkscheuring onder leiding van dr. 
Abraham Kuyper, raken hem diep. Schouten ervaart deze ontwikkelingen 
als een verlies van oude waarden en normen en van de eenheid van de kerk. 
Zijn mening hierover draagt hij met kracht uit in woord en geschrift, op de 
kansel en tijdens zijn prediking bij de tabernakel in zijn Bijbels Museum. 
Hij grijpt daarbij terug op de typologische exegese, zoals die werd beoefend 
door achttiende-eeuwse theologen aan de Nederlandse theologische hoge-
scholen en universiteiten. De hier genoemde ontwikkelingen in kerk en 
theologie vinden plaatst in een periode waarin de christelijke identiteit van 
de Nederlandse natie een politieke aangelegenheid is. Die valt samen met  
de emancipatie van de Joodse gemeenschap in Nederland en Europa, met de  
opkomst van het zionisme in verschillende varianten (Joods-seculier, Joods- 
religieus en christelijk-Messianistisch), met christelijke zendingsactiviteiten 
onder Joden en de kolonisatie van het Heilige Land door Pruisen en Engeland.

Vanaf de zomer van 2013 tot Pinksteren 2020 staan de restanten van het  
Bijbels Museum van Schouten opgesteld in het zogenoemde Schoutenkabi-
net, een historiserende museale presentatie, in het Bijbels Museum in  
Amsterdam. De collectie is van voertuig van het christelijk geloof (ten tijde 
van Schouten) geëvolueerd naar een ‘neutrale’ historische collectie (heden).  
Het Schoutenkabinet toont in deze periode de ontstaansgeschiedenis van 
het huidige Bijbels Museum en lijkt zo de particuliere verzamelpassie van 
een negentiende-eeuwse dominee en een afgesloten, vergeten en in ieder 
geval niet begrepen verleden te representeren. In mei 2017 besluit het be-
stuur van het Bijbels Museum alle collecties te herplaatsen binnen het mu-
seale veld of te herbestemmen buiten het museale veld. In juni 2020 wordt 
de collectie van Schouten juridisch en fysiek overgedragen aan Museum 
Catharijneconvent in Utrecht.

In deze studie wordt onderzocht of het overgeleverde ensemble van het 
oude Bijbels Museum van Schouten als museale verzameling inzicht kan 
verschaffen in cultuurhistorische, religieuze, maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Is er in het 
Bijbels Museum van Schouten een specifieke agenda van kennisoverdracht 
aanwijsbaar? Kan die worden aangetoond door te onderzoeken hoe de voor-
werpen zijn verworven, hoe ze zijn geordend en met welke (nieuwe)  
betekenissen ze zijn beladen? Zijn ze dienstbaar gemaakt aan een doelstel-
ling en aan een strijd tegen bepaalde ontwikkelingen in Schoutens tijd?  
Hoe wordt de Bijbel in dit museum gerecipieerd en vanuit welk religieus 
paradigma is het museum vormgegeven? Het antwoord op deze vragen 
wordt gezocht in de biografie van de dominee/verzamelaar en in de biogra-
fie van zijn collectie.

In dit proefschrift wordt betoogd dat de relatie van christenen met Joden 
en het Jodendom als een rode draad door het ontstaan en het functioneren 
van Schoutens museum loopt. Dat is een belangrijk gegeven, omdat heden 
ten dage de identiteit van Nederland door politici en beleidsmakers regel-
matig wordt benoemd als een Joods-christelijke identiteit. Tegelijkertijd 
vinden als gevolg van ontkerkelijking en secularisering talloze religieuze 
gebouwen en ceremoniële voorwerpen een bestemming buiten het religi-
euze domein. Als cultureel erfgoed lijken de materiële overblijfselen van 
met name het christendom goed inzetbaar als iconen van een gemeenschap-
pelijke nationale of Europese identiteit. De vraag naar de betekenis van die 
zogenoemde Joods-christelijke ‘waardentraditie’ bleek cruciaal in de inter-
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pretatie van de samenstelling, de ordening en het gebruik van de collectie  
en het religieus paradigma van Schouten.

De vraag hoe een overgeleverde museale collectie inzicht kan verschaffen 
in de agenda van kennisoverdracht van een verzamelaar en een spiegel kan 
zijn van de cultuur waarin de collectie is ontstaan, wordt in dit onderzoek 
beantwoord door de vorming en het functioneren van het Bijbels Museum 
van ds. Leendert Schouten te analyseren vanuit drie invalshoeken. De eerste 
invalshoek betreft de maatschappelijke en kerkelijke context, nationaal en 
internationaal, waarin Schouten en de belangrijkste leverancier van voor-
werpen aan het museum, dr. Conrad Schick, leven, werken en verzamelen. 
Schick kent Jeruzalem, waar hij meer dan 50 jaar woont, als geen ander 
en neemt deel aan een internationaal netwerk van zendingsorganisaties 
en wetenschappers. Dat beide mannen ook in een lange christelijke (met 
name) protestantse traditie staan, wordt in de beschouwing meegenomen. 
De tweede invalshoek heeft het persoonlijke, emotionele, religieuze en spi-
rituele perspectief van Schouten en Schick als vertrekpunt. De derde invals-
hoek staat in het teken van de voorwerpen. De missie en identiteit van het 
Bijbels Museum kunnen zichtbaar worden gemaakt door te onderzoeken hoe 
de voorwerpen zijn verworven en wat hun biografieën zijn, hoe ze worden 
geordend en voorzien van nieuwe betekenissen en hoe ze dienstbaar worden 
gemaakt aan een theologisch discours. Dat speelt zich af in een tijd van fun-
damentele veranderingen wat betreft de positie van religieuze groeperingen 
in de samenleving, de theologische stromingen binnen het protestantisme en 
de ontwikkeling van exegetische methoden in de Bijbelwetenschappen.

In hoofdstuk 1 worden de maatschappelijke, politieke en kerkelijke 
aspecten van de negentiende-eeuwse tijdgeest, die betrekking hebben 
op Schouten en zijn museum behandeld. In bepaalde maatschappelijke 
kringen is een verlangen naar nationale geschiedenis en naar het vreemde, 
exotische Oosten aanwijsbaar, alsmede een fascinatie voor het oude Egypte 
en archeologische opgravingen, die de cultuur van oude beschavingen 
blootleggen. Kerkelijke kwesties die Schouten sterk bezighouden zijn het 
voorschrift om op de kansel een toga te dragen, het al dan niet zingen van 
de evangelische gezangen, de zending onder de Joden en de Doleantie onder 
leiding van Abraham Kuyper. De moderne theologie is Schouten een doorn 
in het oog en met de historisch-kritische exegese gaat hij het gevecht aan. 
De internationale context waarmee het Bijbels Museum verbonden raakt 
door Schick en bisschop dr. Samuel Gobat (1799-1879) speelt zich af in  
Jeruzalem. De koloniale agenda van Engeland en Pruisen in het Heilige 
Land en de zendingsactiviteiten van de London Society for Promoting  
Christianity amongst the Jews zijn hierin bepalend.

In hoofdstuk 2 worden de biografieën van Schouten en Schick in beeld 
gebracht met betrekking tot hun religeiuze opvattingen door de analyse van 
autobiografische publicaties en relevante correspondentie. Vroomheid en 
religieuze gevoelens uit hun jeugd blijken daarin bepalend te zijn geweest 
voor hun verdere levensloop. Voor beiden is het christelijk geloof een zijns-
wijze. Voor Schouten geldt, en dat is opmerkelijk, dat zijn vroomheid van 
jongs af aan verbonden is met een bijna mystiek verlangen om het wezen 
van de zogenoemde Hebreeuwse oudheden te doorgronden. Zijn theologi-
sche stellingname en keuze voor de typologische exegese blijken onlosma-
kelijk verbonden te zijn met zijn religieuze beleving van het schaalmodel 
van de tabernakel. Het leven van Schick verloopt heel anders, maar vertoont 
overeenkomsten met dat van Schouten waar het hun beider vroomheid, 
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geloof en passie voor de Bijbel en Hebreeuwse oudheden betreft. Schick 
vertrekt op jonge leeftijd, vanuit Pruisen, als zendeling naar Jeruzalem. Hij 
treedt in dienst van de London Society for Promoting Christianity amongst 
the Jews en wordt aangesteld als koninklijk bouwmeester van de Pruisische 
koning. Hij is ook archeoloog en de bouwer van een spectaculair model  
van de tempelberg en modellen van de tempels van Salomo en Herodes.  
De protestantse kolonisatie van het Heilige Land maakt hij van nabij mee. 
Hij interpreteert de snelle ontwikkeling van het land als een teken van de  
naderende eindtijd. Schouten en Schick hebben elkaar nooit ontmoet.  
Door te corresponderen delen ze hun interesse in de vervaardiging van 
schaal modellen van de tabernakel en de tempel van Jeruzalem en de archeo-
logische opgravingen en ontwikkelingen in het Heilige Land. Schijnbaar 
terloopse opmerkingen van Schick over het wel en wee van hemzelf en zijn 
familie leden geven de brieven een wat persoonlijker karakter.

Schick krijgt in deze studie aandacht omdat zijn betrokkenheid, als leve-
rancier van voorwerpen en als vervaardiger van het model van de tempel-
berg, bij het Bijbels Museum van Schouten niet toevallig is. Voorwerpen uit 
het Heilige Land en wetenschappelijk verantwoorde modellen van de tem-
pel van Jeruzalem blijken behulpzaam te zijn bij de fondsenwerving onder 
Europese christenen, die doelbewust wordt georganiseerd vanuit Europese 
zendingsorganisaties. De steun is nodig om de protestantse kolonisatie van 
het Heilige Land en de zending onder de Joden te financieren. De modellen 
van de tempel zijn een middel om de ideologische doelen achter die koloni-
satie kracht bij te zetten. Over Schick, zijn tempelmodellen en zijn bijdrage 
aan de archeologie en nieuwbouw in Jeruzalem is veel gepubliceerd.  
Zijn religieuze biografie wordt in deze studie voor het eerst in verband 
gebracht met de ideologische doelstelling van zijn modellen en zijn bijdrage 
aan een Nederlandse museale collectie.

Hoofdstuk 3 staat in het teken van het model van de tabernakel en de 
achttiende-eeuwse universitaire modellen van Hebreeuwse oudheden. 
Het model van de tabernakel is het fysieke en geestelijke middelpunt van 
de collectie en Schoutens levenswerk. Het is vervaardigd naar de exegeti-
sche inzichten van Schouten, beschreven in zijn boek De Tabernakel, Gods 
heiligdom bij Israël (Utrecht 1887). Met zijn tabernakel wil Schouten alle 
modellen uit het verleden en heden overtreffen door uiterst nauwkeurig 
de letter van de Bijbeltekst te volgen en authentieke in de Bijbel beschreven 
materialen te gebruiken. De stenen en aarde, uitgegraven op de tempelberg 
in Jeruzalem, verlenen het brandofferaltaar van de tabernakel authenticiteit 
en zij krijgen zelfs de kracht om te bekeren toegeschreven. Schouten plaatst 
zichzelf in een lange protestantse traditie van modelbouwers en beoefenaren 
van de typologische exegese, die in de achttiende eeuw gangbaar was.  
Hij betreurt de teloorgang van deze theologische stroming en doet veel 
moeite om de restanten van de modellen te verwerven. Analyse van het 
gebruik van de modellen vanaf de zestiende eeuw maakt duidelijk hoe 
Schouten inhoudelijk in deze traditie staat en hoe de modellen de profeti-
sche en historische waarheid van de Bijbel moeten visualiseren. 

In hoofdstuk 4 wordt de reden van de aanwezigheid van de Egyptische  
collectie in het Bijbels Museum onderzocht. De Egyptische oudheden 
worden in een paar jaar tijd aangekocht in Parijs. De eerste catalogus van 
Schoutens museum, geschreven in 1885 door dr. Willem Pleyte (1836-1903), 
conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, is aan deze col-
lectie gewijd. Uit de drie catalogi van de hand van Hubertus, de oudste zoon 
van Schouten, blijkt dat de aanwezigheid van veel van de Egyptische voor-
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werpen discussie oproept. Uit de analyse van de verwerving, samenstelling 
en ordening van de Egyptische collectie wordt duidelijk hoe de voorwerpen 
ten dienste staan van Schoutens religieus paradigma. De discussie over de 
invloed van de cultuur en godsdienst van de oude Egyptenaren op Mozes 
en op het vroege christendom is eeuwenoud. Schouten neemt een zeer uit-
gesproken standpunt in, dat aansluit bij zijn theologische opvatting over de 
heilsorde van God en de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament.  
Met behulp van de typologische exegese toont hij onvermoeibaar aan dat  
er van Egyptische invloed geen sprake kan zijn geweest. 

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de ogenschijnlijk willekeurige verzameling 
natuurhistorische en archeologische voorwerpen uit het Heilige Land, 
de geografische kaarten, foto’s en Joodse ceremoniële voorwerpen. Hun 
herkomst van en relatie met Bijbelse plaatsen maken deze voorwerpen bij-
zonder. Ze vormen voor Schouten en voor de bezoekers een tastbaar bewijs 
van de waarheid van de Bijbelse verhalen. Alle voorwerpen verwijzen naar 
teksten uit het Oude en Nieuwe Testament en zijn voor Schouten daarom 
onderdeel van zijn grotere verhaal. De toe-eigening van het Heilige Land 
verloopt voor protestanten met name via het (beloofde) land dat toebehoorde 
aan de aartsvaders en het volk van Israël, de natuur en de visualisatie van 
Bijbelse taferelen op Bijbelse plaatsen. De katholieke heilige plaatsen en het 
geleefde Jodendom spelen daarbij geen rol. In dit hoofdstuk worden ook an-
dere vergelijkbare Bijbelse collecties, themaparken en musea besproken en 
de productie van souvenirs, vervaardigd van betekenisvolle en symbolische 
materialen, zoals bijvoorbeeld olijfhout of Dode Zeesteen.

In hoofdstuk 6 staat het model van de tempelberg centraal. Het imposante 
model wordt in de pastorie van Schouten opgesteld in een eigen ruimte 
van het stadspaleis dat hij bewoont, tegenover de kamer waar de tabernakel 
staat. De manier waarop het model in Jeruzalem is vervaardigd, maakt de 
functie ervan en de bedoelingen van Schick duidelijk. Die kunnen niet los 
worden gezien van een internationaal netwerk van gelijkgestemden waarin 
dergelijke modellen een rol vervullen in de zending onder de Joden. Hun 
bekering tot het christendom wordt als urgent en noodzakelijk ervaren in 
verband met de naderende eindtijd. Voor Schouten lijkt de eindtijd minder 
te spelen dan voor Schick. Zijn motivatie om het omvangrijke en kostbare 
model in zijn verzameling op te nemen en ook bij dit model het evangelie  
te prediken, laat zich herleiden tot de manier waarop het werk van de Joodse 
historicus Flavius Josephus (37/38-ca. 100 na Chr.) wordt gebruikt door 
Schouten en andere modelbouwers. Flavius Josephus was immers oogge-
tuige van de verwoesting van de tempel. Die moest volgens de gangbare 
mening van christenen worden verwoest als onderdeel van Gods heilsplan 
en als straf voor de weigering van Jezus’ Joodse tijdgenoten om hem als  
de Messias te accepteren. De wetenschappelijk en historisch betrouwbare  
weergave van de tempel van Jeruzalem vervangt zo de lieu de mémoire  
(gelegen in Jeruzalem en onbereikbaar voor christenen) van de oorsprong 
van het Joods-christelijk schisma. Een openbare leerrede van Schouten, 
gehouden in de Domkerk in Utrecht, maakt duidelijk hoe dat schisma voor 
Schouten nog steeds actueel is en wordt ingezet in zijn polemiek met de 
moderne tijdgeest.

Alle voorwerpen in het Bijbels Museum van Schouten hebben een taak 
toebedeeld gekregen, die past in het grote verhaal over de profetische en 
historische waarheid van de Bijbel. Soms is hun rol in malo en zijn ze er 
alleen maar als illustratie van een verwerpelijke afgodendienst (in het oude 
Egypte) of van een godsdienst (het Jodendom) die is vervangen door het 
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christendom. Vaak is hun rol in bono en bewijzen ze het gelijk van de op-
vattingen van Schouten. Hoe dan ook, hun nieuwe leven staat ten dienste 
van het motto Soli Deo Gloria en de strijd tegen de moderne theologie en de 
historisch-kritische exegese.

Deze studie naar de receptie van de Bijbel in de museale context van het  
Bijbels Museum van ds. Leendert Schouten, de cultuurhistorische achter-
grond en de christelijke traditie waarin zijn Bijbels Museum ontstaat,  
het religieus perspectief van waaruit Schouten (en Schick) verzamelen en 
modellen vervaardigen en de vorming (biografie) en ordening (taxonomie) 
van de collectie, heeft aangetoond dat een ogenschijnlijk ongeordend rari-
teitenkabinet, zoals dat is overgeleverd in de eenentwintigste eeuw, moet 
worden beschouwd als een samenhangend geheel met een duidelijk doel. 

Het historisch ensemble van Schouten is belangrijk Nederlands erfgoed. 
Ten eerste omdat de collectie een rijke bron van kennis is over de geloofsbele-
ving en het gedachtegoed van een bepaalde groep protestantse Nederlanders 
in de tweede helft van de negentiende eeuw. De materiële uitingen van dat 
gedachtegoed grijpen terug op een protestantse traditie en protestantse 
receptie van de Bijbel vanaf de zestiende eeuw. Die zijn ook aanwijsbaar in  
de emotionele en financiële betrokkenheid bij het Heilige Land, het Joodse  
volk en de staat Israël in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Een orga-
nisatie zoals Christenen voor Israël, individuele betrokkenheid bij projecten  
van het Joods Nationaal Fonds en de vele groepsreizen die vanuit een 
protestantse achtergrond worden georganiseerd zijn daar voorbeelden van. 
Ten tweede omdat de collectie duidelijk maakt dat de toe-eigening van 
het Oude Testament als voorafschaduwing van het Nieuwe leidt tot een 
instrumentele benadering van het oudtestamentisch Jodendom en een af-
wijzing of negatie van het geleefde Jodendom. De boodschap die Schouten 
met zijn Bijbels Museum wil uitdragen, kan niet los worden gezien van de 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in zijn tijd. Het behoud van 
de christelijke natie, de daarvan afgeleide nationale identiteit en de plaats van 
de Joodse minderheid in de samenleving staan op de agenda van politieke 
leiders in Nederland en Europa. Ten derde omdat historische museale collec-
ties, die als ensemble worden bewaard (en als samenhangend geheel worden 
gepresenteerd), inzicht geven in de haarvaten van de Nederlandse samen-
leving. Voor nieuwe generaties en voor ‘nieuwe Nederlanders’ zijn musea 
van belang om de ‘eeuwenoude waardentraditie’ van Nederland te kennen 
en kritisch te onderzoeken. Zo kunnen vanuit nieuwe eigentijdse inzichten 
ervaringen en verhalen aan dat erfgoed worden toegevoegd. Juist als erfgoed 
betwist kan worden, omdat het slechts representatief is voor een deel van 
de Nederlandse bevolking, geschiedenis en identiteit, is het van belang. 
Dankzij het feit dat Schouten vanuit een defensieve houding ten opzichte 
van moderne ontwikkelingen in zijn tijd en vanuit specifieke protestantse 
opvattingen een collectie samenstelt en een Bijbels Museum creëert, is het 
mogelijk geworden inzicht te verwerven in de met dit museum verbonden 
Joods-christelijke aspecten van de Nederlandse geschiedenis.
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Summary

Soli Deo Gloria

Rev. Leendert Schouten  
(1828-1905) and his Museum of the 
Bible A Testimony to the Prophetic 
and Historical Truth of the Bible 
 
A Double Biography

Rev. Leendert Schouten (1828-1905) created his Museum of the Bible  
(Bijbels Museum) in the second half of the nineteenth century. While working 
as a minister in the Dutch Reformed Church (Nederlandse Hervormde 
Kerk), Schouten gathered a collection of scale replicas of Hebrew antiquities, 
model Temples, archaeological finds, natural produce and souvenirs from 
the Holy Land, Jewish ceremonial items and ancient Egyptian objects. A large 
scale-model of the biblical Tabernacle forms the physical and spiritual 
centre piece of the collection. It was on constant display in the rectory of 
each parish in which Schouten served. In 1879, when Schouten’s calling 
took him to Utrecht, he began to expand the collection in earnest, gradually 
building it into a Museum of the Bible. 

Once a fortnight, Schouten would receive between 80 and 100 people 
around the model Tabernacle. His guests, drawn from all social classes, 
would be called to participate in a Protestant service of prayer, song and  
sermons. Soli Deo Gloria (Praise to God alone) was Schouten’s motto.  
It was an expression of piety and a passionate belief in God and his Saviour 
Jesus Christ. For Schouten, the prophetic and historical truth of the Bible  
as the infallible word of God was beyond question.

Schouten practised his calling and assembled his Museum of the Bible in 
the decades following the constitutional reform of 1848. This had established 
a definitive separation of church and state, rendering the Dutch Reformed 
Church just one denomination among many. People would henceforth be 
free to follow their own creed and religious bodies would decide matters 
independently within their own terrain free of government interference. 
Schouten himself described the position he held within his Church as 
moderate-orthodox, and he adhered unconditionally to the Reformed 
Canon established at the Synod of Dort (1618-1619). The modern theolog-
ical movements which he felt were fostering division in the Church, the 
critical historical exegesis practised by contemporary biblical scholars and 
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the schism led by Dr Abraham Kuyper, affected him profoundly. Schouten 
viewed these developments as detrimental to the established norms and 
values and the unity of the Church. He expressed these opinions in power-
ful speeches and writings, from the pulpit and in sermons delivered beside 
the model Tabernacle in his Museum of the Bible. He harked back to the ty-
pological exegesis of the theologians of the Dutch seminaries and universi-
ties of the eighteenth century. The new changes in the Church and theology 
were taking place at a time when the Christian identity of the Dutch nation 
had become a political issue. It was also a time of emancipation for Jews in 
the Netherlands and Europe, the rise of Zionism in its various forms (sec-
ular-Jewish, religious-Jewish and messianic Christian), as well as Christian 
campaigns to convert Jews, and British and Prussian colonial involvement 
in the Holy Land.

From the summer of 2013 to Pentecost in 2020, the remains of Schouten’s 
Museum of the Bible were on display in the so-called Schouten Cabinet,  
a historicizing museum presentation in Amsterdam’s Bible Museum.  
Since its beginnings as a vehicle for promoting Christianity, Schouten’s 
collection has evolved into an impartial historical collection. The Schouten 
Cabinet showcases the origins of today’s Museum of the Bible, represent-
ing the private acquisitive passion of a nineteenth-century minister and a 
bygone, forgotten and otherwise largely not understood past. In May 2017, 
the Museum of the Bible board decided to allocate the Museum of the Bible 
objects to other museum collections and to recipients outside the museum 
world. In June 2020, Schouten’s collection was allocated to St Catharine’s 
Convent Museum (Museum Catharijneconvent) in Utrecht.

The present study examines whether, as a museum collection, the current 
composition of Schouten’s former Museum of the Bible is able to offer any  
insights into cultural-historical, religious, social and political developments 
in the second half of the nineteenth century. Is it possible to show that 
Schouten’s Museum of the Bible was designed to convey a particular message? 
Can we demonstrate this by investigating how the objects were acquired, 
how they were presented and whether they were imbued with a specific 
new meaning? Were they used for a particular purpose, in response to 
contemporary developments in Schouten’s own day? How was the Bible 
viewed in this museum and with which religious paradigms did the museum 
evolve? The answers to these questions are explored in a biography  
of the minister-cum-collector himself and in a biography of his collection.

The argument expressed in this thesis is that the Christian connection 
with Jews and Judaism is a continuing theme in the creation and function 
of Schouten’s museum. That is significant, since many politicians and 
policy-makers in today’s Netherlands define the country’s identity as the 
product of its Judaeo-Christian heritage. At the same time, the decline of 
organised religion and secularisation of society have led to a new purpose 
being found for countless religious buildings and ceremonial objects.  
Christianity’s material legacy forms a cultural heritage that lends itself 
especially for redeployment as an icon of a common national or European 
identity. The nature of these so-called traditional Judaeo-Christian values 
turns out to be crucial to a proper understanding of the compilation, organi-
sation and deployment of Schouten’s collection and his religious paradigm.
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How a given museum collection presents knowledge which the collec-
tor is attempting to convey and how it reflects the culture within which 
the objects are accumulated are central questions in this research into the 
formation and function of Rev. Leendert Schouten’s Museum of the Bible. 
They are examined here from three perspectives. The first is the social 
and religious context, both national and international, in which Schouten 
and the museum’s principal supplier of objects, Dr Conrad Schick, lived, 
worked and collected. Schick knew Jerusalem well. He lived there for 
over fifty years and formed part of an international network of missionary 
organi sations and scholars. That both men belonged to a long Christian (and 
especially) Protestant tradition, is also significant in this respect. The second 
perspective concerns Schouten and Schick’s personal, emotional, religious 
and spiritual outlook. The third perspective focuses on the objects themselves. 
An examination of how these objects were acquired and their story, how 
they were ordered and given new meaning, and how they were used to 
serve a theological discourse can help reveal the Museum of the Bible’s mis-
sion and identity. The Museum of the Bible collection was formed at a time 
when fundamental changes were affecting the position of religious groups 
in society and theological movements in the Protestant Church, while new 
exegetical methods were changing the nature of biblical scholarship.

Chapter 1 looks at the way social, political and religious aspects of the 
nineteenth-century Zeitgeist affected Schouten and his museum. In certain 
social circles a desire to cultivate a national history emerged alongside a fasci-
nation for the foreign, exotic Orient, for Ancient Egypt and archaeological 
excavations that cast new light on the cultures of historic civilisations.  
The religious questions which concerned Schouten most were the mandate 
to wear a toga in the pulpit, whether or not to sing evangelical hymns,  
the mission to convert the Jews and the secession of Abraham Kuyper -  the 
so-called Doleantie. Modern theology was anathema to Schouten and he 
argued against the critical historical exegesis of his day. The international 
context into which Schick and Bishop Samuel Gobat (1799-1879) drew 
the Museum of the Bible focused principally on Jerusalem. The colonialist 
agenda of the British and German governments in the Holy Land and the 
missionary activities of the London Society for Promoting Christianity 
amongst the Jews played a key role here.

Chapter 2 takes a closer look at the religious convictions of Schouten  
and Schick, analysing their autobiographical publications and relevant 
correspondence. Youthful piety and religious emotion seem to have played 
a decisive role in both their careers. For both, the Christian credo was a way 
of life. Schouten’s devotion, and this is striking, was linked since boyhood 
to an almost mystical desire to investigate and understand the essence of the 
so-called Hebrew antiquities. His theological position and his preference for 
typological exegesis appear to have been inextricably linked to his spiritual 
experience of the scale-model of the Tabernacle. Schick’s life took a differ-
ent course entirely, yet there is a similarity with Schouten’s career in that 
they shared a devout belief and passion for the Bible and Hebrew antiqui-
ties. Schick left Prussia as a young man to work as a missionary in Jerusalem. 
He entered the service of the London Society for Promoting Christianity 
amongst the Jews and received a royal appointment as architect to the king 
of Prussia. He was also an archaeologist and built a spectacular model of 
the Temple Mount as well as models of the Temples of Solomon and Herod. 
He witnessed the Protestant colonisation of the Holy Land at first hand, and 
saw the country’s rapid development as a sign of the impending End of Days. 
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While Schouten and Schick never actually met, through their correspond-
ence they were able to discuss their mutual interest in building 
 scale models of the Tabernacle and the Temple in Jerusalem as well as ar-
chaeological excavations and other developments in the Holy Land. Schick’s 
apparently casual remarks about his own and his family’s welfare give the 
letters a personal touch.

It is no coincidence that Schick features so prominently in this study 
of Schouten’s Museum of the Bible, given his involvement as supplier of 
exhibits and architect of the Temple Mount model. Objects from the Holy 
Land and scholarly researched models of the Jerusalem Temple proved a 
useful tool when fundraising among European Christians in campaigns 
specifically organised by European missionary societies. This funding was 
needed to support Protestant settlements in the Holy Land and to finance 
the conversion of Jews to Christianity. Temple models helped emphasise 
the ideological objectives at the heart of the colonisation effort. Much has 
been published about Schick, his Temple models and his contribution to 
archaeology and new buildings in Jerusalem. This study investigates the pre-
viously unexplored connection between Schick’s own religious experience 
and the ideological purpose of his models as well as his contribution  
to a Dutch museum collection.

Chapter 3 looks at the model of the Tabernacle and eighteenth-century 
university recreations of Hebrew antiquities. The Tabernacle model was 
the physical and spiritual focus of the collection and Schouten’s life’s work. 
Its construction was based on Schouten’s own exegetic insights, published 
in his book De Tabernakel, Gods Heiligdom bij Israël (Utrecht, 1887). 
Schouten hoped that his model Tabernacle would surpass all previous 
attempts by following the biblical directions to the letter and using materials 
described in the Bible. The soil and stones, dug from the Temple Mount 
in Jerusalem, give the Tabernacle’s sacrificial altar a sense of authenticity 
and apparently also the power to convert. Schouten saw himself as part 
of a long Protestant tradition of modellers and typological exegetes which 
had flourished in the eighteenth century. He regretted the demise of this 
theological tradition and made it his business to save as many remains of 
models as he could acquire. An analysis of the use of these models since the 
sixteenth century shows how Schouten fitted into this tradition and how 
the models were intended to demonstrate the prophetic and historical truth 
of the Bible. 

Chapter 4 investigates why Schouten included an Egyptian collection in 
the Museum of the Bible. He had purchased these Ancient Egyptian objects 
over a period of a few years in Paris. The first catalogue of Schouten’s museum,  
written in 1885 by Dr Willem Pleyte (1836-1903), curator of Leiden’s 
Museum of Antiquities (Rijksmuseum van Oudheden), focuses on this 
ensemble. From the three catalogues compiled by Schouten’s eldest son 
Hubertus it is apparent that the inclusion of many of the Egyptian objects 
had been a point of discussion. An analysis of the acquisition, composition 
and disposition of the Egyptian collection reveals how Schouten employed 
these objects to validate his own religious paradigm. Whether the culture 
and religion of the Ancient Egyptians had influenced Moses and the early 
Christians has been debated for centuries. Schouten’s view was clear, and 
agreed with his theological opinion regarding the Divine order of salvation 
and the unity of the Old and New Testaments. Referring to typological 
exegesis he consistently showed that there could be no question of this 
supposed Egyptian influence. 
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Chapter 5 focuses on the seemingly random selection of natural history 
items and archaeological finds from the Holy Land, the geographical maps, 
photos and Jewish ceremonial objects. It is their extraction from and relation 
to biblical locations that make these items special. For Schouten and his vis-
itors, they represented tangible evidence of the veracity of the biblical narra-
tive. Each object refers to a verse in the Old or New Testament, making them 
part of the wider story. Protestants appropriated the Holy Land primarily 
through the concept of the (promised) land which had been given to the Pa-
triarchs and the people of Israel, and its natural history and biblical scenes at 
biblical locations. Catholic shrines and contemporary Judaism played no role 
in their vision. This chapter also examines similar biblical collections, theme 
parks and museums, as well as the manufacture of souvenirs using signifi-
cant and symbolic materials, such as olive wood or Dead Sea stone.

Chapter 6 deals with the Temple Mount model. This magnificent con-
struction was displayed in a separate section of the palatial rectory which 
Schouten had made his home, opposite the room in which the model 
Tabernacle stood. The way the model was made in Jerusalem reveals its 
purpose and Schick’s intentions. This should be viewed in the context of the 
international network of similarly-minded people who used models like this 
to promote their mission to convert Jews to Christianity. With the End of 
Days at hand, the need to convert Jews had gained in urgency. Yet the End of 
Days seems to have weighed less heavily with Schouten than with Schick. 
Schouten wanted this large, expensive model for his collection, as a focal 
point for his evangelising sermons, and it reflects the importance Schouten 
and other model builders attached to the writings of the Jewish historian 
Flavius Josephus (37/38-c. 100 CE). Josephus had actually witnessed the 
ruin of the Temple. It was commonly held by Christians that the Temple 
had to be destroyed to fulfil God’s plan to save the world and as punishment 
for the refusal of Jews to accept Jesus as messiah. The scholarly and histori-
cally accu rate model of the Temple was a substitute for this lieu de mémoire 
(located in Jerusalem and therefore inaccessible for Christians) of the cause 
of the divi sion between Jews and Christians. A public lecture held in Utre-
cht’s Dom cathedral reveals the undiminished significance of the division to 
Schouten, referring to the theme in a polemic against the modern Zeitgeist.

Schouten gave each of the objects in his Museum of the Bible a task, 
incorporating the various exhibits into the overall story confirming the pro-
phetic and historical truth of the Bible. Sometimes their role is in malo and 
their inclusion is only to illustrate a disdained idolatry (in Ancient Egypt) or 
a religion replaced by Christianity (i.e. Judaism). For many the role is in bono, 
demonstrating the veracity of Schouten’s views. Either way, in their new set-
ting, the displayed objects stood in the service of the motto Soli Deo Gloria 
and in opposition to modern theology and critical historical exegesis.

The present study into the way the Bible was received in the museum con-
text of Rev. Leendert Schouten’s Museum of the Bible, the cultural histor-
ical background and Christian tradition in which his Museum of the Bible 
evolved, the religious perspective from which Schouten (and Schick) col-
lected and created models, and the formation (biography) and construction 
(taxonomy) of the collection, reveals that an ostensibly random collection of 
curiosities, as it appears to the twenty-first-century eye, can more properly 
be described as a coherent ensemble with a definite purpose. 
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Schouten’s historical collection represents a significant slice of Dutch  
heritage. Primarily because its contents represent a copious source of  
information regarding the religious experience and ideology of a specific 
group of Dutch Protestants in the second half of the nineteenth century. 
The material manifestations of that ideology reflect a Protestant tradition 
and a Protestant reception of the Bible that has been evolving since the 
sixteenth century. This is evident in the emotional and financial involve-
ment with the Holy Land, the Jewish people and the state of Israel in the 
twentieth and twenty-first century. An association such as Christenen 
voor Israël, individual engagement with Jewish National Fund projects and 
the many group trips organised by Protestant groups are examples of this. 
Secondly, because the collection clearly shows how the appropriation of the 
Old Testament as a precursor to the New leads to an instrumental approach 
to biblical Judaism and a rejection or negation of Judaism as it is lived in 
contemporary society. It is impossible to understand what Schouten was 
trying to convey through his Bible Museum without reference to the social 
and political developments of his day. The sanctity of the Christian nation, 
its emanating national identity and the position in which this left its Jewish 
minorities were hot topics on the agendas of politicians in the Netherlands 
and across Europe. Thirdly, because historical museum collections which 
are preserved as an ensemble (and presented as a cohesive entity) provide 
an insight into the way society works. For new generations and newcomers 
to the Netherlands, museums are invaluable assets for learning about the 
country’s centuries-old traditional values and for examining these critically. 
Experiences and narratives drawing on new contemporary insights can aug-
ment this heritage. It is precisely when heritage is debated that it acquires 
importance, since it represents only a section of the Dutch population, 
history and identity. It is because Schouten built his collection and created 
his Museum of the Bible in defence against modern developments in his 
day and based on a specific Protestant ideology, that it is possible to obtain 
insights into the Judeo-Christian aspects of Dutch history connected with 
the museum.
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Dankwoord

In de jaren voor mijn doctoraalexamen theologie (1989) aan de faculteit der 
Godgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, kreeg ik een  
‘bijbaantje’ in het Bijbels Museum. Ik kon toen niet bevroeden dat ik er tot 
de zomer van 2019 zou blijven werken, vanaf 1996 in vaste dienst als collec-
tiebeheerder en vanaf 2002 als conservator. Het is een voorrecht en vreugde 
om je ruim 25 jaar lang te kunnen verdiepen in voorwerpen en collecties, 
om met collega’s, verzamelaars, ontwerpers en kunstenaars tentoonstel-
lingen te mogen maken, zalen met vaste collectie in te richten en catalogi 
te schrijven. Het ambacht van conservator is voor mij, tot op de dag van 
vandaag, de mooiste functie in een museum.

Het idee om promotieonderzoek te doen naar de paradigmaveranderin-
gen in de ruim 150-jarige geschiedenis van het Bijbels Museum ontstond 
in het najaar van 2010. Mijn lidmaatschap van het curatorium van de in 
2009 opgerichte leerstoel ‘De Bijbel in de Nederlandse Cultuur’, ingesteld 
vanwege de Stichting Bijbels Museum, mede ondersteund door de NCRV, 
leverde brandstof aan het verlangen om onderzoek te doen. Prof. dr. mr. l.i.c. 
P.J.E. Chatelion Counet is de eerste en enige bijzonder hoogleraar geweest 
op deze leerstoel. Ik dank hem, als promotor van het eerste uur, voor zijn 
bijdrage aan mijn stappen op het wetenschappelijke pad. Zijn kritische 
analyse van binnen-, buiten- en toeschouwersperspectieven in relatie tot het 
lezen van de Bijbel zijn belangrijk geweest voor deze studie. Prof. dr. A.A.M. 
de Jong, bijzonder hoogleraar emeritus aan de Universiteit van Amsterdam 
vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, dank ik voor de waar-
devolle adviezen die hij mij als copromotor gaf. Zijn studie naar de musea-
lisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland (De dirigenten 
van de herinnering, Nijmegen 2001, zie literatuurlijst) is een eyeopener  
geweest voor mijn onderzoek. Het besef dat ik als conservator ook een  
‘dirigent van de herinnering’ ben, heeft mij nooit meer verlaten. 

Als buitenpromovendus met een baan en mantelzorgtaken had ik niet 
zomaar een werkzame modus operandi tot mijn beschikking. In de eerste 
jaren lekte veel tijd voor onderzoek weg en leek het onderwerp oncontro-
leerbaar uit te dijen. In het Bijbels Museum waren veranderingsprocessen 
gaande, die andere, meer specifieke onderzoeksvragen opriepen. Najaar 2015 
werd het roer stevig omgegooid door Judikje Kiers, destijds directeur van 
het Bijbels Museum en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, nu directeur 
van het Amsterdam Museum. Judikje zette vol in op het verkrijgen van de 
NWO Museumbeurs voor mijn onderzoek. Haar hulp en betrokkenheid 
waren een grote steun in mijn rug. Het onderzoek werd nu een gedeeld 
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avontuur en relevant voor het museum door de aanscherping van de onder-
zoeksvragen en de afbakening van de tijdsperiode. De Museumbeurs werd 
voorjaar 2016 toegekend. Daardoor kon ik twee dagen per week in werktijd 
aan de slag en kreeg het onderzoek, met een nieuwe promotor en copromotor,  
vleugels. De onderzoeksresultaten van de eerste jaren zijn niet verloren 
gegaan, maar hebben een plaats gekregen in de epiloog bij deze studie. 

Hoe langer je als conservator collecties beheert, hoe groter het reservoir 
aan verhalen, anekdotes en weetjes waar je uit kan putten. Hoe groter ook de 
kans, zeker in mijn geval, dat je niet loskomt van het verhalenboek in je hoofd.

Op deze plaats dank ik allereerst mijn promotor prof. dr. Jan Willem van 
Henten. Dankzij zijn geduld en volharding heb ik de stap van het museum 
naar de academie kunnen zetten en de verhalen vertellende conservator 
achter me kunnen laten. Dat heeft moeite gekost. Figuurlijk én letterlijk 
moest ik het ‘Schoutenkabinet’ in het Bijbels Museum verlaten en mezelf 
dwingen afstand te nemen en methodisch te denken. Tot op de dag van 
vandaag is het een vreugde dat ik deze transitie onder begeleiding van Jan 
Willem kon doormaken. Copromotor dr. Mirjam Hoijtink heeft met haar 
indrukwekkende kennis van musea en van de wetenschappelijke literatuur 
over het fenomeen museum eveneens een grote bijdrage geleverd aan die 
stap. Dankzij de inbreng van Mirjam kon ik het oorspronkelijke onder-
zoeksplan ombuigen naar de onderzoeksvragen zoals die nu in deze studie 
worden behandeld. Dat heeft niet alleen geleid tot de toekenning van de 
NWO Museumbeurs, maar ook tot een nieuw plezier in mijn vak en een 
niet te onderschatten verrijking van mijn huidige werk als conservator in 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. 

In de achterliggende jaren hebben veel collega’s, museologen en religie-
wetenschappers een bijdrage geleverd aan mijn denken over de collectie 
van ds. Leendert Schouten. In 2017 nam een aantal van hen deel aan twee 
expertmeetings. Die vonden plaats in het kader van het NWO publiekson-
derzoek, dat naast het promotieonderzoek plaatsvond in het kader van de 
Museumbeurs. Het waren inspirerende, leerzame en soms ook confron-
terende bijeenkomsten, waarin zij hun meningen, ervaringen en weten-
schappelijke inzichten met mij deelden. Mijn dank gaat uit (in willekeurige 
volgorde en toenmalige functies) naar prof. dr. Hester Dibbits (lector Cul-
tureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie en Endowed Professor Erasmus 
School of History, Culture and Communication Department of History),  
dr. Riemer Knoop (lector Cultureel Erfgoed Reinwardt Academie en cultu-
reel erfgoedadviseur), drs. Marlous Willemsen (directeur van ImagineIC  
en onderzoeker aan de Reinwardt Academie naar emotienetwerken), drs. 
Tanja Kootte (conservator geschiedenis van het Nederlands protestantisme  
in Museum Catharijneconvent), dr. Anique de Kruijf (hoofd afdeling Erfgoed, 
Kerken en Kloosters in Museum Catharijneconvent), drs. Marco Blokhuis 
(specialist erfgoed in kerken en kloosters in Nederland in Museum Catharij-
neconvent), dr. Lucas Petit (conservator Nabije Oosten, Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden), drs. Annemarie van Eekeren (hoofd publiek en educatie 
Amsterdam Museum), drs. Robert Schillemans (conservator Museum Ons’ 
Lieve Heer op Solder), drs. Robbert Nachbahr (kunsthistoricus en erfgoed-
specialist, tot eind 2016 secretaris van de Adviescommissie Restitutiever-
zoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog), prof. dr. August den 
Hollander (hoogleraar Religieus Erfgoed Vrije Universiteit Amsterdam en 
mede-oprichter Amsterdam Center for the History and Heritage of Protes-
tantism), prof. dr. Manuela Kalsky (hoogleraar Theologie en Samenleving, 
Vrije Universiteit, NWO onderzoeker Meervoudige Religieuze Binding 
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als toekomstperspectief in Nederland), prof. dr. Birgit Meyer (hoogleraar 
Geesteswetenschappen Universiteit van Utrecht, Onderzoeksinstituut 
voor Filosofie en Religiewetenschap), prof. dr. Kees Zandvliet (conservator 
van het Amsterdam Museum en hoogleraar Geschiedenis van Amsterdam, 
Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Caroline Vander Stichele (docent 
Religiewetenschappen Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Bijbel-
wetenschappen en Kerkgeschiedenis Universiteit van Tilburg).

Mijn collega’s en alle vrijwilligers van het Bijbels Museum dank ik voor 
hun steun, belangstelling en hulp in de achter ons liggende jaren. Dat waren 
geen gemakkelijke jaren, omdat het Bijbels Museum, zoals we dat van ouds -
her kenden en koesterden, veranderde in een projectorganisatie zonder 
collecties. De bezorgdheid en het medeleven van jullie met mijn positie als 
conservator die afscheid moest nemen van alles waar een conservator nou 
eenmaal aan gehecht is, was hartverwarmend. Met name dank ik directeur 
Carolien Croon en projectmanager Nanine van Smoorenburg voor hun hulp 
en blijvende betrokkenheid bij mij en mijn onderzoek, na mijn afscheid als 
conservator van het Bijbels Museum. Daardoor bleef ik toegang houden tot 
het depot en het Schoutenkabinet. Dat gaf een rust die veel waard is geweest.

Tweemaal mocht ik aan de Vrije Universiteit meedoen met een master-
class voor promovendi van prof. dr. Mirjam van Veen en prof. dr. August 
den Hollander. Het was heerlijk om in een klasje te zitten en zo buiten de 
cocon van mijn eigen onderzoek te kunnen treden. De lessen van de Ameri-
kaanse wetenschapper en schrijver prof. dr. Graig Harline en historicus, 
schrijver en journalist dr. Wim Berkelaar zijn belangrijk geweest voor het 
schrijfproces. Ik dank Mirjam en August voor deze unieke dagen.

De heer Jacques Vernout, eigenaar van het poppenspelmuseum  
La Condola in Haarlem, dank ik voor de mogelijkheid om onderzoek te 
doen in het Schoutenarchief, dat hij al zo lang met zorg bewaart. De heer 
Frits de Goojer, medewerker van de Universiteitsbibliotheek van de Univer-
siteit van Utrecht, was onmisbaar bij het zoeken naar boeken uit de nalaten-
schap van ds. Leendert Schouten.

De tijd die ik in Jeruzalem mocht doorbrengen om aan mijn onderzoek 
te werken is onvergetelijk. Mijn liefde en fascinatie voor deze stad zijn 
groot. Ik dank rev. David Pileggi, rector van Christ Church, voor zijn hulp 
bij mijn onderzoek in de Conrad Schick Library. Jeruzalem leren kennen 
door de ogen van een bewoner is goud waard. Daarom dank ik film- en 
documentairemaker, verzamelaar en collega-tentoonstellingsmaker Willy 
Lindwer voor de vele malen dat hij mij mee op sleeptouw nam door de stad 
en mij onvermoeibaar bleef voeden met kennis, verhalen, discussies en 
contacten. Willy en zijn vrouw Hanna dank ik voor de gastvrijheid die ik bij 
hen thuis in Jeruzalem genoot. 

Drs. Hotze Mulder, stafmedewerker Academische zaken van de Faculteit 
der Geesteswetenschappen dank ik voor zijn professionele hulp en goede 
adviezen. Voor een buitenpromovendus is iemand als Hotze van grote waarde.

In de laatste fase van dit proefschrift was het een cadeau om verlofdagen 
te krijgen van Birgit Büchner, directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op 
Solder. Van meet af aan zag zij de mogelijkheden om mijn kennis en onder-
zoeksvaardigheden ook ten goede te laten komen aan het katholieke erfgoed 
in Ons’ Lieve Heer op Solder en in Amsterdam. Als senior-conservator 
liggen er inspirerende jaren voor me in dit prachtige museum. 

Mijn meelezers van het eerste uur dank ik voor de grote zorgvuldigheid 
en betrokkenheid waarmee zij het manuscript hebben gelezen en mij van 
nuttige adviezen hebben voorzien. Marguérite was als leek een belangrijke 
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toetssteen. Annelon de Jong-ten Pas wees mij consequent op de vanzelf-
sprekendheden in de tekst, die voor de niet-ingevoerde lezers onbegrijpelijk 
zouden zijn. Onze lange vriendschap en betrokkenheid bij elkaars leven 
zijn een vreugde. Mijn oude studiegenoot Madelon Kielich verdient alle lof 
voor de enorme nauwkeurigheid waarmee zij letterlijk elke punt en komma 
in het manuscript onder de loep nam. Over de komma zullen we het nog 
vaak hebben. Ook haar rustige, wijze en relativerende opmerkingen waren 
onvervangbaar. Het is een eer dat Madelon en mijn andere oude studiege-
noot Miek de Knegt mijn paranimfen zijn. We vierden onze dertigjarige 
vriendschap in de zomer van 2019 in de Mani (Griekenland). Dankzij jullie 
zat ik alleen vroeg in de ochtend in mijn manuscript te turen. De rest van de 
dag genoten we van de Byzantijnse kerkjes met hun prachtige fresco’s, waar 
Madelon als kenner ons onvermoeibaar in onderwees. Willeke Wendrich, de 
vierde van ons studiegroepje, kon er helaas niet bij zijn. Zonder Coronacrisis 
zou Willeke, als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit van California Los 
Angeles, op 22 januari aanstaande meelopen in het cortège. Gelukkig hebben 
we ons appgroepje en kunnen we zoomen, bellen en livestreamen. En op een 
dag lopen we met ons vieren weer door de duinen en drinken we wijn op  
het strand.

Dit boek is opgedragen aan mijn ouders, omdat ze mij altijd onvoorwaar-
delijk steunden in mijn keuzes, ook toen mijn schoolcarrière wat grillig  
verliep en mijn levensstijl en partnerkeuze onconventioneel bleken te zijn. 
Mijn familieleden, vriendinnen en vrienden dank ik voor hun liefdevolle 
betrokkenheid. Jullie, vaak ook humoristische en relativerende, commentaar 
op mijn grote, tijdverslindende ‘levenswerk’ heeft veel voor me betekend. 

Het schrijven van dit proefschrift is in alle opzichten het meest inspire-
rende en vreugdevolle project geweest in mijn werkzame leven. Voor mijn 
vrouw en onze hond lag dat weleens anders, zeker in de laatste fase toen 
echt alle weekenden en vakanties werden opgeofferd en ik voornamelijk in 
mijn hoofd leefde. Met grote dankbaarheid denk ik daarom terug aan alle 
keren dat Bondu de boxer naast mijn bureau heeft gestaan, vastbesloten mij 
mee naar buiten te krijgen. Zonder de onvoorwaardelijke steun, betrokken-
heid en liefde van Marguérite zou het vele malen moeilijker zijn geweest 
mijn proefschrift te voltooien, naast het werk en alle veranderingsprocessen 
die daar en in ons leven plaatsvonden. Al bijna dertig jaar is zij de meeden-
kende en kritische beschouwer van mijn doen en laten. Als levenspartner is 
zij een ‘geschenk uit de hemel’.

Hermine Pool
November 2020
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