
 

PERSBERICHT BIJBELS MUSEUM - 16 NOVEMBER 2017 
  

 

Pronkstuk uit collectie Bijbels Museum tijdelijk naar Joods Museum Berlijn 
Model van Tempelberg vanaf 11 december 2017 te zien in expositie over Jeruzalem  
 
Het unieke model van de Tempelberg - de heilige plaats voor joden, christenen en moslims in 
Jeruzalem - reist naar Berlijn. Het model uit 1879 wordt daar vanaf 11 december 2017 getoond in de 
expositie Welkom in Jeruzalem van het Joods Museum. Het pronkstuk uit de collectie van het 
Bijbels Museum blijft tot en met april 2019 in Berlijn. Het is voor het eerst dat het model buiten het 
Bijbels Museum tentoongesteld wordt.    

  
Het model van de Tempelberg  (door moslims Haram al-Sharîf genoemd) is in 1879 gemaakt door Conrad 
Schick, in opdracht van dominee Leendert Schouten. Schick (1822-1901) was stadsarchitect en 
archeoloog in Jeruzalem. Het model van 2,60 m lang en 1,75 m breed wordt eind november uiteen 
gehaald en vervoerd naar Berlijn. Aldaar wordt het onder begeleiding van de conservator van het Bijbels 
Museum weer in elkaar gezet. 
 
Nieuwste archeologische vondsten 
Het model van de Tempelberg / Haram al-Sharîf laat goed zien hoe de - huidige islamitische - 

heiligdommen in de 7de eeuw zijn gebouwd op de plaats waar voorheen de Joodse Tempel stond. Conrad 
Schick verwerkte in het model de nieuwste archeologische vondsten zoals stadmuren, poorten en 
cisternen. Het was heel bijzonder dat hij als christen toestemming kreeg om hier onderzoek te doen. Het 
model geeft de situatie weer zoals die in de tweede helft van de 19de eeuw was. Conrad Schick heeft 
meerdere modellen van de Tempelberg / Haram al-Sharîf gemaakt. Drie daarvan staan in Jeruzalem. Het 
model in het Bijbels Museum is het enige dat nog in Europa is te bezichtigen. 
  
Over het Bijbels Museum 

Het Bijbels Museum is een ontmoetingsplaats van Bijbel, kunst en cultuur. Bijzondere collectiestukken, 
persoonlijke verhalen en een schat aan achtergrondinformatie nemen de bezoeker mee op reis door de 
wereld van de Bijbel. Het museum organiseert regelmatig tentoonstellingen waarin de hedendaagse 
betekenis van de Bijbel centraal staat. Het Bijbels Museum bevindt zich op de bovenste verdiepingen van 
het Cromhouthuis.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Bosboom, communicatie Bijbels Museum. 
E: pr@bijbelsmuseum.nl 
Persbeelden van het model van de Tempelberg vindt u op www.bijbelsmuseum.nl/persbeelden 
 
Praktische informatie/planning: 
Za 25/11:             voorbereiding transport (op zaal) 
Ma 27/11:            inpakken en transport naar Berlijn 
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