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Biografie 

Sipke van der Schaar (1879-1961) is schilder, aquarellist, tekenaar, etser, illustrator en schrijver. Hij is 

op 11 maart 1879 te Leeuwarden geboren als zoon van Leendert van der Schaar en Mintje Ritman. 

Tussen 1898-1903 volgde Sipke in Amsterdam een opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende 

Kunst en van 1901-1903 tevens aan de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijs een cursus 

Tekenonderricht. Na afloop van zijn studie maakt hij verscheidene reizen naar het Midden-Oosten. 

Op 31 januari 1907 trouwt hij in Amsterdam met Maria Jacoba Heule. Ook na zijn huwelijk maakte hij 

opnieuw reizen naar Turkije en Palestina. Het gezin verhuist verscheidene malen om uiteindelijk op 

de Schapendrift 8 in Blaricum neer te strijken. 

Van der Schaar was niet alleen kunstschilder maar hij schreef tijdens zijn tochten in het oosten ook 

reisverhalen die hij verluchtigde met pentekeningen en etsen en die in Nederland in tijdschriften 

verschenen. Een voorbeeld is een verslag van zijn reis van Jeruzalem naar Jericho, dat verscheen in 

het blad Timotheüs van uitgever J.N. Voorhoeve. 

Hij illustreerde enkele uitgaven van de "Vereeniging tot verspreiding van de Heilige Schrift", zoals het 

Evangelie volgens Mattheus, Marcus, Johannes en Lucas waarbij hij ook de tekst verzorgde. Tevens 

was hij de auteur van het Bijbelsch Plaatenboek. Van der Schaar is echter vooral bekend geworden 

door zijn Bijbelse diorama´s. Sipke van der Schaar overleed op 8 januari 1961 en is begraven op de 

Algemene Begraafplaats te Blaricum. 

 

 
Diorama 9. Jona voor Ninevé. 

 
Toelichting Bijbelse diorama’s Willemskerk, den 
Haag. 

 



Diorama’s 

De diorama's zijn ontstaan in de jaren 1936-1938. De heer H.H. J. Heule kwam op het idee van de 

diorama's naar aanleiding van een aantal natuurdiorama's op de Wereldtentoonstelling in Brussel in 

1935. Sipke krijgt opdracht van H.H.J. Heule, H.J. Heule en M.J. Heule, de broers van zijn vrouw Maria 

Jacoba Heule tot het maken van 28 diorama’s. Deze diorama's waren 100 tot 140 cm breed en laten 

elk een gebeurtenis uit de Bijbel zien. De familie Heule zorgt in eerste instantie voor een permanente 

exposite ruimte in Haarlem, aan de Schotersingel 117 in een prominent herenhuis. De eerste 

openstelling voor het publiek was op 9 oktober 1937. De diorama’s  trokken elke zomer gemiddeld 

tussen 10 en 15 duizend bezoekers. In 1956 meldt het dagblad Trouw van 21 april dat de Palestina 

Diorama’s gaan verdwijnen. Niet veel later verhuizen de diorama’s naar de Willemskerk in Den Haag 

en opent de tentoonstelling op 17 april 1957. In de Haagse periode zijn enkele prentbriefkaarten van 

de diorama’s uitgegeven. Tot 1968 zijn de diorama’s in Den Haag te zien geweest. 

Als In de loop van de tijd de Willemskerk een andere bestemming krijgt, verkoopt de Gravenhaagse 

Bijbelvereniging de collectie diorama's aan de heer A. Woldhek die de collectie met de titel “Oosters 

leven” tentoonstelt in zijn recreatiepark "de Woldhek" in Ommen. Als Woldhek in 1972 het 

recreatiepark van de hand doet is de dioramacollectie hiervan uitgesloten en de collectie niet meer 

voor het publiek toegankelijk. In 1977 zoekt Woldhek een nieuwe bestemming voor de diorama’s en 

is de collectie overgedragen aan de " Stichting Johan Maasbach Wereldzending". In 1984 krijgen ze 

een plaats in de Gouwekerk in Gouda . Op 14 november 2014 is door deze stichting de diorama´s 

geschonken aan het park Orientalis in Berg en Dal.  

 

 

28, 27 of 26 diorama’s 
 
Artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 16 augustus 1984. [fragment]. 
Gerestaureerde Gouwekerk Gouda is bezoekje waard. Met diorama-expositie. 
“Momenteel wordt gewerkt aan het tentoonstellen van diorama’s n.a.v. voorstellingen uit het Oude 
en Nieuwe Testament. Deze voorstellingen zijn van de hand van de inmiddels overleden Haarlemse 
schilder Van der Schaar. Door de b[orden] 1 achter elkaar te plaatsen in een soort kast wordt een 
enorme dieptewerking verkregen, de serie van 27 objecten is vergelijkbaar met een soortgelijke 
serie, die zich in de Heilige Land Stichting in Nijmegen bevindt. De diorama’s zijn zelf verlicht, maar 
zij bevinden zich in de Gouwekerk in de vrij donkere zijbeuken. Juist op die manier komen ze beter 
uit” 
In het toelichtende boekje bij de diorama’s in de Willemskerk is sprake van 28 diorama’s, maar in dit 
krantenartikel gaat het over 27 objecten. In een artikel in de Nieuwe Leidsche Courant van 21 maart 
1997 wordt het aantal van 26 diorama’s. 
In bovenstaand artikel is sprake van soortgelijke diorama’s in de “Heilige Land Stichting” in 
Nijmegen.  Er zijn geen afbeeldingen van gevonden, maar wel een vermelding in een krantenartikel 
uit 1936: In het gebouw [Cenakelkerk] zullen voorts historische diorama’s worden aangebracht uit ’t 
Oude Testament, zooals twee groote tafereelen uit den Machabeeëntijd.” 2 
 

 

Uitgevers Kaarten 

Er zijn drie uitgevers bekend die werk van Van der Schaar op prentbriefkaarten hebben uitgegeven. 

                                                           
1
 Een deel van de tekst in de scan van de krant is weggevallen: waarschijnlijk zijn de triplex borden bedoeld. 

2
 Limburgsch Dagblad 27 februari 1936. 



De eerste twee zijn J.N. Voorhoeve uit Den Haag en Ars Catholica uit Leiden. De kaarten zijn alleen te 

onderscheiden aan de adreszijden. De beeldzijden zijn volkomen identiek. Sipke van der Schaar heeft 

voor deze kaarten tekeningen van eerdere reizen gebruikt. De derde uitgever is Stam uit Den Haag, 

het betreft foto’s van de diorama’s in de Willemskerk in Den Haag. 

 

  
 

J.N. Voorhoeve, ’s-Gravenhage 

J.N. Voorhoeve is een uitgever van met name religieuze boeken, tijdschriften en prentbriefkaarten. 

De uitgever is gevestigd aan de Dunne Bierkade 32 in Den Haag.  

De uitgever J.N. Voorhoeve in ’s-Gravenhage heeft een serie Bijbelse kaarten door S. v. d. Schaar 

uitgegeven onder Nr. 1028. Onder dit nummer komen twee subseries voor, die afzonderlijk 

genummerd zijn. Het Zijn PALESTINA en „JOZEF”. Het hoogste bekende nummer van beide series is 8. 

Geen van de kaarten is per post verzonden, wel staat op een van de kaarten het stempel 25 DEC 

1936. Vermoedelijk zijn de kaarten in of kort voor 1936 verschenen. De teksten op de kaart zijn nog 

in de oude spelling, zoals `den weg` en ´tusschen`. 

 

Kaarten 

Serie  Nummer Titel Bijbeltekst 

Palestina 1 Zaaien: een deel valt bij den weg. Matth. 13:4 

Palestina 2 Waterputten.  

Palestina 4 Het opgekomen zaad tusschen de doornen verstikt. Matth. 13:7 

Palestina 5 Het zaad in goeden akker draagt veel vrucht. Matth. 13:8 

Palestina 7 Het koren wordt op de markt verkocht.  

Palestina 8 Vrouwen, die het koren malen.  

Jozef 3 Jozef wordt door zijn broeders verkocht. Gen. 37 : 28 

Jozef 5 Jozef in de gevangenis. Gen. 39 : 20 

Jozef 7 De beker van Jozef in Benjamins zak gevonden. Gen. 44 : 12 

Jozef 8 Jozef maakt zich aan zijn broeders bekend. Gen. 45 : 3 

    

 

 

 

 

 



Ars Catholica, Leiden 

  
 

De Rooms-katholieke uitgeverij Ars Catholica is opgericht door de Nederlandsche Rotogravure 

Maatschappij in Leiden. Waarschijnlijk om zo beter de “katholieke” markt te kunnen bedienen. Later 

is dit onderdeel van de NRM zelfstandig verder gegaan onder leiding van de beheerder. Zij was 

gevestigd aan de Nieuwe Mare 21 in Leiden. Ars Catholica gaf zowel prentbriefkaarten, boeken als 

devotieprentjes uit. Zij handelen in religieuze artikelen, devotieprentjes, platen en kaarten. Op het 

gebied van uitgeven van boeken zijn ze in ieder geval actief geweest van 1920 tot met 1937. 

Nummer 3 bij Voorhoeve is identiek aan nummer 232 bij Ars Catholica. Daarom is het waarschijnlijk 

dat de serie overeenkomt met de serie “Jozef” van Voorhoeve uit Den Haag. Voorhoeve noemt wel 

de naam S v .d. Schaar op de adreszijde, maar Ars Catholica niet. Bij beide uitgevers is het signatuur  

S VD SCHAAR op de tekeningen te zien. De andere kaart is niet bekend van Voorhoeve, gezien de 

loop van het verhaal is deze gelijk aan nummer 4 van Voorhoeve. 

 

Kaarten 

Serie  Nummer Titel Bijbeltekst 

Jozef 232 En verkochten hem voor twintig zilverlingen aan de 
Ismaelieten, die hem naar Egypte voerden. 

Genesis XXXVII 28 

Jozef 233 Het is de rok van mijnen zoon, een 
allerkwaadaardigst dier heeft hem verzwolgen. 

Genesis XXXVII 33 

 

Stam, ’s-Gravenhage 

  
 



De van oorsprong Haarlemse uitgeverij Stam had vanaf 1947 een filiaal in Den Haag en gaf het blad 

'Polytechnisch Tijdschrift' uit, waarvan de redactie eveneens in Den Haag zetelde.3 De technische 

boekhandel H. Stam is opgericht in 1931 door Hendrik Stam (1896-1963). In 1950 is het bedrijf 

omgevormd tot N.V. Technische Uitgeverij. In Haarlem was het bedrijf gevestigd in 1950 aan de 

Zijlweg 1, in Den Haag aan de Goudenregenstraat 24. Voor zover bekend heeft deze uitgever geen 

andere kaarten uitgegeven dan de hieronder genoemde serie Diorama´s.  

De kaarten zijn uitgegeven in april 1958. De serie heet Palestina Diorama´s Willemskerk - Den Haag. 

De kaarten zijn gedrukt door De Reproductie Compagnie in Rotterdam. De naam van de uitgever is 

UITGEVERSFIRMA STAM - DEN HAAG. Er zijn maar twee kaarten uit deze serie bekend, mogelijk 

bestaan er ook kaarten van de overige 28 diorama´s (zie bijlage). 

 

Kaarten 

Serie  Nummer Titel Bijbeltekst 

Palestina Diorama´s 9 Jona voor Ninevé Jona 4 

Palestina Diorama´s 22 4 De rijke jongeling Lucas 18 + 18-30 
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3
 Bron Haags gemeentearchief. 

4
 In het boekje Toelichting Diorama No. 21. 

https://www.sipkevanderschaar.nl/index.php/diversen/toelichting-diorama-s
https://www.heerevanderschaar.amsterdam/
https://www.sipkevanderschaar.nl/index.php/links


 

Bijlage I. 

 

Diorama’s van Sipke van der Schaar in de Willemskerk 

1. De ark van Noach 

2. Abrahams offer 

3. Mozes verbrijzelt de stenen tafelen 

4. Aäron, de hogepriester 

5. De koperen slang 

6. Mozes op de Nebo 

7. De zalving van David 

8. Elia op de berg Karmel 

9. Jona voor Ninevé 

10. In Efratha’s velden 

11. De aanbidding der herders 

12. Simeon en Anna in de tempel 

13. De vlucht naar Egypte 

14. Een huis in Nazareth 

15. Het kind Jezus in de tempel 

16. Het gesprek in de nacht 

17. Het gesprek bij de bron 

18. De Bergrede 

19. De storm op het meer 

20. De genezing van de maanzieke 

21. De rijke jongeling 

22. Gethsémané 

23. Het berouw van Petrus 

24. Paasmorgen 

25. Bartimeüs wordt ziende 

26. De barmhartige Samaritaan 

27. De Emmaüsgangers 

28. (In de voorhal) Jezus geneest een melaatse. 

 

 

Aanvullingen, verbeteringen en andere reacties graag naar lodewijk.van.duuren@prentbriefkaarten.info 

 


