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`Noli me tangere`                  

           Fra Angelico 1440-41 

"Now in the place where he was 

crucified there was a garden, and in 

the garden a new tomb in which no 

one had yet been laid.  

So because of  the Jewish day of  

Preparation, since the tomb was 

close at hand, they laid Jesus there.“ 

 John 19:41-42  
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The Protestant Alternative: The Holy Sepulchre versus the Skull Hill 

'it is the opinion of many of the most eminent 

authorities on the topography of Jerusalem, that the 

Calvary on which our Lord was crucified, must have 

been the summit of the low hill'. Hopkins & Hope 1898 

'It is time to quit these degrading fallacies;       

to break from our Monkish instructors;           

and instead of viewing Jerusalem as pilgrims,  

to examine it by the light of History, with the 

Bible in our hands.‘ Clarke 1801 

‘No objection urged against the sites is of such  

a convincing nature that it need disturb the minds  

of those who accept, in all good faith, the authenticity  

of places which are hallowed by prayers of countless 

pilgrims since the days of Constantine’ 
Wilson 1906 

Bonfils c.1880 
Bonfils c.1880 



Memory confirmed in the Landscape 

Mount Golgotha on     

        a silver paten,       

       sixth-seventh 

century   

‘The Green Hill’ Hymn  

by Cecil Alexander 1848 

“Calvary was, it seems, only to be 

found outside the present walls of 

the city […] For those thus 

minded, the hill of  Bezetha had 

certain obvious attractions. It is a 

hill, though not, except in the 

rainy months, a very green one, 

and it is without the city wall.” 
Richmond, The sites of the crucificion 

and the resurrection, 1934 

Skull Hill, Haggard 1900 

The Rent, Harper c.1890 

“It is generally known by the 

name of "the Green Hill” […]   

It is unique in its appearance 

and most convincing to the 

unprejudiced mind, even  at the 

first glance, and before the 

cogent arguments in its favour 

are studied.”  Harris 1889 



Rosalind Meryon, (2009–2014), reaffirmed Gordon’s central 

contribution.  

Although she believed that the Garden Tomb would still have 

developed without Gordon’s attachment to it, she did not 

think the place would have been purchased by a British 

charity if it had not been for that British admirable figure. 

Rosalind Meryon interviewed by M. Bitton, 14.05.12.   

Gordon’s sketches and theory regarding Skull Hill.  

  

 General Charles Gordonגורדון    ארלס'צגנרל  

After General Gordon’s heroic death in 1885 and the publication of his ideas 

regarding Golgotha, the Hill and the Tomb attracted significant public exposure. 

During that period, a small group of British adherents of the site, influenced by 

Gordon’s ideas, began to associate in order to purchase the site.  

Red Book 1967, p.21; Frantzman & Kark 2008, pp.8-10; 



 . שתי גישות אידאולוגיות הכתיבו את המדיניות הפנימית והחיצונית של אגודת גן הקבר

 (1967-1892)הגישה הראשונה משתייכת לתקופת ההתבססות של האגודה וגן הקבר 

Establishing an Association and a Sanctuary 1892-1967 

בתקופה הראשונה האגודה התמודדה עם אתגרים קיומיים פיסיים ורוחניים  

מצד אחד אגודת גן  ". גן נעול"ואימצה מדיניות הישרדותית אותה זיהיתי כמדיניות 

בעיקר , הקבר התאמצה להקנות לגיטימציה דתית לאתר ולבססו כאתר קדוש

. אשר ממנה הגיעו מייסדי האגודה -בקרב הציבור הבריטי והכנסייה האנגליקנית

האגודה השקיעה מאמצים רבים בתקופה זו לרצות את מנהיגי הכנסייה 

אשר נתפשה  , האנגליקנית בלונדון ובירושלים ולבקש את הענקת חסותם על הגן

 .כחיונית להבטחת קיומו של הגן



Establishing an Association and a Sanctuary 1892-1967 

It was a spontaneous coalition of individuals, 

mostly church officials and aristocrats,  

which was exceptional in its feminine 

proportion and leadership. 

Louisa Alicia Catherine Hope,  

     1840-1901  
The central founder and donator  

of  the Garden Tomb Association 

Louisa Hope Evan Hopkins and Haskett Smith met in London: 

“They quickly got together a Committee and it was decided to write to all  

the original subscribers and asked them to give the money again.  

The majority did so. I believe the arrangement was then made to buy 

 two-thirds of the land.” 

Reverend Haskett Smith 

C. Hussey, [Memorandum], December 1919, GTA Archive 

Kark & Frantzman 2010, pp.204-205 



Campbell  & Murray, The Times, 22.09.1892 

  

The appeal began by placing the site under the 

patronage of Gordon, who was responsible, 

according to the authors, for the site’s name and 

fame and even for the identification of the Tomb – 

 a fact that was not universally agreed upon.  

 

Public Appeal, The Times, 22.09.1892 

The authors took three measures to capture the audience commitment:  

• Reliance on the patronage of influential figures;  

• Rational and Critical thought to enhance the credibility of the request;  

• Participation in an urgent rescue mission.  



Public Appeal, 22.09.1892 – Anglican Patrons 

Towards the end of the appeal, the authors supplied a list of influential 

figures – mostly Anglican ministers – who gave their approval for  

the purchase and in some cases had already donated for the cause.  

Archbishop of Canterbury, 

Edward White Benson 

The Canon of Durham 

Cathedral Henry 

Baker Tristram “without committing themselves to any 

confident opinion as to the identity of this 

tomb with the Holy Sepulchre.” Campbell  & Murray, The Times, 22.09.1892 

  



Among the prominent Presidents and Chairmen were: 

Lord Lee of Fareham (1936-1947);  

Admiral of the Fleet Lord Chatfield (1944, 1950-1962); 

Sir Cecil Wakeley (1964-1979);  

Bishop A.W. Goodwin-Hudson (1980-1986).  

Although many of GTA’s members were Anglicans, the Association avoided specifically identifying 

itself with a single denomination or culture. Nevertheless, the GTA sought and enjoyed the support 

and patronage of important Anglican clergy and British figures, some of whom served as presidents 

and chairmen of the GTA 

Anglican Patrons of GTA 

Lord Lee of Fareham  
Sir Cecil Wakeley  



Relationships with the Anglican Church in Jerusalem 

So determined was the British Government to preserve 

the status quo, that it never officially recognized the 

Anglican Church nor other Reformed Churchs as 

“religious communities”, but clung solely to 

recognitions made by the Ottoman Rule.  

E. Molinaro, “The Holy Places of Jerusalem in Middle East Peace 

Agreements: The Conflict between Global and State Identities”, 

PhD Dissertation, The Hebrew University 2004 

אשר תמכו באגדות גן  האנגליקניםהאישים 

רגליהם   -הקבר עשו זאת מבתיהם שבאנגליה

אולם עבור אנשי  . מעולם לא דרכו בירושלים

הכנסייה האנגליקנית בירושלים היה המצב  

עבורם הבעת תמיכה או הכרה באתר  . שונה

היוותה סיכון פוטנציאלי ליחסים שנבנו במאמץ  

 .עם העדות הנוצריות האחרות
 

בניגוד לציפיות של האגודה הבריטית לקבל  

הן אנשי  , סיוע ותמיכה וחבריהם למולדת

המנדט הבריטי והן אנשי הכנסייה האנגליקנית 

בירושלים הסתייגו לרוב מהבעת תמיכה כלפי 

 .גן הקבר



Blyth’s reformative approach was further expressed 

through the establishment of a new missionary society – 

the Jerusalem and East Mission (JEM) – in 1889, which 

focused its efforts among Muslims and Jews and avoided 

proselytizing. 

Blyth, an Anglo-Catholic, was nominated in 1887 as the first 

“Bishop of the Church of England in Jerusalem and the East”. 

Blyth initiated a radical change in the ACJ’s theological and 

political agendas. One of his first influential moves was to 

repair relationships with the Greek Orthodox Patriarchy. 

(Meyer, 1914). 

Emhardt, W. C., “Project Canterbury – Historical Contact of the 

Eastern Orthodox and Anglican Churches”, Department of Missions 

and Church Extension of the Episcopal Church, New York 1920 

He empowered Palestinian Anglican pastors who felt undervalued 

by the CMS and encouraged Arab nationalism 

George Francis Popham Blyth 1887-1914 



,  הכנסייה האנגליקנית בירושלים, בזמן ייסודו של גן הקבר
נמצאה במסלולה של  ', תחת הנהגתו של הבישוף בלית

רחוקה מלהיפגש עם הרעיונות שייצגה , נדה חדשה'אג

 . אגודת גן הקבר
שלים נטתה   בירוהכנסייה האנגליקנית ' תחת הנהגת בלית

לאומניות פלסטינית ובת ברית של  , גבוה לאנגליקניזם

שילוב משולש זה של מחויבויות  . האורתודוכסית הכנסיה

 .והעדפות לא הותיר מקום רב לפקפוק בכנסיית הקבר

H. Naum interviewed by M. Bitton, 19.06.12;  

L. Hänsel, “Christians in Israel- a complex question of identity”, 

Kas International Reports, 12, 2010, p.42, 47-48.  

Another alteration was made by transferring the bishop’s 

seat from the evangelical-oriented Christ Church to a new 

location on Nablus Road. Saint George’s Cathedral 

(SGC) was consecrated there in 1898, and next to it was 

built the missionary college of JEM. 

Garden 

Tomb 

Saint 

George 

Cathedral 

Bishop Blyth and the Garden Tomb 



In his speech, Blyth used a neutral tone, avoided 

mentioning the convention’s location: 

 “This convention is an evidence that there is in the 

horizon of its prospects a common ground on which 

many denominations of Christianity can meet 

together in harmony.”  Glimpses. 1905, p.257. 

The Anglican Bishop in 

Jerusalem George Francis Blyth 

(1887–1914)  

“The simplicity of the tent and meetings made a 

good impression on the people and was a practical 

demonstration to them of the difference between 

Protestant and Roman Catholic Christianity.”  

The fourth World Sunday-School Convention 1904 

 'בלית ובישופסקול העולמית על גבעת הגולגלת  סנדייועידת 



“There is no reason why, in the nineteenth century, 

we should repeat the errors of the fourth century, 

and give to the world two false and impossible sites 

for the Holy Sepulchre, instead of the one which at 

present represent the ‘pious fraud’ of Constantine.” 

C. Conder, “ ‘The Garden Tomb’ at Jerusalem,  

to the editor of the Times”, The Times, 24.09.1892 

“the purchase of the ground will be followed  

by the erection of a church.” 

C. Wilson, “To the editor of The Times”, The  

     Times 06.10.1892, p. 3. 

 "עוד מקדש לאמונות תפלות"חשש מהקמת 



 . האגודה נאלצה לנקוט באמצעי זהירות על מנת לא להישפט כמקדש נוסף לאמונות תפלות

מניע המכוון את עיצוב  ככחהפוקוס האידיאולוגי בתקופה זו התמקד במקומיות והאותנטיות של המקום שימשה 

אמצעי הזהירות כללו יחס חשדני ושמרני כלפי כל דבר אשר נתפש כבעל פוטנציאל לסיכון  . ותפקוד האתר

היחס השמרני  . האותנטיות של המקום והשלווה שלו או שעשוי להחדיר שימושים הנתפשים כאמונות תפלות

-מניעת פעילות דתית בגן והדרת מבקרים לא, ברית שאינם בריטיים-כלל הימנעות משיתוף פעולה עם בני

 .  פרוטסטנטים מן הגן

המדיניות השתקפה במטרות הראשוניים של הארגון אשר הציגו את ההגנה על הגן מחילול ומשימוש  המבוסס  

אודות המשתמשים הפוטנציאליים ואופן   איזכורללא שום , על אמונות תפלות כמטרות היחידות לכינון האתר

טקסים  , ולא להתאספויות, עיצוב וניהול הגן בתקופה זו שיקף גן המיועד לאסוציאציות מקודשות. שימושם בגן

.ופולחן  

The peripheral wall built 

between 1895-1897.  



Protecting the place from “destruction or desecration” 

The first time these principles were published was in the first appeal 

by Murray and Campbell in 1892:    

To carry out such excavations and restorations as may be considered 

advisable by the most competent authorities, to lay out the garden, and 

to vest the property in the hands of trustees, with a view to 

maintaining it as far as possible in its present simplicity Campbell & Murray, 1892  

“The Garden and the Tomb should be secured from 

desecration on the one hand and superstition on the other”  

Hopkins & Hope 1898 

 1894ייסוד גן הקבר ואגודת גן הקבר 

The American Colony Photo Department (ACPD), c.1910 



“If so, how wonderful the spot! Not that we would make a 

Protestant ‘holy place’ of it,  for, as the charter […] 

resolves: ‘The garden and tomb [are to] be […] preserved 

on the one hand from desecration, and on the other hand 

from superstitious uses.’  But think of the associations!” 

Baker, 1930’s 

A Protestant Sacred Place –a Paradoxical Concept 

The reason for not using the concept RITUAL in the research:                      

“When I hear the word ‘ritual’ it reminds me of Paganism, which is still apparent  

in Catholicism. It confines the believers with certain rules to practice their faith.      

        For us, the prayer is intuitive and personal”                                                        

                       Rosalind Maryon, the Garden Tomb’s archivist and the manager’s wife, 

01.05.13 

The Tomb’s Door sign  

“Perhaps it is all the better that we should not know the precise 

spot.  […] The earthly Calvary may be hidden from our view, 

that, instead of cleaving to earth, we may look to heaven where 

Christ is enthroned in glory.”   Schaff 1876-7 



ההחלטות הקודמות של הועדה לאסור קיומם של טקסים דתיים בגן הקבר בפסחא נשקלו  "

ח של המזכיר באשר לרגשות המקומיים אשר הביעו רצון עז לקיים  "ולאור הדו, מחדש

בתנאי שכל הסידורים ובחירת אנשי  , קיומיםהועדה החליטה להמליץ על , טקסים כאלו

 Minutes of the GTA Committee, 1947." הדת יהיו תחת בקרת מנהל הגן

 גן לאסוציאציות מקודשות

למעט כמה   –הרגשות המשותפים של חברי הועדה "

היו כי טקסים כאלו אינם עולים בקנה אחד עם   –מתנגדים 

וכי יהיה  ' אתר שקט'המדיניות של הגן לשמור את המקום כ

 "קשה להסדיר טקסים כאלו
Lord Chatfield to Mr Hardcastle, 25th June 1954.   

  

Easter morning at the Garden Tomb April 9 1939 



“The Committee think it probable that there are many English-speaking 

Christians in all part of the world, both in Greater Britain and in America, who 

will consider it a privilege to be allowed to co-operate in securing the proper 

maintenance.”  

Anglocentric Approach 

E. H. Hopkins & C. J. Hope, “Jerusalem Garden Tomb Property” 1901, GTA Archive. 

Dr. Torrey Johnson, an American expressed his desire to become a member of the 

executive meeting, and to represent the Association in America.  

He was responded to by the chairman, Lord Chatfield: 

“the objects of our Association should not be in any way advertised. We are bound 

to get steadily increasing number of visitors to our Garden. People go to the 

Services from all over the world – of every denomination – and the knowledge of 

the Tomb, and the fascination of it would become World-wide. the Garden does not 

need to be publicised in America, or anywhere else in the world.” 

GTA Minutes 1960 



Mattar was the first Palestinian Christian to have been 

appointed as the Garden Warden, and one of the very few 

wardens who was not British. He was a 1948 war refugee 

from Haifa, who also lived for a long time in England.  

Solomon Mattar 1953–1967  

A dispute with the Waqf over the northern and 

eastern walls of the Garden was arisen when the 

Wakf lawyer had asked Mattar to sign a plan 

indicating that these walls belonged to the Wakf. 

Equipped with the documents to prove that the 

walls were built by the GTA, “Mr. Mattar was able 

to settle the dispute in our favour.” 

 Minutes of the Annual General Meeting of the 

GTA 1961, GTA Archive. 

The Mattars       

 in front of the Tomb, [1954-1967]  



Ideology of Exclusion 

“Mr Mattar had been approached by Roman Catholics and 

also Young Crusaders. […] it would be most unwise to 

encourage any Roman Catholic interest in the Garden, as it 

was felt it was not genuine. […] Duckworth felt the Roman 

Catholics should not be denied access to the Garden, but Mr. 

Dobson said they always been against the Garden Tomb and, 

in view of their behavior in the past, he still felt it would be 

most unwise to let them in.“ GTA Minutes 1955 

Entrance to the Garden Tomb,1953 

“last Easter our Chairman's son […] reported that the 

service was Conducted more on the in the lines of a Billy 

Graham Meeting than an Anglican one […] a letter was 

sent by Lord Chatfield to Mr. Mattar suggesting that the 

main service might be conducted by an Anglican 

Minister.” GTA Minutes 1961 



“Do you think the Association would think it possible to 

put up a notice near the gate of the Garden Tomb for all to 

see, stating that members of the Association take differing 

views on the question as whether Our Lord Jesus Christ 

was buried there or not? Similar statements might also be 

included in the literature which is given out.” 

Archbishop C. MacInnes to the Dean of Westminster,  

“From the Archbishop in Jerusalem, St. George's Close, 

Jerusalem, Jordan”, 04.10.1962, GTA Archive.  

Angus Campbell MacInnes 

Archbishop C. MacInnes to the Dean of Westminster, 

Jerusalem, Jordan”, 04.10.1962, GTA Archive.  

Angus Campbell MacInnes 1957–1969 

יש כאן רושם עממי שגן הקבר הוא המקום הקדוש של "

. האנשים דוברי האנגלית וצורות הנצרות המקושרות עמם
ענין זה מציב את  ]...[ הוא נתפש כמקדש יריב לכנסיית הקבר 

 . כאן בקשיים אמיתיים מסוימים האנגליקנים
עם גידולה של התנועה האקומנית אנחנו חשים כי חשוב עוד  

יותר לנפץ רושם זה של התנגדות לכנסיות העתיקות 

 ." ומסורותיהם

המאמצים לפייס את הכנסייה האנגליקנית בירושלים ולהשיג את הכרתה  

  לאנגליקניזםשל הכנסייה האנגליקנית בירושלים  הנטיה. באתר עלו בתוהו

לאומניות פלסטינית ובריתה עם הכנסייה היוונית אורתודוכסית מנעו  , גבוה

במהלך שירותו של סולומון  . שיתוף פעולה ארוך טווח עם אגודת גן הקבר

היחסים בין שני הגופים התדרדרו עד שלבסוף אגודת גן הקבר   מטאר

.החליטה להגדיר עצמה מחדש כלא מזוהה עם שום כנסיה או שיוך דתי  



Six Days War 1967: A Turning Point 

Garden Tomb warden Rev. Van der Hoeven [1968-1975] 

gestures whilst explaining the garden tomb, April 1973 

ומלחמת ששת הימים הציגו נקודת מפנה  מטארמותו של 

בתולדות הגן המציגה התפתחותה של אידיאולוגיה  

הנסיבות הגיאופוליטיות החדשות והלקחים מן  . חדשה

לאחר  . העבר דרשו התמודדות עם אתגרים חדשים

מלחמת ששת הימים האתר מצא עצמו על קו התפר בין  

-העיר המערבית למזרחית בלב הקונפליקט היהודי
כמו כן מגמות תיירותיות חדשות אשר הובילו  . פלסטיני

לעלייה ניכרת במספר המבקרים לגן דרשו כלים חדשים  

במקביל התחולל שינוי  . להתמודדות עם משתמשי הגן

  מטארהלקחים מתקופת שירותו של .  בהרכב צוות הגן

הובילו להחלטה להדק את הקשרים בין המועצה בלונדון  

כמו כן הוחלט על ביזור סמכויות  . לבין הצוות בירושלים

מנהל הגן באמצעות תפקיד נוסף של מנהל 

 . אדמיניסטרטיבי



לה   איפשרההגישה החדשה שאימצה האגודה 

העקרון של   –להתמודד עם האתגרים החדשים

האוניברסליות הפך להיות עקרון מכונן במדיניות  

הפנימית והחיצונית של האגודה בעוד העיסוק  

באותנטיות של המקום פינתה מקומה להדגשת  

 .אותנטיות של אוירה בעיצוב ותפקוד הגן
 

כיוון שהאותנטיות של המקום והקבר האמיתי איבדו  

רלוונטיות לנוכח הסתירות הארכיאולוגיות שביטלו  

המסר של הקבר , אפשרות שהקבר מתקופת ישו

הנרטיב . הריק הפך להיות הנרטיב החשוב היחידי

של התחייה סייע כאמצעי רב עוצמה להתעלות  

מעל גבולות המקום ולהעביר מסר אוניברסלי של  

כל סוגי הגבולות אשר בתקופה . שלום ופיוס

נשקלו מחדש בתקופה , הקודמת סומנו בנוקשות

 .  השנייה

  תפילה לגן מקודשות לאסוציאציות מגן -אידיאולוגי שינוי

Micha Bar-Am, The Garden 

Tomb, Jerusalem, 1969 

Garden Tomb March 2012 



המדיניות הפנימית והחיצונית אופיינה עתה בפתיחות  

והגן הפך מגן  . לתרבויות ודתות אחרות ולרעיונות חדשניים

דתיות בו כל   פרקטיקותלאסוציאציות מקודשות לגן לקיום 

 . העדות הנוצריות מוזמנות להביע אמונתן

 שלום וגן תפילה גן

The choir singing at the Service, 2012 

 השלט על הדלת מסמן את המעבר מדגש על אותנטיות

 29.3.12מוסלמים בתצפית הגולגולת  .של מקום לאותנטיות של אווירה 

הוא גם הפך לגן של שלום אליו מוזמנים גם מבקרים חילוניים  

חברות  , ובני דתות ואומות אחרות אשר יכולים לחוות ביטחון

 .והתפייסות

Photo taken by M. Bitton 14.6.10 



From Anglocentric to Multicultural Approach 
.  לאנגליקניזםהרכב צוות הגן הפסיק להיות רק בריטי או נוטה 
תרבותי סייעו  -סיורים וטקסים במגוון שפות על ידי הצוות הרב

אולם מטרה  . תרבותי ונגיש לכולם-למקום להיות מזוהה כרב

ניכרת בתקופה הראשונה החלה   היתהמסיונרית אשר לא 

השאיפה להפיץ את הבשורה ולקדם  . להיות נוכחת בתקופה זו

,  אמונה נוצרית הפכו להיות מטרות מרכזיות במועצה החדשה
ויסות   -ומדריכי הסיורים הופקדו על שתי משימות עיקריות

שימושים והתנהגויות של המבקרים בגן והכוונת המבקרים 

 .לנרטיב הנכון ולדרך הנכונה פיזית ורוחנית

 4.4.10רב תרבותי  איסטרטקס 

Volunteers guiding in front of the Tomb and the 

Skull Face.  Photo by M.Bitton 6.3.09  

Staff welcome newlywed staff members:  Cesar and Maria Fleitas.                  

In:  Garden Tomb Newsletter April 2016   


