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Deze bundel neemt u mee in 55 jaar Societas Hebraica Amstelodamensis. De SHA ontstond
door toedoen van M.A. Beek, hoogleraar Oude Testament aan de Universiteit van
Amsterdam, voor allen die ‘in vuur en vlam zouden staan’ voor en door de Hebreeuwse
Bijbel. De SHA is niet opgericht, maar ‘geboren’ en het karakteristieke DNA is nog steeds de
liefde voor de Biblia Hebraica, voor de taal en de adem van de tekst, voor de theologische
lijnen die zich in en na nauwkeurige studie laten tekene. De tekst, en niets anders dan de
tekst was en is – zij het nu ook anders dan vroeger – het uitgangspunt. De karakteristieken
van de SHA zijn nog steeds herkenbaar. De Amsterdamse Cahiers illustreren die
ontwikkelingsgang.
In dit volume vindt u de geschiedenis van de SHA geschetst aan de hand van typerend
bijdragen van haar vijf voorzitters. Verder geschiedschrijving, en – heel handzaam – de titel
van alle bijdragen en de leden doorde jaren heeb; en ook de index van 31 reguliere
ACEBTS’s en 15 delen uit de Supplement Series, met tekst verwijzingen.
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