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Augsburg,, 1935 
Foto:: Walter Katz 
Uitt de nalatenschap van Benno Jacob te Pittsburgh 



Dee zandloper van Genesis 

dede visie van Benno Jacob op Genesis 22 
inin het licht van zijn tijd en van de Traditie 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor 
aann de Universiteit van Amsterdam 

opp gezag van de 
Rectorr Magnificus prof. mr. P.F. van der Heijden 

tenn overstaan van een 
doorr het college voor promoties ingestelde commissie, 

inn het openbaar te verdedigen 
inn de Aula der Universiteit 

opp vrijdag 29 november 2002, te 11 uur 

door r 

Hildaa Martine Burger 

geborenn te Rotterdam 



Promotor;; prof. dr KA . Deurloo 
Co-promotor:: prof. dr A. van der Heide 
Faculteitt der Geesteswetenschappen 

DezeDeze uitgave is tot stand gekomen met steun van: 

-- Stichting Aanpakken 
-- Stichting Dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds 



Langzaamm opent zich het inzicht 
datt een werkelijk vers iets levends 
is,, van stonden aan een wonder. 

Langzaamm opent zich het inzicht 
datt het licht van binnenin is 
watt die wisseling geeft van tinten. 

Langzaamm opent zich het inzicht 
datt geen mensenkind kan weten 
waarr de herkomst van het vers ligt. 

IdaIda Gerhardt 
DeDe adelaarsvar ens 
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KeesKees Schakel 
LeoLeo van de Wetering 


