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Voorwoord
De afgelopen maanden heb ik met plezier aan deze scriptie gewerkt. Niet dat het altijd
gemakkelijk was, er waren ook een aantal momenten dat ik behoorlijk “vast” zat en het
even duurde voordat de scriptie weer vlotgetrokken was. Maar ik denk dat dit voor
iedereen die een keer een scriptie heeft moeten schrijven wel herkenbaar is.
Gelukkig waren er veel mensen die mij bij het schrijven van deze scriptie
geholpen hebben en die wil ik op deze plaats dan ook graag bedanken. Allereerst mijn
twee begeleiders, professor Merz en dr. Ottenheijm. Professor Merz was mijn eerste
begeleider en heeft mij gedurende het gehele proces fantastisch geholpen. Ik wil haar
bedanken voor de tijd die ze voor mij vrij heeft gemaakt, voor het meedenken over de
opzet van de scriptie en voor het becommentariëren van de eerste versies van mijn
hoofdstukken. Daarnaast wil ik haar bedanken voor de leuke en stimulerende gesprekken
die we hadden tijdens onze besprekingen. Ook wil ik hier mijn tweede begeleider, dr.
Ottenheijm, bedanken voor het vrijmaken van zijn tijd en de hulp die hij heeft gegeven,
met name bij het schrijven van hoofdstuk 2.
Verder wil ik ook mijn vrouw Marjolein bedanken voor de steun die ze mij heeft
gegeven in de tijd dat ik mijn scriptie heb geschreven en voor haar hulp bij het corrigeren
van de eerste versie. Ook gaat mijn dank nog uit naar mijn medestudenten die
tegelijkertijd met mij hun scriptie aan het schrijven waren. Het samen werken aan onze
scripties, afgewisseld met de gezellige koffiepauzes vormden een stimulerende omgeving
die zeker heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze scriptie.
Ten slotte nog een opmerking over de afbeelding op de voorzijde van deze
scriptie. Dit is een foto van een Tyrische sjekel. Dit is het vierdrachmenstuk of “stater”
waarvan Jezus zegt dat Petrus het zal vinden in de bek van een vis (Matt. 17:27). Met
deze munt kon de tempelbelasting voor twee personen betaald worden. De afbeelding is
afkomstig van: http://biblicalmites.com/html/shekels.html.

Christiaan Cevaal, 19 januari 2010.
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