
 

 

 University of Groningen

Baptism in the bridal chamber
van Os, Bas

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2007

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van Os, B. (2007). Baptism in the bridal chamber: the gospel of Philip as a Valentinian baptismal
instruction. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/8bd3fa9d-5b19-4c7a-b8ee-b5879ae71415


 

 i 

Dankwoord 
 
Bij het verlaten van de lagere school ontvingen alle kinderen uit de klas een bijbel in 
de vertaling naar hun keuze. Ik herinner mij dat mijn leraar verbaasd was toen ik de 
Statenvertaling koos, waarvan hij wist dat wij die thuis en in onze kerk niet 
gebruikten. Ik zei toen dat ik zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst wilde 
komen, - en ik nam aan dat latere vertalingen daar verder van verwijderd zouden zijn. 
Als hij mij vandaag hier zou zien staan, zou hij wellicht moeten lachen om het feit dat 
dit proefschrift een nieuwe vertaling bevat van het Evangelie van Filippus.  
 Zo’n 20 jaar geleden, toen ik studeerde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, kocht ik bij de Slegte een afgeprijsde bundel Engelse vertalingen van de 
Nag Hammadi geschriften. Hierin trof ik het Evangelie van Filippus aan. Hardop las 
ik de mysterieuze zinnen, terwijl ik zomaar wat murmelde bij elke lacune die ik 
tegenkwam in de tekst. Net zoals de kamerheer uit Ethiopië in Handelingen 8 begreep 
ik niet echt wat ik las, maar de terugkerende beelden en woorden gaven me wel het 
gevoel dat de tekst samenhang had.  
 Anders dan de kamerling, had ik geen Filippus om mij de betekenis uit te 
leggen. Maar dankzij de hulp van velen onderweg durf ik vandaag toch de stelling te 
verdedigen dat het Evangelie van Filippus wel degelijk te begrijpen valt, - als we het 
mogen lezen als aantekeningen voor instructies aan Valentiniaanse dopelingen. 
Hierbij moet ik allereerst Gert Bos noemen. Danzij hem werd, ruim drie jaar geleden, 
mijn belangstelling voor het geschrift weer aangewakkerd. Volgend op zijn 
presentatie over het begrip ‘pneuma’ in het Evangelie van Filippus, bespraken we de 
studie van Martha Lee Turner, die concludeert dat het werk een verzameling is uit 
uiteenlopende bronnen zonder veel samenhang. Na verdere correspondentie met Gert 
en zijn vader, professor Bram Bos, mocht ik mijn visie presenteren in de Gnostiek 
Werkgroep, geleid door de professoren Bos en Luttikhuizen. Aangemoedigd door 
professor Bos vroeg ik professor Gerard Luttikhuizen me te begeleiden bij het 
benodigde onderzoek om die visie uit te werken tot de nu voorliggende dissertatie. 
 Professor Luttikhuizen, die in 1986 een Nederlandse vertaling van het 
Evangelie van Filippus had doen uitgeven en een specialist is in de vroeg-christelijke 
gnostiek, deelde ruimhartig zijn kennis en kunde. Hij opende zijn huis om mij 
Koptisch te leren en mijn voortgang door te nemen. Als ik een te rooskleurig beeld 
heb van academische collegialiteit en passie, dan is dit vooral aan hem te wijten. Ik 
wil hem en zijn vrouw Marleen bedanken voor de hartelijke ontvangsten en voor hun 
vriendschap. Vorig jaar werd ons team versterkt met doctor Jacques van der Vliet, 
koptoloog aan de universiteit van Leiden. Ondanks zijn drukke agenda ontving hij me 
in alle rust en hartelijkheid om in detail mijn pogingen tot reconstructie en vertaling 
van de Koptische tekst door te nemen. Zijn enthousiasme voor elke vondst die we 
deden en zijn goedgehumeurde correcties zal ik niet vergeten. 
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Professor Luttikhuizen introduceerde me niet alleen binnen de theologische faculteit 
in Groningen, maar moedigde mij ook aan lid te worden van de Society of Biblical 
Literature. De jaarlijkse SBL-conferenties in juli en november boden mij als 
buitenpromovendus de ideale omgeving om mijn ideeën en vaardigheden te 
ontwikkelen en te testen en wetenschappers uit de hele wereld persoonlijk te leren 
kennen. Waar de SBL mij aansprak vanwege haar breedte, leerde ik diepgang van de 
discussies in de Gnostiek Werkgroep meer waarderen. Ik ben de deelnemers dan ook 
veel dank verschuldigd. Dit geldt uiteraard ook voor de leden van de 
beoordelingscommissie, de professoren Bos, Van Kooten en Roukema. Doctor Julia 
Harvey en doctoranda Karin Krikkink hebben hun best gedaan om mijn business 
Engels meer in overeenstemming te brengen met het academisch taalgebruik, hoewel 
ze me toch ook toestonden een eigen stijl te behouden. Voor de fouten die ik 
sindsdien toch weer gemaakt heb bied ik alvast mijn verontschuldigingen aan. 
 Graag wil ik mijn familie, vrienden en collega’s bedanken voor hun steun en 
belangstelling tijdens deze tijdrovende inspanning. Mijn geliefde Inge, en onze 
kinderen Mirte, Aron, Tirza, Lucas en Steven lijken nog steeds van mij te houden, 
ondanks dat er toch wel enige mate van verwaarlozing van mijn kant is geweest. Ook 
wil ik Jeroen Kok en Roel Testroote, met wie ik het OV-chipkaartproject mocht 
opzetten, speciaal bedanken. Ondanks hun werklast, hebben ze mij geholpen parttime 
te gaan werken, zodat er meer tijd voor onderzoek vrijkwam. Tenslotte is het niet 
zonder reden dat ik Caroline Breugem en Henk van der Linden gevraagd heb vandaag 
naast mij te staan als paranimfen. In het licht van het onderwerp van dit proefschrift is 
het welhaast symbolisch dat ook Valentinianen deze term gebruikten.1 Oorspronkelijk 
waren de paranimfen de intimi die de bruid en bruidegom begeleidden naar de 
bruidskamer, - in het Evangelie van Filippus het verborgene in de mens, waar de 
Vader is. 

 
 

Leusden/Groningen, 8 maart 2007 
 
 
 
 

...gaat in uwe binnenkamer, 
en uwe deur gesloten hebbende, 

bidt uwen Vader, die in het verborgene is... 
 
 

Matt 6:6 (geciteerd in §69 van het Evangelie van Filippus) 
Statenvertaling 

 
 
 
 

 

 

                                                
1 Zie Excerpta ex Theodoto 65,1. 




