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Preprint 

Isaak August Dorner, Divine Immutability; A Critical Reconsideration (Fortress Texts in 
Modern Theology), Minneapolis, Fortress Press, 1994; v + 201 pp., £12.50, ISBN 
0800632133. 

Isaak August Dorner (1809-1884) is vooral bekend vanwege zijn Entwicklungsgeschichte 
der Lehre von der Person Christi (2e ed. 4 delen, Stuttgart 1846-56) en zijn System der 
christlichen Glaubenslehre (2e ed. 2 delen, Berlijn 1886-87). Zijn nu eindelijk volledig in 
het Engels vertaalde essay `Über die richtige Fassung des dogmatischen Begriffs der 
Unveränderlichkeit Gottes, mit besonderer Beziehung auf das gegenseitige Verhältnis 
zwischen Gottes übergeschichtlichem und geschichtlichem Leben' is altijd in de schaduw 
van deze en andere grote werken blijven staan. Oorspronkelijk verschenen in de 
Jahrbücher für deutsche Theologie (I/2, 1856, 361ff., II/3, 1857, 440ff., III/4, 1858, 
479ff.), verscheen dit essay nooit eerder als afzonderlijk boek; wel werd het geheel 
herdrukt in zijn Gesammelte Schriften aus dem Gebiet der systematischen Theologie 
Exegese und Geschichte (Berlijn 1883), 188-377. Het derde deel was vertaald door Claude 
Welch in diens God and Incarnation in Mid-Nineteenth Century German Theology (New 
York 1965), 115-180. Dorner schreef zijn essay naar aanleiding van de kenotische 
controverse in de 19e eeuwse Duitse theologie, die ook al de aanleiding vormde voor het 
eerste bovengenoemde werk. Het eerste deel van zijn essay, waarin hij zich keert tegen de 
kenotische theologie van o.m. Gottfried Thomasius (1802-1875), is wellicht het meest 
gedateerd. Het kenoticisme stelde echter ook Gods onveranderlijkheid ter discussie – 
immers, als God zichzelf in de incarnatie ontledigde, dan moet Hij wel veranderlijk zijn – 
en dit was voor D. de aanleiding, om de leer van Gods onveranderlijkheid uitgebreid te 
analyseren. In deel II van zijn werk treffen wij een historisch overzicht van de leer van 
Gods onveranderlijkheid vanaf de kerkvaders tot Schleiermacher, waarin D. laat zien hoe 
het klassieke leerstuk van Gods absolute onveranderlijkheid uiteindelijk soteriologisch 
gegrond is: aangezien God volmaakt is, zou elke verandering in Hem een verandering ten 
kwade zijn en daarmee Gods goedheid en het heil van de mens in gevaar brengen. In het 
derde, constructieve, deel verwerpt D. de gedachte van een absolute onveranderlijkheid, 
maar keert hij zich ook tegen een ongekwalificeerde bevestiging van Gods 
veranderlijkheid. Gods onveranderlijkheid wil D. allereerst in ethische termen zien; in 
metafysische zin is God wel veranderlijk. Dit laatste deel van Dorners essay komt nog 
altijd verrassend fris over, en heeft nog weinig aan actualiteit ingeboet. De positie die D. 
verdedigt mag dan in een groot deel van de hedendaagse theologie grosso modo 
gemeengoed geworden zijn, het loont nog steeds de moeite haar terug te lezen bij haar 
ontwerper. Daarom was het een goed plan, een integrale Engelse vertaling van deze 
onbekende klassieker te doen verschijnen. Voor het derde deel is gebruik gemaakt van de 
bestaande vertaling van Claude Welch; de eerste twee delen zijn vanuit de Gesammelte 
Schriften geheel nieuw vertaald door Robert R. Williams. Deze heeft de tekst aanzienlijk 
bekort door in Dorners bloemrijk taalgebruik te snijden, en ook heeft hij Dorners 
cursiveringen in de vertaling niet overgenomen. Hinderlijker zijn de vele plaatsen waar 
Williams er in zijn vertaling net even naast zit, bijv. waar hij `Theopaschitismus' vertaalt 
met `theopassianism' – vanuit de veronderstelling dat het woord `theopaschitism' in het 
Engels niet gebruikt wordt (52 n.12)! – en de onnodige slordigheden, zoals het weglaten 
van noot 1 op p.217 van het origineel (vert. 64). Dergelijke foutjes kan men wellicht nog 
door de vingers zien, wanneer de vertaling tenminste op hoofdlijnen betrouwbaar is. Ook 
dit is helaas niet het geval: Williams mist soms net de pointe van de te vertalen tekst. Ook 
hiervan een voorbeeld: hij vertaalt `Menschwerdung wäre Widerspruch, wenn die 
Continuität des göttlichen Selbstbewußtseins nie unterbrochen wäre' met `Incarnation 
would be impossible if the continuity of the divine self-consciousness were to be 
interrupted' (60). Deze vertaling is niet alleen fout, maar ook in de context onbegrijpelijk. 
Naast de rammelende vertaling bevat het boekje een inleiding, een beknopte bibliografie 
van primaire en secundaire literatuur en een register. De regelafstand varieert zonder 
aanwijsbare aanleiding. Hopelijk verschijnt van Dorners traktaat in de nabije toekomst nog 
eens een betere vertaling! 

Marcel Sarot 
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