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Preprint 

Erwin Fahlbusch e.a. (eds.), The Encyclopedia of Christianity Vol.2 E-I, Grand Rapids, 
Eerdmans / Leiden, Brill, 2001; xxxi + 787 pp., £50, ISBN 0802824145. 

In NTT 53 (1999) besprak ik deel 1 van deze encyclopedie (EC); voor algemene informatie 
over dit werk verwijs ik naar die bespreking. Het daar gegeven eindoordeel blijft ook na 
bestudering van deel 2 staan: goed en goedkoop. Dat wil niet zeggen dat er niets te wensen 
over is. Zo blijft de Duitse achtergrond soms hinderlijk merkbaar, bijv. wanneer ‘France’ nog 
geen 5 pp. krijgt, en ‘Germany’ meer dan 10. Spijtiger is, dat deze encyclopedie als het gaat 
om personen ronduit zwak is. In dit deel ontbreken bijv. Johannes Scottus Eriugena, Eusebius 
van Caesarea, Eutyches, Ludwig Feuerbach, Hans W. Frei, Mahatma Gandhi, Étienne Gilson, 
Gustavo Gutiérrez, Adolf Harnack, Charles Hartshorne, Heinrich Heppe, Wilhelm Herrmann, 
John Hick, Hilarius van Poitiers, Hippolytus, Hugo van St Victor en David Hume; de lijst zou 
gemakkelijk aan te vullen zijn. Zou het geen idee zijn om een paar ‘overbodige’ lemma’s, 
waar toch niemand naar zoeken zal, zoals bijv. ‘energy’ en ‘information’ te schrappen, en dan 
een paar biografische lemma’s toe te voegen? Andere lemma’s die ik gemist heb zijn: 
evidentialism, foundationalism, holiness, human rights, incest. Opmerkingen bij de wel 
aanwezige lemma’s: het artikel over ‘evangelical movement’ moet het doen zonder Alister E. 
McGrath en J.I Packer. Het artikel over ‘evil’ is te kort en te globaal; zelfs de gangbare 
driedeling van Leibniz ontbreekt (Leibniz wordt helemaal niet genoemd, evenmin als bijv. 
Safranski); wellicht biedt het lemma ‘theodicy’ een gedeeltelijke herkansing. In de bibliografie 
bij ‘future’ ontbreekt de monografie van John Lucas. Het artikel over ‘happiness’ schiet 
filosofisch, sociologisch en psychologisch tekort; het werk van Ruut Veenhoven blijft 
ongenoemd. Verder ontbreekt in dit lemma een verwijzing naar het – wel aanwezige – lemma 
‘hedonism’. Het thema ‘hell’ wordt louter literair-historisch benaderd, en niet dogmatisch en 
godsdienstfilosofisch – een fraaie illustratie van de hedendaagse verlegenheid met dit thema. 
Bij ‘imagination’ miste ik een verwijzing naar het werk van Garrett Green. Bij ‘immanence and 
transcendence’ miste ik verwijzingen naar E. Farley, The Transcendence of God (1962), J.L. 
Marion, God without Being (1991), L. Richter, Immanenz und Transcendenz im 
nachreformatorischen Gottesbild (1955) en O.F. Summerell (ed.), The Otherness of God 
(1998). Op p. 350 wordt A.M. Farrer verhaspeld tot A. Fahrer. Maar laten wij op een positieve 
noot eindigen, want dat heeft dit fraaie boek toch wel verdiend. De bijdragen van I.U. 
Dalferth over ‘Faith 3. Systematic Theology’ en van B.R. Reichenbach over ‘God, Arguments 
for the Existence of’ zijn van uitzonderlijke kwaliteit. En verder: sommige lemma’s zou ik hier 
wellicht niet direct gezocht hebben, maar zijn toch zeer welkom, zoals ‘Ecumenical Association 
of Third World Theologians’ en ‘Iona Community’. 

Marcel Sarot 
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