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Preprint 

Scott W. Enquist in collaboration with David Wu Chu Sing & John Chew Hiang Chea (eds.), 
A Dictionary of Asian Christianity, Grand Rapids, Mich, 2001; xliii + 947 pp., $75.00, ISBN 

080283776X.  

Uitgeverij Eerdmans is duidelijk bezig van theologische naslagwerken een speerpunt te 

maken. Recent verschenen al de eerste twee delen van The Encyclopedia of Christianity, 
en Augustine through the Ages: An Encyclopedia, de Biographical Dictionary of Christian 
Missions, de Dictionary of Deities and Demons, de Eerdmans Dictionary of the Bible en de 
Dictionary of Historical Theology, en nu is er dan dit eerste grote naslagwerk over het 
Aziatische christendom. De drie editores werkten in 1990 aan Trinity Theological College 
(Singapore), en namen van daaruit het initiatief tot dit werk. Zij werkten zo veel mogelijk 
met locale geleerden, die in een groot aantal regionale bijeenkomsten bij elkaar kwamen. 

Strikt genomen dekt de titel de lading niet helemaal: DAC gaat over het deel van Azië ten 
oosten van Pakistan en ten zuiden van Rusland; tot aan de Arabische verovering in de 
zevende eeuw zijn bovendien opgenomen de gebieden in West-Azië die tot het Perzische 
rijk behoorden.  In totaal bevat dit naslagwerk 1260 artikelen. De omvang van die 
artikelen is groter dan men in een woordenboek zou verwachten; eigenlijk bevindt deze 
Dictionary zich op het snijvlak van woordenboek en encyclopedie. Een register blijft bij 

lemma’s van deze omvang een desideratum. Er zijn ongeveer 500 scribenten, van wie het 
merendeel afkomstig is uit Azië zelf en een kleiner deel duidelijk expertise heeft op dit 
terrein. Dit boek biedt een schat aan informatie die men nergens anders zo bij elkaar 
vindt. De lemma’s gaan allereerst over personen: zendelingen en missionarissen, 
theologen (maar ik miste bijv. Jung Young Lee, Kosuke Koyama en Chung Hyun Kyung, 
terwijl Kim Yong-Bock alleen bij de Minjung theologie aan de orde komt), door het 
christendom beïnvloede politici en schrijvers. Vervolgens gaan ze over: staten (bijv. Japan, 

Sri Lanka, Indonesië, maar ik miste India, en ook belangrijke deelstaten als Panjab 
ontbreken), kerken, religieuze ordes en congregaties (maar men zou meer aandacht 
verwachten voor protestantse zendingsgenootschappen), en stromingen in de theologie. 
Ook worden bijvoorbeeld de oorlogen in Vietnam en Korea behandeld. En verder treft men 
een aantal thema’s aan die ook in tal van andere naslagwerken worden besproken, maar 
die hier vanuit een specifiek Aziatische invalshoek aan de orde komen: bijv. family, 
poverty, racism, secularization. Hoewel dit boek een schat aan informatie bevat, is – naast 

de boven al geplaatste opmerkingen – ook veel kritiek te leveren. Her en der in DAC krijgt 
men de indruk dat bepaalde staten uitgebreider behandeld worden dan andere. Zo worden 
in het lemma ‘cults’ (nieuwe religieuze bewegingen) alleen Japan en Vietnam genoemd, en 
in het artikel over ‘hymns’ alleen Japan. Het artikel over de Rode Khmer geeft geen 
informatie over de gevolgen van het werk van deze beweging voor de christenen in 
Cambodja (maar treft men wel enige informatie in het lemma ‘Cambodia’). Niet alle 

artikelen zijn van even hoge kwaliteit. Kleine opmerkingen: in het lemma over Stanley J. 
Samartha wordt geen secundaire literatuur genoemd; Eeuwout Klootwijk’s Commitment 
and Openness had daar niet mogen ontbreken. In het lemma over Kazoh Kitamori 
ontbreekt Bettina Oguro-Opitz, Analyse und Auseinandersetzung mit der Theologie des 
Schmerzes Gottes von Kazoh Kitamori (Frankfurt a.M. 1980). Samenvattend: vooralsnog 
een zeer welkom en zelfs onmisbaar naslagwerk voor iedereen die in Aziatische theologie 
geïnteresseerd is, maar zeker niet het definitieve standaardwerk. Maar Sunquist zegt ook 

eerlijk in de inleiding, dat het nu gepubliceerde werk nog work in progress is.  

Marcel Sarot
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