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Preprint 

Michael L. Peterson (ed.), The Problem of Evil; Selected Readings (Library of Religious 
Philosophy 8) Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1992; ix + 391 pp., £ 
17.95, ISBN 0268015155. 

Prof. Peterson is de auteur van Evil and the Christian God (Grand Rapids 1992) en een 
tiental artikelen over het probleem van het kwaad. Deze tekstbundel is bedoeld als een 
algemene inleiding in dit probleem. Als basis geeft Peterson een zestal klassieke teksten 
(uit het bijbelboek Job, en van Thomas van Aquino, David Hume, Fjodor Dostojewski, 
Albert Camus en Elie Wiesel). De rest van de bundel is opgezet in een tiental tweeluikjes, 
waarin telkens een onderwerp wordt gepresenteerd in twee artikelen. De eerste drie 
tweeluikjes laten zien dat er niet één probleem van het kwaad is, maar dat er verschillende 
problemen zijn: (1) een logisch probleem (is er een inconsistentie tussen de propositie dat 
een almachtige, alwetende en volmaakt goede God bestaat enerzijds en de propositie dat 
kwaad bestaat anderzijds? – J.L. Mackie, Alvin Plantinga); (2) een 
waarschijnlijkheidsprobleem (als er al geen logische inconsistentie is, maakt de 
hoeveelheid kwaad het bestaan van God dan niet zeer onwaarschijnlijk? – Michael Martin, 
David Basinger); (3) een existentieel probleem (hoe ga ik als religieus gelovige in mijn 
eigen leven om met het probleem van het kwaad? – William Hasker, Marilyn M. Adams). 
Vervolgens wijdt Peterson drie tweeluikjes aan de belangrijkste benaderingen van de 
theodicee (`the aim of defense is ... to show that anti-theistic arguments from evil ... are 
not successful ..., the aim of theodicy is to give positive ... reasons for the existence of 
evil' [8]): (4) de augustiniaanse (de schepping is goed; het kwaad is een `privatio boni' en 
wordt veroorzaakt door mensen die misbruik maken van hun vrije wil – (Augustinus, David 
Ray Griffin); (5) de ireneïsche (het kwaad is een noodzakelijke voorwaarde voor de door 
God beoogde `rijping' van menselijke individuen – John Hick, Roland Puccetti); (6) de 
procestheologische (God is niet almachtig, maar probeert zijn schepselen te `verlokken' 
om de beste mogelijkheden te actualiseren – Lewis Ford, Peter Hare & Edward Madden). In 
de laatste vier tweeluikjes presenteert Peterson actuele thema's die volgens hem speciale 
aandacht verdienen: (7) is God moreel verplicht om de best mogelijke wereld te 
scheppen? – Robert M. Adams, Philip L. Quinn; (8) kan het natuurlijke kwaad verklaard 
worden met een beroep op de werking van natuurwetten – Richard Swinburne, Eleonore 
Stump; (9) de relatie tussen free will `defense' en free will `theodicy' – Jerry L. Walls, 
Alvin Plantinga; (10) de verhouding tussen een `theoretische' en een `praktische' 
theodicee – Kenneth Surin, James Wetzel. Peterson laat aan zijn `selected readings' een 
informatieve inleiding voorafgaan, en besluit ze met een bibliografie `unmatched by any 
similar book'. Dit is een goede bloemlezing; de belangrijkste thema's worden zo 
geïntroduceerd, dat ook niet-specialisten het kunnen volgen. Voor beginners is dit boek 
toegankelijker dan de belangrijkste concurrerende tekstbundel, Marilyn Adams & Robert M. 
Adams (eds.), The Problem of Evil (Oxford 1990); voor specialisten vormt het een 
belangrijke aanvulling, mede doordat er slechts twee overlappingen zijn. De bibliografie is 
met 25 bladzijden inderdaad uitgebreider dan die van Adams & Adams, maar toch minder 
bruikbaar, doordat de opgenomen publikaties alleen alfabetisch geordend zijn. Herdrukken 
worden vermeld als waren het eerste drukken (Lewis, Plantinga), en een belangrijke 
collectie als het 1988-er themanummer van Archivio di Filosofia – met ook veel 
engelstalige teksten – ontbreekt. Zeker nu inmiddels de omvangrijke bibliografie van Barry 
L. Whitney, Theodicy: An Annotated Bibliography on the Problem of Evil 1960-1990 
(Londen 1993), verscheen, verdient het aanbeveling in een volgende editie te volstaan 
met een korte systematisch ingedeelde bibliografie. Ook bij de keuze van klassieke teksten 
heb ik vragen: is het nuttig om teksten die zo wijd verspreid zijn als Job op te nemen? 
Horen autobiografische teksten van een Jood die concentratiekampen overleefde thuis in 
een reader over het probleem van het kwaad, of veeleer in een reader over antijudaïsme 
en de kerk (zie hierover uitgebreider Modern Theology 7[1991], 135-141)? Deze en andere 
vragen nemen de totaalindruk – een bruikbare en zelfs goede reader – niet weg. 

Marcel Sarot 
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