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Palmyre M.F. Oomen, Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan 
een theologie van Gods handelen, Kampen, Kok, 1998; vi + 603 pp., ISBN 9043500097, 
geen prijsopgave. 

Dit proefschrift beoogt twee dingen. Allereerst beoogt het een inleiding tot en analyse van 
het denken van Alfred North Whitehead (1861-1947) te geven. Laat Whiteheads 
metafysica ruimte aan een handelende God? En doet zij dit zonder tekort te doen aan de 
autonomie van mens en wereld? Oomen, die naast theologie en filosofie ook wiskundige 
biologie studeerde, is bij uitstek gekwalificeerd om deze vragen te stellen en te 
beantwoorden. Als ik nu, zonder gebruik van de zeer ingewikkelde – door Oomen 
uitstekend uitgelegde – technische terminologie van Whitehead, en sterk simplificerend, 
samenvat, dan luidt het antwoord op deze vragen als volgt. Whiteheads metafysica laat 
geen ruimte aan een God die binnen deze wereld intentioneel handelend afzonderlijke 
gebeurtenissen tot stand brengt als onderscheiden van andere gebeurtenissen. Evenmin 
laat zij ruimte aan een almachtige, soevereine God, die op beslissende momenten (uittocht 
uit Egypte, opstanding van Jezus) in de geschiedenis ingrijpt. Dit betekent echter niet dat 
zijn metafysica geen plaats heeft voor een handelende God; zij heeft deze integendeel 
juist nodig. Maar dan gaat het om een omvattend en uniform handelen in het universum 
als geheel – niet om een ingrijpen wel hier en niet daar. Dit omvattende handelen heeft 
overigens voor particuliere situaties heel verschillende betekenissen – Oomen 
karakteriseert het als `general providence for particular occasions' (396). Tot zover veel 
overeenkomst met bijvoorbeeld Maurice Wiles, God's Action in the World (1986). 
Daarnaast beklemtoont Whitehead Gods inspirerende werkzaamheid, waarin God deze 
werkelijkheid als het ware in zich opneemt en als in een spiegel terugkaatst – niet zoals zij 
is, maar zoals zij idealiter zou kunnen zijn. Op deze wijze inspireert God mensen in de 
concrete situaties waarin zij zich bevinden tot het goede (Whitehead spreekt hier van 
`particular providence for particular occasions' – PR 351). Vergeleken met het traditionele 
christendom tekent Whitehead God als meer immanent en minder transcendent, meer 
middellijk handelend en minder onmiddellijk. Wonderen hebben wij van God niet te 
verwachten (vgl. 493-495). Het zal duidelijk zijn dat een denken dat in deze richting 
tendeert ruimte kan laten aan de autonomie van zowel mens als wereld, en kan ontkomen 
aan het goed praten van wat kwaad is. Oomens interpretatie verheldert, zet misvattingen 
recht (Whiteheads Godsbeeld blijkt veel minder `soft' dan meestal gedacht), en laat zien 
dat Whiteheads opvattingen minder duister, breder, diepzinniger en minder gemakkelijk te 
weerleggen zijn dan algemeen wordt aangenomen. Zo is dit boek wat betreft het eerste 
door Oomen beoogde doel, een prachtige prestatie. Oomen beoogt echter meer, nl. een 
antwoord te geven op de vraag `Doet God ertoe?' (een antwoord dat eigenlijk achterwege 
blijft), of tenminste dit: te laten zien welke bijdrage Whitehead zou kunnen leveren aan 
een theologie van Gods handelen. In dit opzicht vind ik haar proefschrift veel minder 
geslaagd. In hfst. 2 geeft zij een status quaestionis, en zo subtiel als zij is in haar 
bespreking van Whitehead, zo ongenuanceerd is zij in de bespreking van veel van de hier 
gepresenteerde posities. Wat de godsdienstwijsbegeerte betreft, blijft de presentatie van 
het materiaal in het algemeen oppervlakkig (veel belangrijke literatuur blijft ook 
onvermeld: Keith Ward, Divine Action [1990], Mats J. Hanson, Understanding an Act of 
God [1991], Luco J. van den Brom, Divine Presence in the World (1993), Thomas F. Tracy 
(ed.), The God Who Acts [1994]) en neemt zij hier en daar karikaturale vormen aan. Men 
krijgt soms de indruk, dat Oomen posities minder sterk maakt dan zij zijn, opdat zij des te 
meer met de grootheid van Whitehead contrasteren. En dat terwijl de rest van haar studie 
duidelijk maakt, dat Whitehead een dergelijke manipulatie van `contrastmateriaal' 
helemaal niet nodig heeft! Laten wij het er maar op houden, dat wij een serieuze dialoog 
met de hedendaagse literatuur over Gods handelen nog van Oomen tegoed hebben! De 
indrukwekkende analyse van Whiteheads positie maakt dit boek echter meer dan de 
moeite waard. 

Marcel Sarot 
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