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Preprint 

Manuela Kalsky, Erik Borgman & Marianne Merkx (red.), Herfsttij van de moderne tijd; 
Theologische visies op het postmoderne (DSTS-cahier nr. 5), Nijmegen/Zoetermeer, 
DSTS/De Horstink, 1995; 112 pp., ƒ 19,90, ISBN 9061843804. 

'Hoe ziet theologie er uit in een tijd waarin schijnbaar geen plaats meer is voor grote, 
integrerende verhalen, waarin de kerken leeglopen en waarin de menselijke eindigheid al 
lang niet meer verwijst naar de eindigheid van God?' (9). Op vragen als deze trachten de 
auteurs, allen verbonden met het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en 
Samenleving (DSTS) te Nijmegen, een antwoord te geven. Erik Borgman schrijft over 
postmodern theologiseren, Ad Willems over postmodern kerkzijn, André Lascaris over 
mogelijkheden om op een nieuwe manier 'wij' te kunnen zeggen, Manuela Kalsky over een 
feministische revisie van de christologie en Leo Oosterveen over 'geloven in eindigheid'. 
Een gevarieerde bundel. 

Marcel Sarot 
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