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Preprint 

Manuela Kalsky, André Lascaris & Leo Oosterveen, Bouwen met los zand: Theologische 
reflecties op verschil en verbondenheid (DSTS Cahier 7), Zoetermeer, Meinema, 1997; 123 
pp., ƒ 24,90, ISBN 9021136740. 

De redacteuren van deze bundel presenteren het thema als volgt: `Leven in een 
postmoderne wereld ... betekent in elk geval dat wij ons niet langer bewegen op één 
stevig fundament. Niets kan aanspraak maken op onze totale inzet. Wij verkeren in 
meerdere, van elkaar verschillende instituties en gemeenschappen tegelijk. ... Wij hebben 
lief in het ene contact, werken in het andere, ontspannen in weer een ander, zijn her en 
der maatschappelijk actief, vieren misschien 's zondags ons geloof met mensen die wij 
verder in de week niet meer zien' (9). De rode draad van deze bundel is de vraag, wat die 
verschillende mensen die 's zondags samenkomen nog bindt. Over deze vraag schrijven 
naast de drie redacteuren Ad Willems, Marianne Merx en Anne-Claire Mulder, en zij doen 
met name een beroep op Friedrich Nietzsche, Zygmunt Bauman, Edward Schillebeeckx, 
Rosemary Radford Ruether, Luce Irigaray en Elisabeth Schüssler Fiorenza. Een creatieve 
bundel, met veel pakkende one-liners. De volgende zijn karakteristiek: `Je zou kunnen 
zeggen dat verbintenissen ons leven zin geven en dat het tevens de verbintenissen zijn die 
ons leven zwaar maken' (Connie Palmen, geciteerd op p. 83); `wees realistisch, vraag het 
onmogelijke' (Manuela Kalsky, 119). 

Marcel Sarot 
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