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Met grote vanzelfsprekendheid kwam het ene gebouw na het andere
tot stand in Nederlands-Indië. Kranten schreven telkens jubelend van
‘een sieraad voor de stad’. De man daarachter was Eduard Cuypers
(1859-1927). Hij hoorde met zijn bureau rond 1900 tot een van de meest
gevierde architecten in Nederland. Nieuwe opvattingen in de architec-
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Ook verkrijgbaar

tuur maakten dat hij het daar moeilijk kreeg en, met het verstrijken der
jaren, vrijwel doodgezwegen werd. Werkend vanuit Amsterdam verlegde

hij zijn werkterrein deels naar Nederlands-Indië waar, in samenwerking
met Marius Hulswit (1862-1921) en Arthur Fermont (1882-1967), talloze
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gebouwen tot stand kwamen. Vele bestaan nog, Indonesië is er trots op.

Alweer een sieraad voor de stad.
Dit is het boeiende verhaal van die gebouwen en de mensen daarachter.

ALWEER EEN SIERAAD VOOR DE STAD
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Obbe H. Norbruis studeerde architectuur en stedenbouw in Delft. Hij

deed onderzoek op dat gebied, en werkte als ontwerper en adviseur in

Het werk van Ed. Cuypers en
Nederland voor diverse bureaus en gemeentes. Geïnteresseerd in de
architectuur en stedenbouw uit het koloniaal verleden breidde hij zijn
onderzoeksveld uit naar Indonesië.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Architectuur met vlag en wimpel.

in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden

Het werk van Fermont-Cuypers

gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Hulswit

in Nederlands-Indië en
Indonesië 1927-1957

Fermont Cuypers. Bij sommige foto’s ontbreken de namen van
bronnen aangezien die niet getraceerd konden worden.
Deze uitgave verschijnt op initiatief van de Stichting Hulswit
Fermont Cuypers. De stichting stimuleert het vergaren van kennis
over het werk van Nederlandse architecten in het voormalig
Nederlands-Indië.
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van Partners in Equity te Brussel
en Stichting Hulswit Fermont Cuypers

Architecten en hun œuvre
in Nederlands-Indië en Indonesië in
de eerste helft van de 20 e eeuw

iscussies over gender maken veel los in Nederland. Welke
gendervormen worden acceptabel gevonden of gewaardeerd?
Steeds vaker gaat het daarbij ook over mannelijkheid. In
Mannen in Marcus levert Peter-Ben Smit een originele bijdrage aan het
gesprek. Hij laat zien hoe in Jezus’ oudste biografie een levendige
verkenning plaatsvindt over wat mannelijkheid zou moeten zijn. Macht,
de omgang met vrouwen, afkomst, status: veel thema’s die een rol spelen
in de huidige discussie komen aan de orde in nieuwe interpretaties van
deze tekst. Het evangelie volgens Marcus biedt zo een verrassende en
inspirerende spiegel voor het nadenken over gender anno nu.

“Je kunt doen alsof Jezus en zijn
discipelen toevallig mannen waren,
dat mannen daarom de leiding
moeten hebben, of juist dat daaruit
blijkt dat de bijbel achterhaald is.
Maar je kunt ook net als Peter-Ben
Smit je onbevangen maar wel
kritisch afvragen wat voor beelden
van mannelijkheid er eigenlijk in
die verhalen naar boven komen.
Wie meegaat op Smits verkenningen, ontdekt onverwachte kanten
van mannen. En van Marcus.”
– Ruard Ganzevoort, hoogleraar
Praktische Theologie en decaan van
de Faculteit Religie en Theologie
aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Peter-Ben Smit, bijbelwetenschapper en oud-katholiek
theoloog, is als hoogleraar
verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de
Universiteit Utrecht.

“Dit boek over de mannelijkheid van
Jezus als kwetsbare held is confronterend. Wat hebben we seksualiteit
en het lichaam belangrijk gemaakt,
belangrijker dan ons gedrag. “
– Monic Slingerland,
redacteur Trouw

PETERBEN SMIT MANNEN IN MARCUS

D

Met een voorwoord van

MANUELA KALSKY

PETERBEN SMIT

MANNEN
IN MARCUS
Gender in de oudste biografie van Jezus

www.vuuniversitypress.com

