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Archivalia Stichting Brasilhoeve

Ten Geleide

Stchting Brasilhoeve (1965-1995)
Missionaris Ben Strik was in Brazilië werkzaam van 1950 tot eind 1971. Door een slechte gezondheid moest hij terug
naar Nederland. Daar trachtte hij het leed in Brazilië te lenigen met het oprichten van de Stichtingen Brasil op weg, Tito
de Alencar en de Brasilhoeve. Hiermee werden projecten gesteund die lagen in het verlengde van het denken van de
Dominicaan en studentenleider Tito de Alencar Lima. Diens boek De Bloeddoop, over de strijd van de Dominicanen tegen
de Braziliaanse dictatuur (1964-1985) maakte een diepe indruk op Strik vanwege de parallellen met zijn eigen ervaringen
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij bezorgde jonge mensen een onderduikadres om ze uit handen te houden van de
nazi's en zat in concentratiekamp Vught. Tito de Alencar, voorman van het Dominicaanse verzet tegen de dictatuur, werd
gemarteld. Evenals Strik zette hij later de strijd vanuit Europa voort. Strik schreef Sterven om te leven; de strijd vanTito de
Alencar Lima tegen de Braziliaanse dictatuur, Boekenbent 2005.

Bron: titodealencar.nl
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Archivalia Stichting Brasilhoeve

 
 1.Verhandeling "Relatorio das atividades da C.P.T.  1995
 
 2.Verhandeling "Investigaçao sobre a Violencia no Campo da Paraiba".  1995
 
 3.Notulen van de gecombineerde werkteam-bestuursvergadering op 2 maart.  1991
 
 4.Teksten van gezangen "Cantos para o dia 1 de maio em canudos".  1990
 
 5.Muziekstukken. Inhoudslijst bijgevoegd.  1982
 
 6.Mededelingen over het muziekarchief volgens oude ordening.  z.j.
 
 7.Liederen, sommige alleen met tekst.  z.j.
 
 8.Verhandeling "Familia é Amor; Natal em Familia".  1979
 
 9.Verzameling liederen van Tito de Alencar.  z.j.
 
 10.Programma voor de feestelijke dagindeling bij gelegenheid van het veertigjarig

kloosterjubileum van Zuster M. Agna Prins.  1984
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