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Paul Brenneker (1912- 1996), was een maatschappelijk zeer
betrokken pater van de Orde van Dominicanen die ruim een
halve eeuw voor zijn overlijden in een land aankwam waarvan
hij geen enkele wetenschap had. Brenneker voelde heel goed
aan dat het belangrijk is om de taal van de bevolking te
spreken en leerde zich dat snel aan. Door die afstand te
overbruggen trad hij in de leefwereld van de Curaçaoënaars
en wakkerde zijn compassie en betrokkenheid snel aan. De
armoedige omstandigheden van een ﬂink deel van de
bevolking - waar families soms niets te eten hadden - was iets
om aan te werken; en zo richtte hij stichtingen op om geld in
te zamelen, mobiliseerde vrijwilligers om huizen te
verbeteren. De kerk als gebouw - zo zei hij - heeft geen enkele
betekenis voor het land noch de bevolking. Zijn roeping als
pater, als christen, als humanist zou pas zinvol worden door
het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen in
en buiten de parochie.

ISBN: 9789088507779
Auteurs: Paul Brenneker
Prijs: € 25,00
www.swpbook.com/2021

Door deze nauwe betrokkenheid groeide ook zijn belangstelling voor de geschiedenis, cultuur, tradities
en de natuur van de benedenwindse eilanden. Samen met zijn vriend, volksﬁlosoof, kunstenaar en
dichter Elis Juliana ( 1927 – 2013) verzamelde hij allerlei mogelijke bronnen om de cultuur en
geschiedenis zoveel als mogelijk vast te leggen: Tussen 1969 en 1975 publiceerde Pater Brenneker
een tiendelige boekenserie onder de naam Sambumbu. Deze in willekeurige volgorde samengestelde
teksten, zijn nu thematisch geordend in vier boeken om zo deze belangrijke kennis opnieuw ter
beschikking te stellen.
Tevens is er een speciale website www.sambumbu.com waar bezoekers alle teksten kunnen lezen.

Boekinformatie van BV Uitgeverij SWP, Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost.
Bezoekadres: Bildung.city, Spaklerweg 79-81, Amsterdam-Duivendrecht. Telefoon 020 3307200

