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Pater Damiaan

Heilige Pater Damiaan

Geboortehuis in Tremelo.

Curiculum
Pater Damiaan werd geboren op 3 januari 1840 in
Tremelo (België) als Jozef (Jef) De Veuster. Jozef was
de zevende zoon van Frans De Veuster en Anna-Katrien
Wouters. Er waren in het totaal 8 kinderen, waarvan
vier jongens en vier meisjes. Toen hij 15 jaar oud was
ging hij in de graanhandel van zijn vader werken. Met
veel moeite weet hij zijn ouders te overtuigen van zijn
roeping.
–
Hij ging naar het college van ’s-Gravenbrakel.
–
1859 intrede bij de Congregatie van de Heilige
Harten van Jezus en Maria of Congregatio Sacrorum
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Cordium (ss.cc.) in Leuven; in hetzelfde klooster als
zijn broer August (pater Pamphile)1.
–
Hij nam de broedernaam Damiaan aan, naar de
heilige arts Damianus. Op 7 oktober 1860 legde hij in
Issy (Frankrijk) zijn geloften af.
–
Pater Damiaan komt op 19 maart 1864 in
Honolulu aan.

Een van de vier kerken die P. Damiaan bouwde in
Honolulu.
–
In 1873 besloot bisschop Maigret een missionaris
naar het eiland van de melaatsen te sturen voor drie
1

Dit is een congregatie die in sommige landen bekend is onder
de naam Picpus, naar de rue Picpus in Parijs waar de
congregatie kort na haar stichting haar moederhuis vestigde. De
congregatie is gevestigd in 35 landen en telt ongeveer 2000
leden. In België hebben ze vestigingen in Leuven en Charleroi
en in Nederland zijn ze vertegenwoordigd in 's-Hertogenbosch.
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maanden. Damiaan was voorlopig de enige die zich
aanbood.

Graf in Honolulu

–
In september 1888 moet Damiaan een dienst
afbreken. Hij werkte tot het einde van zijn leven, tot 19
dagen voor zijn dood.
–
Op 30 maart 1889 spreekt hij zijn laatste biecht.
–
Op 2 april 1889 ontving Damiaan de
ziekenzalving.
–
Op zaterdag 13 april gaat het een stuk slechter.
Hij overleed te Molokaï op 15 april 1889 op 49-jarige
leeftijd in alle rust te midden van zijn vrienden. Hij
werd daar begraven in de Sint Philomena-kerk.
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Post mortem

–
In 1936 werd
–
Damiaans lichaam uit zijn graf op Molokaï gehaald
en per boot overgebracht naar België2.
2

Wikipedia formuleert het zo: Zijn zelfopoffering fascineerde vele
mensen over de gehele wereld. Al in 1894, vijf jaar na zijn dood,
werd te Leuven een standbeeld van de pater gemaakt door
Constantin MEUNIER onthuld. Na aandringen van Pater VAN
HOUTTE, Provinciaal van de Belgische Provincie der HH. Harten,
schreef koning Leopold op 12 februari 1935 een brief aan president
Franklin Roosevelt om de repatriëring van de stoffelijke resten van
Pater Damiaan te vragen. Franklin Roosevelt zegde de
medewerking van zijn regering toe en in de zomer van datzelfde
jaar werd bisschop Stephen ALENCASTRE SS.CC. op de hoogte
gebracht van het verzoek. Op 3 mei 1936 bracht het Belgische
opleidingsschip Mercator de stoffelijke resten van pater Damiaan
over naar Antwerpen. Zijn stoffelijk overschot werd overgebracht
naar Leuven en er plechtig bijgezet op 5 mei 1936 in de crypte van
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–
Onder massale belangstelling werd hij op 5 mei
1936 in de crypte van de Sint-Antoniuskerk aan het
Pater Damiaanplein in Leuven bijgezet.
–
Op 10 mei 1994 zou dan toch de zaligverklaring
van Damiaan gaan plaatsvinden. Maar die moest
uitgesteld worden omdat de paus in zijn badkamer was
uitgegleden en zijn heup had gebroken. De plechtige
afkondiging van Damiaans zalige staat werd verzet naar
4 juni 1995. En de heiligverklaring mag nu, in 2009,
door Wojtyla’s opvolger als paus worden uitgesproken.
–
Toen in 1959
Hawaii als 50ste lid werd
aangenomen van de
Verenigde Staten,
mocht het zoals alle
andere 49 staten, twee
beelden van beroemde
landgenoten laten
plaatsen in de
beeldengalerij bij het
Kapitool in Washington.
–
Ook de naam van
pater Damiaan werd
genoemd, maar tegen
hem werden
onmiddellijk twee grote
bezwaren ingebracht. Het was geen Amerikaan en
helemaal geen Hawaiiaan en bovendien een priester.
28.000 handtekeningen waren voldoende om Damiaan
de Sint-Antoniuskerk aan het Pater Damiaanplein.
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op de kandidatenlijst te krijgen. Meerdere stemmingen
later volgde koning Kamehameha als tweede. De hele
verkiezings- en stemprocedure had iets meer dan zes
jaar geduurd!
–
In 1965 werd vervolgens een wedstrijd
uitgeschreven voor een ontwerp van een Damiaanbeeld
(een beeld van koning Kamehameha bestond al). Er
schreven zich 66 kunstenaars in, met een
ontwerpschets voor het beeld. Van deze 66 werden er
zeven uitgekozen om een schaalmodel te maken. De
keuzecomissie koos voor het moderne beeld, een
creatie van de in New York werkende Spaanse
kunstenares Marisol Escobar. Het duurde tot mei 1967
voordat het parlement een beslissing nam: Marisol kon
aan het werk3.
3

Het beeld wat zij had ontworpen zou in brons worden uitgevoerd.
Maar omdat zij gewoonlijk met hout werkte, maakte zij eerst een
houten beeld als voorbeeld voor het eigenlijke werk maar tegelijk
als haar eerbetoon aan Damiaan als timmerman. Aan de hand van
het houten beeld maakte zij een gipsmodel op maat, meer dan
twee meter hoog. Toen begon de tegenslag. Het gipsen beeld
moest vanuit New York naar Italië worden getransporteerd. Daar
zou er een mal van gemaakt worden die zou dienen voor het
eigenlijke beeld. Maar tijdens het transport ging er iets fout en het
gipsmodel brak in stukken. Marisol maakte een tweede gipsen
beeld. Dat is onderweg naar Italië zoekgeraakt! Tenslotte heeft zij
een wassen beeld gemaakt dat de overtocht heeft overleefd. Er
zijn toen (er waren intussen haast twee jaar voorbijgegaan) twee
bronzen beelden gegoten. Het ene is op 15 april 1969, op de 80ste
herdenkingsdag van Damiaans dood, in Honolulu onthuld. Het
andere enkele weken later, op 8 mei, de 150ste herdenkingsdag
van de dood van koning Kamehameha, in Washington.
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–
Pas in 1995 werd een deel van pater Damiaan zijn rechterhand - als relikwie naar Molokai
teruggebracht en daar herbegraven.
–
Omdat zijn sterfdag regelmatig in de Goede Week
valt, wordt zijn feestdag niet op 15 april gevierd maar
op 10 mei, de verjaardag van zijn aankomst in 1873 op
Molokaï.

Melaatsen
Kolonie
In die tijd werden melaatsen van Hawaï samengebracht
in een kolonie in het noorden van het eiland Molokaï. Ze
kregen voedsel en andere voorzieningen, maar geen
medische hulp. Melaatsheid was in die jaren sterk
verspreid in de warme archipel. Niemand werd
gespaard. De oeroude oplossing waar men toen op
dacht was de melaatsen af te zonderen op een kleine
landtong van het eiland Molokaï.
Daar leefden ze vanaf 1860 als ballingen, ver van hun
familie en vrienden, zonder hoop, zonder uitzicht. De
katholieke missie trok zich het lot van deze mensen
aan. Om het risico van besmetting te verminderen werd
besloten, dat vier jonge priesters elkaar op het eiland
zouden aflossen. Zo hoefde niemand voor langere tijd
in deze afschuwelijke omgeving te verblijven. In 1873
besloot bisschop Maigret een missionaris naar het
eiland te sturen voor drie maanden.
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De ziekte
Lepra komt in twee varianten voor:
Pauci-bacillaire lepra (PB) een vorm die weinig
besmettelijk is vanwege het relatief kleine aantal
bacillen. Een behandeling duurt 6 maanden.
Multi-bacillaire lepra (MB) de zeer besmettelijke
vorm. Een volledige behandeling duurt 1 à 2 jaar.
Besmetting treedt op door ademhaling, hoesten en niezen.
Hierdoor worden bacillen verspreid en kunnen zo bij
anderen weer binnendringen via neus en keel of via
huidwondjes. De bacil kan buiten het menselijk lichaam
niet lang overleven waarmee de kans op besmetting via
voorwerpen bijzonder onwaarschijnlijk is. Lepra heeft
een zeer lange incubatieperiode van enkele jaren
vanwege de relatief trage replicatie van de bacil.
Zonder symptomen kunnen met lepra besmette
patiënten tot wel 7 jaar rondlopen.
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De leprabacil heeft een voorkeur voor de oppervlakkig
gelegen delen van het lichaam zoals de huid en de
slijmvliezen van de neus, de mond en de keel. Een
besmetting uit zich door gekleurde knobbels of vlekken
op die plaatsen waar veel bacillen zijn. Als de ziekte
onbehandeld blijft worden daarna zenuwen aangetast
waarmee de huid ongevoelig wordt en leprapatiënt
makkelijk verminkt raakt omdat verwondingen
vanwege de ongevoeligheid niet meer opgemerkt
worden en gaan zweren. Uiteindelijk zijn de
kenmerkende verminkingen daarvan het gevolg. Omdat
de patiënt zijn oogleden niet
meer kan sluiten is ook blindheid
mogelijk.
Deze secundaire infecties doden
in een aantal gevallen de
patiënt. Wanneer het
afweersysteem van de patiënt
van zichzelf al minder goed
functioneert kan zich
lepromatose lepra ontwikkelen.
In deze variant vermeerdert de
bacterie zich ongestoord in bloed en huid, en
veroorzaakt de bekende huidafwijkingen, de facies
leonina (leeuwengezicht, leeuwenmasker). Interne
organen zoals de lever, nieren en zenuwstelsel zullen
eveneens aangetast worden en uitvallen, waardoor de
patiënt uiteindelijk overlijdt.
Sinds de jaren tachtig is er een goed medicijn tegen
lepra. De aandacht van lepra-organisaties als
Damiaanactie (BE), de Leprazending[1] (NL) en de
Leprastichting(NL) richt zich nu dan ook vooral op het
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opsporen van lepra. Veel leprapatiënten zijn echter al
blijvend verminkt en verstoten uit hun gemeenschap.
Daarom is ook goede sociale nazorg nodig, zodat de
leprapatiënt na zijn genezing weer kan integreren in de
maatschappij die hem eerder verstoten heeft.
(Wikipedia)

Damiaan vrijwilliger
Na zijn studies kreeg pater Damiaan toestemming om
als missionaris te gaan werken op de Hawaï-eilanden.
Hij vervulde daarmee de droom van zijn broer. Die was
aangewezen voor een missie op
Hawaï. Hij raakt echter besmet
met tyfus en kon onmogelijk
vertrekken.
waar hij al snel kennis maakt
met de Franse bisschop Mgr.
Maigret. Die is niet tevreden met
het feit dat men hem geen
priesters maar fraters stuurt. Hij
besluit daarop de fraters tot
priester te wijden, dat gebeurt
op 21 mei 1864. Twee maanden
later vertrekt Damiaan naar het
bergachtige eiland Hawaï.
Damiaan bood zich aan als
vrijwilliger. Hij werd voorlopig de
enige. Op vrijdag 9 mei 1873 vertrekt Damiaan naar
Molokaï met de gouden raad: Eet niet met de
melaatsen, raak niemand aan en rij nooit in hun zadel.
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Damiaan komt aan en wordt verwelkomd door een
groep vuile en vervormde mensen. Op dat moment
verbleven er op dat eiland 600 lepralijders, die alle
soorten van compensatie zochten. Verslagen spreken
van dronkenschap tot ontucht. Hij begon met de bouw
van een kerk en de aanleg van wegen. Naast zijn werk
als priester vervulde hij ook de rol van dokter, en hij
maakte zelfs doodskisten en groef graven. Zijn komst
was een keerpunt voor de kolonie: wetten werden
nageleefd, er kwamen degelijke huizen en een school.
Weinig trok hij zich aan van het gevaar zelf door de
ziekte besmet te raken
Pater Jozef DEVEUSTER woonde en werkte 16 jaar in
Kalaupapa (Molokaï). Hij verving de hutten door
huizen. Hij bouwde kerken, droeg elke morgen een mis
op, bouwde een weeshuis, legde een begraafplaats
aan, enz. Hij maakte doodskisten en begroef de doden,
hij verzorgde hun wonden, hij bleef oneindig lang
aandringen bij de overheden voor kledij, medicijnen,
bouwmaterialen, enz. Wat hem de reputatie van
koppigaard en lastpost opleverde.
Hij wilde de patiënten vooral een waardig leven
geven. Hij richtte een fanfare op, organiseerde
paardenrennen. Hij schakelde de bewoners van het
eiland zelf in bij de verzorging van de zieken en de
wezen. Voor de kinderen uit het weeshuis was hij als
een vader. Hij at samen met hen en gaf hen ook les.
Door toedoen van prinses Liluokalani, geraakt door
Damiaans inzet en de schrijnende situatie op Molokaï,
kreeg Damiaan bekendheid. Hij maakte hiervan gebruik
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door een massa bedelbrieven te schrijven waarin hij
om financiële middelen vroeg. Eén van zijn brieven
werd gepubliceerd in de Times en het geld stroomde
binnen. Hij investeerde in gebouwen, ontsmettende
baden voor de patiënten, en kocht meer medicijnen.

Damiaan: geen zant in eigen land.
Koning David Kalakaua (Hawaï was toen nog een
zelfstandig koninkrijk) hoorde van hem en verleende
hem de titel 'Knight Commander of the Royal Order of
Kalakaua'. Toen prinses Lydia Liliuokalani de
nederzetting bezocht om deze titel te overhandigen was
de maat vol. Ze bracht de wereld op de hoogte van
Damiaans werk, waardoor zijn werk en naam bekend
werd in de Verenigde Staten en Europa.
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In Amerika werden grote sommen geld bijeen gebracht
en de Kerk van Engeland zond voedsel, kleding en
medicijnen. Veel hulp uit Europa heeft hij niet
gekregen. Zelfs Ghandi en Moeder Theresa waren onder
de indruk van de Grootste Belg. Hij kreeg een beeld in
het Amerikaans Congres.

Damiaan melaats
In 1883 ontdekte Damiaan dat zijn voeten pijn deden
en heel warm waren. Hij ontdekte ook kleine, gele
plekken op zijn rug. Hij
vermoedde wel wat dat
betekende maar zweeg
erover. De symptomen van
zijn lepra waren verdwenen,
maar dat was slechts schijn.
Hij stak zijn voet in een kom
warm water om de pijn wat te
verzachten, maar plots
besefte hij dat het water
kokend heet was. Hij had
niets gevoeld. De dokters bevestigden wat hij al wist;
hij had lepra. Damiaan wordt echter steeds zieker en
zieker.
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Zalig en Heilig
Zalige Pater Damiaan
De voorbereiding op de zaligverklaring duurde. Voor
een zaligverklaring van Damiaan moet er een mirakel
gebeuren. Dat moet vastgesteld worden door een
rechtbank en daar komt geld bij te pas. Het mirakel is
een andere probleem. De tijdsgeest is kritischer.
In 1895 vertelt een kloosterzuster over haar genezing.
Zuster Simplicia Hue van Frankrijk begon een noveen
tot pater Damiaan te bidden, toen ze op de leeftijd van
37 jaar op sterven lag. De pijn en de symptomen van
de ziekte verdwenen in de nacht van 11 september
1895. Zuster Simplicia leefde hierna nog 32 jaar. Hierop
werd de zaligverklaring op zondag 4 juni 1995 in
Brussel, België een feit. Na de plechtigheid werd een
relikwie (rechterhand) van Pater
Damiaan overgebracht naar
Molokaï en uiteindelijk op 22 juli
1995 begraven in Kalawao op
Molokaï.

Heiligverklaring
Ondertussen was Pater Damiaan
al bijna tien jaar zalig, maar nog
niet heilig. Voor een
heiligverklaring was een tweede
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wonder nodig. Dat wonder geschiedde in 2000. Een
medische commissie van de Congregatie van de
Heiligverklaringen van het Vaticaan heeft uitgezocht
hoe een vrouw (Audrey Toguchidie), die aan terminale
longkanker leed, tien jaar geleden genas nadat zij op
Molokaï tot Damiaan had gebeden. Ze was speciaal
vanuit haar woonplaats Honolulu naar Molokaï
gekomen.
Op 3 juli 2008 werd bekend
gemaakt dat de pater door
Paus Benedictus XVI op
korte termijn heilig
verklaard zal worden. Op
21 februari 2009 werd in
Rome bekendgemaakt, dat
de zalige pater Damiaan op
zondag 11 oktober 2009
heilig verklaard wordt.
Koning Albert en koningin
Fabiola woonden de
heiligverklaring van pater
Damiaan op het SintPietersplein in Rome bij. Ook premier Herman
Van Rompuy reist naar Rome voor de
heiligverklaring.

Volksfeest in Ninde
De Vlaams- Brabantse gemeente Tremelo - het
geboortedorp van Pater Damiaan – vierde op zondag 4
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oktober 2009 met tienduizenden het volksfeest naar
aanleiding van de heiligverklaring van Pater Damiaan,
een week later in Rome.

De dag startte met een eucharistieviering in een tent
bij het geboortehuis van Damiaan in het gehucht Ninde
waarin kardinaal DANNEELS en bisschop Silva van
Honolulu voorgaan. Bijna 400 Hawaïanen woonden d
misviering bij.
Patroonheilige: van melaatsen- en aidspatiënten.

Daminaan heilig ondanks zichzelf
Reis
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Deze boot deed dienst als passagiersboot langs de Altantische oceaan
en de Golfkust tijdens de late 19de eeuw.

Van de goed 49 jaren die zijn leven telde, heeft Pater
DEVEUSTER de helft doorgebracht in het gebied van de
Stille Oceaan, waar hij in de winter van 1863-1864 per
schip naar toe ging. De boottocht van Bremerhaven
naar Honolulu, die pater Damiaan met zes
medebroeders en tien vrouwelijke religieuzen maakte,
duurde meer dan vijf maanden. Zo'n reis was niet
zonder gevaar: twintig jaar eerder was bij Kaap Hoorn,
het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, nog een schip
met aan boord vierentwintig confraters van Damiaan
vergaan, zonder overlevenden.
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Graf
De pater deelde het lot van de melaatsen tot het
uiterste toe. Fysiek keerde hij terug in 1936 en werd
zijn lichaam opgegraven en per schip naar Antwerpen
vervoerd. In de crypte van de kerk van zijn
congregatie, de Sint-Antoniuskerk, te Leuven. De
bevolking van Molokai zag het niet graag: hun
‘Kamiano’, werd hun ontnomen. Ook dat had Damiaan
nooit gewild. Hij had al lang voor zijn dood naast zijn
Philomenakerk op Molokaï een plekje uitgezocht waar
hij begraven wilde worden.

Uitstel
De zalig en heilig verklaring kwam niet meteen. Voor de
tweede wereldoorlog, wanneer de publieke opnie het
over de held wou hebben die alles zou redden kwam
het wel beter uit,² ook in de kerk zo iemand te vinden4.
Pas dan – daar was munt uit te slaan – organiseerde
men met de overbrenging van zijn lichaam naar Leuven
feestelijkheden rond de held van Molokaï..
Het duurde dan nog tot aan Mother Teresa. Zij is
tussengekomen bij de paus. Zijzelf stond sterk in
achting bij de paus. Naar verluid zou hij haar
heiligverklaring van Mother Teresa versneld hebben
voorgestaan. De Kardinalen hebben het hem ontraden.
4

Voorzichtige bemerking van Jan de Volder, historicus en
redacteur van het katholieke weekblad Tertio, aan het slot van
zijn informatieve boek De geest van Damiaan.
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Zij kreeg de eer zalig verklaard te worden 6 jaar na
haar dood en had voordien de zaligverklaring van Pater
Damiaan, als patroon van de melaatsen, verkregen.
Op 10 mei 1994 zou dan toch de zaligverklaring van
Damiaan gaan plaatsvinden. Maar die moest uitgesteld
worden omdat de paus in zijn badkamer was
uitgegleden en zijn heup had gebroken. De plechtige
afkondiging van Damiaans zalige werd verschoven naar
4 juni 1995. En de heiligverklaring mocht in 2009, door
Wojtyla’s opvolger als paus worden uitgesproken.

Pro en contra
De duur van deze zalig- en heiligverklaringsprocessen is
afhankelijk van allerlei factoren. Zo kunnen de
hoeveelheid bronnen en de aard van de informatie die
over een kandidaat beschikbaar is, de lengte van een
proces beïnvloeden. Wie graag snel zalig wil worden,
kan het beste maar zo min mogelijk schrijven, want elk
geschreven woord van de kandidaat wordt gewikt en
gewogen.
Een ander element is de kerkelijke politiek, ‘the politics
of sainthood5’. Als de kandidaat machtige pleibezorgers
heeft dan kan dat al wat verschil opleveren. Bij Moeder
Teresa was de paus zelf die pleitbezorger en bij
Josemaría Escrivá de Balaguer y Albas (bijna zeventien
jaar na zijn dood zalig en tien jaar later heilig
verklaard). Zijn gangmaker was Opus Dei.
5

Kenneth L. Woodward: Making Saints.
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De in 1980 door doodseskaders - tijdens het opdragen
van de mis - vermoorde Dom Óscar ROMERO,
aartsbisschop van San Salvador, wacht nog steeds op
die eer. Zijn huidige opvolger als bisschop is de man die
meer denkt in de lijn Escrivá. Niet moeilijk om de
pronostiek in te vullen. Niet iedereen deelt die
Vaticaanse visie. De liturgische kalender van de
Anglicaanse Kerk kent wel een gedenkdag voor
Romero.
Vaststelling: Damiaan werd meer dan een eeuw na zijn
dood pas zalig verklaard, na een proces dat pas een
halve eeuw na zijn overlijden van start ging en
vervolgens nog eens een halve eeuw duurde. Hij had
dan ook geen machtige pleitbezorgers

Eigenheid: temperament
De eigen congregatie van Damiaan, de Paters van de
Rue Picpus te Parijs, zag ertegen op om die
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weerbarstige figuur heilig te verklaren. Pater Damiaan
was een koppig element en niet die brave heilige
onderdanige broeder. In het negentiende-eeuwse
kloosterleven waarin gehoorzaamheid een eminente
deugd was en de stem van de overste: de stem van
God, paste het niet zo'n pater zalig of heilig te noemen.
Damiaan paste de normen niet aan aan zijn overste,
maar aan de melaatsen, zijn broeders.
Embleem van de Picpus orde
De bisschop van
Honolulu was van
dezelfde orde. Als hij
precies van de
anglicaanse en
protestantse kring
heel veel subsidie
kreeg was de
bewondering van zijn
eigen oversten
gebroken. Voor Damiaan telde alleen wat zijn broeders,
de melaatsen, ten goede kwam6.

Van je familie moet je 't hebben
De tegenwerking kwam ondermeer van zijn confrater
Herman Köckemann, vanaf 1882 apostolisch vicaris,
6

Dit wordt duidelijk beschreven in het boek van Hilde Eynikel:
Hotel Molokaï. Ze gebruikte zijn brieven en verbleef een tijd in
Molokaï zelf.
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missiebisschop, van Honolulu. Die medepater had
aanvankelijk niet zoveel macht omdat mgr. Louis
MAIGRET Damiaan beschermde. KÖCKEMANN
daarentegen vond Damiaan lastig en ongehoorzaam.
Na de dood van Pater Damiaan weigerde hij om een
proces van zaligverklaring in te leiden. Hij had tijdens
zijn leven al te veel last van de pater gehad.
Er waren meer aanvaringen met de confraters die op
Molokaï met hem moesten samenwerken, Zo kwam
hem in 1874 de lange Hagenees André Burgerman
vergezellen. Burgerman was elf jaar ouder dan
Damiaan en had een beetje geneeskunde gestudeerd.
Hij voelde zich al snel diens meerdere. Samen met
Köckemann en de regionale overste van de picpussen,
Léonor FOUESNEL, wilde Burgerman Damiaan een
lesje in nederigheid leren. Maar zij moesten ervaren dat
Damiaan zich niet liet inpakken. Burgerman vertrok in
1880. In 1881 kreeg Damiaan een nieuwe metgezel: de
vijftien jaar oudere Fransman Albert MONTITON, een
heet hoofd én warhoofd7.
Al meteen bij aankomst wilde hij van Damiaan weten of
het verhaal klopte dat deze er een vrouw en een kind
op na hield. Lepra werd door velen in die tijd als een
vorm van syfilis gezien en werd al snel in verband
gebracht met seksuele losbandigheid. De verdenking
van seksuele relaties bleef Damiaan achtervolgen. In
juli 1885, een jaar nadat bij hem lepra was vastgesteld,
werd hij in opdracht van bisschop Köckemann door de
7

Uit het boek van Hilde Eynikel.

24

Pater Damiaan

Duitse arts ARNING op geslachtsziekten onderzocht.
Damiaan en de arts vonden het beiden gênant, maar
het moest van de bisschop. Hilde EYNIKEL beschrijft
het onderzoek alsof ze er zelf bij stond. Dokter ARNING
was blij dat het resultaat negatief was; hij wilde niets
liever dan de mythe over de relatie tussen lepra en
syfilis de wereld uit helpen.
De Fransman vertrok in 1885 naar Tahiti. Een confrater
kreeg Damiaan daarna niet meer. Lepra werd zijn
huisgenoot.
In de zomer van 1886 mocht Damiaan de kolonie voor
het laatst verlaten. Hij bleef zes dagen in Honolulu,
onder meer om bij zijn bisschop te biechten. Het werd
zijn laatste bezoek aan de buitenwereld.

Wonderen
Vanuit het onderzoek gaat het over de genezing van
een Franse picpuszuster in 1895 en een bejaarde
Hawaïaanse vrouw in 1998.
In de litteratuur worden ook andere opvattingen
aangebracht. Het grootste wonder van Damiaan ziet
men in zijn tomeloze toewijding aan mensen die
verminkt en uitgestoten waren.
Het op één na grootste wonder ziet men in het feit dat
hij wist Vlamingen en Walen in 2005 te verenigen bij de
verkiezing van de Grootste Belg Aller Tijden. Bij de
Vlamingen kreeg hij de eerste plaats, bij de Walen de
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derde (na Jacques BREL en koning Boudewijn). Maar bij
een gewogen gemiddelde van beide verkiezingen bleek
eensgezindheid: Jozef DE VEUSTER, vriend van de
melaatsen, een Vlaamse jongen die bijna heel zijn
leven in het Frans bleef corresponderen en die, in
datzelfde Frans, vanuit de kostschool aan zijn ouders
schreef: ‘alle Walen die me uitlachen, sla ik met een
lat’, die Jef dus, was de grootste Belg aller tijden. Een
eigenzinnige driftkop, heilig ondanks zichzelf.
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De bijbel en melaatsheid
De ziekte die in de Bijbel melaatsheid of huidvraat8
wordt genoemd, wordt vaak gelijkgesteld met lepra.
Het Hebreeuws in het Eerste Verbond is Tsara'at en is
klassiek vertaald als melaatsheid of huidvraat maar zal
het echter niet altijd geweest zijn. Lepra werd pas door
de troepen van Alexander de Grote in de 4de eeuw voor
Christus meegenomen vanuit het verre oosten. Tsara'at
(letterlijk: plaag) is een schimmel. In het boek
Leviticus9 staan uitgebreide reinigingsvoorschriften
beschreven voor melaatsen. Een daarvan is dat de
melaatse afgezonderd zal wonen.
In het Tweede Verbond, ons Nieuwe Testament,
geschreven in het Grieks, wordt het Griekse woord
lepra eveneens vertaald met resp. melaatsheid en
huidvraat. In Marcus10 en Lucas11 gaat het wellicht wel
over leprapatiënten, al ontbreekt een duidelijke
beschrijving. van hun aandoeningen. Bij hun genezing
verwijst Jezus echter wel naar de Reinigingswetten uit
Leviticus. In een gelijkenis vertelt Jezus over een rijke
man en Lazarus, een arme bedelaar. Overdekt met
zweren stilde hij zijn honger met wat van de tafel van
de rijke man viel. Uiteindelijk zullen de rollen
omgedraaid zijn: Lazarus komt in de schoot van
8

NBV.
Lev. 13.
10
Mc 1:40-45.
11
Lc 17:11-19.
9
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Abraham, de rijke man in de vlammen van de hel.
Hoewel in de Bijbel niet is vermeld dat Lazarus melaats
is is hij toch een symbool voor lepra-patiënten
geworden. Het oud-Nederlandse woord voor lepra
(Lazerije) is van deze Lazarus afkomstig12.
Voor de fijne exegeet geven we mee dat melaats in
bijbelse contekst verwijst naar zondigheid.
Waar je zelf nog kunt bij vinden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pater_Damiaan
http://en.wikipedia.org/wiki/Father_Damien
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalaupapa
http://www.aoc.gov/cc/art/nsh/damien.cfm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liliuokalani
http://www.damiaanactie.be/home.cfm
http://pater-damiaan.start.be/

Inhoudsopgave
HEILIGE PATER DAMIAAN....................................2
........................................................................2
CURICULUM...........................................................2
POST MORTEM........................................................5
MELAATSEN..........................................................8
KOLONIE..............................................................8
De ziekte.........................................................9
DAMIAAN VRIJWILLIGER...........................................11
12

Lc 16:19-31.

32

Pater Damiaan

DAMIAAN: GEEN ZANT IN EIGEN LAND..........................13
DAMIAAN MELAATS................................................14
ZALIG EN HEILIG...............................................15
ZALIGE PATER DAMIAAN..........................................15
HEILIGVERKLARING................................................15
VOLKSFEEST IN NINDE............................................16
DAMINAAN HEILIG ONDANKS ZICHZELF............17
REIS.................................................................17
GRAF................................................................19
UITSTEL.............................................................19
PRO EN CONTRA....................................................20
EIGENHEID: TEMPERAMENT.......................................21
VAN JE FAMILIE MOET JE 'T HEBBEN.............................22
WONDEREN........................................................24
LITTERATUUR:......................................................25
DE BIJBEL EN MELAATSHEID..............................30

