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Pater Damiaan: diep gelovig, grenzeloos solidair (1840-1889) 

Damiaan leefde in de negentiende eeuw. België bestond als land nog geen tien jaar toen 

Damiaan op 3 januari 1840 geboren werd in Ninde, een gehucht van het dorp Tremelo, in de 

Belgische provincie Vlaams-Brabant. Damiaan groeide op in het Vlaamse landsgedeelte waar 

de volkstaal Nederlands was. Hij liep middelbare school in het Waalse landsgedeelte waar 

Frans werd gesproken. Zijn ouders waren landbouwers en handelaars, gelovig, 

ondernemend en vooruitstrevend.  

 

Het geboortehuis van Pater Damiaan, Tremelo-Ninde, ca. 1890 - copyright Damiaan Vandaag 

Niet enkel in België maar in de ganse wereld sloeg de motor van de vooruitgang aan. Steden 

ontwikkelden zich ten koste van het platteland. Talrijke nieuwe uitvindingen en 

ontdekkingen zoals de fotografie, de telegrafie, de telefoon en de gloeilamp  werden gedaan 

tijdens Damiaans leven.  De wetenschap in het algemeen maakte grote sprongen 

voorwaarts. Nieuwe transport- en communicatiemiddelen brachten de wereld binnen 

handbereik. Op zoek naar macht en grondstoffen stichtten grootmachten zoals de VS, Groot-

Brittannië en Frankrijk overzeese rijken.  De slavernij werd afgeschaft, fundamentele 

vrijheden en rechten  neergeschreven.  

Kerk en religie leefden op in het Westen na de woelige periode van de Franse revolutie. In 

België profiteerde de katholieke Kerk van de vrijheid van onderwijs, vereniging en pers om 

haar maatschappelijke invloed uit te breiden.  Talrijke nieuwe religieuze gemeenschappen 

zagen het levenslicht in vooral Frankrijk maar ook elders in West-Europa, waaronder de 

Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria waarvan Damiaan sinds 1859 lid was. 

Deze Congregatie opende haar eerste huis buiten Frankrijk in Leuven (België) in 1840, het 

geboortejaar van Damiaan.  

In die tijd was de keuze voor een religieus leven een afscheid van je oude leven. Je werd als 

het ware opnieuw geboren, je kreeg een nieuwe naam en een nieuwe familie van 

medebroeders en medezusters. Gebed, meditatie en maatschappelijke inzet vormde het 

motto van deze religieuze gemeenschappen. Religieuzen bleven niet binnen de 
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kloostermuren maar staken in binnen- en buitenland de handen uit de mouwen in 

bijvoorbeeld de lokale gemeenschap, het onderwijs, de gezondheidszorg en de armenzorg.  

Vanuit Europa trokken katholieke missionarissen en protestantse zendelingen als 

boodschappers van het geloof naar alle continenten om het christendom (christelijk geloof) 

te verspreiden en westerse beschaving te brengen. Net als vele duizenden veel minder 

bekende collega-missionarissen vertrok Damiaan op jonge leeftijd voorgoed naar zijn 

missiegebied ver weg van familie en vaderland.  

 

Damiaan voor zijn vertrek naar de missies, Parijs, 1863 - copyright Damiaan Vandaag 

Toen hij in maart 1864 als missionaris aankwam op de Hawaï-eilanden maakte hij er kennis 

met een bruisende en multiculturele samenleving, uitkomst van een negentiende-eeuwse 

wereld in verandering. Aan het begin van de negentiende eeuw had koning Kamehameha I 

van de Hawaï-eilanden één koninkrijk gemaakt. De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk 

probeerden hun greep op de eilanden te vergroten. Een blanke koloniale minderheid aan de 

macht overheerste het Hawaïaanse volk. Wereldbeelden, kapitaal,  goederen en zelfs 

ziektekiemen uit het Westen brachten de Hawaïanen en de Hawaïaanse cultuur in de 

verdrukking. Missionarissen en zendelingen ontpopten zich ofwel als handlangers van de 

grote mogendheden ofwel als activisten voor het Hawaïaanse volk.  

Toen Damiaan als missionaris werkte op de Hawaï-eilanden maakte de lepra-ziekte en de 

overheidspolitiek van afzondering heel wat Hawaïaanse slachtoffers. Sinds begin 1865 

bepaalde een Hawaïaanse wet dat alle met lepra besmette personen opgespoord, gevangen 

genomen en gedeporteerd moesten worden naar Kalaupapa, de noordelijke landtong van 

het eiland Molokaï, een natuurlijke gevangenis. Daarmee stelden blanke koloniale 

machthebbers hun economische belangen veilig en sloegen ze diepe wonden van pijn en 

verdriet in de brede Hawaïaanse samenleving.  
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Kalaupapa, de noordelijke landtong van het eiland Molokaï, een natuurlijke gevangenis - copyright Damiaan 
Vandaag 

Families werden uit elkaar gerukt. Vaders, moeders en kinderen, echtgenoten en 

echtgenotes, broers en zussen moesten definitief afscheid nemen. De overheid miskende zo 

de basisrechten van haar burgers. De menselijke waardigheid stond op het spel.  Toen 

Damiaan in 1873 koos om zijn leven te delen met en te geven voor de afgezonderde 

Hawaïanen met lepra, ontdekte de Noorse dokter Hansen de leprabacil. Een geneesmiddel 

vonden wetenschappers in de negentiende eeuw nog niet.  

Toch bleef Damiaan zich onverminderd inzetten voor betere levensomstandigheden en meer 

levenskwaliteit. Hij kreeg hierbij steun en sympathie vanuit de Hawaï-eilanden, Amerika en 

Europa. Voor Damiaan was elk mensenleven de moeite waard. Hij telde iedereen mee.  

Doorheen Hawaïaanse ogen belichaamde hij zo de fundamentele Hawaïaanse waarden van 

familie en gemeenschap (ohana), van aandacht en zorg voor elkaar (malama pono), van 

liefde en verbondenheid over grenzen heen (aloha).   

 

Een zieke Damiaan op Molokaï enkele weken voor zijn dood, 1889 – copyright Damiaan Vandaag 
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Damiaans keuze voor ongeneeslijke zieke mensen betekende het begin van een nieuw 

tijdperk waarin de stem van de onderdrukte, de arme, de zieke steeds luider begon te 

klinken en gehoord werd. Zovele jaren na zijn dood op 15 april 1889, tot op vandaag, 

inspireert Damiaan door wie hij was en wat hij deed mensen over grenzen van afkomst, 

huidskleur, geaardheid, handicap, religie en levensbeschouwing om samen werk te maken  

van een rechtvaardige en menswaardige wereld. 

 

Een zieke Damiaan op Molokaï omringd door de weesjongens voor wie hij als een vader was, 1889 – copyright 
Damiaan Vandaag 

 

Ruben Boon, 15 juni 2020 
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