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Op Erfgoeddag, zondag 22 april 2012, zet het Project Damiaan Vandaag 
Pater Damiaan als held in de schijnwerpers. Damiaan hoort echter niet 
thuis in de lijstjes van sporthelden, filmhelden of oorlogshelden. 
Damiaans heldendom is van een ander kaliber dan dat van een wielerle-
gende als Eddy Merckx. Een reden om even stil te staan bij Pater 
Damiaan, de held.

Toen hij in 1863 naar de Hawaii-eilanden vertrok, zag het er niet 
naar uit dat voor Damiaan als priester-missionaris een buitenge-
wone bekendheid en een roemvolle heldenstatus weggelegd was. 
In de eerste jaren vervulde hij weliswaar met een meer dan norma-
le ijver en daadkracht zijn missionaire taken. Van heldenroem was 
er echter geen sprake. Integendeel. In zijn brieven aan het thuis-
front vroeg hij telkens te bidden voor ‘deze zwakke en zondige 
priester’. Uit zichzelf had hij het blijkbaar niet volgehouden. “Wel 
wetend dat ik niets kan bereiken uit eigen kracht, plaats ik al mijn 
vertrouwen in de Heer die me heeft aangenomen als zijn dienaar, 
die hij dagelijks voedt met zijn Lichaam en zijn Bloed in het heilig 
misoffer”, schreef hij aan zijn ouders in 1869.
 
Op 10 mei 1873 kwam Damiaan aan op Molokaï. De hoofdredac-
teur van de Hawaiiaanse krant Nuhou stak de loftrompet: “We 
maken ons niet bezorgd over welke theologische strekking deze 
man erop nahoudt, hij is vast en zeker een christelijke held”. De 
toon was gezet, een held geboren. Radicaal kiezen voor de uitge-
stoten melaatsen was kiezen voor Jezus Christus. Damiaan was 
zich zeer bewust van dit offer in navolging van Christus. Hij bleef 
dan ook vastbesloten, ook toen hij al ziek was. “Indien ik de keuze 
mocht hebben hier te vertrekken in goede gezondheid, dan zou ik 
zonder aarzelen zeggen: ‘Ik blijf hier bij mijn melaatsen tot het 
einde’”. Toch kende hij ook eenzame en moeilijke momenten. Eens 
te meer putte hij dan troost en energie uit het gebed en uit de 
eucharistie. Toen hij zijn levenseinde voelde naderen, keek hij ver-
wachtingsvol uit naar de voltooiing van zijn leven hier op aarde. “Ik 
tracht langzaam mijn kruisweg te gaan, en ik hoop weldra de top 
van mijn Golgotha te bereiken”, schreef hij aan zijn anglicaanse 
vriend, Edward Clifford. Op 15 april 1889 stierf Damiaan.

Held bij leven en dood
Voortaan zou hij als christelijke held van de naastenliefde en heili-
ge verder leven in de harten en de geesten van de mensen. De 
Britse krant The Times riep Damiaan een maand na zijn overlijden 
uit tot één van de meest edelmoedige helden van het christendom. 
Damiaan, een held bij leven en dood! Tijdens de honderdtwintig 
jaar na zijn dood stelde men Pater Damiaan als held voor bij talrij-
ke herdenkingen en feesten. Hoe vreemd het ook moge klinken: 

toch ligt de betekenis van zijn held-zijn niet zozeer in zijn helden-
daden als wel in wat hem ertoe geïnspireerd heeft held te zijn voor 
anderen.
Dankzij zijn geloof in God en in Jezus Christus groeide Damiaan 
uit boven zichzelf en werd hij een christelijke held én een heilige 
voor iedereen. Geïnspireerd door Damiaans levenswerk groeiden 
velen zo uit tot held voor hun naasten. Damiaans heldendom ver-
schilt in die zin dat hij als held én heilige niet alle schijnwerpers op 
zichzelf richt maar op de minsten en de zwakken, en zo op Jezus. 
Damiaans heldendom is duidelijk op een andere leest geschoeid. 
Daar zijn andere helden zich duidelijk van bewust. Wielerlegende 
Eddy Merckx zei: “Damiaan heeft iets voor de mensheid gedaan. 
Dat is veel belangrijker dan de Tour de France winnen”.

Felix De Boeck (1898-1995), Pater Damiaan op zijn sterfbed

Erfgoeddag 2012 in het Damiaancentrum Leuven, meer op pagina 4



Damiaans timmerwerk: altaar 
Als er één ding is dat opviel in de populaire Canvasreeks ‘Nonkel 
pater’ is het wel dat een missionaris van alle markten thuis moet 
zijn. Dat was in de tijd van Pater Damiaan niet anders. In zijn eer-
ste jaren als rondreizende missionaris op de eilanden van de 
Hawaii-archipel besteedde Damiaan naast preken, onderrichten en 
dopen heel wat tijd en energie aan de bouw van kerkjes en kapel-
len. Ook in de melaatsenkolonie van Molokaï was Damiaan een 
onvermoeibare bouwer. Naast houten huisjes voor de melaatsen en 
een onderkomen voor de weesjongens en weesmeisjes besteedde 
hij heel wat zorg aan de bouw van mooie, ruime en waardige kerk-
gebouwen. Daarbij werd de inrichting van de kerk niet vergeten.

Een mooi overblijfsel van Pater 
Damiaans timmerwerk kan men gaan 
bekijken in het Damiaanmuseum van 
Tremelo. Hier wordt nog steeds het 
oude hoofdaltaar van Damiaans Sint-
Philomenakerk tentoongesteld. Het 
werd in 1937 vanuit Hawaii naar België 
gebracht met het oog op het oprichten 
van een Damiaanmuseum. Bij dit altaar 
valt op dat Damiaan met eenvoudige 
materialen als geschilderd hout en zink-
plaat een monumentaal portiekaltaar 
met draaitabernakel wist te realiseren. 
Zijn inspiratie? De barokke en klassieke 
portiekaltaren zoals hij die kende uit 
zijn geboortestreek. Het altaar werd ver-
fraaid met een koperen kruis en kande-

laars die werden opgestuurd uit het moederhuis van de congrega-
tie in Parijs. Ook het Mariabeeld, een voorstelling van de Parijse 
‘Notre Dame des Victoires’ is wellicht van daar afkomstig.
Het altaar is een treffende getuigenis van het feit dat Damiaan zijn 
inspiratie en kracht haalde uit zijn geloof en zijn verbondenheid 
met Jezus doorheen de sacramenten. In zijn brief van 26 augustus 
1886 aan Hugh B. Chapman schreef Damiaan: “ Zonder de tegen-
woordigheid van onze Goddelijke Meester in mijn armoedige 
kapel, had ik nooit kunnen volharden in mijn besluit het lot van de 
melaatsen van Molokaï te delen. Maar door de heilige Communie, 
het dagelijks brood van de priester, voel ik me gelukkig, zeer tevre-
den en gelaten in deze ietwat bijzondere toestand, waarin de god-
delijke Voorzienigheid me heeft willen plaatsen”.
 
Museum en geboortehuis Pater Damiaan Tremelo
Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo
Telefoon: 016 / 53.05.19. E-mail: damiaanmuseum@telenet.be
Openingsuren: van dinsdag tot en met zondag, van 14.00 tot 16.30 uur; 
groepen op afspraak.
Het museum is gesloten tijdens Rock Werchter, 
van 28 juni tot en met 1 juli 2012.

Nieuwe Damiaanparochie Zeeland (NL)
In 2011 besloten enkele parochies uit de regio’s De Bevelanden en 
Schouwen-Duiveland, in de Nederlandse provincie Zeeland, zich 
samen te voegen tot één parochie. Deze parochie kreeg de naam 
Pater Damiaanparochie. De keuze voor Pater Damiaan als patroon 
van de nieuwe parochie werd in de parochiale nieuwsbrief als 
volgt verantwoord: “Het zou kunnen zijn dat Damiaan liet zien dat 
zijn alledaagse werk vooral buiten de muren van het kerkgebouw 
lag. Wij leven juist in een tijd dat veel katholieken de neiging heb-
ben zich binnen die veilige muren terug te trekken. Maar we heb-
ben wel het voordeel dat wij mensen, die niet katholiek zijn, niet 
meer zien als ketters en afgodendienaars. En misschien moeten we 
beginnen met juist dat soort mensen een nieuwe toekomst op te 
bouwen. Als ons dat kan inspireren, zullen we met trots gaan spre-
ken over onze Damiaanparochie”.
Op zondag 11 maart bracht een tienkoppige delegatie van deze 
nieuwe Damiaanparochie een bezoek aan Leuven. Ze werd ont-
haald in het Damiaancentrum. Nadien ging ze de ‘Weg van 
Damiaan’ in de Kerk. Een bezinning in de crypte sloot hun 
bezoek af.

Bron: http://www.rkmiddenzeeland.nl/regionaalnieuws.htm

Iedereen is welkom voor een bezoek aan het graf van Pater Damiaan en aan het 
Damiaancentrum in Leuven.

* De crypte met zijn graf, de kerk, de ‘Weg van Damiaan’ (grote panelen 
met foto’s en citaten uit Damiaans brieven), en de kaarsenkapel zijn 
dagelijks geopend van 09.00 tot 18.00 uur.

* Groepen zijn op afspraak welkom in het Damiaancentrum. Voor hen 
kan op aanvraag een programma samengesteld worden met bijvoor-
beeld een film, een rondleiding bij de kunstwerken, een bezinnend 
moment of eucharistieviering in de crypte.

* Het is mogelijk om, na voorafgaande afspraak, te picknicken in het 
Damiaancentrum. Koffie en frisdrank kunnen worden voorzien.

* Wie op zoek is naar Damiaan-devotionalia kan terecht in het 
Damiaancentrum in Leuven.

Contact en info
Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven.
Telefoon: 016 / 31.63.68. 
E-mail: info@damiaanvandaag.be

Damien Church Kaunakakai
Op 9 december 2012 werd in Kaunakakai op ‘top-side’-Molokaï de 
nieuwe kerk van de Heilige Damiaan ingezegend. Deze nieuwe 
kerk kwam er in de plaats van de vorige kerk van de Heilige Sofia 
die nog gebouwd was door Pater Damiaan en die twee jaar geleden 
door een brand werd verwoest. De inwijdingsplechtigheid werd 
geleid door de bisschop van Hawaii, Monseigneur Larry Silva. De 
pastoor, Clyde Guerreiro sscc, die heel het project van heropbouw 
leidde, heeft onder het altaar een relikwie van Damiaan geplaatst, 
die hem door de bisschop was aangeboden. Het ontwerp van de 
kerk heeft een centraal grondplan dat is aangepast aan onze 
hedendaagse liturgie. De traditioneel aandoende toren lijkt op de 
kerktorens die Damiaan bouwde bij al zijn kerken op Hawaii.

Jongerenpastoraal Leuven Doe iets! gaat door!
Een vaste kern jongeren heeft de weg gevonden naar de crypte van 
Damiaan. Zij die er bij waren van in het begin blijven trouw aan de 
tweewekelijkse bijeenkomsten die in het teken staan van het evan-
gelie en van gemeenschap vormen. Via Facebook, affiches en flyers, 
maar vooral door mondelinge reclame, brengen ze ook andere jon-
geren mee die komen proeven van de bijeenkomsten op woens-

dagavond. Geboeid 
wordt er geluisterd 
naar de catechese van 
Mgr. Lemmens en al 
even enthousiast 
wordt er vervolgens 
eucharistie gevierd. 
Velen geven aan dat 
ze blij zijn leeftijdsge-
noten te vinden met 
wie ze kunnen delen 
over hun ervaringen 

om vandaag de dag als gelovige in het leven te staan. De begelei-
dende ploeg tracht iets aan te reiken dat hen kan sterken in hun 
leven. Zo verwoordde Mgr. Lemmens aan de hand van het Marcus-
evangelie hoe zinvol en vruchtbaar het is om op weg te gaan met 
een geestelijke begeleider als tochtgenoot. Pater Ferry Indrianto en 
zuster Hilde Reynders legden de link met Pater Damiaan wanneer 
ze beklemtoonden hoe Jezus de uitgestotenen weer opnam in de 
gemeenschap. Door het terugkoppelen naar onze maatschappij en 
ons eigen leven, laten deze avonden niemand onberoerd.

Meer info: www.ijd.be



Vieringen van de feestdag van Damiaan 
(10 mei)
Wie wil deelnemen aan een speciale viering van de feestdag van 
Damiaan kan onder meer op volgende plaatsen terecht:

LEUVEN (Damiaankerk, Damiaanplein en Damiaancentrum, 
Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven)

*Zondag 13 mei: plechtige eucharistieviering
Op zondag 13 mei nodigen wij u graag uit voor een plechtige 
eucharistieviering om 11.00 uur in de kerk aan het 
Damiaanplein, voorgegaan door Mgr. Johan Bonny, bisschop 
van Antwerpen.

*Zondag 13 mei: plechtige opening tentoonstelling
Na de eucharistieviering bent u welkom in het 
Damiaancentrum (Sint-Antoniusberg 5) voor de plechtige ope-
ning van de tentoonstelling Held én heilige. Damiaan in de spot-
lights, door Louis Tobback, burgemeester van Leuven, gevolgd 
door een receptie.

Contact en info: Tel. 016/31.63.68 en e-mail: 
info@damiaanvandaag.be

NINDE-TREMELO (parochie Heilige Damiaan van Molokaï, 
Pater Damiaanstraat 35, 3120 Tremelo)

*Donderdag 10 mei: plechtige eucharistieviering
Op donderdag 10 mei wordt de liturgische feestdag van de hei-
lige Pater Damiaan gevierd in Ninde-Tremelo.

In de kerk van de Heilige Damiaan van Molokaï vindt om 19.00 
uur een plechtige eucharistieviering plaats, gevolgd door een 
receptie.

KORTRIJK (Heilige Damiaankerk, Aalbeeksesteenweg 13, 8500 
Kortrijk)

*Van 2 tot en met 10 mei: noveen
Van 2 tot en met 10 mei wordt er in de H. Damiaankerk de 
noveen gebeden ter ere van de H. Damiaan.

*Donderdag 10 mei: stille aanbidding en plechtige eucharistieviering
Van 17.00 t.e.m. 18.00 uur is er stille aanbidding in de H. 
Damiaankerk. We bidden heel speciaal voor de intenties van 
ons Damiaanintentieboek. Om 18.00 u. vindt er een plechtig 
gezongen eucharistie plaats.

*Zaterdag 12 mei: eucharistie en maaltijd 
Op zaterdag 12 mei is er na de mis van 18.00 uur agapè (vrien-
denmaal).

ANTWERPEN (Damiaankerk, Theologisch en Pastoraal 
Centrum , Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen)

*Van 5 tot 13 mei – dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur: tentoonstelling 
van Damiaan-kunstwerken 
Alle kinderen en jongeren (individueel en in groep, met de 
jeugdbeweging of de klas) in het bisdom worden uitgenodigd 
om zich door Damiaan te laten inspireren en een kunstwerk te 
maken: in woord, beeld, drama of muziek. Inschrijven kan tot 30 
maart 2012.
De officiële opening van de tentoonstelling in aanwezigheid 
van bisschop Johan Bonny en de kunstenaars gaat door op 
zaterdag 5 mei om 10.30 uur. 

*Donderdag 10 mei: plechtige eucharistieviering
Op donderdag 10 mei 2012 om 18.00 uur gaat bisschop Johan 
Bonny voor in een eucharistieviering ter gelegenheid van de 
feestdag van Damiaan. Nadien is de tentoonstelling te bezoe-
ken tot 21.00 uur.

Contact en info: Christa Damen, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen. 
christa.damen@telenet.be 

Monseigneur Léonard bezoekt het 
Damiaancentrum en het klooster van de 
Heilige Harten
In februari bezocht Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van 
Mechelen-Brussel, het dekenaat Leuven. In dat kader kwam hij op 
donderdagnamiddag 16 februari op bezoek in het 

Damiaancentrum in Leuven. Hij 
maakte er kennis met de werking 
van het Project Damiaan Vandaag, 
met de schatten van het Damiaan 
Documentatie- en 
Informatiecentrum en van het 
Damiaanarchief. Hij genoot zicht-
baar van een korte maar krachti-
ge rondleiding langs de verschil-
lende Damiaanbeelden, tentoon-
gesteld in het centrum. In het 
aangrenzende klooster had hij 
een gesprek met de paters en de 

zusters. ’s Avonds ging hij voor in een eucharistie in de kerk aan 
het Damiaanplein. Een receptie voor de Leuvense parochieploegen 
in het Damiaancentrum sloot het bezoek af.

Heiligverklaring zuster Marianne Cope op 
zondag 21 oktober 2012
In het vorige nummer berichtten we al over de heiligverklaring van 
zuster Marianne Cope (1838-1918), beter gekend als Marianne van 
Molokaï. Zuster Marianne kwam tegen het einde van Damiaans 
leven met enkele andere zusters franciscanessen naar Molokaï om 
zijn werk voort te zetten. Dertig jaar lang, tot aan haar dood in 
1918, hielp ze er de melaatsen verzorgen. In mei 2005 werd ze zalig 
verklaard. Op 21 oktober 2012, wereldmissiezondag, zal de paus 
zuster Marianne samen met zes anderen in Rome heilig verklaren.

Bron: Kerknet 18 februari 2012

Nieuw Damiaanicoon
Mireille Peeters uit Leuze-en-Hainau, die deel uitmaakt van de 

‘Association Icône Contemporaine’, 
werd zo getroffen door een uitzen-
ding over Pater Damiaan dat ze een 
Damiaanicoon wilde schilderen. Ze 
koos voor de voorstelling van 
Damiaan die de melaatse omarmt, 
omdat dit voor haar eveneens ver-
wijst naar Sint-Franciscus, die zoveel 
eeuwen eerder hetzelfde deed. 
Bovendien vond ze het belangrijk de 
melaatse niet enkel als lijdende per-
soon voor te stellen maar ook als een 
onsterfelijke mens die in de toe-
komst verheerlijkt zal worden. In het 
landschap met vulkanische rotsen 
plaatste ze het kerkje van Damiaan 
aan het einde van een lange trap, 

een uitnodiging aan ieder van ons om binnen te gaan in het huis 
van de Heer.

Onze Niels Albert wereldkampioen 

Daags na het wereldkampioenschap veldrijden in Koksijde (29 
januari 2012) hing bovenstaande tekst boven de hoofdingang van 
het Damiaaninstituut in Aarschot. Oud-leerling Niels Albert stond 
immers op het hoogste schavotje van het WK-veldrijden. In 2004 
behaalde hij in het Damiaaninstituut zijn diploma Mechanische 
Vormingstechnieken. Op zijn zesentwintigste oogt zijn palmares 
indrukwekkend. Bij de profs werd hij voor de tweede maal wereld-
kampioen en droeg hij eenmaal de Belgische driekleur. Bij de juni-
oren werd hij Belgisch kampioen en wereldkampioen. Bij de belof-
ten werd hij tweemaal Belgisch kampioen, eenmaal wereldkampi-
oen en viermaal Europees kampioen. Het Damiaaninstituut mag 
terecht fier zijn op Niels.



Onze wereld 
zou er veel beter uitzien

als hij meer  
doordesemd zou zijn

van de geest  
van Pater Damiaan

Om daar wat aan te doen hebben wij, Paters en Zusters Picpussen het 

Project Damiaan vandaag
 in het leven geroepen. Wij vragen onze lezers om dit project te onder-

steunen door te storten op rekening RECORD BANK 920-8007753-95,  

IBAN BE76 9208 0077 5395, BIC HBKABE22, Damiaancentrum 

3000 Leuven, met de vermelding "Project Damiaan Vandaag".

Damiaan Vandaag
Informatiebulletin van het project Damiaan Vandaag
van de Vlaamse provincie van de 
Paters van de Heilige Harten (Picpus),
waarin opgenomen Picpus- en Damiaannieuws.
Verschijnt driemaandelijks en is kosteloos.
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Pater Etienne (Steven)  
Van den Eynde
Op 11 februari 2012 overleed in Honolulu op 
90-jarige leeftijd, pater Etienne Van den Eynde. Met 
hem verdwijnt na bijna twee eeuwen missionerings-
werk de laatste Vlaamse Picpus op Hawaï. Pater 
Etienne, afkomstig uit Baal, sprak zijn kloostergelof-
ten uit bij de Paters Picpussen in Tremelo. Hij werd 
in 1948 priester gewijd in Zandhoven. In oktober 
1950 vertrok hij naar Hawaii. Hij was er tot in 1991 
actief in 18 verschillende parochies. Daarna werd 
hij nog aalmoezenier van de Zusters Picpussen op Hawaii. De laatste jaren van 
zijn leven woonde hij in het Saint Patricks Monastery en het verzorgingstehuis 
van Pearl City waar hij overleed. De afscheidsviering op 23 februari werd bijge-
woond door de bisschop van Honolulu. Pater Etienne werd begraven op de 
begraafplaats van Oahu waar heel wat Vlaamse medebroeders rusten.

I n  m e m o r i a m†

Voorjaarsprogramma 2012
Pater Damiaan is een wegwijzer voor mensen vandaag. Daarom 
biedt Damiaan Vandaag ook dit voorjaar een reeks voordrachten 
met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die 
ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine 
en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maat-
schappelijke en kerkelijke thema’s. Volgende conferenties staan 
op het programma: 

Woensdag 18 april 2012 
Tine Van Osselaer: Damiaan, christelijke held
In de aanloop naar de Erfgoeddag, op zondag 22 april 2012, 
komt Tine Van Osselaer, postdoctoraal onderzoeker aan de KU 
Leuven, een inleiding geven op het Erfgoeddagthema Helden. 
Damiaan was een held maar waarom precies een christelijke 
held? Waarom was Damiaan meteen een held in de ogen van 
het brede publiek maar daarom nog geen heilige in de ogen 
van de Kerk? Tine Van Osselaer zal het hebben over het helden-
dom en de heldenstatus van Damiaan, over Damiaans heilig-
heid, over de evolutie van de beeldvorming van Damiaan als 
held én heilige.

Woensdag 9 mei 2012
Rob Sleurs: Een getuigenis uit het leven gegrepen
Toen Rob enkele jaren terug een zwaar ongeval had en voor de 
helft verlamd was, stond voor hem de wereld stil. Toch vocht hij 
terug. Vandaag is er van die gedeeltelijke verlamming niet veel 
meer te zien. Maar het ongeval heeft psychisch zijn sporen 
nagelaten. Wat het voor Rob niet eenvoudig maakt. Hij getuigt 
over hoe hij kracht en moed putte uit Damiaans leven en hoe 
hij in Damiaan een metgezel vond. 

Deze samenkomsten gaan steeds door op woensdagavond in het 
Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven, telkens van 20.00 
tot 22.00 uur. Bijdrage: 4 euro.  

Foto Dirk Musschoot

Erfgoeddag 2012:  
Damiaan, christelijke held én heilige
Leuven, zondag 22 april 2012

Op zondag 22 april 2012 vindt Erfgoeddag 2012 plaats met als 
thema Helden. Het Project Damiaan Vandaag  organiseert drie activi-
teiten: een tentoonstelling, een multimediapresentatie en een film-
voorstelling. Alle activiteiten vinden plaats in het Damiaancentrum 
in Leuven op zondag 22 april 2012 van 10.00 tot 18.00 uur. 

De tentoonstelling, hoofdactiviteit op deze Erfgoeddag, werpt een 
blik op de heldenstatus van Pater Damiaan: vanaf zijn vertrek naar 
Molokaï in 1873 tot en met zijn heiligverklaring in 2009. Het grote 
publiek, jong én oud, over alle grenzen heen, heeft nooit getwijfeld 
aan de heldhaftigheid van Damiaan. Damiaan was echter niet 

zomaar een held. Hij was een christelijke held. In 2009 verklaarde 
de Kerk hem heilig. De christelijke held en heilige Damiaan haalde 
zijn kracht niet uit zichzelf. Zonder Jezus en zijn evangelie, geen 
heilige held Damiaan, zoals deze expo wil laten zien.

De multimediapresentatie brengt Damiaanstraten, -pleinen, -lanen 
en publieke Damiaanbeelden in kaart. Vertrekkend van de kaart 
van Vlaanderen werd op zoek gegaan naar de steden en de 
gemeenten met een straat, een laan, een plein genoemd naar onze 
held of met een gebeeldhouwde, geboetseerde of gegoten Damiaan 
in het straatbeeld.

De heroïek van Damiaans leven inspireerde ook filmregisseurs. 
Damiaan als filmheld! De meest bekende en gemediatiseerde 
Damiaanfilm is Father Damien (1999) van de Nederlands-
Australische regisseur Paul Cox. De filmvoorstelling op 
Erfgoeddag brengt twee zo goed als vergeten Damiaanfilms 
opnieuw op het witte doek, in de conferentiezaal van het 
Damiaancentrum: Le pèlerin de l’enfer (1946) met Robert Lussac als 
Damiaan, en Molokai (1959), met Javier Escriva  als Damiaan.

Vanaf zondag 13 mei zal de bovengenoemde tentoonstelling 
opnieuw te bezichtigen zijn in het Damiaancentrum en dat tot in 
het najaar.

Op zondag 3 juni, van van 10.00 tot 18.00 uur, neemt Damiaan 
Vandaag deel aan de Dag van Open Kerken. Dan verhuist deze ten-
toonstelling voor één dag naar de kerk aan het Damiaanplein. 
Iedereen van harte welkom.


