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Populair jeugdauteur Guy Didelez 
brengt ode aan Pater Damiaan 
 

Op vraag van Damiaanactie schrijft Guy Didelez een trilogie, met Pater Damiaan 

in de hoofdrol. Het eerste deel: ‘Molokai: de tocht van beeldschoon en lieveling’ 

ligt nu in de boekhandel.  

Wie Molokaï zegt, denkt aan lepra en aan Pater Damiaan, de man die werd 

verkozen tot ‘De Grootste Belg’ ooit. Hij koos ervoor om naar dit grimmige 

‘eiland van de levende doden’ te verhuizen om de zieken die er terechtkwamen 

een zo menswaardig mogelijk bestaan te geven. Het kostte hem zijn leven. 

 

“Een hedendaags boek, dat op een spannende manier de geschiedenis 

weer actueel maakt en Pater Damiaan op de kaart zet,  

zal jongeren vast en zeker engageren.” 

 

Guy Didelez: Ik wil ervoor zorgen dat het verhaal niet vergeten wordt. En dat 

kinderen en jongeren van alle leeftijden weten wie deze bijzondere man was.  

Bijna alle boeken die over Pater Damiaan geschreven zijn, worden vanuit het 

blanke standpunt verteld. Hier is het net interessant om eens te starten vanuit 

de Hawaiianen. Hoe dachten zij over die pater die hen kwam helpen? Dat ging 

vermoedelijk ook gepaard met de nodige argwaan?  

Voor het verhaal creëerde ik een werkelijkheid die in de lijn ligt van wat binnen 

de historische context had kunnen plaatsvinden. Het werd een roman met 

respect voor het historische. Ik wilde me houden aan de feiten die aan zijn 

persoon verbonden zijn en die zich op Molokaï hebben voorgedaan, maar 

tegelijk wilde ik in de romanfiguren die ik zou creëren hun eigen verhaal laten 

beleven. Aan de gegevens over de bestaande historische figuur wordt dus niet 

geraakt, maar ze worden wel verteld vanuit een fictief romanpersonage.   

Verder ontdekten we een aantal gegevens die historisch minder bekend zijn, 

maar die zich wel in werkelijkheid hebben voorgedaan. Bijvoorbeeld het feit dat 

er inderdaad een boot vol mensen met lepra is aangekomen en dat die in zwaar 

stormweer al zwemmend het eiland moesten zien te bereiken. Vanuit die 

gegevens werd binnen de historische context een romanverhaal geschreven, dat  

spannend, maar tegelijk ook heel gevoelig is. Maak het als jongere maar mee 

dat je zonder meer uit je vertrouwde omgeving wordt geplukt en naar het eiland 

dat gekend was als ‘het eiland van de levende doden’ wordt gevoerd.   
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“We moeten ervoor zorgen dat het verhaal niet vergeten wordt.” 

 

Greetje Wassenberg: Voor Damiaanactie is dit boek belangrijk omdat we op een 

andere manier jongeren hopen te sensibiliseren rond deze infectieziekte, die 

nog lang niet de wereld uit is. Elke 2 minuten krijgt er iemand te horen dat hij 

lepra heeft. Lepra kan zeer goed behandeld worden bij vroege opsporing. Maar 

helaas wordt, ook vandaag nog, de diagnose vaak te laat gesteld. Hierdoor 

veroorzaakt lepra verminkingen voor het leven.  

En laten we het stigma dat er nog steeds rond de ziekte heerst niet vergeten, 

gaande van sociale uitsluiting, discriminatie tot geestelijke 

gezondheidsproblemen. Damiaanactie behandelt lepra in 11 programmalanden 

en helpt de getroffen personen te genezen en opnieuw te integreren in de 

maatschappij maar helpt ook om komaf te maken met het stigma en te zorgen 

dat lepra geen nieuwe slachtoffers maakt.  

Een hedendaags boek, dat op een spannende manier de geschiedenis weer 

actueel maakt en Pater Damiaan op de kaart zet, zal jongeren vast en zeker 

engageren. En dat kan alleen maar ten goede komen aan onze niet aflatende 

inzet om lepra voorgoed de wereld uit te helpen. 

 

Over Molokai: de tocht van beeldschoon en lieveling: 

In het eerste luik van deze meeslepende trilogie, nog voor de komst van Pater 

Damiaan, wordt er schoonheid naar Molokaï gebracht. Dat gebeurt in de vorm 

van Kanani, een veertienjarig meisje van wie de naam in het Hawaïaans 

‘Beeldschoon’ betekent. Wanneer ze op haar lichaam vlekken vertoont, wordt 

ze door meedogenloze leprajagers naar een schip gevoerd dat haar naar dit 

vreselijke eiland zal brengen. Haar ouders, haar zusje, haar hele leven moet ze 

achter zich laten. Haar naam wordt uit het dorpsregister geschrapt en ze houdt 

officieel op te bestaan. 

 

Over Guy Didelez:  

Guy Didelez (1952) studeerde voor leraar Nederlands en 

gaf lange tijd les. Hij schrijft zowel jeugdverhalen, toneel 

en scenario's. Zijn boek 'Raspoetin' behaalde in 1988 de 

'Trofee van de Grote Jury' voor het beste Vlaamse 

Moord- en Misdaadverhaal en ook zijn andere boeken 

vallen geregeld in de prijzen. Meer info: guydidelez.be.  
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Over Damiaanactie 
 

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet 

voor mensen met lepra, tuberculose, en andere verwaarloosde infectieziektes. 

We sporen slachtoffers op, vaak in de meest afgelegen gebieden. We helpen 

hen genezen, en geven de kwetsbaarste onder hen extra sociaal-economische 

hulp. Bovendien zetten we ook in op wetenschappelijk onderzoek, informeren 

we de bevolking, vechten we tegen het stigma rond de ziektes, en leiden we 

lokaal personeel op. 

Damiaanactie telt meer dan duizend medewerkers. In België, maar vooral in 

Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 99% van hen zijn lokale krachten. Zij kennen als 

geen ander hun land, en kunnen ons heel wat bijleren. Wij zijn onafhankelijk en 

gaan langetermijnprojecten aan, maar zodra de lokale teams voldoende kennis 

en materiaal hebben om de ziektes kwalitatief aan te pakken, trekken wij ons 

terug. www.damiaanactie.be 

  

Lepra Vandaag 
 

Lepra is een chronische infectieziekte. Een ziekte die niet dodelijk is, maar wel 

levenslange verminkingen en sociale uitsluiting met zich meebrengt. Bij een 

vroege opsporing en behandeling heeft een patiënt 99,9% kans om te genezen. 

En verkleint het risico op blijvende gevolgen zoals verlamming en verminking. 

 

Download de korte infoflyer ‘Lepra Vandaag’ 

 

 

http://www.damiaanactie.be/
https://damiaanactie.be/wp-content/uploads/2021/01/201029-Damiaanactie-Leprabrochure-NL-1.pdf


 

 

   

Damiaanactie behandelt lepra in 11 
programmalanden. 

Afrika:  
Burundi, de Comoren, Democratische 
Republiek Congo, Mozambique, Nigeria, 
Rwanda en Senegal 

·         Azië:  
Bangladesh, India en Nepal 

·         Latijns-Amerika:  
Bolivia 

In deze landen werden in 2019: 

·         25.218 nieuwe personen 
opgespoord en behandeld voor 
lepra. 

·         25.794 personen met lepra 
ontvingen extra zorg (care after 
cure) of extra medische hulp. 



 

  

Er schuilt een Damiaan in ieder van ons!  
 

Ontdek het zelf in het Damiaanmuseum  
 

Het Damiaanmuseum, een eigentijds en interactief belevingscentrum, neemt je 

als bezoeker mee in de voetsporen van Damiaan (1840-1889), de grootste Belg.  

In Tremelo-Ninde wordt Jef De Veuster geboren. Hij groeit er op, gaat naar 

school en werkt op de boerderij van zijn ouders. In het geboortehuis komt de 

tijd van toen terug tot leven alsof je plots in de woonkamer van Damiaans familie 

beland bent. Even later vertoef je in hogere sferen. Jef kiest ervoor om 

missionaris te worden en geen boer of graanhandelaar. Hij krijgt een nieuwe 

naam: Damiaan. Hij vertrekt als missionaris naar de Hawaï-eilanden, aan de 

andere kant van de wereld. Je staat stil bij wat het betekent missionaris te zijn, 

verre oorden op te zoeken en nieuwe culturen te ontmoeten.  

Je volgt Damiaan naar het eiland Molokaï waar hij zich inzet voor mensen die 

uitgesloten en in de steek gelaten zijn enkel omdat ze ongeneeslijk ziek zijn. 

Samen met hen  bouwt Damiaan aan een gemeenschap waarin niemand 

buitenspel staat en iedereen tot zijn recht komt. Zijn inzet en solidariteit blijft 

velen, jong en oud, inspireren.  

Naast vele andere organisaties en initiatieven zet ook Damiaanactie vandaag het 

levenswerk van Damiaan verder. Damiaanactie geeft zo hoop aan miljoenen 

mensen met lepra en TBC. Je maakt kennis met de wereldwijde werking van 

Damiaanactie en ontdekt zelf hoe er in ieder van ons een Damiaan schuilgaat. 

 

Voor iedereen 
 

Heel wat bezoekers uit binnen- en buitenland vinden intussen de weg 

naar  het  Damiaanmuseum dat hoog inzet op toegankelijkheid en gastvrijheid. 

Iedereen zonder onderscheid, jong en oud, individueel of in groep is er welkom. 

Ontdek meer over het museumaanbod op www.damiaanmuseum.be. 

 

 

Contact 

 
Damiaanmuseum 
Pater Damiaanstraat 37 
3120 Tremelo 

T. 016 53 05 19 

info@damiaanmuseum.be 

www.damiaanmuseum.be  

http://www.damiaanmuseum.be/
mailto:info@damiaanmuseum.be
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