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ALOHA NUI 
VAN HARTE WELKOM, 
 
Wat is de meerwaarde van een nieuwe Damiaan-biografie? 
 
Ik zou mij er kunnen vanaf maken met een heel kort en gemakkelijk antwoord: lees het boek 
en oordeel zelf.  
Ik kan ook verwijzen naar een aantal argumenten die de auteur - Ruben Boon - zelf aanhaalt 
in de intro van zijn boek. 
Ik zou het boek ook zelf kunnen lezen en u daarna een antwoord proberen te geven. 
Ik stel voor om de drie mogelijkheden te combineren. 
 
In de intro van het boek lezen we onder meer volgende overwegingen: 
 
❖ Hoe historisch verantwoord en deskundig geschreven Damiaans biografieën ook zijn, de 

blik van de schrijvers is vaak nogal eenzijdig en eng gefocust op het hoofdpersonage. De 
alles bepalende context van een gezin, een kloostergemeenschap, de missie op Hawaï en 
een lepranederzetting wordt te gemakkelijk herleid tot het decor waarin het 
hoofdpersonage zijn heilige strijd voert voor de goede zaak en eeuwige roem verwerft. Zet 
je als auteur deze helden- en heiligenbril op dan krijg je een overwegend éénstemmig wit 
missionarisverhaal. 

 
❖ Wanneer je echter luistert naar de vergeten stemmen, de sociale geschiedenis van lepra 

op Hawaï herschrijft en de figuur van Damiaan plaatst in een meerstemmig Hawaïaans 
perspectief dan maakt de heldenmythe plaats voor het meer genuanceerde verhaal van 
een mens van vlees en bloed, waarbij Damiaans eigen verhaal een weliswaar belangrijk 
hoofdstuk wordt in de ruimere geschiedenis van de lepranederzetting en haar Hawaïaanse 
bewoners.  
 

❖ Damiaan leefde en werkte immers samen met andere mensen die hem mee hebben 
gevormd en beïnvloed.  

 
❖ Voortbouwend op de bestaande Damiaanliteratuur, op vernieuwend onderzoek van 

anderen, op eigen onderzoek, op herontdekte, vergeten bronnen en stemmen, wil dit 
Damiaanboek een blikopener zijn. Het wil door een nieuwe bril kijken, meer 
meerstemmigheid en Hawaïaans perspectief binnenbrengen en zo de blik verruimen op 
de figuur van Damiaan: een meerstemmige Damiaanbiografie in het Nederlands. 

 
Vorige zondag werd het boek reeds te koop aangeboden op het nieuwe boekenfestival “Druk 
in Leuven”. Met een splinternieuw nog naar inkt ruikend exemplaar ben ik naar huis 
getrokken. Het werd een boeiende, verrijkende maar ook confronterende leesmarathon. 
Ruben is erin geslaagd om als historicus ons een geschiedkundig beperkt feitenverhaal voor 
te leggen maar wel een dat doelbewust en uitgebreid gecombineerd en verrijkt wordt met 
een inspirerend levensverhaal.  
Elke zin, elk woord maakt duidelijk dat het werd geschreven niet alleen met kennis van zaken, 
maar vooral met veel enthousiasme en overtuiging als een niet vrijblijvende uitnodiging voor 
een daadwerkelijke hedendaagse belichaming en beleving van Damiaans appellerende 
spiritualiteit. 
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Onbevooroordeeld en overtuigend neemt Ruben ons mee op weg door een Hawaïaanse 
samenleving in verandering, waarbij je geconfronteerd wordt met de rijkdom van het anders-
zijn. Je ontdekt de bijzondere aandacht van de Hawaïaanse samenleving voor de opvoeding 
van kinderen en jongeren, niet alleen schatbewaarders van een rijke traditie, maar ook 
toekomst van een zich vernieuwende gemeenschap, een gemeenschap waarbij de Hawaïaan 
zichzelf nooit ziet als een autonoom en zelfgenoegzaam individu, maar als volwaardig 
onderdeel van een ‘ohana,’ een uitgebreide familie opgebouwd vanuit de Hawaïaanse 
kernwaarde bij uitstek ‘Aloha’: liefde, medeleven en solidariteit.  
 
Aloha is een deel van alles en alles is een deel van mij. Als het pijn is, is het mijn pijn. Als er 
vreugde is, is het ook mijn vreugde. Ik respecteer alles wat bestaat als deel van de Schepper en 
deel van mij. Ik zal nooit iemand of iets moedwillig schade berokkenen of pijn doen. Als voedsel 
schaars en nodig is, zal ik enkel nemen waaraan ik nood heb en uitleggen waarom ik dat neem. 
De aarde, de zee en de lucht zijn er om voor te zorgen, te koesteren en te beschermen. Dit is 
Hawaïaans, dit is ‘ALOHA’.  
 
In het hoofdstuk ‘Lepra op Hawaï in de negentiende eeuw’, leren we dat de witte 
afzonderingspolitiek - ingevoerd op Damiaans verjaardag op 3 januari 1865 - lijnrecht inging 
tegen de Hawaïaanse cultuur en haar fundamentele waarden …  
 
Afzondering bedreigde het Hawaïaanse waardensysteem en samenlevingsmodel gestoeld op 
de band tussen het individu, aina - het land waar men woont en leeft - ohana - de familie - 
en de goden. Niet toevallig bestempelden de Hawaïanen de lepraziekte als ‘de ziekte die 
families scheidt en uit elkaar rukt’. Hawaïanen toonden geen angst of weerzin voor hun zieke, 
misvormde familieleden. Ze hielden geen afstand en deelden eten en drinken, lief en leed. 
Hawaïanen stigmatiseerden de ziekte, niet de zieke. Ze zonderden de zieken niet af, maar 
omringden hen met liefdevolle aandacht. Terwijl voor Hawaïanen de zieke als persoon 
centraal stond, zagen de haole of buitenlanders toch eerst en vooral de ziekte. Verschillende 
zienswijzen leidden dan ook tot een wezenlijk verschil in de behandeling van de zieke en de 
aanpak van de ziekte.  
 
Als priester-missionaris was Damiaan een kind van zijn tijd. Zeker in de beginperiode 
belichaamde hij de ‘negentiende-eeuwse westerse missionaris’. Hij droeg heel wat 
vooroordelen met zich mee. Nog voor hij het land en zijn bewoners goed kende, bestempelde 
hij hen onomwonden als ‘onbeschaafd, ketters en afgodisch’. Damiaan had een zendingsdrang 
en superioriteitsgevoel. Maar ook dit veranderde.  
 
Zijn paternalisme van in het begin kreeg na verloop van tijd een heel andere invulling en 
dimensie, niet langer een pretentieus en minachtend superioriteitsdenken, maar wel een 
streven naar universeel vaderschap met een niet te ontlopen verantwoordelijkheid. Toen hij 
nog in hetzelfde jaar van zijn aankomst - 1973 - zijn parochianen toesprak met de woorden 
‘Wij, melaatsen’ was hij nog niet ziek, maar identificeerde hij zich met hen. Het leven 
verandert als je in de schoenen van iemand anders durft te staan, als je met de ogen van een 
ander naar de wereld durft te kijken, als je het aandurft ook zelf te veranderen.  
 
Omdat ik moet opletten het boek niet in zijn geheel na te vertellen of op mijn manier te 
hertalen, volstaan deze enkele gedachten om duidelijk te maken dat deze nieuwe Damiaan-
biografie anders is dan de voorgaanden.  
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Ruben nodigt ons uit om niet altijd met eigen ogen of met een verstarde blik naar de realiteit 
te kijken, om de eigen stem te dimmen en te luisteren naar de rijkdom van meerstemmigheid. 
Hij nodigt ons uit om verschil en andersheid niet langer te beschouwen als een bedreiging, 
maar als een kans tot meer menswording, meer gemeenschap. 
 
Voor mij is dit boek een uitnodiging om - geïnspireerd door Damiaan - anders in de wereld te 
staan en ook vandaag gestalte te blijven geven aan aloha - liefde, medeleven en solidariteit. 
 
Het is een appèl om niet alleen lotgenoten te zijn, maar vooral tochtgenoten, samen op weg 
van ik naar wij, van een versmachtend individualisme naar een levengevend samenleven, 
actief en solidair. Het is een appèl om onze eigen eilandjes te verlaten, grenzen te verleggen 
en te doorbreken om de rijkdom van het anders-zijn te ontdekken. 
 
 
In de literatuur bestaat er vaak een link is tussen de auteur en het hoofdpersonage. Ruben 
schreef geen roman, maar een inspirerend levensverhaal. Zeker niet bewust gewild of bedoeld 
door de auteur ontdekte ik in dit boek toch een paar ‘doordenkertjes’. 
 
❖ Op kerstdag 1858 schreef Damiaan een indringende brief aan zijn ouders waarin hij hen 

zijn besluit om religieus te worden meedeelde. Damiaan wilde zijn ouders geen verdriet 
doen en gehoorzaam zijn, maar maakte toch duidelijk dat hij niet anders kon dan zijn 
roeping te volgen. Zijn ouders moesten hiermee wel instemmen want anders zouden ze 
God ongehoorzaam zijn.  
Damiaan liet hier een knap staaltje overredingskracht zien en vulde begrippen als 
gehoorzaamheid en roeping zo in dat er geen andere weg mogelijk was. 
 
Vergis ik mij als ik in deze “overredingskracht” zowel Damiaan als de auteur herken? 

 
❖ Wanneer zijn broer Pamfiel al dan niet noodgedwongen afziet van een leven als 

missionaris, stuurt Damiaan zijn vraag om hem te mogen vervangen rechtstreeks naar de 
generale overste van de Picpussen in Parijs, zonder zijn overste in Leuven op de hoogte te 
brengen. 
Net als in de brief naar zijn ouders bracht hij ook nu met het nodige lef en met verbale 
overtuigingskracht het gebod van religieuze gehoorzaamheid en zijn persoonlijke wil in 
overeenstemming met elkaar. 
 
Vergis ik mij als ik in de woorden “met het nodige lef en met verbale overtuigingskracht” 
zowel Damiaan als de auteur herken? 
 
Ruben, mijn gelukwensen met dit schitterende, zeer deskundige en inspirerende werk. 
Dank voor dit prachtige geschenk: minder een geschiedkundig verhaal, maar des te meer 
een inspirerend levensverhaal. 
 
Ik wil van dit moment ook gebruik maken om zeer overtuigd mijn dank te betuigen voor 
jouw engagement als coördinator van het Damiaanmuseum.  
Als het geworden is wat het is dan is dit hoofdzakelijk te danken aan jouw deskundigheid 
en engagement en dit in een unieke verstandhouding en een nooit aflatende 
samenwerking met 2 andere zeer gedreven personen: Sonia Crabbé en Pieter Geens. Het 
dagelijks bestuur van het Damiaanmuseum: mensen om U tegen te zeggen.  
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Wat is de meerwaarde van een nieuwe Damiaan-biografie? 
 
Ik gaf drie mogelijkheden om deze vraag te beantwoorden. Twee heb ik er al gegeven. De 
derde mogelijkheid leg ik jullie handen … Aarzel niet en lees het boek: 
 
In verbondenheid. Een meerstemmige blik op Damiaan. 
Meer dan de moeite waard.  
 
 
 
 
 
 
 
Bart Massart 
Voorzitter Damiaanmuseum vzw 
Tremelo, 11 mei 2022 


