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Interview boekpresentatie woensdag 11 mei 2022 

 

Hugo Vanheeswijck: Wat is je motivering om een boek te schrijven over Damiaan in dit 

tijdsklimaat waar de tijden van kolonisering en missionering eerder worden verguisd? 

 

Ruben Boon (R.B.): “Ik ben een kind van mijn tijd en heb heel veel sympathie en begrip voor 

zulke bewegingen. Terecht zijn ze verontwaardigd. Terecht klagen ze onrecht aan, en 

onderdrukking, racisme, discriminatie, overheersing, marginalisering, kolonialisme en 

superioriteitsdenken. 

Kijk, of we dat nu willen of niet: Damiaan was ook een kind van zijn tijd. Dat 

zendingsbewustzijn, dat superioriteitsdenken, racistische vooroordelen en dat paternalisme 

zat er ook bij Damiaan in. En dat moeten en mogen we niet relativeren. We moeten dat 

reconstrueren en op zoek gaan naar de feiten, naar vergeten stemmen en getuigenissen.  

Wat ik in mijn boek schets is de evolutie. Damiaan geraakt niet verstikt en verstrikt in zijn 

racistische opvattingen en paternalistische vooroordelen. Hij geraakt er ook niet helemaal 

van verlost, dat is waar en dat moet men ook durven toegeven. Damiaan verandert door de 

contexten, door de mensen die hij ontmoet. Die verandering, die evolutie is ontzettend 

belangrijk.  

Het maakt dat Damiaan ook zelf anders gaat denken en spreken over situaties en over 

mensen en zeker ook andere prioriteiten stelt. 

Nuancering is niet hetzelfde als relativering. Nuancering zorgt daarentegen zelfs voor het 

scherper stellen van de feiten en de contexten. Doorheen dat kijken met Hawaïaanse bril en 

het streven naar meer nuance en het plaatsen van Damiaan in verschillende contexten, komt 

een zeer rijke persoonlijkheid naar voren die ook paradoxen, ogenschijnlijke tegenstellingen 

in zich draagt, die zich nog het best laat samenvatten als volgt: Damiaan was Belg en 

Hawaïaan, hij was zieltjeswinner en bruggenbouwer, hij was kind van de Heilige Harten en 

vaderfiguur voor velen, hij was een migrant die dacht dat ze op Hawaï op hem zaten te 

wachten. Hij heeft er alles aan gedaan om zichzelf te integreren, ja werkelijk alles!” 

H.V.: In je boek komen volgende termen terug: ‘met en onder de mensen zijn’, dialoog, 

ontmoeting. Woorden die de missionering – evangeliseren- van pater Damiaan 

karakteriseren. Wat betekenen zij voor missionering / evangelisering vandaag?  

R.B.: Missionering en evangelisatie zijn net als kolonisatie en kolonialisme behoorlijk beladen 

termen. Ik ben erg spaarzaam met ze te gebruiken. Natuurlijk zijn ze ook op Damiaan van 

toepassing. Priester-missionaris en activist. Zieltjeswinner en bruggenbouwer. Wat de 

termen ontmoeting en dialoog betreft, eigenlijk vatten ze mooi het leven en werk van 

Damiaan samen. 

Voor echte dialoog en ontmoeting is er veel wederzijds respect en luisterbereidheid nodig. 

Doorheen zijn missiewerk groeide Damiaan als mens in relatie tot zijn medemensen. 

Damiaan leerde de Hawaïanen kennen. Hij ging bij hen thuis op bezoek, bleef eten, soms 
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zelfs slapen. Hij apprecieerde hun gastvrijheid. Hij sprak hun taal en toonde zich 

bekommerd. Dat engagement, dat creëert sowieso een haast familiale band, of je nu 

iemands geloof of levensbeschouwelijke opvattingen deelt of niet.  

Natuurlijk begreep Damiaan een aantal culturele gebruiken niet en betreurde hij dat de 

Hawaïanen bleven steken in hun gewoonten en geloofstradities. Maar door die activiteiten 

als priester-missionaris, bouwde Damiaan ook samen met zijn Hawaïaanse parochianen aan 

goede relaties, een goede verstandhouding en een hechte gemeenschap. 

Daar op Molokai stelde hij nieuwe prioriteiten. Hij moest alle mensen zonder onderscheid 

bijstaan, helpen, of ze zijn geloof nu deelden of niet, of ze nu goede katholiek waren of niet. 

Hij was er niet voor en boven hen maar met hen en onder hen! Hij zag alle mensen als 

familie waarvoor hij zorg diende te dragen en die hij moest omringen met liefde.  

H.V.: Welke was - in jouw ogen - de eigenlijke (diepste) drijfveer voor pater Damiaan om te 

blijven kiezen voor de mensen met lepra, tegen zoveel weerstand (ook binnen de 

kerkelijke organen) in. 

R.B.: Ik begeef mij nu op moeilijk terrein voor een historicus, namelijk dat van het geloof, de 

spiritualiteit en zelfs de theologie. Maar Damiaans diepste drijfveer was - denk ik - zijn 

doorleefd christelijk geloof dat in essentie neerkomt op het volgende en dat hij meekreeg 

van thuis uit en verder heeft verdiept en beleefd als religieus van de Heilige Harten en als 

priester-missionaris op Hawaï: 

barmhartigheid en liefde voor iedereen = aloha; alle mensen zonder onderscheid zijn mijn 

broers en zussen, familie = ohana; niemand mag verloren gaan, totale zelfgave en zorg voor 

iedereen zonder onderscheid = malama 

Het is belangrijk om voorbij alle vormelijkheden, kerkelijke geboden en verboden deze 

essentie te zien. Damiaan deed dat. In de lepranederzetting van Molokai komt dat prachtig 

tot uiting.  

Hij heeft er zijn parochie georganiseerd. Eucharistie gevierd. Processies georganiseerd. 

Tegelijk zegende hij ook huwelijken in die kerkjuridisch niet helemaal in de haak zaten, om 

mensen opnieuw moed en zin te geven.  

Om dat 16 jaar vol te houden moet je niet alleen een sterke maag en doorzettingsvermogen 

hebben, maar ook weten hoe samen te leven en samen te werken. En je moet een 

ongelooflijk geloof hebben. Damiaan heeft zijn roeping kunnen vervullen, dankzij 

samenwerking en gelijkwaardigheid!  

H.V. Je hebt reeds iets verteld over het opzet van je schrijven. Heb je naast je antwoord op 

het tijdsklimaat nog andere bedoelingen met dit boek? 

R.B.: De herontdekking van Damiaan als mens (niet zozeer als held en heilige), met zijn 

geloof en opvattingen, zijn talenten en gebreken, levend in verschillende contexten, in 

relatie en verbondenheid met zovele mensen, vooral Hawaïanen, met wie hij samenleefde 

en werkte. Damiaan als één van hen en met hen, niet boven anderen uitstekend, als een van 

de spelers op het speelveld van de missie, van de lepranederzetting.  
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