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 Jozef De Veuster, ofwel Pater Damiaan, sluit voorlopig het rijtje van Belgische heiligen af. De pater uit 
 Tremelo was al de vierde Belg die sinds de onafhankelijkheid van ons land in 1830 heilig verklaard werd. 
 Maar ook voor 1830 werden al tal van 'Belgen' tot Sint verheven. Een overzicht: 

 Pater Damiaan: 2009 

 De in Tremelo geboren Jozef De Veuster 
 (1840-1889) werd vooral bekend door zijn 
 missionariswerk op het melaatseneiland 
 Molokai. Samen met de bewoners, een 
 achthonderdtal lepralijders, reorganiseerde 
 hij er de gemeenschap, bouwde hij er een 
 kerk en legde hij er wegen aan. Hij was 
 naast priester ook de dokter, de 
 timmerman, de ziekenverzorger en de 
 begrafenisondernemen van het eiland. In 
 1884 werd bij hem zelf lepra vastgesteld, 
 een ziekte waar hij vijf jaar later, op 
 49-jarige leeftijd, aan zou overlijden. 

 Sinds zijn heiligverklaring op 11 oktober 2009 geldt hij als de beschermheilige voor lepralijders en 
 aidspatiënten. 

 Amandina van Schakkebroek: 2000 

 De Limburgse Maria-Pauline Jeuris, ofwel Zuster 
 Amandina van Schakkebroek, was amper 27 
 toen ze in 1900 samen met tal van andere 
 christenen terechtgesteld werd tijdens de 
 Bokseropstand in China. De zuster had er toen 
 al jarenlang missiewerk verricht in een 
 weeshuis. 

 Ze werd op 1 oktober 2000 heilig verklaard door 
 paus Johannes Paulus II. Opmerkelijk: ze was 56 
 jaar eerder al zalig verklaard. 



 Broeder Mutien-Marie: 1889 

 Hoewel zijn vader wilde dat Louis-Joseph Wiaux 
 (1841-1917) ook de smidstiel zou leren, trad de 
 jongeman uit Mellet (Henegouwen) op zijn 
 vijftiende toe tot de Broeders van de 
 Christelijke Scholen, waar hij de naam 
 Mutien-Marie kreeg. Daar wordt hij 58 jaar lang 
 ingezet als hulp voor de leerkrachten. 
 Ondertussen is hij altijd aan het bidden, wat 
 hem de bijnaam 'de Biddende Broeder' 
 opleverde. Na zijn dood vonden er 'op zijn 
 voorspraak' enkele wonderen plaats en werd 
 zijn graf in Malonne een bedevaartsoord. 

 Paus Paulus VI verklaart Mutien-Marie zalig in 1977, twaalf jaar later volgt de heiligverklaring. 

 Johannes Berchmans: 1888 

 Johannes (Jan) Berchmans (1599-1621) werd 
 lang voor er sprake was van België geboren in 
 Diest. Op zijn zeventiende trad hij toe tot de 
 jezuïetenorde en trok vervolgens naar Rome 
 voor een filosofiestudie. Hij overleed vijf jaar 
 later echter al. 

 Berchmans werd in 1888 heilig verklaard en 
 doet sindsdien dienst als patroonheilige van de 
 studerende jeugd. Het 
 Sint-Jan-Berchmanscollege in Diest is naar hem 
 genoemd. 

 Andere 'Belgische' heiligen: 

 Sulpicius van Tongeren (overleden in 500): zou zeventien jaar bisschop van Maastricht geweest zijn 

 Alena van Dilbeek (overleden in 640): martelares, verzette zich tegen haar vader, de Frankische vorst 
 Levold die christenen vervolgde. 

 Bavo van Gent (600-650 of 654): na een zondig leven treedt hij toe in de Sint-Pietersabdij in Gent. Later 
 wordt hij kluizenaar. 

 Waltrudis van Bergen (600-688): in verband gebracht met de ontstaansgeschiedenis van de stad Bergen, 
 waar ze de beschermheilige van is. 



 Landrada van Munsterbilzen (overleden in 690): stichtte het klooster van Munsterbilzen en werd abdis. 
 Zou dochter geweest zijn van Karel Martel. 

 Begga van Andenne (620-693): edelvrouw die de erfenis van haar vermoorde man gebruikte om een 
 klooster en zeven kerken te stichten. 

 Trudo (630-693): de 'Apostel van Haspengouw' aan wie de stad Sint-Truiden zijn naam te danken heeft. 

 Gertrudis van Nijvel (626-659): de zus van Begga van Andenne en abdis in de door haar moeder gestichte 
 abdij van Nijvel. Bleef haar hele leven maagd, zelfs toen een prins haar ten huwelijk vroeg. 

 Goedele van Brussel (650-710): om haar te doen afdwalen blies de duivel elke keer opnieuw haar 
 lantaarn uit op weg naar de kerk, door haar gebed ging het licht echter telkens opnieuw aan. De 
 Brusselse Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele is mede naar haar vernoemd. 

 Gummarus van Lier (overleden in 714): ridder, volgens de legende stichter van de stad Lier. 

 Hubertus van Luik (655-727): toen hij tijdens een jachtpartij een hert achternazat, kreeg hij een visioen. 
 Een stem zei hem om in de leer te gaan bij bisschop Lambertus van Maastricht. 

 Pharaïldis (of Veerle) van Gent (650-740): mishandeld omdat ze na gedwongen huwelijk haar gelofte van 
 maagdelijkheid trouw bleef. Vaak afgebeeld met een gans aan de voet, als allusie op de stad Gent 
 (Gandis). 

 Harlindis van Aldeneik (695-753): eerste adbis van klooster Aldeneik (Maaseik). Na haar dood opgevolgd 
 door haar zus Relindis (695-780), die ook als heilige vereerd wordt. 

 Gerardus van Brogne (overleden in 959): ruilde een krijgshaftig leven om voor een leven in dienst van 
 God. Stichtte een klooster en was onder meer abt in de Sint-Baafsabdij in Gent. 

 Guido van Anderlecht (950-1012): boerenzoon die op pelgrimstocht ging naar Rome. Na zijn dood 
 vonden er meerdere mirakels plaats aan zijn graf. 

 Poppo van Deinze/Stavelot (978-1048): man van adel die voor leven als benedictijnse monnik koos. 

 Arnold (Arnulf) van Soissons (1040-1087): maakte rondreis door Vlaanderen om de vrede te herstellen. 

 Odrada van Balen (vermoedelijk overleden in 1150): edelvrouw die zich bezighield met bidden en 
 liefdadigheid. 

 Leo van Sint-Bertinus (Veurne, overleden in 1163): zou het Heilig Bloed naar Brugge hebben gebracht. 

 Albert van Leuven (1166-1192): kardinaal en prins-bisschop van Luik, wordt vereerd als martelaar, 
 iemand die gestorven (vermoord) is omdat hij de belangen van de Kerk verdedigde. 

 Christina de Wonderbare (1150-1224): volgens de overlevering zou ze tijdens haar eigen begrafenis 
 plotseling rechtop in de kist gaan zitten zijn en vervolgens als een vogel weggevlogen zijn. 

 Margaretha van Leuven (1207-1225): verzette zich tegen verkrachting, 'verkoos de dood boven het 
 verliezen van haar maagdelijkheid'. Kreeg de bijnaam 'de Fiere' of 'de Trotse'. 



 Yvette van Hoei: (1158-1228): leidt een uiterst sober leven en gaat in een 'lasarije' wonen, een gasthuis 
 voor melaatsen. 

 Lutgardis van Tongeren (1182-1246): kreeg een visioen van Christus die haar zijn wonden toonde. 

 Juliana van Cornillon/Luik (1192-1258): droeg bij tot het ontstaan van Sacramentsdag. 

 Bonifatius van Brussel (1180-1265): omdat hij de excommunicatie van keizer Frederik II bekendmaakte, 
 werd hij door de keizer uit zijn bisdom verdreven. 

 Ida van Leuven (overleden rond 1300): leidde een leven van boete en gebed. 

 Nicolette Boëllet of Coleta van Gent (1381-1447): stichtte enkele kloosters die zouden uitgroeien tot de 
 orde der clarissen (coletienen). 


