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NA DE BRAND KWAMEN DE DAMIANEN IN ROOI
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Harten. Provincialaat Ginneken, 1983
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Foto’s

Ontwerp Damianus-Stichting in Sint-Oedenrode door architect ir. Fr. Everhard
Molengraaf SS.CC.
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Damianus-Stichting in Sint-Oedenrode in 1924

Jozef de Veuster, pater Damiaan op 23 jarige leeftijd
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Damianen in Grave: korte geschiedenis van de missieschool
In 1898 werd de Belgische pater Godfried van der Meulen directeur op de
missieschool in Grave. Hij was een actieve leider, die direct de noodzaak inzag van
uitbreiding van het bestaande schoolgebouw. Hij werd bouwheer van de nieuwe
Damianus-Stichting en er kwam een voor die tijd riante vleugel aan het bestaande
gebouw. Pater Godfried was, evenals zijn voorganger en eerste directeur pater
Willem de Boeck, niet veel aanwezig. Hij hield zich voornamelijk bezig met
fondsenwerving waardoor de kwaliteit van het onderwijs er niet veel beter op kon
worden. Pas in 1901 kwam er een tweede priester naar Grave, die als leraar en
surveillant de jeugd kon begeleiden.
Toen in 1903 pater Van der Meulen werd vervangen door de eerste Nederlandse
directeur, pater Sigismond van den Berg, werd de toestand langzaamaan normaler.
Hij was directeur en later overste van 1903 tot 1920 en hij heeft de DamianusStichting uitgebouwd tot een volwaardige missieschool. Hij zag scherp in dat het
nodig was, dat de Nederlandse leerlingen hun gymnasiale studie voltooiden in eigen
land en daarom vocht hij voor een eigen school. In 1906 was het pleit gewonnen en
nu werd al spoedig de complete opleiding in Grave gegeven.
Toen de oorlog 1914-1918 verdere studie in België onmogelijk maakte, kwam er ook
een noviciaat en een scholastikaat (grootseminarie) in Nederland, zodat in enkele
jaren een volledig Nederlandse opleidingsapparaat tot stand kwam.
In juli 1920 werd pater Sigismond van den Berg afgelost door een nieuwe overste,
pater Hieronymus Koolen. Deze was nog geen half jaar in functie als overste, toen de
fatale brand de Damianus-Stichting in Grave volledig verwoestte.
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