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Archief J.D.F. Heine

Ten Geleide

J.D.F. Heine SMA (1914-2000) = J.D.F. Heijne
Johann Diederich Franz Heine werd geboren te Barger-Compascuum. Jan Heine studeerde voor priester bij de Sociëteit
voor Afrikaanse Missiën en werd in 1942 te Roermond gewijd. Hij studeerde filosofie in Nijmegen maar moest wegens
hulp aan onderduikers in de oorlog zelf onderduiken. Na de oorlog studeerde hij Franse taal en letterkunde in Groningen.
Hij was daar ook geestelijk verzorger voor ontheemden en zieken. In de jaren vijftig was hij in het bisdom Valence (Fr.)
betrokken bij katholieke filmproducties. In Parijs leerde hij abbé Pierre kennen, werd lid van diens Emmausbeweging en
leefde een tijd als clochard.
Een ontmoeting met de Belgische oud-gouverneur van Zaïre bracht hem op het spoor van de Tilapia-vis en de grote
waarde daarvan in de strijd tegen kindersterfte. De Tilapia-kweek was uit Zuid-Afrika naar Zaïre geëxporteerd. Heine ging
in 1964 naar Zuid-Afrika en kwam enthousiast terug. Hij stichtte de ‘Tilapia International Foundation' (TIP). De
doelstelling was "bestrijding van ondervoeding en daardoor onderontwikkeling, waar ook ter wereld." Bij de FAO
ontwikkelde hij met visbioloog J.J. Schuurman, hoogleraar in Deventer en Wageningen, methoden voor de kleinschalige
visteelt die wereldwijd toepasbaar waren. In Gambia werd het eerste project gestart. Leden van Emmaus volgden in
Wageningen visteeltcursussen en verspreidden deze kennis naar veel plaatsen in de Derde wereld. De TIP steunt op de
belangeloze medewerking van vele vrijwilligers in binnen- en buitenland. De vis voorziet in de behoefte aan dierlijk eiwit
voor de ontwikkeling van hersencellen bij kinderen in culturen waar bijvoorbeeld rund- of varkensvlees niet gebruikt mag
worden. Vaak wist men niet dat de Tilapia eetbaar is. Bij het 25-jarig bestaan van de TIP, gevierd in Barger-
Compascuum, waren er dankzij de tomeloze inzet van pater Jan als reizende ambassadeur van de TIP meer dan 1000
visvijvers in 42 landen, met zichtbaar effect op de kindersterfte. Tijdens de viering werd zijn werk vergeleken met de
wonderbare brood- (en vis-) vermenigvuldiging uit het Nieuwe Testament.. Pater Jan Heine noemde zichzelf eenvoudig 
‘iemand die in vis doet'. Hij overleed op 15 januari 2000 te Emmen.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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