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Onderwijs overwint armoede 
 
Interview met pater Wijnand van Wegen 
 

WIM HILHORST 

 
Pater Van Wegen: dat is toch een be-
grip in de regio Gooi- en Eemland! Al 
enige tientallen jaren leeft zijn naam 
in alle lagen van de bevolking. 
‘Schoon water voor onze Pater’, zon-
gen de kinderen op school. Iedereen 
wist dat de Pater zich beijverde voor 
zielzorg en onderwijs in Zuid-Afrika. 
Hij bouwde er schoollokalen en zorg-
de voor vervoer van de kinderen naar 
de school met vrachtwagens. Daar 
was geld voor nodig. Dat kreeg hij in 
ruime mate van mensen uit Eemnes en 
omgeving. Zo bleef er een bijzondere 
band met zijn geboorteplaats Eemnes. 
Het is tijd voor een interview met deze 
bijzondere man. We beginnen bij het 
begin. 
 
“Ik ben geboren in 1934 als Wijnand 
Van Wegen, kind van Jacobus van 
Wegen (1888) en Josina Gieskens 
(1892). In het gezin zijn 15 kinderen 
geboren: 7 jongens en 8 meisjes. Ik 
was de 13e in de reeks. Twee zussen 
van me zijn op jonge leeftijd overle-
den. De oudste dochter was 11 jaar 
toen ze overleed, de andere is slechts 7 maanden geworden. Je begrijpt dat dit 
harde klappen waren voor mijn ouders.  
Na de lagere school ben ik in Laren naar de mulo gegaan. In de oorlogsjaren 
stond het onderwijs op de lagere school niet op erg hoog peil. De gang naar de 
mulo was eigenlijk een noodzakelijke inhaalmanoeuvre voordat ik naar het 
gymnasium kon. Ik heb altijd al priester willen worden, van jongs af aan. Na 
één jaar zijn uit die muloklas 5 jongens naar het seminarie gegaan. Ik ging naar 

 
Wijnand van Wegen vlak voor zijn vertrek 
naar Zuid-Afrika. 
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het missiehuis Sint-Jan in Soesterberg (het latere Contact der Continenten, 
WH). Tijdens de opleiding daar, is een broer van me overleden. Ik was daarvan 
zo ontdaan dat mijn studieresultaten er onder leden. Er is toen besloten dat ik 
beter in Tilburg verder kon gaan bij de Oblaten van Franciscus van Sales. Na de 
gymnasiumopleiding in Tilburg volgde een noviciaat in Nijmegen, vervolgens 
in Beek en Donk twee jaar filosofie en 4 jaar theologie. In het laatste jaar van 
die theologie-opleiding begon ik me af te vragen wat er met mij zou gebeuren, 
als ik gewijd was. Wat zou mijn Provinciaal tegen mij zeggen? Niemand van 
ons wist welke kant hij opgestuurd zou worden. Zielzorg, kloosterleven, missie 
misschien? Dat hoorde je pas als je gewijd was. Toen deed zich het voorval 
voor, dat een Spaanse pater van onze congregatie teruggeroepen werd uit Zuid-
Afrika om in Spanje een stichting van de grond te krijgen. De bisschop in Zuid-
Afrika was daar niet blij mee en heeft gevraagd om vervanging. Op een gege-
ven dag kwam de rector van onze opleiding met dit verhaal en vroeg wie voor 
dat werk in Zuid-Afrika voelde. Ik heb toen meteen mijn vinger opgestoken, 
zonder overigens te weten, waar ik ja tegen zei. Ik wist wel dat ik mijn leven 
niet in een klooster wilde doorbrengen, maar in de zielzorg actief wilde zijn. 
Op 25 juni 1961 ben ik tot priester gewijd door Mgr. Bekkers. Voor mijn ver-
trek naar Zuid-Afrika in 1963 heb ik nog een medische cursus gevolgd.” 
 
Op de salontafel liggen twee foto's. Bij het maken van de afspraak voor dit in-
terview had ik aan Pater Van Wegen gevraagd om wat beeldmateriaal te verza-
melen. De twee foto's waren van 1963; één van het schip, waarmee hij vertrok-
ken was naar Zuid-Afrika en één van hemzelf op de trap van het schip, zwaai-
end naar zijn familie ten afscheid. “Het afscheid was heel zwaar. Je groet vader 
en moeder en je weet niet of je ze nog ooit terugziet.” 
Dat moment, daar op de trap van het schip, markeert een breuk in het leven van 
Pater Van Wegen. Voor dat moment was hij opgegroeid in een beschermd mili-
eu, daarna... ja, wat daarna? Hij vertrok naar een voor hem onbekend land, ge-
heel onvoorbereid op hetgeen hem te wachten stond.  
 
“In de Golf van Biskaje brak een storm los van windkracht 11 of meer. Ik was 
nooit op zee geweest en wist niet wat me overkwam. Ik werd angstig en zee-
ziek. In een poging een stoel recht te zetten werd ik met stoel en al naar de an-
dere hoek van de hut gesmeten. In bed heb ik het einde van de storm maar af-
gewacht. Na 17 dagen alleen maar zee gezien te hebben, kwamen we aan bij 
Kaapstad. We bleven een nacht voor de haven liggen. Dat was een prachtig uit-
zicht, veel kleuren in de lucht met zicht op de Tafelberg. Voor mij was het niet 
zeker of ik afgehaald zou worden door een collega-pater of dat ik alleen in 
Kaapstad zou staan. Gelukkig werd ik afgehaald. Mijn kisten met kleren en 
boeken werden op een pick-uptruck geladen en daar begon de reis naar het on-
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bekende binnenland. De eerste stop na 
400 kilometer was op de missiestatie 
Vredendaal. Tijdens die reis zat de 
duizeligheid van de scheepsreis nog in 
mijn lijf. De volgende dag zijn we 
verder gereden naar Rietpoort, mijn 
eerste missiestatie. Dat was een kleur-
lingenreservaat. Wat dat allemaal in-
hield, wist ik ook niet. Ik was er niet 
op voorbereid. Ik kreeg een klein ka-
mertje toegewezen met een tafeltje en 
een lampetkan. Daar werd water inge-
gooid vanuit een regenput. Er zwom-
men kleine beestjes in rond. Maar ik 
kon me ermee wassen. Ik had een 
kaarsje voor de verlichting. De men-
sen hadden verwacht dat er een grote 
man uit Nederland zou komen. Dat 
bleek niet het geval en dus werd ik die 

twee jaar ‘Kleinvadertje’ genoemd. Ik heb daar van alles geleerd: over de regels 
van de apartheid, de taal, de verhouding tussen boeren en kleurlingen. Toen ik 
de taal begon te beheersen werd ik in de zielzorg ingeschakeld. Dat is de gou-
den draad – ik zeg bewust ‘gouden draad’ – geweest door mijn hele leven. Ik 
ging biechthoren, op huisbezoek en preken. Ik was in de eerste plaats priester.” 
 
“De missie had daarnaast een winkel, een hospitaal en een opvang voor zo'n 50 
jongens, die uit huis waren geplaatst. Naast de zielzorg deed ik er van alles. We 
hadden een trekker gekregen van de mensen uit Eemnes. Daarmee hebben we 
een dam gebouwd, die het regenwater moest tegenhouden. Dat zakte daar de 
grond in en kon later met een molen weer worden opgepompt. Met die trekker 
hebben we ook de grond van de mensen geploegd. De mensen ploegden nog 
met een ezel. We hebben ze geleerd hoe ze de berg zodanig moesten ploegen 
dat het regenwater beter gebruikt kon worden: contourploegen. De oogst werd 
opgekocht van de mensen en opgeslagen. We hadden ook een maalderij. Het 
graan werd er gemalen. De mensen konden het meel dan terugkopen in de win-
kel en de overschotten werden verkocht naar Kaapstad. De mensen konden in 
de tijd van het inzaaien een zak graan lenen, die ze moesten teruggeven bij de 
oogst. Daar hoefden ze niet voor te betalen. Maar er waren ook jaren, waarin de 
oogst in een paar uur tijd werd weggeschroeid door de hete oostenwind. Dan 
was er helemaal geen oogst. In die jaren moesten we zelf graan laten komen uit 
Kaapstad.  

 
Pater Wijnand van Wegen in 1963 bij zijn 
vertrek naar de missie in Zuid-Afrika. 
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Verder had ik er de zorg over de 50 jongens. ’s Avonds moest ik ze naar ‘kooi’ 
toe brengen. Die kinderen waren door de magistraat aan de missie toegewezen 
omdat de huiselijke omstandigheden tekort schoten. Ik moest ze elke dag tel-
len, want het gebeurde heel vaak dat ze er ’s nachts uitgingen. De volgende dag 
waren wij dan de hagelslag, die we uit Nederland hadden gekregen, kwijt! In 
de middag hield ik ze bezig met het kappen van ‘kraalbos’. Dat werd gebruikt 
voor de oven om brood te bakken. Later werd dat verboden vanwege de erosie 
die het veroorzaakte.” 
 
“Het was niet echt een gemakkelijke tijd in Rietpoort, omdat ik aan alles moest 
wennen. Bijvoorbeeld aan het feit dat je verstoken was van lectuur en informa-
tie over Nederland en de rest van de wereld. Wat ik te pakken kon krijgen, heb 
ik aangepakt. Het was de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie: een omwen-
teling in de kerkelijke wereld. Ik heb geprobeerd om dat te volgen, maar dat 
viel niet mee. Kranten of tijdschriften waren er niet. Ik had wel een radio met 
korte golf-bereik, maar de ontvangst was allerbelabberdst. De informatie uit 
Zuid-Afrika zelf was altijd gekleurd door de bril van de apartheid. Het eerstvol-

 
Ontvangst van pater Wijnand van Wegen op 6 augustus 1961, toen hij zijn Eerste Heilige Mis in 
Eemnes ging opdragen. De ontvangst vond plaats aan het eind van de Wakkerendijk op de grens 
van Eemnes en Baarn. V.l.n.r. pater Wijnand van Wegen, vader Jaap van Wegen, moeder Sientje 
Gieskens en burgemeester Van Niekerk van Eemnes. 
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gende dorp was 100 kilometer verder. Het was er erg afgelegen en dat is het nu 
nog. Het grote verschil is dat er momenteel internet beschikbaar is.” 
 
“Na twee jaar werd ik verplaatst naar een plek, die 600 kilometer noordelijker 
lag. Het was een heel andere wereld met heel andere mensen. Veel meer zwarte 
mensen. Ook onder hen gold de regel: hoe zwarter, hoe minder mens. En: hoe 
kroeziger haar, hoe lager op de sociale ladder. Ze spraken hun eigen taal, maar 
het apartheidsbeleid zorgde ervoor, dat ze Zuid-Afrikaans moesten spreken. Al 
vrij snel toen ik daar kwam heb ik gevraagd of ik Friersdale als buitenstatie 
mocht hebben. En die kreeg ik.” 
 
Friersdale: stel u voor een lange weg tussen twee dorpen. Langs die weg liggen 
landerijen van boeren, nazaten van Hollanders en Zeeuwen. Verreweg de mees-
te van de boeren waren lid van de Nederduits Gereformeerde Kerk. Er wordt 
graan verbouwd, katoen, linzen en druiven. Het werk wordt gedaan door zwar-
ten en kleurlingen, die op de landerijen wonen in schamele onderkomens. Er-
gens langs die weg staan een missiestatie, een kerk en een schooltje. Friersdale 

 
Op huisbezoek bij de mensen in Friersdale. 
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is geen dorp, het is de naam van dit gebied. Dit werd het nieuwe werkterrein 
van pater Van Wegen. Hier zou hij als priester tot volle ontplooiing komen. 
Hier zou hij zijn levenswerk neerzetten, want ‘Onderwijs overwint armoede’. 
 
“Toen ik daar aankwam, heb ik eerst toestemming gevraagd aan de boeren om 
de mensen op hun landerijen te mogen bezoeken. Twee boeren wilden, dat ik 
per keer toestemming vroeg. Ik heb heel veel aan huisbezoek gedaan. Steeds 
heb ik de mensen opgezocht om hen zover te krijgen dat ze naar de kerk kwa-
men en ook om hen te overtuigen, dat ze hun kinderen naar school zouden stu-
ren. Dat was niet altijd gemakkelijk.” 
 
“In Friersdale was veel drank beschikbaar. Veel ouders grepen naar de fles om 
hun problemen weg te drinken. Ik probeerde ze te overtuigen van het feit dat ze 
hun kinderen een stapje verder zouden kunnen brengen als ze naar school zou-
den komen. Dat ze het een klein beetje beter zouden hebben dan zijzelf. Ik 
hield ze voor dat de apartheid ooit afgeschaft zou worden. Wanneer wist 
niemand, maar de apartheid zou niet 
altijd blijven bestaan. Ik vroeg ze naar 
de kerk te komen. Mogelijk zouden ze 
tot andere gedachten komen. Mogelijk 
zouden ze de drank eens laten staan 
en zo wat geld overhouden om een 
stoel of tafel te kopen. Soms zakte de 
moed me in de schoenen als de men-
sen steeds beloofden te stoppen met 
drinken maar er toch mee doorgingen. 
Als jonge pater ben ik wel eens wat 
hard van stapel gelopen. Ik heb ie-
mand de teil met een brouwsel van 
druiven dat stond te gisten bij zijn 
huis om laten kiepen. Later ben ik 
daarin milder geworden. Ik kreeg 
meer begrip voor de oorzaak van het 
drinken. Als die oorzaak weggenomen 
zou worden, zou het drinken wel stop-
pen.” 
“Ik moest wel eens hard zijn tegen 
mijn mensen, maar ik moest ook goed 
zijn. Er moest warmte van mij uitstra-
len. Maar ik moest ook wel eens de 
puntjes op de i zetten. Janet (huis-

 
Huishoudster Janet Swartz en pastoor Vrehe 
uit Eemnes bij een container, die kleding plus 
een Mariabeeld uit Eemnes bracht. 
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houdster) heeft me wel eens teruggeroepen: ‘Vader moet nie zo praat nie.’ Maar 
ook: ‘Vader moet met de vuist op tafel slaan.’ Ik moest duidelijk maken dat ik 
er voor hen was. Ze wisten heel goed met welke intentie ik ze op een ander pad 
probeerde te krijgen. Ze noemden mij vader en ik probeerde ook vanuit mijn 
hart een vader te zijn.  
Daarom lukte het om de mensen naar de kerk te krijgen en kreeg ik de gelegen-
heid om ze op andere gedachten te brengen.” 
 
“De ellende, die de apartheid heeft teweeggebracht, is voor ons moeilijk in te 
voelen, maar het heeft heel veel pijn gedaan. Ik vermoed dat ik er nu 5% van 
begrijp, hoeveel pijn. Ook de boeren noemden zich christen, maar ze behandel-
den de zwarte mensen op een dikwijls onmenswaardige en respectloze manier.” 
 
Wat vonden de boeren ervan, dat u het accent op onderwijs legde?  
 
“Ik heb veel tegenwerking gehad van de boeren. Zij hadden geen belang bij een 
ontwikkelde jeugd, want die zou niet meer onder dezelfde omstandigheden bij 
hen willen werken. Ik heb gedurende 30 jaren de kinderen naar school gehaald 
met een vrachtwagen. Daar had ik hekken op gezet om te zorgen dat niemand 
eraf kon vallen. Ik was daar zeer streng in. Op een gegeven moment kreeg ik 
een probleem omdat die boeren beweerden dat de kinderen gevaar liepen tij-
dens dat vervoer. 
Maar als je zag hoe die boeren hun eigen werkmensen vervoerden! Dat ging op 
open vrachtwagens – levensgevaarlijk en overvol – waar de mensen op de ach-
terklep zaten, terwijl de hond voorin op een stoel zat. Maar ik heb altijd volge-
houden. Op een gegeven moment zeiden de boeren niets meer tegen me. Ze 
hebben de inspecteur van onderwijs op mijn dak gestuurd. Die kwam naar me 
toe en zei: Vader, daar is moeilijkheid.  
De inspecteur heeft me echter meer keren een schouderklop gegeven. Ze heb-
ben me ook ervan beschuldigd dat ik de andere scholen leeghaalde. Ik probeer-
de de school te maken tot een plek, waar de kinderen zich thuis voelden, waar 
ze graag heengingen. Er moest een warme atmosfeer hangen. De school moest 
mooi betegeld zijn en geschilderd. Thuis sliepen ze in een rieten hut op de 
grond. Ik bouwde er elk jaar een nieuw klaslokaal bij. De hele inrichting van 
het terrein was voor mij een dagelijkse bezigheid. Ik heb grond laten aanvoeren 
om te egaliseren en vergunningen geregeld. Maar ook als er geen vergunning 
kwam, heb ik lokalen bijgebouwd. Hoe langer je daar werkt des te handiger 
word je in dat soort dingen. Ik heb nooit gemetseld of getegeld, maar ik kon de 
mensen wel aanwijzingen geven als ze scheef gingen.  
Toen ik er kwam waren er 50 kinderen op school. Toen ik in 1998 wegging, 
waren het er 400 met 15 onderwijzers.” 
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“Als ik op vakantie was in Eemnes heb ik veel van mijn tijd besteed aan fond-
senwerving. Samen met de groep Thuisfront Pater Van Wegen (later Stichting 
Friersdale-Eemnes) is het geld bijeen gebracht, dat nodig was om die scholen te 
bouwen en die vrachtwagens te kopen om de kinderen te vervoeren.” 
 
Uw inzet was goed onderwijs om de armoede te verdrijven. Is dat ook zichtbaar 
geworden? Zijn er door het onderwijs mensen in betere omstandigheden ge-
raakt? 
 
“Jazeker. Er zijn kinderen tot op de universiteit geraakt. De ouders bezoeken nu 
ouderavonden. En gelukkig is de apartheid afgeschaft. Hierdoor is de verhou-
ding tussen de boeren en de werkmensen anders komen te liggen. De boeren 
groeten me nu wel. Er zijn zelfs kleurlingen eigenaar geworden van een lande-
rij, waardoor ze nu zelf de vruchten plukken van hun werk. Een mooi voor-
beeld is een kleurlingvrouw met 6 jaar lagere school, die nu eigenaresse van 
een landerij is. Ze verbouwt druiven voor de export.  

 
Pater Wijnand van wegen zwaait zijn mensen in Friersdale uit. De vrachtwagen is aangeschaft 
met geld uit Eemnes. 
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Ik heb heus angst gehad, dat alles weer in zou storten als ik daar zou vertrek-
ken, maar ik zie dat het gewoon doorgaat. Ik mag er elk jaar heen en noem me 
een ambassadeur, die Eemnes, Laren, Blaricum, Huizen en Friersdale bij elkaar 
brengt.” 
 
Wie terugkijkt, zal tegen dingen aanlopen, waarvan hij denkt: ‘Dat had toch 
anders gemoeten’. Aan welke dingen denkt u in die kwade momenten? 
 
“Zeker, de R.K. Kerk heeft fouten gemaakt in de missie. Misschien is teveel het 
stempel van de Westerse kerk op de plaatselijke cultuur gedrukt. Het eigene 
van de plaatselijke cultuur kreeg geen kans in de liturgie. De enige toegestane 
weg was de door Rome uitgestippelde weg. Van hieruit gingen we daar vertel-
len hoe het moest. We hebben niet altijd de zwarten het respect betoond, waar 
ze recht op hebben. Het was allemaal heel goed bedoeld. Zonder het te willen 
nam je eigenschappen van de Zuid-Afrikaanse cultuur over, omdat die alles 
doordrong. Ik ging zomaar de hut van de mensen in en liet de teil drank omkie-
pen. Heel goed bedoeld en ik ben er later door de mensen voor bedankt. Maar 
ik had het recht toch niet. Het was geen juist optreden, hoe goed ook bedoeld.” 
 

 
De R.K. Kerk van Friersdale in Zuid-Afrika. 




