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Beste familie Schraven,
Mag ik me eerst aan u voorstellen: Mijn naam is Anne-Marie Robial, nicht van pater Emmanuel
Robial, (metgezel van Mgr. Schraven in 1937.)
Ik ben blij te constateren dat ik niet de enige was die een
familiebijeenkomst heeft georganiseerd, bij gelegenheid van het 70ste
jaar van de massamoord van Chengtingfu in 1937.
In 1985 was ik begonnen met mijn stamboom van vaders kant en ik
was erin geslaagd heel wat burgerlijke en religieuze gegevens te
achterhalen: geboorte, doopsel, huwelijk, wat een zeer grote
onderneming was.
Vervolgens had in 1996 de massamoord op de monniken van
Tibbirhine plaats. (Zeven Trappisten uit het klooster in Tibbirhine in
Algerije werden op een gruwelijke wijze afgeslacht.)
In mijn jeugd was over André Robial, pater Emmanuel, de oudste broer van papa, de oudste van een
gezin van 13 kinderen, veel gesproken. Ik heb hem niet gekend. Hij is in 1923 naar China vertrokken
en ik ben in 1933 geboren. Ik was ten tijde van zijn dood 4 jaar.
Ik weet niet om welke reden, maar ik heb altijd en nu nog veel meer, een speciale relatie met hem
gehad.
Kortom, de massamoord van 1996 in Algerije, heeft in mij de interesse naar het mysterie van zijn
dood gewekt. In zekere zin leek die op die van 1937. Ik heb bij mezelf gezegd dat de generaties die
na ons komen het risico lopen dat men er niet meer over praat en dat men iets moet doen.
De broers en zussen van pater Emmanuel zijn met hem verenigd in de eeuwigheid. Pater Emmanuel
had veel geschreven aan zijn broers en zussen. Ik heb aan iedere neef gevraagd mij hun aandenkens
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een verzameling ter herinnering voor de familie te maken.
Ik had en heb nog de door hem geschreven brieven en zelfs zijn persoonlijk zakboek in handen.
Na de documenten die men mij had overhandigd gelezen te hebben met de foto’s en verschillende
krantenartikelen, de verhalende feiten, heb ik een bekwaam persoon gezocht om het op papier te
zetten en in druk uit te geven.
Ik had de brieven die ik uitgekozen had geordend op datum vanaf het klein-seminarie tot aan zijn
dood. Het werk was al klaar.
Ik ben oblaat bij de zusters van Sainte Françoise Romaine te Saint Martin du Parc, bij de abdij van Bec
Hellouin. Ik heb vader abt gevraagd om het voorwoord bij het boek te schrijven. Hij heeft het
aangenomen, hoewel hij wat aarzelingen had. Immers hij was geen Cisterciënser, (geen trappist)
kende de familie niet, noch kende hij China. Om eerlijk te zijn, ik had tot dat moment geen contact
gehad met (de Abdij van de Trappisten) La Trappe de Soligny (waar pater Emmanuel was ingetreden
voordat hij naar China vertrok). Ik kende wel Bec Hellouin (abdij van de Benedictijnen) omdat ik
gedurende nu 50 jaar bij de zusters kwam. (en die abdij op 2 kilometer afstand van het zusterklooster
ligt)
In januari 2005 werd dit herinneringsboek afgeleverd. (Het resultaat: een dik boek van 500 pagina’s!
Op 2 februari van hetzelfde jaar, kreeg ik tijdens de conventsmis het idee, dat de geest me heeft
ingegeven. Ik zei bij mezelf: 2007, dat zal 70 jaar geleden zijn… Waarom niet een familiebijeenkomst
beleggen, hier in Bec Hellouin, eerst bij de conventsmis en vervolgens een familiemaaltijd.
Ik heb de vraag voorgelegd aan vader Abt, die er bij voorbaat geen bezwaar tegen had. Ik heb
dezelfde vraag gesteld aan de zusters van Saint Françoise Romaine met hetzelfde antwoord. Zij
stelden mij een van hun zalen ter beschikking. En zo kwam er schot in de zaak. Ik zocht contact met
een traiteur, op 500 meter afstand van de zusters. Ook daar een positief antwoord.
Restte mij alleen nog de neven en nichten te vragen wat zij er
van dachten.
En zo zagen wij elkaar op zondag 7 oktober 2007 terug in een
kleine groep van 40 personen, die 4 generaties
vertegenwoordigden. De oud-abt van (de abdij) La Trappe de
Soligny, pater Marie-Gèrard Dubois concelebreerde samen met
pater abt Paul-Emmanuel (abt van de Benedictijnenabdij Bec
Hellouin). En pater Coquerel, spiritijn, en achterneef van pater
Emmanuel verzorgde de preek.

Na de mis volgde een onderhoud met pater Paul-Emmanuel (oud-abt van de Trappisten)en pater
Marie-Gèrard (abt van de Benedictijnen) en daarna begaf de familie zich naar Saint Françoise
Romaine (het zusterklooster) voor de maaltijd.
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De sfeer was erg sympathiek. De hemel was met ons, want na een regenachtige en grijze week, was
de hemel blauw en de zon bijna te heet.
Bij het dessert voegden pater abt Paul-Emmanuel en pater Dubois met enkele zusters zich bij ons en
de dag eindigde in vreugde, voor sommigen met de vespers, terwijl anderen die niet in de omgeving
woonden, de
op weg naar huis gingen, vol vreugde
om deze mooie
ontmoeting.
Laten we dank
weer heeft
die onmisbaar

brengen voor deze mooie dag, die ons
ondergedompeld in de spirituele sfeer
is voor de wereld van vandaag.

Mevrouw

Anne-Marie Robial

Martelarenboek verschenen
Een boek om stil van te worden! Met groot respect en ontzag leg je het weer neer, want aan
een stuk door uitlezen doe je het niet: het martelarenboek dat onlangs verscheen. Op
uitnodiging van paus Johannes-Paulus II gaven ook de Nederlandse bisschoppen gehoor aan
zijn oproep om een martelarenboek te schrijven van alle Nederlandse martelaren in de
vorige eeuw. Het werd een indrukwekkend boek waarin 221 bloedgetuigen beschreven
worden: 182 mannen en 39 vrouwen. Het gaat om zowel priesters en religieuzen als om
leken. Een groot deel ervan wordt besteed aan slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog
in Nederland (in Limburg alleen al 16 priesters!), maar ook slachtoffers in het buitenland,
met name in China, Nederlands-Indië en Congo.
Onder hen nemen drie bisschoppen een prominente plaats in. De lazarist Wiel Bellemakers
schreef de bijdrage over Mgr. Schraven en de twee Nederlandse gezellen Wouters en Geerts
(pagina 301-314). Het geschreven artikel laat de lezer onzeker over de
ware toedracht van de moord. Uit de geruchtenstroom aan motieven
licht Wiel Bellemakers de drie meest acceptabele motieven uit. Hij
schreef het artikel voordat de meest recente gegevens over de
motieven boven water kwamen. Zijn reactie daarop was: ‘Als ik toen
over die gegevens had beschikt zou ik het artikel anders geschreven
hebben’.
Bij elke persoon in het boek staat een foto. Dit keer is afgeweken van
de deftige statiefoto die de familie zo vertrouwd is: een statige Mgr.
Schraven in een grote stoel. Nu staat er op de foto een beminnelijk
mens! Een goede keuze. De foto staat zelfs op de omslag van het boek
als één van de martelaren.
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In het boek wordt nog een andere bisschop beschreven: Mgr. Arnoldus Aerts msc. Een nicht
van Mgr. Schraven, Maria Görtz uit Baarlo (dochter van Mina, zus van Mgr. Schraven)
trouwde met Jan Aerts in Blitterswijk. Zij had twee heerooms in de familie die allebei
bisschop waren. Beiden werden door de Japanners vermoord: Mgr. Schraven in 1937 in
China met 8 gezellen en Mgr. Aerts op de Molukken in 1942 met twaalf Nederlandse
gezellen.
De titel: ‘Getuigen voor Christus’, Rooms-Katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de
twintigste eeuw. Uitgegeven door de Nationale raad voor de liturgie Den Bosch. 672
pagina’s. Kosten 44 euro.
Een indrukwekkend boek!
Mocht u het artikel van Wiel Bellemakers willen lezen, dan kunt u contact opnemen met
Vincent Hermans.

Familiekroniek
Te Brasschaat (bij Antwerpen) overleed op 2 juni jl. op 102 jarige
leeftijd mevrouw Jozefien Bouten, weduwe van Hubert
Hermans (zoon van Maria Schraven, oudste zus van Mgr.
Schraven, geboren Op Wis in Broekhuizenvorst). In ‘een kerk vol
liefde’ werd van haar afscheid genomen door haar kinderen en
ontelbare klein- en achterkleinkinderen.
‘Ze was een bron van warmte en van medeleven’. Ze bleef tot
het einde toe helder van geest en vertelde nog over haar
trouwdag in 1932 in Broekhuizenvorst!
Moge zij Mgr. Schraven van ons allen groeten.

Chinareis
In de eerste Nieuwsbrief werd het plan gelanceerd een reis te maken naar China met de
familieleden van Mgr. Schraven in september/oktober 2009 onder leiding van Wiel
Bellemakers, lazarist.
Op deze uitnodiging werd al meteen door 25 personen ingetekend. Er zijn nog geen verdere
gegevens bekend. Zo gauw die komen worden alle kandidaten ingelicht en kan men alsnog
de intekening bevestigen. Dit jaar vertrekken in dezelfde periode familieleden van
Nederlandse en Belgische Franciscanen die in China werkten en stierven voor eenzelfde
soort rondreis langs plaatsen waar hun missionarissen geleefd hebben.
Er zijn nog plaatsen vrij. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen.
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Berichten uit China
Soms dringen berichten en gegevens uit China door over de bisdommen waar Mgr. Schraven
en Mgr. Geurts gewerkt hebben. Zo kwam het bericht binnen dat in de Paasnacht in het
bisdom van Mgr. Schraven 500 volwassenen werden gedoopt.

* De huidige paus had 24 mei uitgeroepen als dag van gebed voor alle Chinese katholieken
om samen met hem te bidden voor de kerk in China. De meimaand als speciale maand
toegewijd aan Maria was bij uitstek geschikt voor pelgrimages naar Maria-oorden. Op
allerlei manieren werd deze pauselijke oproep in China door de overheid geboycot. Over het
bisdom van Mgr. Schraven staat te lezen: ‘Ongeveer een dozijn priesters van de
ondergrondse kerk van Zhengding (Shijiazhuang, Hebei) werden op 23 mei gearresteerd en
niet eerder vrijgelaten dan op 25 mei. Sommigen van hen werden gedwongen ‘een reisje te
maken’ in gezelschap van de politie of werden gedwongen thuis te blijven of in een hotel’.
* Aan de overlevenden van de enorme aardbeving in de provincie Sichuan enkele weken
geleden werd vanuit het bisdom van Mgr. Schraven 6000 tenten geschonken.

Vanuit het bestuur
Het bestuur van de Stichting Mgr. Schraven en gezellen i.o. , beraadt zich momenteel over
de richting van de doelstelling van de stichting: moeten we een brede doelstelling
formuleren of moeten we onze activiteit louter beperken tot de nagedachtenis aan Mgr.
Schraven. Dit is van groot belang in verband met het werven van gelden in de toekomst. Pas
in het najaar zullen daarover knopen worden doorgehakt. Wel is al gekozen voor de
juridische vorm van een stichting.

Oproep aan familie
Graag willen wij u uitnodigen om oude foto’s van Mgr. Schraven ter opname in deze
nieuwsbrief door te geven. Ook houden wij ons aanbevolen voor herinneringen aan en
ervaringen met Mgr. Schraven.

Foto uit 1925:
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Aankomst van Mgr. F.Schraven te Lottum in 1925 WIE KENT DE PERSONEN OP DEZE FOTO?
Volgens onze gegevens: (van links naar boven):
Hubert Meuffels (provinciaal Lazaristen), pastoor van Soest (Broekhuizenvorst),
Burgemeester Creemers, de heer Jonkers, de heer van der Voort,
Van rechts naar boven: kapelaan Zeegers, pastoor Wijnhoven (Wanssum), mevrouw Derckx
(Arcen?) mevrouw Trinette Schraven-Evers, Chrétien van Dijck en verder?
Waar werd de foto gemaakt?

Olympische Spelen in China
Een aardigheidje over de Olympische Spelen in Peking deze zomer.
Twee familieleden leveren hun bijdrage aan dit festijn. Ivo de Wijs en
zijn neef Theo Danes schreven een gedichtenbundel onder de titel:
‘Olympische verzen’. Uitgave bij Nijgh & Van Ditmar. Alle Olympische
spelen passeren de revue. 72 pagina’s. Ga dat lezen en let op je
lachspieren!
Mgr. Schraven zou er zich kostelijk mee vermaakt hebben.
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herdenking van 14 oktober j.l., beschikken. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen, dan
hoeft u niet te reageren. Ongetwijfeld zijn er veel andere familieleden die ook graag op de
hoogte willen blijven. Ook zij kunnen zich daarvoor aanmelden bij Vincent Hermans . Ook
buiten de familiekring is ontvangst van deze nieuwsbrief mogelijk.
Uit kostenoverwegingen heeft het onze voorkeur deze nieuwsbrief per e-mail te versturen.
Personen die daar niet over beschikken willen we graag de brief per post sturen, maar liever
kiezen we voor afspraken in de familie onderling, zodat deze Nieuwsbrief wordt
doorgegeven aan personen zonder e-mailadres. Laat het ons even weten als u daartoe
bereid bent. Bij voorbaat dank!

Emailadressen contactpersonen:
Isabel Bakker-Schraven: d.k.bakker@kpnplanet.nl
Paula Görtz: paulenpaula@home.nl
Vincent Hermans: marcent@telfort.nl
Marja Leyten-Schraven: mcf_schraven@hotmail.com
Netty Reijntjes-Schellen: g.reijntjes@home.nl
Harry Schraven: schraven@home.nl
Martijn Wintermans: martijn_wintermans@hotmail.com

