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CHINA OVER MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN
Hoe wordt in China over Mgr. Schraven gedacht? We kunnen het lezen in een boekje dat in 2005 in
China is uitgebracht bij gelegenheid van het 150-jarige bestaan van het bisdom en het 25-jarige
bisschopsjubileum van de huidige opvolger van Mgr. Schraven. Annet Berntsen bracht in 2006 een
bezoek aan Chengtingfu ( Zhending) en ontving van pastoor Guo het boekje in het Chinees. Dankzij
een vertaling in het Engels vanuit Taiwan (met dank aan de Nederlandse lazarist Jan van Aert),
kunnen we lezen hoe men tegen Mgr. Schraven aankijkt. Het is al bijzonder dat 70 jaar later nog
steeds aan hem gedacht wordt. En hoe!
Zr. Maria-Goretti (de auteur) begint het boekje met:
‘… De helden van dit boek Mgr. Schraven en zijn medemartelaren, getuigden ook van Christus: zij
vergoten hun bloed en keerden terug in de schoot van de Hemelse Vader met de eer ‘martelaar voor
onze God’ te zijn.
Zij prijzen nu, met één stem, met alle engelen en heiligen,
speciaal met de heilig verklaarde martelaren, de barmhartige
God. Wij, de katholieke gelovigen in China en speciaal dit bisdom
Zhending, zouden vuriger moeten bidden tot onze Hemelse Vader
dat de martelaren van onze tijd spoedig heilig verklaard zouden
worden…’
In het voorwoord zegt Mgr. Julius Jia (de huidige opvolger van
Mgr. Schraven):
‘Onze Heer Jezus Christus zei dat de goede herder zijn leven geeft
voor zijn schapen. Onze eerbiedwaardige voorganger Mgr.
Schraven vervulde dit goddelijke onderricht op een perfecte wijze.
In 1937 tijdens de Japanse invasie in China, werden hij en zijn
medelandgenoten levend verbrand omdat zij probeerden de
gelovigen te beschermen. Zijn martelaarschap is zowel een
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roemrijke bladzijde van onze kerkgeschiedenis als een voorbeeld voor
ons pastores….
Mogen wij in staat zijn hun voorbeeld te volgen, opkijkend naar Onze
Heer aan het kruis en volharden in onze strijd tot het ogenblik van
onze dood, zodat de glorie van het Kruis mag schijnen over het
onmetelijke land China en elke hoek binnendringen’.
…
Het is onze meest oprecht wens dat alle gelovigen bidden voor de
zaak van Mgr. Schraven en zijn medemartelaren, zodat zij mogen
worden verheven tot de eer van het altaar’.
In de inleiding wordt de bedoeling van het boekje aangegeven: een
beeld schetsen van het lijden en martelaarschap van Mgr. Schraven.
‘Mgr. Jia acht zijn voorganger zeer hoog en heeft heel wat tijd
besteed aan het onderzoek van het martelaarschap’. Hij gaf diverse
interviews aan Zuster Maria-Goretti en gaf toegang tot veel
documenten en bronnen. Hij gaf haar steun en bemoediging. De
auteur bekent haar geringe kennis en de moeilijkheid om mensen te
vinden die een degelijke kennis hebben van de geschiedenis. Het was een reusachtige taak voor haar
70 jaar na de gebeurtenis.
‘Buitenlandse missionarissen verhinderden binnendringers gruwelijkheden in de kerken te begaan en
dat irriteerde die Japanse soldaten. ‘… Dan beschrijft zij het verloop van de gebeurtenissen. Kort
wordt de geschiedenis van het bisdom beschreven en de namen van alle bisschoppen worden
genoemd. Daarbij valt op dat er een hiaat zit tussen 1959 en 1980 toen Mgr. Jia bisschop werd.
Een groot deel van het boekje wordt in beslag genomen door het
persoonlijke getuigenis van de heer Ming-Sho-Chao die in 2005 92 jaar
oud was. In die tijd was hij seminarist op het klein-seminarie vlak bij
Chengtingfu. Samen met zijn overste de lazarist Ramakers (uit Echt) ging
hij drie dagen na de moord nietsvermoedend naar de residentie van
Mgr. Schraven waar ze het gruwelijke verhaal hoorden. ‘..de rector kon
niet helpen, slechts huilen, wetende dat het verkeerd af zou lopen’…
‘De soldaten staken ieder van de gevangenen met een mes en terwijl de
bisschop en zijn priesters nog in doodstrijd waren, staken de Japanners
een groot vuur aan en gooiden ze er allen in’…
Over het motief zegt hij: ‘Het Japanse leger moest de waarheid
vertellen. Eerder die dag, vroegen de indringers de bisschop hen 200
jonge meisjes te geven om de lust van de soldaten te bevredigen en de bisschop zei categorisch
neen. Het Japanse leger was zo geïrriteerd en beging deze gruwelijke misdaad. Mgr. Schraven en zijn
medemartelaren hielden vol om de kudde te beschermen die hen was toevertrouwd… Zij zullen
altijd in ons hart worden herinnerd als goede herders’…
In het slotwoord zegt de uitgever (!):
..’Het is onze bedoeling de geschiedenis van het bisdom Zhending grotere bekendheid te geven en
aan de hele wereld de waarheid over het lijden en martelaarschap van de bisschop, de priesters, de
seminaristen, de religieuzen en eenvoudige gelovigen, die leden onder de gruweldaad begaan door
de Japanse indringers bekend te maken….zij zijn de glorie van het bisdom Zhending…
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Het is onze bescheiden poging te voorkomen dat de geschiedenis van de kerk in China in vergetelheid
raakt.
De zogenaamde ‘religieuze openheid’ vandaag is slechts oppervlakkig. Veel bisschoppen zijn nog
steeds gevangen en droegen het kruis van hun bisdom. Veel meer jonge priesters kunnen geen plek
vinden om te blijven en moeten voortdurend op weg; zij kunnen niet in het openbaar de mis lezen.
Hun lijden en hun pijnen zijn groot en diep. Maar het donker kan nooit het licht beletten te schijnen,
kan deze priesters en bisschoppen niet scheiden van de liefde van God en die van de mensen’…
Bij de foto van Mgr. Schraven staat: ‘Laten wij bidden voor zijn heiligverklaring’.
Ps. Er is tot nu toe niets bekend over de schrihster Zr. Goretti, noch over het genoemde ‘Centrum
voor de geschiedenis van de martelaren in China’ .

Mgr. Schraven voorbeeld voor Mgr. Jia
Tijdens de Olympische Spelen toonde China een dubbel gezicht aangaande de religieuze vrijheid in
het land. In het Olympisch Dorp heerste volledige godsdienstvrijheid, maar het was alleen
toegankelijk voor geregistreerde personen. Buitenlandse toeristen konden in Peking kerkdiensten
bijwonen in andere talen. De bovengrondse katholieke kerk (staatskerk) was tevoren te verstaan
gegeven geen speciale bijeenkomsten te houden tijdens de Spelen en zo ja, dan zo kort mogelijk. Met
als gevolg dat Chinese priesters niet preekten, zelfs niet op zondag. Bisschoppen en priesters van de
ondergrondse kerk daarentegen stonden onder huisarrest of werden gecontroleerd of werden
geadviseerd op vakantie te gaan.

De opvolger van Mgr. Schraven, bisschop Julius Jia stond
onder 24uurse politiebewaking. Voor zijn huis had men een
bewakingshuisje neergezet. Van hieruit hield men hem dag
en nacht in de gaten en hij mocht niemand ontmoeten.
Ondanks de strikte bewaking verzamelden zich op het feest
van Maria op 15 augustus duizend katholieke gelovigen in zijn
kerk ondanks de waarschuwing tevoren afgegeven dit niet te
doen. Om conflicten te voorkomen greep de politie niet in.
Mgr. Jia celebreerde alleen de mis. Andere priesters kregen
een verbod tot deelname of durfden zelf niet. De liturgie
verliep rustig en de kerk was afgeladen vol. Sommige mensen
stonden buiten vanwege plaatsgebrek.
Minstens 15 van de 80 priesters van het bisdom werden voordat de Spelen begonnen, door de
veiligheidsagenten ‘uitgenodigd’ om enkele dagen in gastverblijven van de regering te verblijven. Ze
konden er de mis lezen, bijbel lezen, tv kijken, met elkaar praten en zelfs gymnastiek doen. Er was
steeds een veiligheidsagent aanwezig, ook ’s nachts tijdens hun slaap. Vijf priesters konden op 9
augustus (begin van de Spelen) weer naar hun parochie terug en ondervonden verder geen last
meer.
Op de slotdag van de Olympische Spelen werd Mgr. Jia na de zondagsmis met enkele honderden
aanwezigen in de kathedraal van Wuqiu ’s morgens om 10 uur voor het oog van de gelovigen
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gearresteerd. Vier politie agenten betraden de kerk en sleepten hem weg zonder verklaring. Er werd
alleen gezegd dat ze een ‘zomerreis’ voor de bisschop hadden geregeld en dat hij niet spoedig zou
terugkomen.
De 73-jarige bisschop, met zwakke gezondheid, zat al 15 jaar in de gevangenis (van 1963-81). Sinds
1989 staat hij onder strikte politiecontrole. In al die jaren is hij 11 keer gearresteerd en daarna
opnieuw vrijgelaten. In het verleden kwam het Vaticaan vaak op voor zijn vrijlating.
Zijn bisdom telt 110.000 katholieken met minstens 80 priesters en 90 zusters. Het is een bolwerk van
de ondergrondse katholieke kerk. Men heeft geen idee van zijn verblijfplaats en de reden van zijn
arrestatie.
Op zaterdag 19 september verscheen in Nederlandse kranten het kleine bericht dat Mgr. Jia daags
na het einde van de Paralympische Spelen op 18 september weer was vrijgelaten. Hij blijft echter
dag en nacht bewaakt door de politie en is geïsoleerd van zijn priesters en gelovigen, noch mag hij
bezoekers ontvangen. In sommige bronnen wordt gezegd dat hij werd gearresteerd omdat een
journalist die voor buitenlandse media werkte een afspraak had gemaakt met een lekenleider van
een dorp in zijn bisdom. De speculatie is dat bewakingsagenten bang waren dat de verslaggever de
bisschop zou kunnen bezoeken en interviewen. Of het waar is?

Chinareis
In de eerste Nieuwsbrief werd het plan gelanceerd een reis te maken naar China met de
familieleden van Mgr. Schraven, Mgr. Geurts en hun heeroom Frans Wijnhoven in
september/oktober 2009 onder leiding van Wiel Bellemakers, lazarist.
Op deze uitnodiging werd al meteen door 25 personen ingetekend.
Momenteel zijn familieleden van Nederlandse en Belgische Franciscanen die in China
werkten en stierven, aan eenzelfde soort rondreis bezig langs plaatsen waar hun
missionarissen geleefd hebben. Na hun thuiskomst wordt op basis van hun ervaringen onze
reis concreet uitgewerkt. We hopen over dezelfde gidsen te kunnen beschikken en gebruik
te kunnen maken van dezelfde reisorganisatie. Zo gauw er iets te melden valt, ontvangen
alle ingeschrevenen meteen bericht. Er is nu nog plaats! Wie heeft zin?

Oproep aan familie: terugblik 2de nummer.
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.
Aankomst van Mgr. Schraven in Lottum in 1925

Naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief waarin
gevraagd werd wie de aanwezige personen zijn op deze
foto kregen we de volgende reactie: (met dank aan Mw.
Alice van Maris-Schraven uit Hillegom en Isabel Schraven
uit Bosschenhoofd)
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Het volgende werd gemeld: van links naar rechts
Boven: H. van der Voort, Sef Jonkers en de heer Beren
Midden: pastoor van Soest (Broekhuizenvorst), Burgemeester Creemers en Christiaan van
Dijck (weduwnaar van Stina Schraven, oudste zus van Mgr)
Onder: Hubert Meuffels (provinciaal van de Lazaristen uit Nijmegen), pastoor Wismans, Mgr.
Schraven, Trinette Schraven-Evers, Hubertina Schraven-Schraven (weduwe van August,
broer van Mgr.), Jan Haest (lazarist uit Panningen en secretaris van Mgr. tijdens zijn verblijf),
pastoor Wijnhoven uit Wanssum (neef van Mgr) en pastoor Kellenaers (volgens anderen is
het kapelaan Zegers)
Waar werd de foto gemaakt? En wie heeft de foto genomen. Uit een krant afkomstig? De
foto zou gemaakt zijn vóór de vroegere pastorie in Lottum bij gelegenheid van het
sacrament van het Vormsel in Lottum op 7 juli 1925.
(kritische noot: Zouden daarvoor mensen als Hubert Meuffels aanwezig zijn geweest? Was
het niet bij aankomst in Lottum? De grote afwezige op deze foto is natuurlijk Henri Schraven
de jongste broer van Mgr. Schraven. Merkwaardig! Of kan hij de foto genomen hebben? Wie
weet het antwoord?)

Familiekroniek
Het inwijdingsfeest van de gerestaureerde Kruisweg in Bosschenhoofd.14-9-08
De inwijding van de gerestaureerde, 14 kruisweg staties staat voor de deur, er worden veel
bezoekers verwacht voor de ceremonie welke, onder leiding van de Bredase Bisschop
Mgr.Dr J. van den Hende zal plaats gaan vinden in de H. Hart van Jezus kerk te
Bosschenhoofd.
De Kruisweg werd in 1891 geschilderd door H.
Windhausen , een kunstschilder die veel mooi
werk heeft geleverd voor de Nederlandse
kerkinterieurs.
De staties werden ingewijd in 1892 , in de
toenmalige houten kerk, onder het zingen van
Vexilla Regis. (Hymne ter ere van het Heilig
Kruis). Toen de bouw van de stenen kerk
gepland werd , werd er rekening gehouden
met het overplaatsen van de kruisweg . Er
werden nissen gemetseld waar de schilderstukken mooi tot zijn recht zouden komen. Zo is
dat altijd gebleven, ook na het opblazen van de kerktoren in 1944.
In deze nissen, prijken nu weer de door Isabel Bakker-Schraven gerestaureerde werken.
Onder grote belangstelling van parochianen en familie van Isabel, waaronder veel familie
leden van Mgr. Schraven. Mgr, Frans Schraven is op 9 oktober 1937 in China vermoord door
de Japanners. Onder diens metgezellen waren destijds ook Pater Wouters uit Breda en
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Broeder Geerts uit Oudenbosch. Mgr. Schraven was de broer van August Schraven,
grootvader van E.A.M. Schraven.(Isabel).
De zondag van 14 september was speciaal gekozen voor de inwijding ceremonie , omdat op
die datum de Kruisverheffing gevierd wordt. Mgr. Dr. J. van den Hende leidde de
gebedsdienst. “Een kruisweg verdient de bijzondere aandacht van de gelovigen”. Aldus de
bisschop. “U kunt de inzegening van vandaag zien als het inzoomen van Uw hart op het
leven van Jezus, waarbij onze blik er op gericht moet zijn dat we net als Hij op weg zijn naar
de verrijzenis en het eeuwig leven. Hij is een tocht genoot in ons leven”.
Onder het zingen van het “Vexilla Regis”, werd de kruisgang gemaakt en alle staties
bewierookt ter inwijding .Aanwezig waren mensen die het “vrijwillig” opnemen van het
Kruis als levensopdracht zien. Ouders, die in de steek gelaten kinderen liefdevol opvoeden
geven deze kinderen een warme plaats, samen met dit ouderpaar hopen we op een goede
toekomst voor deze kinderen.
“De neogotische kruisweg met eigentijdse symboliek zal ons blijven inspireren voor nu en in
de toekomst”, aldus Isabel Bakker-Schraven in haar dankwoord.

Vanuit het bestuur:
Op zondag 12 oktober vindt de jaarvergadering plaats van het bestuur van de stichting in
oprichting. Dan worden er knopen doorgehakt. In de volgende aflevering berichten wij u
daar graag over.
Onze achterban: We sturen deze nieuwsbrief naar alle adressen waarover wij, dankzij de
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
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