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Nieuws van de voorzitter:
Op maandag 20 april 2009 hebben Vincent Hermans en ondergetekende een bespreking
gehad met het kerkbestuur van Broekhuizenvorst onder leiding van Deken A. de Graaf
Woutering.
Het onderhoud verliep in een goede sfeer. Het doel van onze stichting werd uitgelegd en
onze wensen om de zijkapel te gebruiken als gedachtenismonument uitgesproken.
Door het kerkbestuur werden hun plannen met de kerk uiteengezet. Er moet een
gedeeltelijke renovatie en restauratie worden uitgevoerd in en aan de kerk. Het altaar wordt
vernieuwd. Alle elektriciteit en de centrale verwarming wordt gerenoveerd. Verder kent de
kerk een vochtprobleem.
De voorzitter van het kerkbestuur sprak nadrukkelijk over de kansen
die dit initiatief van de Mgr. Schraven Stichting aan de parochie en het
dorp zelf bood. ‘Het kan Broekhuizenvorst op de kaart zetten’.
Nadere bouwkundige details werden besproken. Het kerkbestuur
opteert voor een mobiele afscheiding van de zijkapel, zodat de zijbeuk
door de parochie gebruikt kan worden ingeval dat nodig mocht zijn
(kerst en zeer drukke begrafenis). Dus een multifunctionele
inzetbaarheid van de ruimte is noodzakelijk. De inrichting door ons zal
daar rekening mee moeten houden. Daarom wordt gekozen voor een ijzeren hekwerk dat de
luchtcirculatie in de kerk bevordert.
Op korte termijn hopen wij beide begrotingen naast elkaar te leggen en verder te spreken.
Als we tot overeenstemming komen, streven we er naar om in 2012 bij de 75 jarige
herdenking van de sterfdag van Mgr. Schraven alles klaar te hebben.
Uiteraard zullen we voordien intensief fondsen moeten werven. Om een goede start te
maken , roep ik alle lezers van onze nieuwsbrief op om lid te worden van de ‘Vrienden van
de Stichting’ en minstens de minimale bijdrage van € 25,- voor het jaar 2009 te voldoen op
bankrekeningnr. 1481.75.341 t.n.v. Mgr.Schraven Stichting te Venray ovv bijdrage 2009.
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Ook roep ik u allen op om ieder 5 nieuwe vrienden van de stichting te werven zodat onze
stichting een steeds groter netwerk krijgt.
Onze a.s. Chinareizigers wens ik een hele goede en voorspoedige reis in de voetsporen van
Mgr. Schraven. Ik hoop dat uit de reis vele goede contacten met China zullen groeien zodat
we in de toekomst ook ons doel kunnen verwezenlijken om slachtoffers van seksueel geweld
in China te helpen.
Harry Schraven, voorzitter
Reis naar China:
Op zaterdag 11 juli zullen 12 personen in het missiehuis van de Lazaristen in Panningen
bijeen komen om afspraken te maken over de reis naar China, die plaats vindt van 18
september tot 4 oktober.
De plaats van samenkomst is al bijzonder: dit huis was het vakantieadres van Mgr. Schraven
in 1925 tijdens zijn vakantie in Holland. De organisatie had gerekend op meer leden van
familie Schraven als deelnemers aan de reis. Allerlei omstandigheden zijn er debet aan dat
dit niet zo mocht zijn. Maar ondanks dat blijft het een reis helemaal afgestemd op Mgr.
Geurts en Mgr. Schraven. De ontmoeting met hun ‘familie’ daar ter plekke staat centraal.
Gelukkig zijn er enkele personen bij die de naam Schraven dragen. Het is spannend voor
beide partijen elkaar te ontmoeten. Het wordt een unieke en hopelijk vruchtbare reis.
Wat zal er veel te vertellen zijn na thuiskomst.
Dat doen de deelnemers graag en nodigen u hartelijk uit.

ONTMOETINGSDAG MGR. SCHRAVEN
Zondag 22 november 2009
Van 11 tot 4 uur
In Café-zaal Harmonie Hoofdstraat 8 te Lottum
Programma onderdelen: een film over de reis naar China, verhalen van verschillende
deelnemers, de vruchten van de reis, de verdere activiteiten van de Mgr. Schraven Stichting
en natuurlijk voldoende ruimte voor een hernieuwde ontmoeting van familieleden en
kennismaking met het bestuur van de Stichting.
Om 10 uur is de Eucharistieviering in de kerk van Lottum voor de familie Schraven. U kunt
zelf intenties opgeven door te bellen met mevr. Vergeld-Poels (077- 463 1600).
Opgave voor deelname gebeurt door overmaking van 15 euro op het banknummer
1481.75.341 o.v.v. Mgr.Schravendag.
We beginnen met een lunch en om half vier een kop koffie met Limburgse vlaai.
Iedereen is van harte welkom!

De werkgroep ’gedachtenismonument’
Het bestuur houdt zich nu zelf direct bezig met de werkzaamheden rond het
gedachtenismonument. Graag zou ze deze activiteiten in handen leggen van een werkgroep.
Vooral mensen in de omgeving van Broekhuizenvorst/Lottum worden personen gezocht.
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Met name zoeken we iemand (een binnenhuisarchitect?) die kan zorgen voor een warme
uitstraling en voor een goede afstemming van verschillende onderdelen op elkaar.
In Broekhuizenvorst is men nu bezig met de oprichting van een werkgroep dat als draagvlak
ter plaatse gaat functioneren. Enkele mensen zijn benaderd. Binnen het bestuur zijn plannen
in ontwikkeling hoe zo’n gedachtenismonument vorm te geven. Wilt u mee werken of hebt u
suggesties? We houden ons aanbevolen.
Mocht u fondsen kennen tot wie het bestuur zich zou kunnen wenden voor verdere financiële
ondersteuning, laat het weten!
-o-o-o-o-o-o‘In de geschiedenis van elke oorlog, zijn er altijd een paar zeldzame
mensen die opduiken als bakens van hoop voor de vervolgden’.
Deze uitspraak is van toepassing op Mgr. Schraven die ten tijde van
de inval van de Japanners een ‘veiligheidszone’ voor Chinese
vluchtelingen op zijn residentie inrichtte.
Als u zich een idee wilt vormen over hoe het er toen aan toe gegaan
moet zijn, lees dan dit boek dat onlangs verscheen over John Rabe in
de stad Nanking, twee maanden na de moord op mgr. Schraven. Ook
hij richtte met een groep westerlingen een veiligheidszone in waar
honderdduizenden Chinezen hun toevlucht zochten. Mgr. Schraven,
een gewone jongen uit Lottum/Broekhuizenvorst en John Rabe, een
gewone werknemer van Siemens in China, die zijn Chinese
medemensen niet in de steek wilde laten. Hij, aanhanger van Hitler, wist met heldenmoed
tegen de mensonwaardige daden van de Japanners op te treden. De tragiek van zijn leven:
na terugkeer in Duitsland onderging hij hetzelfde lot als de Chinezen, maar dit keer door de
Russen. Dit boek is zijn dagboek uit Nanking en Berlijn.
ISBN 978 90 234 29135 Aanbevelenswaard.

De werkgroep ‘onderzoek en zaligverklaring’
Wat gebeurt er door deze werkgroep? Vervolg van het verslag van aflevering 5.
Archief Polen: Vanuit Polen werd onlangs de levensbeschrijving ontvangen van de jonge
Poolse broeder Wladyslaw Prinz, een andere metgezel van Mgr. Schraven. Er wordt nu
gezocht naar iemand die zowel Pools als Nederlands beheerst. Kent u iemand?
Archief Parijs: Onderzoek in het archief van de Lazaristen in Parijs leverde interessant
materiaal op. Na de moord op Mgr. Schraven en gezellen kwam de Franse lazarist Chanet
naar Chengtingfu, nam de regie in handen en startte het onderzoek naar de verdwijning.
Heel zijn correspondentie van die jaren kwam in Parijs terecht. Meer dan 200 brieven door
hem geschreven en aan hem gericht. Voor het eerst kregen we zijn zorgvuldig opgezet
onderzoek onder ogen. Hij ging na de moord als een ervaren rechercheur te werk bij zijn
opsporingen…boeiend materiaal.
Hong Kong: Vanuit het trappistenklooster in deze stad (de voortzetting van het klooster dat
door Mgr. Schraven naar Chengtingfu werd gehaald en na de komst van de Communisten
naar Hong Kong overgeplaatst ) werd een lange brief ontvangen van pater Benedict Chao,
indertijd op de residentie aanwezig toen Mgr. Schraven ontvoerd werd. Hij is nu 93 jaar oud
en hij zette zijn gedachten voor ons op schrift. Hij vertelde een gerucht dat hij op vakantie
thuis hoorde: de zoon van een goede katholieke familie was spion voor de Japanners en
3

werd door de Chinese Nationalisten gevangen gezet. Hij zou een beroep op Mgr. Schraven
hebben gedaan om voor zijn vrijlating te zorgen. Mgr. Schraven deed niets. Toen de
Japanners de stad Chengtingfu op 9 oktober 1937 innamen werd hij door de Japanners
vrijgelaten. Hij zou zich op Mgr. Schraven hebben willen wreken en vond soldaten bereid dat
te doen.
Een verhaal dat nog nooit eerder gehoord of gevonden werd. Het kan hebben
meegespeeld… Deze verklaring werd toegevoegd aan de lijst van andere verklaringen. Het
werd nummer 16!

De gebroeders Antoon en Vincent Geerts uit Oudenbosch
Antoon werd samen met Mgr. Schraven vermoord. Zijn broer was pater
Dominicaan en missionaris in Kongo. In 1937 woonde hij in Oostende.
Hij overleed in 1948 in Leuven. Hun broer Joseph was als priester al in
1894 naar China gegaan en werd priester gewijd in Chengtingfu, waar
Antoon later vermoord werd. Joseph stierf al in 1899 aan de tyfus (29
jaar oud) 4 weken vóór de aankomst van Frans Schraven in China.
(met dank aan mevr. Isabel Bakker-Schraven voor de toezending)

De werkgroep ‘seksueel geweld’
De Mgr. Schraven Stichting heeft zich mede als doel gesteld om het werk van Mgr. Schraven
in China voort te zetten: ‘Het voorkomen van seksueel geweld, de bevordering van
solidariteit met slachtoffers van seksueel geweld..’ Hoe geef je vorm aan die doelstelling?
Een rondgang langs allerlei organisaties in Nederland die zich bezighouden met dat
onderwerp toont aan dat China voor hen veelal een blinde vlek is. Het is bekend dat
vrouwenhandel uit China naar hier plaats vindt en Chinese vrouwen hier tewerk worden
gesteld als prostituee. Verschillende keren werd een beroep gedaan om vanuit de Mgr.
Schraven Stichting iets te doen voor vrouwen die ‘ontvlucht’ zijn en nu vaak in eenzaamheid
hun dagen slijten, in afwachting wat justitie met hen gaan doen. In andere landen bestaan
allerlei initiatieven op dit terrein. We hoeven maar te denken aan de Congolese Justine
Masika, die in november uit handen van minister Verhagen van Buitenlandse Zaken de
‘Gouden Tulp’ kreeg uitgereikt voor haar strijd tegen seksueel geweld in de Congolese
oorlogsgebieden.
Maar hoe in China zelf aan de slag gaan? Voor het bestuur staat dit vast: wij mogen niets
opdringen; Chinezen zullen het zelf moeten doen, maar wij zijn bereid financieel te
ondersteunen wat er op dit terrein gaande is of gebracht kan worden. Daarvoor zullen we
eerst in gesprek moeten gaan met deskundige personen in China zelf.
De China reis zal ons ongetwijfeld in contact brengen met deskundigen. Met name het
bezoek aan Caritas China (in ons land ‘Mensen in nood’ geheten) , dat zijn hoofdzetel heeft
in de stad Shijiazhuang, vlak bij Chengtingfu biedt goede kansen. Als je leest hoe actief
zusters in heel China zijn op het gebied van Aidsvoorlichting en bestrijding ervan en vele
andere sociale projecten, raak je onder de indruk. Er gebeurt heel wat, zonder dat wij enig
besef hebben.
De werkgroep ‘seksueel geweld’ van de Mgr. Schraven Stichting is tot stand gekomen en
bestaat uit de volgende personen:
Mevr. Denise Warringa-Schraven uit Tilburg, Mevr. Paula Görtz uit Beringe en Mevr. Els
Joosten-Schraven uit Venray.
In de toekomst hopen we vaak van hen te horen. Zij zullen gezicht gaan geven aan de
doelstelling van de stichting. Wat een uitdaging!
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BERICHTEN VAN DE CHINESE FAMILIE VAN MGR. SCHRAVEN
Opvolger Mgr. Schraven opnieuw gearresteerd!
Op 30 maart j.l. om 4 uur s’ middags werd de opvolger van Mgr. Schraven door 5 politieagenten bij zijn huis in Wuqiu gearresteerd. Mgr. Jia Zhiguo (74 jaar oud) lijdt aan
verschillende stoornissen, ten gevolge van eerdere gevangenschappen. Men vreest dat deze
nieuwe arrestatie zijn leven in gevaar kan brengen. Jarenlang heeft Mgr. Jia arrestaties en
afzondering doorstaan, terwijl de politie hem indoctrineerde. Maar deze keer is de arrestatie
nog serieuzer. Mgr. Jia had zich op instructie van de paus verzoend met de bovengrondse
bisschop Mgr. Toaran. Deze had ingestemd om hulpbisschop van Mgr. Jia te worden.
Samen waren ze in regelmatige ontmoetingen begonnen met het uitwerken van een
pastoraal plan voor het bisdom. Zodra de Patriottische Organisatie hier lucht van kreeg eiste
men van de bisschop hiermee te stoppen en plaatsten hem onder 24 uurs bewaking.
Op 2 april drukte de paus zijn diepe bedroefdheid uit over de arrestatie en noemde mgr. Jia
met name, wat weinig voorkomt. Het persbureau van het Vaticaan noemde zijn arrestatie
geen uitzonderlijk geval en verwees er naar dat ‘veel bisschoppen en priesters te grote druk
ondergaan en beperking ondervinden in hun pastorale werk’. Veel kerkelijke functionarissen
die zich verzoend hebben met Rome, ondergaan een ‘gedwongen vakantie’ ver weg en
moeten deelnemen aan politieke sessies om hen te overtuigen van de goedheid van de
Partij.
De arrestatie was bovendien een klap in het gezicht van de paus,
die uitgerekend op die dag de Commissie voor China in Rome
bijeen had geroepen.
In alle parochies van het bisdom van Mgr. Jia werden novenen
gehouden voor de vrijlating van hun bisschop. Ook elders vanuit
China ontving men blijken van meeleven.
Op de reactie van de paus over Mgr. Jia kreeg men de volgende
reactie uit Zhending (Chentingfu): ‘”Wij priesters en 150.000
gelovigen van Zhending steunen altijd de paus en bisschop Jia op
de weg naar gerechtigheid en waarheid. Wij zijn bereid te lijden,
te offeren, gevangen genomen te worden en te sterven voor ons
geloof’.

Het werk van Mgr. Schraven gaat door, ook in de stad Tientsin:
Vanaf 1911 is Frans Schraven werkzaam in de stad Tientsin. Onlangs kwam vanuit deze
stad het volgende bericht binnen. Op de vooravond van Hemelvaart dit jaar werden in de
kathedraal van Tian Jin 208 personen gedoopt, gevormd en namen voor het eerst deel aan
de eucharistie. De gemiddelde leeftijd van hen is 33 jaar en meer dan de helft volgde een
middelbare school opleiding. De parochie telt 30.000 gelovigen en de kerk heet nog altijd in
de volksmond ‘de Franse kerk’.
Het Wapen van Mgr. Franciscus Hubertus Schraven 2.
Een bisschop heeft doorgaans geen twee wapens. Er kan nog een familiewapen bekend zijn,
maar twee kerkelijke wapens is niet gebruikelijk.
Het wapen (links) dat voorkomt in het boek Limburgsche Wapens van J.M. van der Venne uit
1925 en beschreven in deel 1 (nieuwsbrief maart 2009), heeft de volgende kenmerken:
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Het Wapen ‘Virgo Potens’ (rechts) zoals wij dat kennen, was bekend op het moment van zijn
bisschopswijding in 1921. In het boek ‘Brieven van Bisschop Frans Schraven’ van Vincent
Hermans, staat op blz. 154 (1e druk), geciteerd uit het Bulletin Catholique de Pekin, 1921, in
een verslag over de bisschopswijding o.a.: “Moget gij nog lange jaren en met veel vrucht
arbeiden in dit geliefde vicariaat. Wij vertrouwen het, want uw wapenspreuk luidt: SUB
TUTELA VIRGINIS IMMACULATAE, onder de hoede der Onbevlekte Maagd.”
Het hierboven afgedrukte wapen heeft een totaal andere wapenspreuk, die nooit eerder in
publicaties over Mgr. Schraven is gezien. Noch bij de Lazaristen in Panningen en Parijs,
noch in de familie Schraven, is dit wapen, voor zover wij nu weten, bekend.
Navraag bij het Centrum voor Kerkelijke Heraldiek, op advies van het Centraal Bureau voor
de Genealogie, heeft inmiddels geleerd dat het wapen uit het boek van Van der Venne een
z.g. ‘Franciscaner wapen’ is, getuige ‘het kruis boven de kruiselings over elkaar geplaatste
armen’. Mgr. Schraven is, zoals wij weten, nooit Franciscaan geweest! Het zou hier welhaast
moeten gaan om een vergissing in het boek uit 1925, hoewel het Centrum voor Kerkelijke
Heraldiek daaraan ten zeerste twijfelt, gezien de autoriteit op dit gebied van de samensteller,
J.M. van der Venne, indertijd commies aan het Rijks Archief in Limburg.
Uit ingewonnen informatie bij het Moederhuis van de Lazaristen in Parijs weten wij inmiddels
dat er m.b.t. bisschopswapens niet geadviseerd werd en men het aan de persoon zelf
overliet een wapen te (laten) ontwerpen.
Wij vermoeden nu dat het wapen van Mgr. Schraven, en
mogelijk ook dat van Mgr.Geurts, is ontworpen door Broeder
Geerts, die in beide bisdommen werkzaam was. Hierover
hoort u in een volgende nieuwsbrief meer.
Bijgaande foto is gepubliceerd in het boekje over Mgr.
Schraven en gezellen dat na de moord in 1937 door de
Lazaristen in Panningen is uitgegeven. Niet duidelijk is of het
hier gaat om het wapen van Mgr. Schraven of dat van Mgr.
Geurts, omdat slechts de kenmerken van een
bisschopswapen te zien zijn en niet het wapen zelf.
Marja Leyten-Schraven
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Reacties, contact met het bestuur, aan- of afmeldingen voor de Nieuwsbrief, kunnen
verzonden worden naar het e-mailadres van de stichting: stichting.mgr.schraven@gmail.com
of naar het postadres van de stichting:
Vincent Hermans, secretaris, Kloosterstraat 45, 6369 AE Simpelveld
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