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MGR. SCHRAVEN KRIJGT EEN PLEK IN DE KERK VAN LOTTUM
De parochie van Lottum kòn niet achterblijven, nu het begin van de zaligverklaring van een
van haar zonen ophanden is. In de kerk van Broekhuizenvorst hangt al een prachtig schilderij
van hem van Mgr. Schraven. De beeldend kunstenaar Hub Delnoy uit Vijlen is bezig met het
maken van een houtprofiel voor de kerk van Lottum. Zo krijgt Mgr. Schraven de plek die hij
verdient in de kerk waar hij in 1873 werd gedoopt. Mocht u het Rozenfeest van 7-8 augustus
bezoeken, geef dan uw ogen goed de kost. Wie weet…treft U er Mgr. Schraven aan.

WAAROM EEN ZALIGVERKLARING VOOR MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN?
Van verschillende kanten werd de afgelopen tijd gevraagd naar de zinvolheid van een
zaligverklaringproces voor Mgr. Schraven en gezellen. Wat is de waarde daarvan? Is dat niet uit de
tijd? Waarvoor al die energie? En bovendien kost het nog veel geld ook. Te veel vragen om in enkele
zinnen te beantwoorden. Vandaar een eerste aanzet ter beantwoording.
Hét inhoudelijke argument:
Een zaligverklaring betekent dat iemand door de kerk vanwege zijn of haar gelovige levenswijze ten
voorbeeld wordt gesteld aan andere gelovigen ter navolging. De levenshouding van Mgr. Schraven
en gezellen is juist in onze dagen hyperactueel.
Argumenten om het proces nú te beginnen:
Tot voor kort is er steeds onduidelijkheid geweest over het juiste motief van de moord op Mgr.
Schraven en gezellen. Pas recent zijn door systematisch onderzoek documenten boven tafel
gekomen over het motief dat een zaligverklaringproces nú rechtvaardigen.

Voor China in de huidige fase van haar ontwikkeling:
Het verzoek om een zaligverklaring is vanuit China tot ons gekomen via de publicatie in 2005 van het
boekje over Mgr. Schraven door zuster Maria Goretti . Daaruit blijkt dat Mgr. Schraven in China niet
vergeten is. Tot drie keer toe wordt daarin de wens geuit om Mgr. Schraven en gezellen te laten
zalig verklaren. Tijdens de reis naar China werd dezelfde oproep gehoord uit verschillende monden.
Het initiatief tot een zaligverklaringproces is dus het antwoord op verzoek vanuit China. In dit land
is het opstarten van een dergelijk proces op dit moment onmogelijk vanwege de politieke situatie.
Het zaligverklaringproces mag gezien worden als een daadwerkelijk
steun aan de kerk van China.
Het zaligverklaringproces relativeert het verwijt dat de katholieke kerk
geen partij gekozen heeft voor het Chinese volk tegen de Japanse
bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. De marteldood van Mgr.
Schraven c.s. toont juist aan, hoe zij vanuit hun christelijke opvattingen
bereid waren krachtig te protesteren tegen het gewelddadige optreden
van Japanners tegen Chinese vrouwen en dat met de dood moesten
bekopen. Zijn missiepost was een toevluchtsoord voor duizenden
vrouwen, kinderen en bejaarden. Er worden getallen genoemd van 56.000!
Verder kan de informatiestroom, die dit proces op gang brengt, wellicht
de beeldvorming over westerse missionarissen, als ‘handlangers van de
imperialistische machten’ in China, bijstellen: missionarissen kwamen op voor het Chinese volk. Als
dit proces van beeldvorming in China bijgesteld wordt, kan dat een voordeel zijn voor de huidige
relatie tussen het Vaticaan en China.
Kortom: Het proces van zaligverklaring dient op de allereerste plaats gezien te worden als een
bijdrage aan het Chinese volk en de kerk in China.
Voor de wereldkerk in het algemeen:
Mgr. Schraven en gezellen zijn gestorven vanwege hun verzet tegen seksueel geweld. Zij tonen een
andere gezicht van de kerk, die heden zo geplaagd en geteisterd wordt door seksueel misbruik in
eigen gelederen. Dat is de kerk ook. Tevens hebben zij een voorbeeldfunctie in onze hedendaagse
wereld, waarin seksueel misbruik aan de orde van de dag is en zijn zij een levend getuigenis van het
kerkelijk spreken over lichamelijkheid en seksualiteit en met name de waardigheid van de vrouw.
Tevens waren zij beschermers van vluchtelingen, een wereldwijd zeer actueel probleem. Ook voor
allen die zich inzetten voor vluchtelingen wereldwijd kunnen zij een voorbeeldfunctie zijn.
Mgr. Schraven en gezellen kunnen mogelijk in de wereldkerk uitgroeien tot patroon-zaligen van
slachtoffers van seksueel misbruik en allen die zich daartegen verzetten. En daarmee uitgroeien tot
een uitermate moderne zalige.
Het zaligverklaringproces kan een troost en morele steun zijn voor allen, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog het slachtoffer waren van seksueel geweld door het Japanse leger.
Het Vaticaan stelt zich gereserveerd op inzake zaligverklaringprocessen met China die betrekking
hebben op de recente geschiedenis omdat die nagenoeg allemaal betrekking hebben op
vervolgingen begaan door Chinezen. In het onderhavige geval gaat het om martelaarschap vanwege
bescherming van Chinezen tegen Japanners.

Waarom in Nederland een proces opstarten?
Volgens het kerkelijk recht dient een proces te worden opgestart in het bisdom waar de persoon in
kwestie gestorven is. In dit geval dus het bisdom Zhending in China. Dit
blijkt praktisch onhaalbaar. Met toestemming van het Vaticaan kan het
proces worden opgestart in het bisdom waar iemand geboren is. Het zou
dus ook gestart kunnen worden in de landen waar de gezellen van Mgr.
Schraven afkomstig zijn: Nederland, Polen, Oostenrijk, Frankrijk of
Slowakije. Drie van de negen martelaren zijn afkomstig uit Nederland.
Omdat Mgr. Schraven geboren is in het bisdom Roermond, is voor dit
bisdom gekozen. Het Vaticaan heeft kenbaar gemaakt dat de officiële
zaligverklaring zelf in China zal dienen te gebeuren als dat ter zijner tijd
mogelijk is.
Zo’n proces kost veel geld!
Inderdaad kost zo’n proces veel geld. Er moet dan ook veel kostbaar werk voor worden verzet: er is
onderzoek nodig, getuigen moeten worden gehoord, van alle gezellen moet een levensbeschrijving
door historici worden geschreven, in Rome moet alles door deskundigen worden onderzocht en
beoordeeld enz. Een vaak gehoord gezegde luidt: ‘Een zalige/heilige betaalt zichzelf’. Anders gezegd,
gaandeweg blijkt dat mensen geraakt worden en bereid zijn daar geld voor te geven en blijkt dat een
proces zichzelf betaalt.
EEN INTERNATIONALE AANPAK:
Zo’n proces kan niet door een particuliere persoon opgestart of gedragen worden. Er moet een
stichting of organisatie(s) zijn die dit gaat opstarten. Het zaligverklaringproces gaat niet alleen over
Mgr. Schraven, maar ook over zijn gezellen uit verschillende landen. Een internationale kwestie dus.
Eind juni vindt in Parijs de Algemene vergadering plaats van provinciale oversten van de hele wereld
van de Congregatie van de Lazaristen, waartoe zeven van de 9 martelaren behoorden. Tijdens deze
vergadering zal er een speciaal overleg plaats vinden door de betrokken provinciaals van China,
Polen, Slowakije, Oostenrijk, Nederland en Frankrijk over de vraag wie de officiële aanvrager (‘actor’)
van het proces gaat worden en wat de bijdrage kan zijn van de verschillende landen aan dit proces.
Men hoopt dat de verschillende landen hun eigen bijdragen gaan leveren in de vorm van onderzoek
naar de betreffende landgenoot/martelaar en de financiering van het proces. Het formele verzoek
om het zaligverklaringproces is inmiddels vanuit China Rome aangekomen.
REÜNIE REIZIGERS NAAR CHINA
Een zonovergoten dag was de context waarin op zaterdag 5 juni jl. de reünie plaats vond van de
reizigers naar China. De toenmalige tolk pater Jan van Aert is op vakantie in Nederland en op hem
had men gewacht. Met de nodige humor doorspekte hij de gezellige samenkomst in de tuin van het
missiehuis van Panningen. Tot blijdschap van iedereen was ook pater Wiel Bellemakers aanwezig, die
vanwege ziekte de reis had moeten afzeggen en die de eigenlijke initiator was van deze reis.

WERKGROEP SEKSUEEL MISBRUIK
Leden van de werkgroep ‘seksueel misbruik’ brachten onlangs
een bezoek aan Moerzeke in België waar de Chinese zuster
Gabrielle en pastoor Matthew uit de provincie Hubei studeren.
Overlegd werd over de opzet van een project voor vrouwen in
hun contreien. Het bezoek voorliep voorspoedig en beide
Chinezen werden uitgenodigd voor een tegenbezoek aan
Venray.
Van links naar rechts: Zr. Gabrielle, mevr. Denise Schraven (Tilburg), Mevr. Els Schraven (Venray) en pastoor Matthew.

Het tegenbezoek aan de Mgr. Schraven Stichting vond plaats in het weekeinde van 20/21 juni. In de
middag van 20 juni werd eerste gekeken naar de voetbalwedstrijd Nederland-Japan (!). ‘s Avonds
werd Broekhuizenvorst bezocht en concelebreerde pastoor Matthew tijdens de eucharistieviering
samen met de Poolse kapelaan. Deze besteedde uitvoerig aandacht aan Mgr. Schraven tijdens deze

viering. Een gezellige en zeer smakelijke avond werd doorgebracht ten huize van de voorzitter Harry
Schraven in Venray. De volgende ochtend concelebreerde pastoor Matthew opnieuw in Venray en
nam daarna deel aan de jaarlijkse sacramentsprocessie. In de namiddag keerden beiden weer terug
naar België voor de afronding van hun studie, voordat zij in juli weer terugkeren naar China.
Beiden hadden na het bezoek aan Moerzeke degelijk huiswerk gedaan en presenteerden aan het
bestuur van de werkgroep seksueel misbruik/geweld een uitgewerkt project voor vrouwen in China
dat eventueel dit najaar al van start kan gaan. Het gaat om een scholingsproject voor vrouwen, dat
gericht is op de waardigheid van de vrouw.
BEZOEK UIT CHINA?
Vanuit China kwam het bericht binnen dat Mgr. Liu Jinghe, de opvolger van Mgr. Geurts van het
bisdom Tangshan graag Nederland zou willen bezoeken. Er is echter één probleem. Mgr. Liu is 90 jaar
oud en heeft een pacemaker. In China kunnen mensen met zo’n leeftijd geen reisverzekering
afsluiten. Aan Nederland werd de vraag voorgelegd of hier een reisverzekering voor hem zou kunnen
worden geregeld. Dat wordt nu onderzocht. Mgr. Liu was een zeer hartelijke gastheer tijdens het
bezoek van de familie Schraven aan China afgelopen september. Hij
vertelde over zijn ervaringen met Mgr. Geurts en Mgr. Schraven. Bij beiden
was hij als kleine jongen misdienaar geweest. Ongetwijfeld zal hij bij een
evt. bezoek de families van Mgr. Geurts en Mgr. Schraven willen
ontmoeten.

WERKGROEP HISTORISCH ONDERZOEK EN ZALIGVERKLARING:
Onderzoek in Oostenrijk:
Vanuit de werkgroep werd een bezoek gebracht aan Oostenrijk, waar pater Thomas Ceska ,
medemartelaar van Mgr. Schraven afkomstig is. In het archief van de Lazaristen in Graz werd het
dossier Ceska uitvoerig bestudeerd. Er werd een opmerkelijk brief gevonden van de Oostenrijkse
broeder Franz Friedrich, die werkzaam was bij Mgr. Schraven. In de eerste berichten na de moord
werd zijn naam genoemd als martelaar. Later bleek dat echter de Poolse broeder Prinz te zijn. In
brieven van zijn hand pleit hij al meteen na de moord voor een zaligverklaring. Een zeer opmerkelijke
brief van hem dateert van december 1938. Daarin vertelt hij: ‘Afgelopen zomer kwamen Japanse
soldaten die goed Chinees spraken en vroegen bij de aanblik van de afbeeldingen van de martelaren:
Waarom heeft men ze verbrand, wij weten niets. Had men ons de verlangde 200 meisjes ter genot
gegeven, dan zouden zij niet verbrand zijn’. Opnieuw een bevestiging van het motief van de moord.
Nog nergens in documenten werd een getal gevonden. Mag je hieruit aflezen dat het motief een
publiek geheim was onder de Japanners? Hoe heeft men ooit onzeker kunnen zijn over de ware
toedracht. Nu vallen verschillende puzzelstukken uit diverse archieven in elkaar.
In het archief werd verder een volledige levensbeschrijving van pater Ceska gevonden, alsof men al
eens bezig was geweest met een aanzet tot een zaligverklaring in Oostenrijk. Verder werd een
onbekende verslag gevonden van het verloop der gebeurtenissen rond de moord op Mgr. Schraven,
gestuurd aan de zus van pater Ceska door een zuster vanuit Chengtingfu. Een rijke aanvulling op
reeds gevonden materiaal.
Bezoek aan familie van pater Thomas Ceska
Vanuit Graz had men onlangs familie van pater Thomas Ceska opgespoord, wonende in de buurt van
Wenen. Aan hen werd ook een bezoek gebracht. Bij de familie Schmidt heerste alleen maar
verbazing en verwondering dat zo ineens enkele Nederlanders een bezoek brachten om te
informeren naar hun oom. De enige vraag die van hun lippen kwam was: ‘Waarom begint men nú
pas aan een zaligverklaringproces’. De familie had zelf weinig gegevens. Onder de oorlog was veel
verloren gegaan. Zelf wisten ze niet veel mee over hun oom. Bij het aanhoren van alles wat er nu
gaande is in verband met hun oom, slaakte mevrouw Schmidt de verzuchting: ‘Wat zal mijn
schoonmoeder in de hemel (zus van pater Ceska) blij zijn als zij ziet wat er hier nu allemaal gebeurt’.
Schenking aan de Mgr. Schraven Stichting:
Vanuit de familie van de jongste zus van Mgr. Schraven, Nella van DijckSchraven werden enkele schenkingen gedaan aan de Mgr. Schraven Stichting.
De stichting mocht de prachtige paarse sjerp die Mgr. Schraven droeg in
ontvangst nemen, samen met twee Chinese schoentjes die Mgr. ooit aan de
familie schonk. De stichting is erg blij met deze aanwinsten, die ongetwijfeld
een plek zullen krijgen in de gedachteniskapel. Verder werd een dikke map
met allerlei documenten, waaronder verschillende originele brieven van Mgr.
Schraven vanuit Antwerpen ontvangen . Een waardevolle aanvulling, die met
zorg voor de toekomst bewaard en beheerd zal worden. Het bestuur is de
schenkende familie bijzonder erkentelijk voor deze schenkingen.
Foto: Mevr. Anita Bongaerts toont bij de Mgr. Schravenherdening in 2007 zijn paarse sjerp.

OVERLEG MET AFGEVAARDIGDEN CHINA
Op zaterdag 26 juni jl. vond in het missiehuis te Panningen overleg plaats tussen vertegenwoordigers
van het bestuur van de Mgr. Schraven Stichting en afgevaardigden van de Chinese provincie van de
Lazaristen, op weg naar de Algemene Vergadering in Parijs. Het centrale onderwerp was de
participatie van deze provincie bij het zaligverklaringproces van Mgr. Schraven en gezellen.
Uitgebreid werden zij geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en beleidskwesties inzake zo’n
proces. Verder werden suggesties voor toekomstige samenwerking op tafel gelegd. Mgr. Schraven
en gezellen hoorden vroeger tot deze Chinese provincie.
De provinciale overste vertelde dat hij op 9 juli as.
hoofdcelebrant zal zijn bij de eucharistieviering van de
Algemene Vergadering in het moederhuis in Parijs, in de
kapel waar Mgr. Schraven in 1899 priester werd gewijd.
Hij zal in zijn preek Mgr. Schraven ter sprake brengen
ten gehore van 160 afgevaardigden vanuit de hele
wereld.
Op de foto: pater Wang, pater Jan van Aert uit Huybergen en
missionaris op Taiwan (tolk en gids tijdens de China reis van
de familie Schraven in 2009), pater Kuzno, provinciale overste
van de Chinese provincie, Harry Schraven en Vincent Hermans van de Mgr. Schraven Stichting. De fotograaf
was pater Harry Jaspers, provinciale overste van de Nederlandse Lazaristen.

Verbiestkoerier over Chinareis.
Over de reis naar China door de familie Schraven werd in allerlei talen
gepubliceerd: het Engels, Frans, Italiaans en niet het minst in het
Nederlands. De laatste uitgave van de Verbiestkoerier van het
Verbiestinstituut in Leuven, dat de reis faciliteerde, is helemaal gewijd
aan de relatie tussen de Nederlandse katholieke kerk en China. Een
groot gedeelte is gewijd aan de reis naar China door de familie
Schraven. Een boeiende aflevering, zeer lezerswaardig en aan te
bevelen aan iedereen die China ter harte gaat. Voor dit speciale
nummer of zeker voor een abonnement (aanbevolen!) kunt u terecht
bij:
F. Verbiest Instituut Naamsestraat 63 bus 4018 3000 Leuven.
Op de voorpagina Mgr. Liu te midden van de familie Schraven in Tangshan.
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