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VOOR CHINESE VROUWEN DOOR HET VUUR
HERDENKING VAN DE MARTELAREN IN CHINA
Met een serie activiteiten werd in Nederland in de maand oktober
de marteldood herdacht van negen Europese missionarissen, die
75 jaar geleden in China om het leven werden gebracht :
Nederlanders onder wie bisschop Frans Schraven, drie Fransen,
een Pool, een Oostenrijker en een Slowaak.
Zeven missionarissen waren Lazaristen, een pater was Trappist en
een leek. Zij weigerden Chinese vrouwen, die bij hen bescherming
hadden gezocht, als troostmeisjes af te staan aan Japanse
soldaten. Deze beslissing werd hen fataal. Ze gingen voor de
vrouwen door het vuur en stierven zelf een gruwelijke dood ín het
vuur.
Mgr. Schraven c.s. worden geblinddoekt door Japanners weggevoerd.
Kunstwerk pater Jan Haen CssR te Broekhuizenvorst
Herdenking
Op de avond van 9 oktober, de jaardag van hun sterven, vond een gepast herdenkingsritueel plaats in
de kerk van Broekhuizenvorst, de vroegere parochiekerk van bisschop Schraven. In aanwezigheid van
Mgr. Wiertz van Roermond werden slachtoffers van seksueel geweld herdacht, omlijst met
gregoriaanse gezangen van vrouwelijke martelaressen.
Op de geboortedag van bisschop Schraven, 13 oktober, werden in het Missiehuis van de Lazaristen te
Panningen twee boeken gepresenteerd. Het stripboek Post uit China van de Belgische striptekenaar
Geert de Sutter en het boek Over mijn lijk van de hand van priester-kunstenaar Jan Haen CssR en
artistiek fotograaf Jef Hendriks.

Voorzitter van de Mgr. Schraven Stichting, Harry
Schraven, overhandigt het stripboek aan de Chinese
aartsbisschop Savio Hon Tai Fai in de kapel van de
Lazaristen te Panningen.
Beide boeken
Post uit China is een historische verbeelding van het
leven van Mgr. Schraven in China en de marteldood
van de negen Europeanen. Over mijn lijk is een
kunstzinnige fotografische weergave met
toelichting van de kunstenaar Jan Haen op het kunstwerk dat afgelopen zomer werd gerealiseerd in
de kerk van Broekhuizenvorst. Beide boeken werden aangeboden aan de Chinese aartsbisschop Savio
Hon Tai Fai en Mgr. Wiertz in aanwezigheid van een groot internationaal gezelschap. In een inleiding
werd geschetst hoe de afgelopen 75 jaar de martelaren in herinnering zijn gebleven in allerlei landen
en niet in het minst in China. Kunstenaar Haen zei diep geraakt te zijn door het verhaal van bisschop
Schraven. Andere sprekers benadrukten de betekenis van deze martelaren in China voor onze tijd:

‘Zij waren verdedigers van de waardigheid van de vrouw’.

Excuus en applaus
In soortgelijke bewoordingen las de Japanse priester Masakatu Fukamizu een brief voor namens de
president van de Japanse
bisschoppenconferentie, aartsbisschop Leo
Jun Ikenaga sj tijdens een plechtige
eucharistieviering in de kerk van
Broekhuizenvorst zondag 14 oktober.

Japanse priester Fukamizu leest namens de
bisschoppen een brief voor.

De aartsbisschop pleitte voor een juist begrip van fundamentele mensenrechten en menselijke
waardigheid dat bepalend is voor het menselijk gedrag. Daarop bood hij oprecht excuus aan voor
deze moord en ander wangedrag van Japanners in de geschiedenis. De aanwezigen waren door de
brief geraakt en reageerden met een spontaan applaus. De Chinese hoofdcelebrant Mgr. Savio Hon
reageerde: ‘ Wij omarmen u in Christus en vragen u de vrede van Christus die wij vandaag vormen
aan onze Japanse broeders en zusters te brengen’.
De Martelarenkapel
Tijdens de preek legde Mgr. Savio Hon de aanwezigen het SMS bericht uit dat uitgaat van het leven
van de martelaren: ‘Servant, Missionary and Saint’. Verwijzend naar de onverbiddelijkheid waarmee
Mgr. Schraven weigerde vrouwen af te staan aan de Japanners, citeerde de aartsbisschop Confucius:
‘In een goede zaak moeten we niet achterblijven, maar dapper handelen’. Opvallend was hoe de
aartsbisschop de kerk in Europa en in het bijzonder Nederland bedankte voor het sturen van de
missionarissen naar China. De Nederlandse Lazaristen, in groten getale in de kerk aanwezig, zullen
gedacht hebben aan hun ongeveer 100 confraters die actief waren in China. Van hen werden er vier
vermoord en verschillenden stierven op zeer jonge leeftijd, kwamen in de gevangenis terecht en
ondergingen jarenlang hersenspoeling. ‘Op het einde van de viering werden de as van de martelaren
en de portretten van alle negen martelaren naar de gedenkkapel gedragen, waar ze door
aartsbisschop Savio Hon werden ingezegend. Ze kregen een definitieve plaats in de martelarenkapel
waar het verhaal van de martelaren en het gewelddadig omgaan met vrouwen is afgebeeld tegen de
achtergrond van hoe Jezus in gelijkwaardigheid
met vrouwen omging.
De Chinese aartsbissschop Savio Hon Tai Fai
zegent de martelarenkapel in.
Vertegenwoordigers uit Slowakije, Frankrijk,
Oostenrijk en Polen houden het portret van hun
landgenoot in de hand. Achter de aartsbisschop
staat de Japanse priester Fukamizu met de
ingelijste brief van de Japanse bisschoppen.

Mgr. Schravenlezing
In de namiddag hield prof. Erik Borgman (universiteit van Tilburg) de eerste Mgr. Schravenlezing. Hij
legde een verband tussen de houding van Mgr. Schraven vijfenzeventig jaar geleden en het huidige
seksuele misbruik in kerk en samenleving, zoals dat in onderzoeksrapporten in Nederland recent
werd gepubliceerd. ‘Schraven bleef vrouwen zien als begiftigd met menselijke waardigheid, uniek en
onvervangbaar, met een eigen geschiedenis en verhaal. Hij verzette zich om mensen te laten
herleiden tot een ding.’ Borgman kritiseerde de huidige blindheid voor geweld dat in onze huidige
samenleving ondergedoken is en dat afleesbaar is in seksuele intimidatie, minachting, in de
geïnstrumentaliseerde visie op seksualiteit op TV en uiteindelijk seksueel geweld in fysieke zin. ‘Wij
leven te midden van geweld en door slachtoffers van dit geweld te herdenken keren we ons tegen dit
geweld.’

Richtingwijzer
Het voorbeeld van Mgr. Schraven en gezellen heeft ook nu nog een positieve uitwerking op mensen.
Slachtoffers van seksueel misbruik laten weten geraakt te zijn door deze moedige mannen, die juist
hun leven gaven om meisjes en vrouwen te beschermen. ‘Dit besef werkt
helend op mij. Ik ben erg geroerd’. Een ander slachtoffer schrijft: ‘Ik vind
de martelarenkapel een plaats waar eigenlijk de daders naar toe moeten
om vergiffenis te vragen. Misschien zien ze dan ook in wat ze de
slachtoffers hebben aangedaan’.
Op het einde van deze dag werd het pleidooi gehoord:‘Laten we geen
standbeelden oprichten voor deze martelaren; maak van hen
richtingwijzers. Zij gaven immers de richting aan: elke man/vrouw
verdient respect voor zijn/haar waardigheid’.
De martelaren in het vuur.
Afbeelding in de martelarenkapel in Broekhuizenvorst.
REAKTIES OP DE GEDENKWEEK:
‘Het was een heel bijzonder gebeuren, zowel zaterdag als zondag in Panningen en Broekhuizenvorst.
Ook mijn man vond dat en ik voelde me ondergedompeld in alles wat met Mgr. Schraven te maken
heeft. Ik heb veel aan mijn vader gedacht: Zo jammer dat hij dit allemaal niet meer heeft kunnen
meemaken! ‘ ML te U
‘De viering en de manier waarop alles georganiseerd was heb ik geweldig gevonden. Zeer
indrukwekkend. Iedereen die ik er over gehoord heb was erg enthousiast. Ook het boek is erg goed
getekend en geschreven’. R te H.
‘Een journalist uit Japan die er over las schrijft: Ook ik bied mijn excuus aan voor de massamoord in
Chengtingfu, veroorzaakt door de Japanse troepen. Ik hoop dat de zaligverklaring zal bijdragen aan
de verzoening tussen de volken en kerken in Nederland, China en Japan’. YF te T
‘Als ik terug kijk naar de bijeenkomsten in oktober, kan ik niet anders concluderen dat jullie, samen
met een groot team enthousiaste “volgelingen”, wel een fantastisch stuk werk verricht hebben.
Ik had destijds niet de verwachting dat het allemaal zo mooi en op tijd klaar zou zijn. Complimenten
voor jullie inzet en doorzettingsvermogen!’ BD te B
HET STRIPBOEK ‘POST UIT CHINA’ VAN GEERT DE SUTTER
Verkooppunten in Nederland:
Supermarkt Keltjens-Hermkens, Genenberg 12, 5872 AL
Broekhuizen
Missiehuis Lazaristen, Kerkstraat 8, 5981 CG Panningen
Carolushuis, Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond
Stripboekwinkel ‘Blunder’, Oude Gracht 203 Utrecht

Kloosterwinkel Trappistenabdij Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, 5056 RP Berkel-Enschot
Abdijwinkel van de Trappistinnenabdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem
Boekwinkel ‘De Wegwijzer’, Wittemer Allee 32 6286 AB te Wittem
Boekwinkel Galerie van Trappistenabdij de Achelse Kluis in Valkenswaard.
Verkooppunt in België:
Boekwinkel Galerie van Trappistenabdij de Achelse Kluis in Achel
Vanuit België kan hier het stripboek besteld worden via: galerie@achelsekluis.org
REACTIES VAN LEZERS OP DE BOEKEN VAN GEERT DE SUTTER EN JAN HAEN:
Ik ben er van onder de indruk in veel opzichten. Bijvoorbeeld dat die mensen ( niet alleen Mgr.
Schraven) nu toch te voorschijn geroepen werd door een paar mensen en dat aanpak breder en
breder gedragen wordt...en diepte krijgt.
Ik kan me nu voorstellen dat hulpbisschop De Jong van Roermond in de synode van Rome over
evangelisatie enz. zei: "Ik zal vooral zeggen: We hebben heiligen nodig!" LV te B
Vanuit Taiwan de volgende reactie: ‘Ik ben nu hier op Taiwan en zag het stripboek. Iedereen die het
boek ziet zegt dat het goed gedaan is, professioneel en prachtig’.
Ik hoop dat u nog ooit iemand vindt die een mooie documentaire maakt over de gebeurtenissen
destijds in China en de reacties van anderen daarop. Mooi om te zien dat mensen van allerlei
achtergronden en religies (en zelfs een deel van de daders) respect tonen voor de moed van deze
mannen. ME te E
DE MARTELARENKAPEL IN BROEKHUIZENVORST
In het gastenboek te Broekhuizenvorst vind je mooie teksten, zoals deze:
‘Nu Mgr. Schraven een eigen kapel heeft, is hij eindelijk weer thuis gekomen’.
Wie Mgr. Schraven ‘thuis’ wil bezoeken kan op Eerste Kerstdag terecht tussen 14.00 en 16.00 uur!
Wilt u op een ander moment de kapel bezoeken? Maak een afspraak via rondjekapel@gmail.com
CHINEES BEZOEK AAN DE GEDENKKAPEL

Op de rechterfoto van
links naar rechts: de
heren H.Jaspers,
W.Bellemakers,
J.B.Zhang en P. Zhao.

Een week na de inzegening van de kapel kwamen al de eerste Chinese bezoekers: de priesters Peter
Zhao (vicaris-generaal van het bisdom Peking) en Jean Baptist Zhang oud-directeur van Caritas China.
De heer Peter Zhao is geboren in Zhengding zelf en studeerde in Leuven. Zijn ouders zijn zeer actief
voor de kerk en hebben al menig bezoeker uit de familie van bisschop Schraven ontvangen. Peter
Zhao schrijft na zijn bezoek aan de kapel in Vorst: ‘The painting is really very good’. De heer J.B.
Zhang woont en werkt op het terrein van het vroegere Trappistenklooster vlakbij Zhengding.

GESCHIEDENIS VAN DE AS VAN DE NEGEN MARTELAREN
Na de moord werd in 1938 het bisschopskruis met enkele
relikwieën en een busje met as naar de jongste broer van bisschop
Schraven in Lottum gestuurd. Tijdens het bombardement op
Lottum, kwam alles onder de puinhopen terecht. Daarna is het in
de familie zorgvuldig bewaard gebleven, totdat het enige tijd
geleden werd overgedragen aan de Mgr. Schraven Stichting.
Dankzij de goede zorgen van mevrouw Bakker-Schraven werd alles
uitstekend geconserveerd en kon het op zondag 14 oktober door
de Chinese aartsbisschop Savio Hon geplaatst worden in de
martelarenkapel.
BERICHTEN UIT HET BESTUUR VAN DE STICHTING
Voor de heer Martijn Wintermans ( Zenderen) is het spijtig genoeg niet
langer mogelijk om deel uit te maken van het bestuur van de stichting. Het
bestuur dankt hem hartelijk voor zijn jarenlange inzet.
Op 23 november ontving de voorzitter van het bestuur de heer Harry
Schraven (Venray) de ‘René Smeets’ prijs in de Oranjerie te Roermond
vanwege zijn verdiensten voor de begeleiding van mensen met dementie en
hun mantelzorgers in hun thuissituatie. Een bijzondere eer! Onze felicitaties
voor deze bijzondere eer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------De Mgr. Schraven Stichting voegt de daad bij het woord. Doet u

hetzelfde en steun ons met een royale gift of word ‘vriend van de
Stichting’.
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