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INSTALLATIE VAN DE KERKELIJKE
RECHTBANK

voor de zaligverklaring van
‘MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN’

Op 23 maart jl. werd in de kapel van de heren Lazaristen te Panningen het officiële startsein gegeven
voor het onderzoek naar de zaligverklaring van bisschop Frans Schraven en gezellen door de
kerkelijke rechtbank te installeren. Daarvoor legden de leden van de rechtbank de eed af en
ontvingen van de bisschop de benoemingsbrief. Tevoren was daarvoor de goedkeuring vanuit Rome
ontvangen. Hier volgt de brief die aan bisschop Frans Wiertz van Roermond gestuurd werd:
Congregatie voor de Heilig- en Zaligverklaringssprocessen
Aan bisschop Frans Wiertz van Roermond, betreffende de
zaligverklaring dan wel martelaarsverklaring van de Dienaren Gods
Franciscus Hubertus Schraven, CM,Titulair Bisschop van Amyclae en
Apostolisch Vicaris van Chengtingfu (Zhending) alsmede van diens
acht Metgezellen, die - zoals verklaard - zijn gedood uit haat voor hun
geloof (als martelaar).
Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Franciscus Wiertz, Bisschop van
Roermond heeft aan de Congregatie voor de Heilig - en
Zaligverklaringprocessen verzocht of het proces betreffende de
zaligverklaring dan wel martelaarsverklaring van de Dienaren Gods
Franciscus Hubertus Schraven, CM, Titulair Bisschop van Amyclae en
Apostolisch Vicaris van Zhending (Chengtingfu) alsmede van diens
acht Metgezellen, die - zoals verklaard - zijn gedood uit haat voor hun
geloof (als martelaar) kan worden behandeld in diens eigen Bisdom Roermond, dit niettegenstaande
het feit dat de marteldood van voornoemde dienaren Gods, - zoals bevestigd - heeft plaatsgevonden
binnen de grenzen van het Apostolisch Vicariaat van Chengtingfu (Zhending).
De Congregatie voor de Heilig- en Zaligverklaringprocessen stemt, na zorgvuldige kennisneming van
de bijzonderheden zoals weergegeven in het bijgevoegde verzoekschrift en eveneens kennis
genomen hebbend van de uitdrukkelijke instemming vanuit China, welwillend in met bovenvermeld
verzoek:
Canonieke bepalingen, die hiermee in strijd zijn, van welke aard ook, zijn (vormen) geen beletsel.
Uitgevaardigd te Rome, in het gebouw van deze Congregatie op 18 januari 2013
Kardinaal Angelus Amato, SDB Voorzitter
Marcellus Bartolucci Titulair Aartsbisschop van Mevania Secretaris
Voortaan mogen de martelaren genoemd worden: ‘Dienaren Gods’.
----------------De rechtbank hoopt vóór het einde van het jaar haar werk te kunnen afronden. Daarna wordt het
dossier naar Rome gestuurd waar het onderzoeksproces verder gaat. De komende tijd gaan historici
aan het werk om alle ter zake doende documenten bijeen te brengen. Tegelijkertijd worden 15
getuigen gehoord over de vraag waarom iemand vindt dat Mgr. Schraven en gezellen zalig verklaard
moeten worden. Anders gezegd, welke betekenis hebben zij voor onze tijd. Een groot aantal getuigen
in Nederland hebben zich bereid verklaard, maar ook in Oostenrijk en China.
Tegelijkertijd wordt in alle plaatsen, waar martelaren hebben gewoond door de bisschop van

Roermond een edict opgehangen, waarin gevraagd wordt om melding te maken van evt. bezwaren,
maar ook ondersteuning kenbaar te maken. Ieder wordt gevraagd relevante documenten te sturen
aan de rechtbank. Inmiddels zijn deze edicten verstuurd naar Lottum, Broekhuizenvorst, Breda,
Oudenbosch, Panningen, Parijs, Aurillac, Melun, Krakau, Graz en Bratislava. In kerken ter plaatse blijft
het edict 3 maanden hangen.
Van verschillende kanten kwamen felicitaties binnen, met
name vanuit China. Zo schreef de Nederlandse lazarist Jan
van Aert vanuit Taiwan: ‘De provinciale overste en de
raadsheren namen de mededeling met genoegen in
ontvangst’. Vanuit China laat men weten: ‘In de
bisdommen van Mgr. Schraven en Geurts wordt in de
Goede Week speciaal gebeden’.

Eerste prijs voor het stripboek ‘Post uit
China’.
De jaarlijkse Gabriël-prijs van CRIABD-Kathostrip gaat dit jaar

Op zondag 10 maart jl. is in Gorinchem tijdens de nationale
stripdagen de Gabriël-prijs 2013 toegekend aan de
Belgische striptekenaar Geert de Sutter voor zijn stripboek
‘Post uit China’. Dit stripverhaal kwam als beste religieuze stripboek van het jaar 2012 uit de bus.
Aan de striptekenaar is door de Belgische organisatie CRIABD, een vereniging die stripboeken
analyseert een oorkonde uitgereikt. Voor het Nederlandse taalgebied is het centrum actief onder de
naam Kathostrip. Voor de Gabriël-prijs worden de voorgedragen stripboeken door een jury
beoordeeld op de kwaliteit van de tekeningen, inkleuring, tekst, verhaallijn etc. en het religieus
karakter. De opdrachtgever tot de realisatie van het stripboek, de Mgr. Schraven Stichting ontving
evens eenzelfde oorkonde van de jury.
De prijs is voor Geert de Sutter, die al eerder in de prijzen viel een nieuwe opsteker. Twee keer is hij
genomineerd geweest voor een prijs op het ‘Internationaal
Festival van stripboeken’ in het Franse Angeloume. Geert treedt
met zijn stripboeken in de voetstappen van bekende Belgische
striptekenaars als Willy Vandersteen met zijn wereldwijd bekende
stripboeken over Suske en Wiske. Hij tekent over seculiere en
religieuze personen en gebeurtenissen. In Nederland is hij bekend
door zijn stripboek over de ‘Martelaren van Gorcum’. Hij tekent
strips in tijdschriften en kranten. Daarnaast is hij leraar aan
Instituten in Hasselt en Brugge. Tijdens de nationale stripdagen in
Gorinchem kom men hem te midden van andere striptekenaars de
hele dag als tekenaar aan het werk zien, naast het signeren van
stripboeken .
Striptekenaar Geert de Sutter aan het werk.
EEN HARTELIJKE FELICITATIE AAN GEERT DE SUTTER
Tevens een leuke opsteker voor de Mgr. Schraven Stichting.

Oudenbosch
Een van de medemartelaren van bisschop Schraven is broeder
Antoon Geerts uit Oudenbosch. Vanuit deze plaats waren
vertegenwoordigers aanwezig bij de 75jarige herdenking van
afgelopen jaar. Ook bij de installatie van de kerkelijke rechtbank
in Panningen gaf Oudenbosch acte de présence.
Van br. Geerts is indertijd een borstbeeld gemaakt, waarmee men
in de negentiger jaren naar Rome trok en op audiëntie ging bij de
paus, die het beeld zegende. Op de achtergrond is de foto te zien
van die ontmoeting.
Door de speciale aandacht die de laatste tijd gegroeid is mede
voor br. Geerts, is borstbeeld verhuisd van het museum onder de
Basiliek naar de kerk.
Zo groeit ook in Oudenbosch de aandacht voor ‘hun’ martelaar.
Een positoeve ontwikkeling. Enkele personen uit Oudenbosch
hebben zich bereid verklaard voor de rechtbank te willen getuigen.

Duitse aandacht voor Mgr. Schraven
De Duitse lazarist Pater Tix was betrokken bij
de duitse vertaling van het stripboek. Het
verhaal raakte hem zo, dat hij leden van de
Mgr. Schraven Stichting uitnodigde een
weekeinde tijdens de eucharistievieringen in
zijn parochies in de omgeving van Niederprüm
te komen vertellen en boeken te komen
verkopen. Dit gebeurde in de maand
november. Er werd met zeer grote aandacht
door de aanwezigen geluisterd. Na de laatste
viering vond een interview plaats met een
journalist die er over schreef in de lokale krant
en het bisdomblad van Trier. Het artikel werd tevens aangeboden aan dagbladen in België en
Luxemburg. Ook verschen en artikelen in het Duits op internet.
De journaliste laat later weten: ‘Het verhaal van bisschop Schraven en zijn gezlelen heeft grote indruk
op me gemaakt en het doet me vreugde een beetje te hebben kunnen bijdragen om het te
verspreiden. Als de kans zich voordoet, bezoeken we graag een keer de kapel bij Venlo’.
Een opmerkelijk levensverhaal
Hij maakte de gedenkweek van de 75ste sterfdag van Mgr. Schraven in oktober afgelopen jaar
intensief mee. Zijn naam Piet van der Drift. Hij was erg onder de indruk, mede vanwege een
bijzondere reden. Hij schrijft na afloop:
‘In 1937 zat ik in de zesde klas van de lagere school. Die zomer was er in onze parochie van
Leidschendam een jonge kapelaan benoemd. Hij had de taak om ons iedere week een half uur
godsdienstles te geven. Dat deed hij met veel ijver en inzet. In oktober kwam hij met de
geschiedenis van Mgr. Schraven. Hij beschreef ons wat deze mens daar in China als taak had
en hoe hij daar in dienst van de Kerk op gruwelijke wijze aan zijn einde was gekomen.
Na zijn tweede les over Schraven gaf hij ons de opdracht, na overleg met onze meester,
een opstel te schrijven over deze martelaar in China. Noch van de meester, noch van de kapelaan
hoorden we later iets over dit opstel. Jaren later, in 1943, zocht ik contact met deze zelfde kapelaan

om hem mede te delen, dat ik besloten had missionaris te worden.
Zijn reactie was : “Prima, maar dan word jij Lazarist “ . Dat
gebeurde en Piet werd in 1953 priester gewijd. China was toen
gesloten en Piet vertrok als missionaris naar Brazilië en 12 jaar later
vanwege zijn gezondheid naar het eiland Madeira. Jarenlang was hij
daarna ziekenhuispastor in het Sint Elisabeth ziekenhuis van Tilburg.
Vier weken na de 75ste gedenkdag sterft Piet plotseling op 86 jarige
leeftijd.
Zijn leven was een reactie op het opstel van 1937 over Mgr.
Schraven.
OPNIEUW RAADSEL ROND DE MOORD OP NEDERLANDSE
MISSIONARIS IN CHINA OPGELOST
De Nederlandse paters Franciscanen kwamen in 1890 op verzoek van hun Italiaanse medebroeders
hen versterken in de provincie Shanxi, grenzend aan het vicariaat van Mgr. Schraven. De Nederlandse
inzet daar werd in 1922 nog versterkt door de komst van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph uit
Heerlen. In totaal hebben er 77 Nederlandse Franciscanen en 45 zusters uit Heerlen in het zuiden van
Shanxi gewerkt met als bisschopsstad Luanfu. Begin 1938 vallen de Japanners ook Shanxi

binnen. Als zij bij de residentie van de Franciscanen komen, vragen zij daar ook om vrouwen
en dreigen hen met te verwijzen naar wat in Chengtingfu is gebeurd (de moord op Mgr.
Schraven en gezellen). Broeder Agnellus van der Weide hield een soort dagboek bij en hij
schrijft op 18/19 maart 1938 bij de komst van de Japanners: ‘In de residentie was men ook
niet erg gerust, de moord op Mgr, Schraven en anderen stond nog vers in het geheugen’.
(verder niets over de Japanse dreiging verwijzend naar Schraven. Te gevaarlijk?) Op 18 okt.
1938 schrijft hij: ”Een radiotelegram van Chinese zijde meldt dat er in Yuen-lou-Hien een
Hollandse pater is gedood. Allerlei vreemde geruchten hieromtrent doen de ronde. Geve
God dat het bericht vals blijkt te zijn. Zou ‘t bericht juist zijn, dan is ‘t de eerste Hollandse
Pater Franciscaan, die ‘t slachtoffer van de oorlog is geworden. Wij weten niets naders,
alleen dat daar P. Aemilianus van Heel pastoor is’. Hoe zou deze jonge missionaris de dood
hebben gevonden? ‘Omdat hij in zijn kerk onderdak biedt aan vluchtelingen. Hij wordt
verdacht van steun aan het verzet’. Hij woonde erg afgelegen en zou depressief zijn.
Volgens de Japanners was hij gek en zou zelfmoord gepleegd hebben. De ware toedracht is
steeds in nevelen gehuld geweest net als dat bij Mgr. Schraven en gezellen. In het boek over
Nederlandse bloedgetuigen dat in 2008 verschenen is, komt de naam van pater van Heel
niet voor. Terecht?
Totdat… Mevr. Annet Berntsen uit Arnhem (familielid van Mgr. Schraven) kwam onlangs bij haar
speurtocht naar informatie over Mgr. Schraven in contact met de 86 jarige oud-ambassadeur van
Nederland in China . Hij schrijft hoe de ambassade in de jaren 80 werd aangeschreven door een dorp
in de provincie Shanxi. Daar werd de herinnering in leven gehouden van een Nederlandse pater die
tijdens de Japanse bezetting overleed, maar volgens de dorpsbewoners vermoord is. Bij de aanval
van de Japanners op het dorp bood hij vrouwen en kinderen asiel aan in zijn kerk waardoor hij de
woede van de Japanse troepen op zijn hals haalde. Zijn graf wordt in ere gehouden en een lokale

auteur heeft er een boek aan gewijd. Een ‘onthullend’ bericht over opnieuw een moedig Nederlands
missionaris in China.
DVD’S TE KOOP:
De heer Wim Brinkmans uit Horst/Meterik heeft zich dagenlang ingezet om opnamen te maken van
allerlei gebeurtenissen m.b. t. bisschop Schraven. Wij zijn hem hiervoor zeer veel dank verschuldigd.
Het resultaat is er naar. Dankzij zijn geweldige inspanning kunnen we de volgende DVD’s aanbieden
voor de prijs van 10 euro per stuk:
!- H. Mis Herdenkingsdienst Mgr. Frans Schraven 14 oktober 2007 (70e Sterfdag als Martelaar.)
2- China reis 2009 In de voetsporen van de Paterslazaristen.
3- China in Vogelvlucht 2009.
4- H. Mis 43 jaar Pater Jan Haen priesterfeest, tevens afsluiting Mgr. Frans Schraven Project 2012.
5- Korte uitleg over het Mgr. Frans Schraven project in de Kapel te Broekhuizenvorst door Pater Jan
Haen CssR.
6- H. Mis 75e verjaardag van de marteldood van Frans Schraven en Gezellen 14 oktober 2012 (meest
Engels gesproken.)
7- H. Mis 75e verjaardag van de marteldood van Frans Schraven en Gezellen 14 oktober 2012 (met
Nederlandse vertaling)
8- Installatie van de Kerkelijke Rechtbank voor de aanvraag van de Zaligverklaring van Mgr. Frans
Schraven en Gezellen.23 maart 2013
9- Presentatie Stripboek Post uit China door Geert de Sutter. Alsmede een korte prijsuitreiking te
Gorinchem, van de Gabrielprijs .
BERICHTEN UIT HET BESTUUR VAN DE STICHTING
VENRAYNAAR VAN HET JAAR
In november 2012 ontving de voorzitter van het bestuur de heer Harry
Schraven een speciale prijs vanwege zijn verdiensten voor de begeleiding
van mensen met dementie en hun mantelzorgers in hun thuissituatie. Een
maand later wordt hij uitgeroepen tot ‘Venraynaar van het jaar 2012’, mede
vanwege zijn inzet voor de Mgr. Schraven Stichting.
Een bijzondere eer! Hartelijke felicitaties voor deze Venraynaar.

---------------------------------------------------------------------Voorzitter Harry Schraven voegt de daad bij het woord. Doet u

hetzelfde en meld u aan als vrijwilliger voor de diverse
werkgroepen binnen de stichting!! Of steun ons met een royale gift
of word ‘vriend van de Stichting’. Elke ondersteuning is welkom.
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