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TERUGBLIK HERDENKING 77e STERFDAG VAN BISSCHOP SCHRAVEN CS.
De Mgr. Schraven Stichting nodigde iedereen uit voor het herdenken van de 77ste
verjaardag van het martelaarschap van bisschop Frans Schraven en zijn acht Gezellen.
Op donderdag 9 oktober vond in de parochiekerk van Broekhuizen een meditative
bijeenkomst plaats, voorgegaan door Vincent Hermans en Marja Grim, met medewerking
van de Nijmeegse Vrouwenschola
”Voces Caelestes” onder leiding van
Hanneke van der Grinten. Vincent
presenteerde “De Kruisweg van
bisschop Frans Schraven en
Gezellen”, terwijl Marja gelegenheid
gaf “De Kruisweg van Elena,
slachtoffer van seksueel geweld” te
overwegen. Zij deden dit beurtelings
en hun teksten werden onderbroken door gregoriaanse gezangen van “Voces Caelestes”.
Ondertussen werden op een scherm de staties van de kruisweg van Aad de Haas uit de kerk
van Wahlwiller geprojecteerd. Na afloop konden de aanwezigen in een nabijgelegen
restaurant bij een kop koffie en een stuk vla even napraten. (J.P.)
Een aanwezige schreef op Facebook: "Gisteravond een prachtige viering van Mgr.
Schravenstichting. Afbeeldingen van de kruisweg door Aad de Haas met de verhalen over het
lijden van Mgr. Schraven en van Elena, een slachtoffer van seksueel geweld. Prachtig
afwisselend per statie verteld en begeleid door hemels gezang van de Nijmeegse
Gregoriaanse Vrouwenschola 'Voces Caelestes".

Radio uitzending: Op KRO radio werd aandacht besteed aan deze viering. Iemand reageerde:
‘Na de mooie avond afgelopen donderdag, was er zaterdag ook nog een mooie uitzending:
complimenten voor het goede interview en hopelijk wordt dit vuurtje nog verder verspreid.
We zagen dat boven bij het orgel ook een (video?)opname van de viering gemaakt werd,
klopt dat? En is deze op termijn ook te zien/beluisteren?’.

HERDENKING OP ZONDAG 12 OKTOBER
Op zondag 12 oktober werd in dezelfde kerk te Broekhuizen eucharistie gevierd ter
nagedachtenis aan de martelaren. Pater Jeroom Heyndrickx, oud-directeur van het Verbiest
Instituut in Leuven, ging voor en sprak in de preek over de betekenis van de marteldood van
bisschop Schraven en zijn medemartelaren voor het hedendaagse China. De Schola
Cantorum “Sanctus Michael” uit Sittard onder leiding van Ad Gijzels verleende muzikale
medewerking. Daarna volgde een lunch in een van de eetgelegenheden in het dorp. Tot slot
hield pater Jeroom – weer in de kerk van de heilige Nicolaas – een inleiding met als titel “De
huidige situatie van de kerk in China”.
Hartelijke woorden van dank aan de
organisatoren en de medewerkers van deze
twee evenementen. Zowel bij hen als bij de
deelnemers aan de gebeurtenissen waren
interesse en meeleven met onze Chinese
medemensen duidelijk merkbaar.
- Het is te hopen dat in het verre en grote
China het leven – in al zijn facetten – steeds
meer een menswaardig leven kan zijn voor
alle inwoners van het land.
- Het zou geen kwaad kunnen als de
heldendaad van de negen martelaren groter respect en bewondering losmaakte bij
ons en onze tijdgenoten.
-

-

Het is alleszins wenselijk dat alles op alles wordt gezet in de strijd tegen
vrouwenhandel en seksuele uitbuiting.
(Jan Pubben cm)

Uit de preek van pater Jeroom Heyndrickx:
We willen ons vandaag laten inspireren en ons aansluiten bij het proces van zaligverklaring
van deze grote zoon uit Lottum/Broekhuizenvorst. Hij ging naar China met het verhaal van
Jezus Christus om goed te zijn voor het volk. Ze deden het: de zorg voor zieken en armen. Ze
brachten een boodschap van liefde, goedheid van rechtvaardigheid. Hoe kon dat zo fataal
aflopen, verbrand! Zo ging het ook met Jezus zelf, gemarteld en vermoord. Heel de
kerkgeschiedenis is getekend door martelaren. In hun spiritualiteit hielden missionarissen in
China rekening met deze mogelijkheid: de boodschap brengen kan fataal aflopen. Ze wisten
het en zagen het als kroon op hun werk. Ze waren er klaar voor. Martelaren zijn in de hele
kerkgeschiedenis gezien als glorie van de kerk. P. Jeroom geeft voorbeelden hoe in China

christenen hun martelaren tot op vandaag vereren. Ze worden opgegraven en hun
beenderen in de kerk bijgezet. Jeroom schetst hoe de autoriteiten in China helemaal geen
begrip kunnen opbrengen voor deze martelaren. In februari vroeg hij hen: ‘Wat zegt ge over
Schraven? Is hij ook een imperialist? Hij die zijn leven heeft gegeven voor Chinese vrouwen?
Is China bereid een woord van waardering uit te spreken? Ze hebben de vraag verstaan’. De
martelaren Mgr. Schraven en gezellen hebben een boodschap voor onze tijd, voor de hele
wereld: de bescherming van vrouwen. We onderschatten de betekenis van een
zaligverklaring. Het is nodig om heel die procedure te doorlopen om tot de conclusie te
komen: dat was een heldendaad! Hun boodschap mag wereldwijd gekend worden. Dan
zullen we mogen bidden: ‘Mgr. Schraven, goede herder, beschermer van uw volk, bid voor
ons’.
Wilt u de preek helemaal beluisteren? Kijk dan op www.axideo.nl

VERBOUWING KERK VAN BROEKHUIZENVORST
Langs de weg in het cetrum van het dorp stonden deze twee borden over de verbouwing van
de kerk. Een van de kerbestuursleden laat ons weten: ‘Het priesterkoor is zo goed als klaar.
De nieuwe tegels liggen er, er staat een nieuw altaar en een sacramentszuil. Het aanvullende
meubilair wordt waarschijnlijk deze week geplaatst. De stukadoor moet de wanden nog
afwerken en daarna
komen er nieuwe
gordijnen.
Voor jullie is het
belangrijk dat er een
professionele
geluidsinstallatie
komt met dito
mogelijkheden om
films, foto’s en
teksten te laten zien.
Goed als jullie
lezingen etc. willen houden. De sleuven in de muren zijn gemaakt, de kabels getrokken en nu
de installatie nog.
Ook ons nieuwe orgel is klaar. Op 7 december a.s. tegen 14:30 uur zijn jullie uitgenodigd
voor een adventsconcert door Con Brio. Tijdens dit concert
wordt ook voor de eerste keer op het orgel geconcerteerd.
Voor de vieringen is het overigens al in gebruik’.
Nog steeds is het wachten is op een hekwerk dat de Mgr.
Schraven gedenkkapel afscheidt van de rest van de kerk.
Het is helaas een langdurige geschiedenis.

OVERZICHTSTENTOONSTELLING PATER JAN HAEN CssR
Boven de hoofdingang van de voormalige katholieke kerk van Weesp hing wekenlang
bijgaand spandoek. Pater Jan Haen die het
kunstwerk in de gedenkkapel van Broekhuizenvorst
realiseerde, vierde een opeenhoping van jubilea.
Deze gelegen heid greep hij aan om
belangstellenden kennis te laten maken met zijn
hele oeuvre. En dat was heel veel. De kerk zelf was
als een museum kunstzinnig ingericht. Een
kunstliefhebber kon naar hartelust genieten van de
veelzijdigheid van deze kunstenaar. Hij werkte in
zijn leven met allerlei materialen. Een groot aantal kunstwerken konden alleen via
fotomateriaal worden getoond, zoals zijn kunstwerk in Broekhuizenvorst en op allerlei
plekken in de wereld, vooral Africa, waar hij schitterende muurdecoraties heeft gemaakt.
Daaraan werkte p. Jan steeds met mensen samen zoals hij dat in de gedenkkapel gedaan
heeft. De laatste dag van deze tentoonstelling had Jan veel vrienden uitgenodigd. Een grote
groep mensen had gehoor gegeven aan zijn uitnodiging. Het werd een gezellige middag met
toespraken, muziek, een hapje en een drankje. Pater Haen genoot zichtbaar van de warme
belangstelling, ook van de kant van de Mgr. Schraven Stichting.

CONFERENTIE OVER DE MASSAMOORD VAN ZENGDING IN 1937

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE MGR. SCHRAVEN STICHTING
De voorzitter van de Mgr. Schraven Stichting hield op deze conferentie een toespraak. Hij
stelde de aanwezige pelgrims uit Nederland voor: hulpbisschop de Jong, leden van de
Schraven en de Geerts familie en vrienden van de Schraven Stichting. Hij memoreerde zijn
vader een neef van de bisschop die zijn oom erg waardeerde. Vervolgens informeerde de
voorzitter de aanwezigen over de Schraven Stichting en de activiteiten.
Namens de Stichting bood de voorzitter aan het vroegere bisdom van Mgr. Schraven
afdrukken aan van de portretten van de martelaren van kunstenaar pater Jan Haen. Namens
de Mgr. Schraven Stichting dankte hij voor de geweldige internationale conferentie en prees
het als een grote bijdrage aan de samenwerking tussen China en Holland.

文哈利先生 Mr. Harry Schraven
(文致和主教基金会理事长 President of Msgr. Schraven
Foundation)

CHINESE ERKENNING VOOR HET MARTELAARSCHAP
VAN BISSCHOP FRANS SCHRAVEN
Het volgende bericht verscheen in de nationale en internationale pers.

Er heerste een opmerkelijke openheid op de conferentie die eind oktober plaats vond op de
‘Hebei Normal University’ in de stad Shijiazhuang in China. Deskundigen noemden het een
doorbraak nu met nieuwe ogen naar het verleden van de kerk in China werd gekeken.
Onder het thema "De massamoord van Zhengding en de humanitaire inzet van religies bij
reddingspogingen tijdens de oorlog’ kwam een grote groep wetenschappers uit allerlei
landen bij elkaar. De conferentie werd o.a. mee georganiseerd door de Fudan Universiteit
van Shanghai. Op 9 oktober 1937 werden in de stad Zhengding negen missionarissen uit vijf
Europese landen op gruwelijke wijze door het Japanse leger vermoord vanwege hun
bescherming van Chinese vluchtelingen. Op deze conferentie stond de moord op bisschop
Frans Schraven en zijn 8 metgezellen centraal. Een onderzoekster van de Mgr. Schraven
Stichting was hoofdspreekster en oogstte veel lof voor haar gedegen onderzoek naar de
‘Grote stilte rond deze massamoord in Zhengding’. Zij kon rijke informatie aandragen uit veel
Europese archieven waarover men in China niet beschikte. Een andere onderzoeker van de
Schraven Stichting belichtte allerlei ‘mistbanken’ rond deze moord op bisschop Frans
Schraven. Er kon heel wat mist worden verwijderd, al blijven er nog steeds heel wat vragen
onbeantwoord. Tijdens de conferentie werden bisschop Schraven en medemartelaren
betiteld als "kleine Boeddha's". Hun humanitaire inzet werd tijdens de conferentie geprezen.
De deelnemers aan de conferentie waren het eens over de erkenning van de negen
missionarissen als martelaren voor het Chinese volk. Een Chinese professor reageerde: "ik
heb dit verhaal niet willen geloven totdat ik nu de feiten heb gehoord". De deelnemers
waren het eens over een herbezinning op de rol van de missionarissen en hun inzet voor
humanitaire hulp aan het Chinese volk. Een professor zei letterlijk: "Onze kijk op
missionarissen is gebaseerd geweest op verkeerde informatie. We moeten niet langer
missionarissen als imperialisten beschouwen".
Een groep van 14 Nederlanders was bij deze unieke conferentie aanwezig om eer te
betuigen aan hun landgenoot bisschop Frans Schraven, zoals bisschop E. de Jong van
Roermond en 7 leden van de familie Schraven. Hun aanwezigheid werd door de Chinezen
bijzonder gewaardeerd. Van de kant van de Chinezen bestond grote belangstelling. Een paar
honderd toehoorders vulde de conferentiezaal.
Op de conferentie werd gepleit om de vroegere residentie van de bisschop Frans Schraven
tot cultureel erfgoed te bestemmen. De vroegere residentie is nu militair terrein en dankzij
dat feit is de vroegere kathedraal en het Japans monument voor de slachtoffers jarenlang
bewaard gebleven. Tijdens een bezoek aan deze plek bepleitte een Chinese professor de
vroegere kathedraal aan de kerk terug te geven. Hij was onder de indruk van het prachtige
gebouw en verklaarde tegenover alle aanwezigen: "Dit is de mooiste kerk van de hele
provincie".

Tijdens de conferentie werd gepleit voor een snelle erkenning van deze missionarissen als
martelaren door Rome. Op het einde van de conferentie werd dankbaarheid uitgesproken
jegens de Chinese autoriteiten dat in alle openheid gesproken kon worden over deze
"internationale vrienden van het Chinese volk". Door insiders werd de toestemming voor
deze conferentie geduid als een welwillend gebaar jegens de katholieke kerk. China wacht
nu op een gebaar van de kant van Rome en volgens deelnemers aan de conferentie zou de
erkenning van bisschop Schraven en medemartelaren een zeer gepast antwoord zijn.

STRIPBOEK IN HET
CHINEES
Links het stripboek in
eenvoudig Chinees.
Rechts het stripboek in
traditioneel Chinees.
Tijdens de conferentie in
China bleek het
stripboek in eenvoudig
Chinees ook te zijn
uitgegeven. Het circuleerde onder Chinese aanwezigen. Dit is de zesde taal waarin het
stripboek tot vreugde van de auteurs is uitgegeven. In Polen wordt gewerkt aan een Poolse
editie. Nu nog wachten op een Spaanse vertaling…

Voorbede in China
In het weekeinde volgend op de conferentie in China werd in
alle kerken van het voormalige bisdom van bisschop
Schraven een voorbede gedaan voor de spoedige
zaligverklaring van bisschop Frans Schraven en zijn mede
martelaren en voor eenheid binnen de kerk van dat bisdom.
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