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Vooraankondiging activiteiten oktober:
In oktober vinden weer de jaarlijkse herdenkingen plaats van de moord op bisschop
Schraven en gezellen. Graag melden we nu al de data. U kunt
er notitie van nemen en de dagen vastleggen:
Op 9 oktober, de sterfdag van Frans Schraven, vindt de
gebruikelijke vesperdienst plaats. Om zeven uur wordt de
kruisweg gevolgd van bisschop Schraven en gezellen in het
voetspoor van Jezus Christus. We verbinden hun kruisweg
met die van slachtoffers van seksueel geweld, dit keer
toegespitst op slachtoffers van loverboys.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een
kopje koffie.
Op zondag 11 oktober vindt om 10.30 uur de eucharistieviering plaats in het teken van de
moord op bisschop Schraven en gezellen. Celebrant van deze viering is prof Dr. M. van
Knippenberg CM. Na de viering is er een kopje koffie met broodje in de kerk. Daarna vindt de
jaarlijks ‘Mgr. Schravenlezing’ plaats, verzorgd door prof. Van Knippenberg. Het onderwerp
van de lezing is: ‘De spiritualiteit van bisschop Frans Schraven ‘. Vanuit welke bronnen leefde
bisschop Schraven en wat motiveerde hem te doen wat hij gedaan heeft.
Alle activiteiten vinden plaats in de parochiekerk van Broekhuizenvorst.

Het bestuur van de Mgr. Schraven Stichting heet u alvast welkom.

CHINESE OPVOLGER VAN BISSCHOP SCHRAVEN
OPNIEUW OPGEPAKT
Op 12 mei jl. is bisschop Julius Jia Zhiguo, de
ondergrondse opvolger van bisschop Schraven van
het bisdom Zhengding opnieuw door Chinese
functionarissen opgepakt en vast gezet. Ontelbare
keren is hem dit al overkomen, nu eens voor
kortere en dan weer voor langere tijd. Twaalf
dagen lang was iedereen onzeker over zijn verblijfplaats en het motief van zijn
gevangenneming. Op Pinksterdag is hij ineens vrijgelaten en kon hij de mis celebreren. Een
priester van Zhengding die anoniem wilde blijven verklaarde dat bisschop Julius Jia in april
enkele priesters heeft gewijd en zou toen de waarschuwing hebben gekregen om in de
maand mei niet op bedevaart te gaan naar een Maria bedevaartsoord. Bisschop Jia staat al
verschillende jaren onder huisarrest. Hoe zou hij dan in staat zijn op bedevaart te gaan? Of
staat zijn geval niet op zichzelf en is er samenhang met andere incidenten in dezelfde
provincie Hebei, waar men de laatste tijd streng is opgetreden tegen leden van de
ondergrondse kerk? In het aangrenzende bisdom Baoding is priester Liu Honggeng sinds 7
mei verdwenen. Op die dag belde hij nog met familie, maar sindsdien blijft zijn telefoon
onbeantwoord. Bij navraag geven de autoriteiten niet thuis. Deze priester was in augustus
na 8 jaar gevangenschap vrijgelaten. Hij weigerde zich aan te sluiten bij de bovengrondse
katholieke kerk die door de autoriteiten wordt gecontroleerd. De bisschop van dit bisdom
James Su Zhimin zit al sinds 1997 op een onbekende plaats opgesloten. Incidenten in de
provincie Hebei nemen toe. Zo werden bij de vernietiging van een altaar in een gebedshuis
van de ondergrondse kerk twee vrouwen gewond. Verder kregen kerkelijke bedienaren het
bevel hun verblijfplaats bij de autoriteiten te melden. Alles bij elkaar is het een zorgelijke
ontwikkeling. (afbeelding van bisschop Julius Jia Zhiguo, naar een tekening van p. Jan Haen)
BIDPRENTJE VOOR BISSCHOP SCHRAVEN EN MEDEMARTELAREN
Nu het proces voor de erkenning als martelaren en zaligverklaring in Rome officieel geopend
is, verschijnt er een gebedsprentje in verschillende talen. Vanuit verschillende hoeken van de
wereld is hierom gevraagd. Het prentje verschijnt in een oplage van 4.000 in het Engels,
Frans, Duits, Italiaans en Nederlands. In de bisdommen Roermond en Breda, waar de
Nederlandse martelaren uit afkomstig zijn, wordt het naar elke parochie gestuurd. De tekst
op de achterkant luidt als volgt:
Gedenken wij
Bisschop Frans Schraven CM, 63 jaar, Nederland (Lottum)
P. Gerard Wouters CM, 28 jaar, Nederland (Breda)
Br. Antoon Geerts CM, 62 jaar, Nederland (Oudenbosch)
P. Lucien Charny CM, 54 jaar, Frankrijk

P. Eugène Bertrand CM, 32 jaar, Frankrijk
P. Emmanuël Robial OCSO, 53 jaar, Frankrijk
P. Thomas Ceska CM, 65 jaar, Oostenrijk
Br. Wladislaus Prinz CM, 28 jaar, Polen
Dhr. Anton Biskupič , 51 jaar, Slowakije
op 9 oktober 1937 ontvoerd en levend verbrand
te Zhengding in China.
-----Trouw aan het evangelie van Jezus Christus,
hebben deze Dienaren Gods volhardend geweigerd
vrouwen en jonge meisjes als “troostmeisjes”
uit te leveren aan het Japanse leger.
Omwille van menswaardig leven hebben zij
een radicaal geloofsgetuigenis afgelegd.
Zij gaven hun leven in het vuur
en werden zo, als Christus zelf, zout der aarde.
Hun geloofsdaad schudt mensen wakker,
appelleert aan het geweten
en prikkelt te kiezen voor menswaardig leven.
GEBED:
Liefdevolle God, barmhartige Vader,
mogen zij door uw goddelijke zegen
als martelaren erkend worden,
een lichtbaken zijn,
een bron van hoop voor mensen in onze tijd.
Dat vragen wij u op voorspraak van Vincent de Paul
in Jezus’ Naam, Uw Zoon en onze Heer. Amen
Afbeelding P. Jan Haen CssR in de gedenkkapel te Broekhuizenvorst (L.)
Imprimatur bisschop van Roermond
Uitgave Lazaristen Panningen

----Hebt u belangstelling voor een of meerdere prentjes, laat het even weten.
JAPAN EN DE ‘TROOSTMEISJES’ IN CHINA
Wie de moord op bisschop Schraven ter sprake brengt, spreekt meteen ook over de zgn.
‘troostmeisjes’ die het Japanse leger van hem opeiste. Dat leverde onlangs van een
toehoorder het commentaar op: “‘troostmeisjes’ klinkt zo lief en aardig. De Chinese
vrouwen waren gewoon ‘oorlogsbuit’ waar Japanse soldaten recht op meenden te hebben.
Het was gewoon ‘vrouwenroof’. Dat is de harde werkelijkheid”. Wordt in taalgebruik te snel

teruggevallen op gangbare termen zoals ‘troostmeisjes’ en wordt met dit taalgebruik de
slachtoffers tekort gedaan en het probleem toegedekt? Anderen gebruiken het woord
‘seksslavinnen’. Zo zeggen de slachtoffers het zelf ervaren te hebben. Het woord
‘troostmeisjes’ verhult de gruwelijke werkelijkheid die er achter schuil gaat. Een derde term
die gebruikt wordt is ‘prostituees’. Een neutralere term die de gebruikte dwang om vrouwen
tot prostituee te maken, buiten beschouwing laat. Onverhuld taalgebruik zou de oplossing
van dit vraagstuk sterk dienen.
In Japan zelf houdt dit onderwerp de gemoederen nog altijd sterk bezig. Soms lokken
uitspraken van Japanse overheden felle protesten uit. Zo stelde enige tijd geleden de
burgemeester van Osaka dat de Japanse militairen de afleiding van prostituees nodig hadden
om de discipline te bewaren. Maar volgens hem was er geen sprake van dwang. Het is een
veel gehoorde opvatting in bepaalde kringen in Japan. De grote ophef bij slachtoffers dwong
hem tot relativering van zijn standpunt. Hij zei daarna dat tot prostitutie gedwongen
vrouwen excuses van Japan verdienden. Hij liet zich heel
diplomatiek niet uit over het stelselmatig misbruik van
vrouwen door het leger en het aantal slachtoffers.
Eind mei verscheen een opmerkelijke bericht in de krant.
Duizenden Japanse historici zouden de regering en media
hebben opgeroepen te stoppen met het verdraaien van
de feiten over gedwongen arbeid van vrouwen in de
Japanse bordelen. Zo’n 200.000 vrouwen zouden tot seksslavernij gedwongen zijn. Zal deze
moedige daad van historici enig effect hebben op Japanse overheden?
In het buitenland wordt op andere manieren aandacht gevraagd voor dit afschuwelijke
probleem. Zo kondigde de Taiwanese president Ma Ying-jeou onlangs aan een museum te
gaan openen dat helemaal gewijd is aan de ‘troostmeisjes’ van de Tweede Wereldoorlog.
Volgens hem was ‘oorlogsprostitutie’ een grove schending van de mensenrechten en een
ernstige oorlogsmisdaad. Dit initiatief zal niet bepaald welgevallig zijn bij de Japanse
overheid en zet opnieuw druk op de ketel in Japan.
Alleen binnenlandse én buitenlandse druk kan er toe leiden tot Japan eindelijk openlijk
schuld erkent voor wat vrouwen is aangedaan.

WIST U DAT…
(In het voetspoor van bisschop Schraven wil de Mgr. Schraven Stichting aandacht vragen
voor het vraagstuk van seksueel geweld. Een greep uit de media van de afgelopen tijd.)
Wist u dat … in de VS elke zeven minuten een vrouw wordt verkracht?

…de paus in het Vaticaan een rechtbank heeft opgericht voor de berechting van bisschoppen
die misbruik door kerkelijke bedienaren toedekken?
… een Poolse aartsbisschop, voorheen nuntius in Midden-Amerika de eerste is die zal
worden berecht.
… in Nederland wekelijks gemiddeld 100.000 mannen een prostituee bezoeken?
… het volgens oud-generaal van de VN-Vredesmacht oud-generaal Cammaert tegenwoordig
in oorlogsgebieden gevaarlijker is om een vrouw of een meisje te zijn dan een soldaat?
… een kop in een Nederlandse krant de titel had: ‘In Engeland zijn scholen
misbruikbedrijven’.

Op excursie naar de bisschop Schravenkapel:
In de pers verscheen het volgende verslag:
Groep 8 van basisschool “de Schakel” van Broekhuizenvorst brengt bezoek aan de Mgr.
Schravenkapel.
De reacties van de 24 kinderen van groep 8 van basisschool de Schakel zijn positief en
enthousiast over hun bezoek aan de Schravenkapel in Broekhuizenvorst. De leerkracht van
groep 8 reageerde enthousiast op de vraag om een workshop/excursie te gaan doen in de
kapel en met het stripboek: ‘Post uit China' en de bijbehorende lesbrief te gaan verwerken.
Op dinsdag 14 april waren de kinderen en hun 2 leerkrachten om 13.00 uur bij de kerk. Ze
werden in het Patronaat ontvangen door José Peeters (vrijwilligster bij de Mgr. Schraven
Stichting), die de leiding van de middag op zich nam.
Allereerst werd het stripboek bekeken en besproken. Frans Schraven heeft ook gewoond op
“WIS”en dat sprak hun zeker aan omdat een van de kinderen daar nu woont. De kinderen
ontdekten dat het verhaal van bisschop Schraven wel erg bijzonder is. Na het bekijken van
het stripboek kregen de kinderen een rondleiding in de kerk: ze werden stil en waren onder
de indruk van het verhaal en de mooie schilderwerken. (Ze vonden het wel koud in de kerk).
Bij terugkomst in het Patronaat begonnen de kinderen aan de verwerking in de lesbrieven.
Het project komt prima tegemoet aan een
aantal leerdoelen! Voor de verschillende
opdrachten moesten ze soms terug naar de
kapel om iets op te zoeken! Aan het einde van
de workshop werd geëvalueerd onder het
genot van een drankje en een koekje.
Het was een leerzame middag. Enkele
opmerkingen van de kinderen waren: ‘leuke

opdrachten; leerzame teksten; mooie schilderijen; iedereen is gelijk; goed uitgelegd; het
verhaal was wel heftig; nu ga ik het stripboek helemaal lezen!’
De jongens en meisjes kregen een groot compliment van José en ook van juf Margret voor
hun belangstelling en serieus werken. Het was een leerzame en fijne middag.
--Na afloop werden de kinderen gevraagd om een verslagje te schrijven. Enkele kinderen
vertelden het volgende:
Lynn Clabbers:
‘In het patronaat hebben we in stripboeken gekeken, dat was heel leuk. Juf José vertelde het
boek helemaal en zo konden we het verhaal een beetje begrijpen’.
Tim Hendrix schrijft:
Ik vond het heel leuk en leerzaam. Ik vind het goed wat Frans Schraven heeft gedaan . Helemaal naar
China!! Het verhaal was een beetje spannend. Maar het was een moedige man want bijna niemand
durfde tegen de Japanners in te gaan. Maar hoe hij dood is gegaan is wreed.
Het is ook goed dat veel mensen aan de muur
hebben gewerkt en dat veel mensen interesse
toonden.
Kiki Schoonderbeek schrijft:
Nou ik heb er heel veel van geleerd, dat moet ook
wel want ik wist nog niks. … Het was een leuke,
gezellige maar ook vooral leerzame middag!!

Verder staat op de website van de parochie van
Broekhuizenvorst ‘Uit de Vorstertoren’ het
volgende bericht:
Per fiets kwam op 11 juni groep 8 van basisschool ‘De Bottel’ uit Lottum naar het patronaat
in Broekhuizenvorst om door José Peeters de geschiedenis van Mgr. Frans Schraven en
gezellen uitgelegd te krijgen. In de Mgr. Schraven kapel werd dit nog eens via de grote
beschilderde panelen duidelijk gemaakt. Pastoor Verheggen was er ook bij. Het betreft een
groep van 23 kinderen en hun juf. Aansluitend wordt zeer geanimeerd deel genomen aan de
quiz.
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