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‘Ontzettend bedankt voor deze mooie dag. We hebben genoten. Jullie hebben iets moois neergezet.
Het mooie weer maakte de dag compleet.’ ‘Heel veel succes met jullie fantastische stichting! Wij
waren onder de indruk van jullie geweldige werk’.
Twee reacties van deelnemers aan de ‘Pelgrimswandeling’ langs het verlengde Schravenpad op
zaterdag 1 oktober jl. De citaten spreken voor zichzelf. Negen personen volgden het in juni ingewijde
Schravenpad in Lottum en vervolgden dit pad met het
‘Schravenpluspad’ van Lottum naar Broekhuizenvorst en terug. De
organisatoren waren blij met dit aantal deelnemers aan een nieuw
initiatief dat om jaarlijkse herhaling vraagt. Tijdens de pelgrimage
werd het levensverhaal van bisschop Schraven verbonden met het
Emmaüsverhaal, waarin de leerlingen van Jezus zelf op pad gingen.
Net als bij Jezus’ leerlingen kwam voor de meeste pelgrims tijdens
de wandeling een ‘vreemdeling’ meelopen in de persoon van Frans
Schraven. De deelnemers leerden zijn levensverhaal kennen en waren duidelijk onder de indruk van
het prachtige kunstwerk van p. Jan Haen in de Gedenkkapel van
Broekhuizenvorst. Onderweg werd bij diverse kapelletjes
stilgestaan en de tocht van vers inspirerend geestelijk voedsel
voorzien. En zeker het natuurschoon onderweg vond in de
deelnemers een gewillig oog en oor.
In 2017 staat deze pelgrimswandeling officieel op het programma
van de Limburgse Stichting Pelgrimswegen en voetpaden (SPV).
Dan wordt dezelfde tocht gehouden op de tachtigjarige sterfdag
van bisschop Schraven en wel op 9 oktober.

2. TERUGBLIK HERDENKING VAN DE MOORD 2016
‘Het was een heel mooi, zinvol weekeinde, gewijd aan de herdenking van Mgr. Schraven en gezellen’,
zo luidde de reactie van een deelnemer aan de diverse activiteiten in het weekeinde van 8/9 oktober.

Herdenking in Oudenbosch:
Op zaterdag 8 oktober begonnen in Oudenbosch op het dak van de basiliek de klokken om zeven uur
s’avonds oorverdovend te luiden. Was dat om het weekeinde in
te luiden of de aankondiging van de gebedsviering met als
thema: ‘Het onrecht geduldig lijden’, een van de zeven
geestelijke werken van barmhartigheid in het kader van het ‘Jaar
van barmhartigheid’? Aan inspiratie ontbrak het niet, prachtige
teksten, zinvolle gezangen en gebeden waren de toonzetting van
het gesprek dat naderhand in de kelder van de basiliek plaats
vond. Op de voorkant van het boekje prijkte de afbeelding van
de 9 gevangenen met bisschop Schraven voorop, op weg naar
hun ‘slachtbank’, de brandstapel. Al werden in de viering zelf de
namen niet genoemd, de aanwezigen begrepen door de
afbeelding in welk licht deze avond stond. Bij een kopje koffie werd na afloop het woord gegeven
aan p. Wiel Bellemakers cm uit Panningen die voor de vuist weg het verhaal vertelde van de moord
op bisschop Schraven en broeder Geerts van Oudenbosch. De groep aanwezigen luisterde geboeid
en toonde zich geraakt, wat bleek uit de vele vragen die volgden. Soms kun je na een lezing totaal
verrast worden door vragen, waar je zelf nooit bij hebt stilgestaan. Zo werd deze avond gevraagd of
de familie niet woedend was geweest na de moord op Mgr. Schraven. En ook of de familie pogingen
in het werk had gesteld om de daders te achterhalen en te berechten. Dan sta even je met de mond
vol tanden. Een boeiende en zinvolle avond, die ruimschoots de afgesproken eindtijd overschreed.
Hopelijk krijgt dit initiatief een vervolg.
Eucharistieviering te Broekhuizenvorst:
Een onvergetelijke dag was zondag 9 oktober met de bedevaart van 8 Chinezen uit Duitsland. Vóór
de plechtige viering in de kerk, hadden zij het dorp al verkend, zo vroeg waren zij uit de veren
gekomen om te ontdekken dat B’vorst dichter bij Bonn ligt dan ze vermoedden. De kerk vulde zich
met het welluidende gezang van het parochiekoor afgewisseld met helder gezongen Chinese
liederen. De misdienaar moet de vele wierookstokjes in China in gedachten hebben gehad bij het
uitbundige zwaaien met het wierookvat. Er werd een waar
rookgordijn gelegd. De Duitse pater, die de Chinezen als chauffeur
vergezelde stelde de Chinese gasten aan de aanwezigen voor.
Bisschop E. de Jong toonde zich een echte gastheer door tijdens de
viering en vooral tijdens de preek Duits te spreken. Zo hoefden de
Chinezen zich niet al te zeer vreemdelingen te voelen. “Mgr.
Schravens hart klopte uit liefde voor China. Hoe bijzonder is het
vandaag dat hier nu Chinezen zijn, die Mgr. Schraven in hun hart
sluiten’. Bisschop de Jong memoreerde het bedevaartsoord ‘Kapel
in het Zand’ in Roermond waar veel pelgrims een tegeltje
achterlieten met ‘Dank aan Maria’. Hij sprak de hoop uit dat
binnenkort ook in de kerk van dit dorp iets dergelijks zou gaan
gebeuren als ‘dank aan bisschop Schraven en gezellen’. In zijn
preek sprak hij o.a. over het thema sociaal isolement waarin
mensen terecht kunnen komen als we het lijden van de ander niet

kunnen/willen toelaten. In Nederland leven 1 miljoen mensen in zo’n isolement. Bisschop Schraven
toonde ons hoe het anders kan. Hij ging naar de vluchtelingen toe en liet zich door het lijden van
Chinese vrouwen raken en voelde zo hun angst voor het grote gevaar dat dreigde. Vanuit die
geraaktheid nam hij het op voor de Chinese vrouwen en doorbrak hun isolement. Het bestuur van de
stichting voelde zich geraakt bij het gebed van de bisschop ‘dat het bestuur vreugde mag beleven aan
hun werk, dat ze vruchten van hun werk mogen zien en dat veel anderen geraakt mogen worden
door het voorbeeld van bisschop Schraven en gezellen’. Hij sprak ook de hoop uit dat ‘Schraven meer
in ons hart mag gaan leven’ en er een beweging op gang mag komen. Op het einde van de
eucharistieviering dankte hij mede namens bisschop Wiertz voor alles wat er gedaan wordt.
Elk jaar blijken onverwachte gasten aanwezig. Dit keer was er familie van de Slowaakse martelaar
Anton Biscopitch en familie van de Nijmeegse martelaar Mgr. F. Hamer, in 1900 in China vermoord.
Een aangename verrassing. Zeer spijtig dat de aangekondigde bedevaart van Polen niet kon
doorgaan.
De Mgr. Schravenlezing: ‘Een openbaring’
De eucharistieviering werd na een koffiepauze gevolgd door de lezing van Mevr. M. Hermans die op
heldere wijze in beeld bracht hoe Japan na de moord op alle mogelijk manieren probeerde de
waarheid over de moord onder tafel te vegen. Haar vergelijking met de gebeurtenissen met de
MH17, het neergeschoten Maleisische vliegtuig en de manier waarop Rusland probeert de waarheid
te ontkennen en alle schuld van zich af te schuiven, maakte het verhaal van de moord verstaanbaar
en inleefbaar. Haar onderzoek in de vele archieven toonde ook hier aan hoezeer bij een oorlog de
waarheid het eerste slachtoffer is. Een waarheid die mede dankzij
haar bijzondere speurneus nu helder en klaar boven water is
gekomen. Een aanwezige vond na afloop haar verhaal ‘een
openbaring’. De lezing staat op internet onder www.mgrschraven.nl.
onder de rubriek Mgr. Schravenlezing 2016.
De Chinese gasten:
Ondertussen waren de Chinese gasten naar het Maaspaviljoen in
Broekhuizen getrokken waar zij door de gastvrouw Mimi Clabbers
onthaald werden met koffie en echte Limburgse vlaai. Aan de hand
van een PowerPoint gaf zij in het Duits uitleg over de Gedenkkapel in
Broekhuizenvorst en het levensverhaal van bisschop Schraven. Na
afloop toonden de Chinezen hun dankbaarheid voor deze
waardevolle informatie. Het bestuur van de Schraven Stichting prijst zich gelukkig met deze lokale
gidsen van de Gedenkkapel.
Lunch op Kaldenbroek:
Samen met bisschop de Jong, bestuursleden van de
Schraven Stichting en andere gasten genoten de Chinezen
op Kaldenbroek van een smakelijk lunch. Voor het
geboortehuis van Mgr. Schraven werden foto’s gemaakt en
na de lunch wilde men de kans niet voorbij laten gaan om
kennis te maken met het Rozendorp Lottum.

De bus van de Chinese gasten spreekt heldere taal wie hun gastheer in Duitsland is: de Duitse paters
van Steyl.
Na de lunch stapte bisschop de Jong met het portret van de Poolse martelaar Prinz in zijn auto op
weg naar de vormselviering van 35 jong volwassen Polen in het kerkdorp Meterik. Als geschenk
ontvingen alle vormeling van hun Poolse pastoor, onder het toeziende oog van martelaar Prinz het
stripboek ‘Post uit China’. Bravo voor zo’n pastoor!

3. ZALIGVERKLARING MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN
Regelmatig komt de vraag: ‘Hoe staat het toch met het zaligverklaringproces?’ Daarover valt het
volgende te melden: Begin januari 2014 werd in Panningen door de bisschop van Roermond het
proces in Nederland afgesloten en het dossier van 1860 pagina’s verzegeld naar Rome gestuurd.
Daarna volgde het lange wachten. In Rome kwam het dossier te liggen op de stapel van
‘binnengekomen post’. Na een jaar kreeg een medewerker van de ‘Congregatie van de Heiligen’ de
opdracht het dossier te openen en te controleren of alles volgens de gangbare regels was uitgevoerd.
Na weer een jaar sijpelden de eerste berichten binnen dat er problemen waren. Begin dit jaar (2016)
kwam de officiële berichtgeving daarover binnen. Er moesten wijzigingen worden aangebracht en
daarvoor moest het moederdossier, verzegeld in de kluis van de
bisschop van Roermond, weer worden geopend. De bisschop was
daartoe bereid, maar wenste eerst een officiële toestemming van
Rome om dit te kunnen doen. Toen deze eindelijk binnen was,
kon de gevraagde wijziging worden aangebracht. Een klus die
maanden duurde en opnieuw veel inspanning vroeg. Op vrijdag
30 september werd het gereorganiseerde dossier opnieuw ten
huize van de bisschop van Roermond verzegeld. Op maandag 3
oktober werd het dossier in Den Haag afgeleverd bij de nuntiatuur (de ambassade van het Vaticaan)
om per diplomatieke post naar Rome te worden gestuurd.
De nieuwe dossiers, klaar om verstuurd te worden.

Wat was het probleem?
Rome heeft zeven talen uitgekozen, waarin een dossier moet worden aangeleverd. Men kan niet
verwachten dat medewerkers alle talen kennen. Voor dit dossier werd gekozen voor de Franse taal.
Alle documenten werden in het Frans vertaald. Verder vraagt Rome dat er twee dossiers worden
aangeleverd: één met alle bronmateriaal in welke taal ook (zoals in dit geval Chinees, Japans, Pools,
Slowaakse, Nederlands enz.) En daarnaast één dossier waarin de niet-geaccepteerde talen (zoals
zojuist vermeld) vervangen zijn door de vertalingen in het Frans. In het dossier dat in 2014 naar
Rome werd gestuurd waren alle talen opgenomen en door elkaar. Achteraf blijkt dat de
samenstellers van het dossier onjuist waren geïnformeerd over de werkwijze. In juli jl. kwam er
speciaal een deskundige uit Rome over om de juiste informatie te geven. Zeer spijtig allemaal. En nu
maar afwachten of het dit keer correct wordt bevonden.
En hoe nu verder?

Het is te hopen dat er nu niet opnieuw jaren moet worden gewacht. Mocht alles worden
goedgekeurd, dan wordt er een historicus aangesteld die het hele dossier moet gaan bewerken tot
een einddossier. De historicus moet op basis van alle bronmateriaal een eindtekst gaan schrijven met
als hoofdmoot beantwoording van de volgende vragen:
1) Wat is de historische context van de moord op bisschop Schraven en gezellen?
2) Zijn zij daadwerkelijk vermoord?
3) Zijn zij daadwerkelijk martelaren?
De kunst is om iemand te vinden die tijd en deskundigheid heeft om dit karwei te klaren. Mocht
iemand gevonden worden en er fulltime aan kunnen gaan werken, dan is hij daar zeker een jaar mee
bezig.
Als het einddossier klaar is, moet het worden goedgekeurd. Vervolgens worden er 100 exemplaren
van gedrukt en als boek ingebonden. Het gaat naar een leescommissie van bisschoppen en
kardinalen die hun eindoordeel moeten geven over wel of geen zaligverklaring. Als hun oordeel
binnen is, kan de ‘Congregatie van de Heiligen’ aan de slag en de paus vragen over te gaan tot de
zaligverklaring.
Er is nog een lange weg te gaan.

De drie Nederlanders: bisschop Frans Schraven. broeder Antoon Geerts en p. Gerrit Wouters.
Volg het proces in Rome:
Er bestaat een website waarop precies te volgen is, hoever het staat met het zaligverklaringproces in
Rome. http: //newsaints.faithweb.com/martyrs/China4.htm Met dank aan de heer B. Leyten uit
Utrecht voor de tip. Er staat helaas een fout in. De aanvrager is niet de Mgr. Schraven Stichting,
maar de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Lazaristen in Panningen.

4. KORTE BERICHTEN:
Mgr. Schravenroos:
Deze roos is vanaf kerstmis verkrijgbaar bij het Tuincentrum ‘de Panneschop’, vlak bij ‘Kaldenbroek’
langs de weg van Lottum naar Grubbenvorst of omgekeerd.
Adres: Grubbenvorsterweg 46 Lottum
tel. 077-366 19 08
e-mail:panneschop@planet.nl
Om zeker te zijn kan men het beste tevoren even contact opnemen.
Collecte voor Mgr. Schraven Stichting:
Op 3 juni jl. werd door pater Jan Haen (inderdaad van de Gedenkkapel) het huwelijk ingezegend van
Paul en Jacqueline Schraven. Heel bijzonder daarbij was dat de collecte tijdens de huwelijksviering op

verzoek van het bruidspaar en met instemming van de parochie ter beschikking werd gesteld aan de
Mgr. Schraven Stichting. Ongetwijfeld heeft dit goede doel ertoe bijgedragen dat de collecte het
prachtige bedrag van 286, 61 euro bedroeg. Grote dank aan het jonge paar en alle goeds voor hun
toekomst toegewenst!
Lezing over Mgr. Schraven
Op 1 september vond in Venlo een lezing plaats voor de leden van Probus Mercator. Een gehoor van
25 mensen luisterde aandachtig naar het verhaal van de voorzitter Harry Schraven. De stichting
ontving een donatie voor haar activiteiten. Er werden stripboeken verkocht en een aantal mensen
zegde toe om het “Schravenpad” te gaan lopen.
Lezing over Mgr. Schraven Door de heer Gérard Peters, lid van het bestuur van de Mgr. Schraven
Stichting werd een lezing gegeven voor Probus in St. Antonis.

Twee neven in porselein
Toen in 1937 bij Mgr. Frans Geurts het bericht van de moord op zijn neef
Frans Schraven binnenkwam, was hij diep geroerd. Hij schrijft aan de
familie van bisschop Schraven: ‘We waren innig met elkaar vertrouwd’.
Geen wonder. Frans Geurts ontving in 1887 zijn priesterwijding in de
kathedraal van Zhengding waar hij in 1921 zijn eigen neef Frans Schraven
tot bisschop mocht wijden. Verschillende keren zochten beide
bisschoppen elkaar op in hun bisdom en regelmatig ontmoetten zij elkaar
in Peking tijdens een bisschoppenvergadering. Sinds afgelopen jaar staan
ze gebroederlijk naast elkaar in een vitrine in de Gedenkkapel van
bisschop Schraven en nog wel in porselein. Tijdens de Chinareis van 2014 ontving de voorzitter van
de Schraven Stichting van de huidige opvolger van Mgr. Geurts als cadeau beide grote borden. Rechts
ziet u Frans Geurts als jonge bisschop en links Frans Schraven niet lang voor zijn dood.
Relikwie van bisschop Frans Geurts
Zoals zichtbaar is op de vorige foto, staat er een klein kistje tussen
de porseleinen borden. Wat zou dat zijn? Tijdens de China reis van
2009 ontving de familie van Mgr. Geurts een relikwie van hem. Aan
die relikwie zit een heel verhaal verbonden. Tijdens de culturele
revolutie werd de kathedraal van Mgr. Geurts door de Rode Garde
tot de grond toe afgebroken. Ook dreigde hetzelfde te gebeuren
met het kerkhof waar Mgr. Geurts begraven lag. Gelovigen hebben
willen voorkomen dat zijn graf geschonden werd en hebben zijn resten opgegraven en verborgen.
Later is het hele kerkhof totaal verwoest. De relikwie van de wijbisschop van Frans Schraven heeft nu
een plek gekregen in de Gedenkkapel.
Bisschop Schraven in de kerk van Lottum
Onlangs heeft het kerkbestuur van Lottum de hal van de kerk ingericht
als Mariakapel en daarin ook zijn bisschop Frans Schraven een
duidelijke plaats gegeven. Het portret is afkomstig van de familie Görtz
uit Baarlo. De zus van Mgr. Schraven Philomena Görtz-Schraven had dit
jarenlang in haar woonkamer hangen. Onder het schilderij hangt een
bordje met uitleg over bisschop Schraven. Nu heeft hij in de kerk twee

‘gezichten’. Voortaan kijkt hij iedere kerkbezoeker bij binnenkomst direct aan.
Een lofwaardig initiatief.
Uit het gastenboek van de Schraven Gedenkkapel:
‘Het beste uit een mensenleven blijft leven, het is niet weg te branden’. H. S. Roermond
‘Wij hebben genoten van de geweldige en inspirerende uitleg over het leven en sterven van Mgr.
Schraven en gezellen! Wat een prachtige beschildering in zo’n mooie kapel!’ J.R. Etten-Leur

5. CHINAREIS 10-24 October 2017
Op 9 oktober 2017 is het 80 jaar geleden dat in China bisschop Frans Schraven , broeder Antoon
Geerts (Oudenbosch), pater Gerrit Wouters (Breda) met zes anderen gruwelijk werden vermoord.
Samen met het Verbiest Instituut wordt in dat verband een 14 daagse reis naar China georganiseerd
onder de noemer: ‘In de voetsporen van Nederlandse bisschoppen en martelaren in China’.
Na de herdenking in Zhengding wordt beslist een hoogtepunt het bezoek aan Taiyuan, waar de
heilige zuster Adolphine uit Ossendrecht in 1900 de marteldood stierf. Wie is zij?
Kaatje Dierickx werd in 1866 in het West-Brabantse Ossendrecht
geboren. Als vijfjarige is ze al weeskind en wordt door familie
opgevoed. Ze werkt als kindermeisje en als arbeidster in fabrieken.
Later doet ze hetzelfde werk in Antwerpen, waar ze de congregatie
van de Franciscanessen leert kennen. Bij deze congregatie treedt
Kaatje in 1893 in en krijgt de naam Marie-Adolphine. In 1899 gaat
haar wens in vervulling om naar de missie te gaan. Op 4 mei 1899 komt zij in China aan, vijf maanden
vóór Frans Schraven. Zij wordt tewerk gesteld in een weeshuis. De anti-westerse keizerin van China
benoemt in 1900 een gouverneur van de provincie Shanxi die de Boksers ophitst tegen de
christenen. Op 9 juli 1900 worden zeven zusters, twee bisschoppen, twee paters en een broeder
vermoord. In 1946 wordt de groep zalig en in 2000 heilig verklaard. In haar geboorteplaats heeft Zr.
Adolphine een vaste plaats verworven met een eigen kapel op de plaats van haar geboortehuis en
een jaarlijkse bidtocht door het dorp. Het bezoek aan Taiyuan waar Zr. Adolphine vermoord werd,
wordt een onvergetelijke ervaring.
Hebt u belangstelling voor deze reis? Geef uw naam zonder enige verplichting door een de Mgr.
Schraven Stichting via info@mgrschraven.nl. en u wordt op de hoogte gehouden.

6. WAT ZOU MGR. SCHRAVEN DIEP ONTGOOCHELD ZIJN.
Beslist zou Mgr. Schraven ontgoocheld zijn te zien hoe nu door sommige mensen met zijn erfenis in
het bisdom Zhengding wordt omgegaan. Het bericht sijpelde binnen dat een priester van dit bisdom
zich in september door een geestelijk en onevenwichtige oude bisschop tot bisschop heeft laten
wijden van het vroegere bisdom van Mgr. Schraven Zhengding. De priester behoort tot de
ondergrondse kerk, die trouw wil zijn aan Rome en alle overheidsbemoeienis met de kerk verwerpt.
Deze priester had geen enkele benoeming. Bovendien heeft het bisdom al een door Rome erkende
bisschop, n.l. de eveneens tot de ondergrondse kerk horende bisschop Julius Jia Zhiguo, die jarenlang
vanwege zijn trouw aan Rome gevangen heeft gezeten. Deze manoeuvre tekent de situatie van de
kerk in Zhengding, waar een sterke ondergrondse kerk aanwezig is. De huidige bisschop Jia stelt zich

verzoenend op tegenover de onderhandelingen tussen China en het
Vaticaan. Is de illegaal gewijde bisschop hier op tegen?. Ziet hij Mgr.
Jia’s opstelling als een soort overlopen naar de bovengrondse kerk die
door de Chinese overheid erkend en gedomineerd wordt. Bisschop Jia
had hem al eerder voor bepaalde zaken geëxcommuniceerd. Opnieuw
aarzelde Mgr. Jia niet om hem te excommuniceren voor deze illegale
wijding tot bisschop.
Het incident laat pijnlijk zien hoe leden van de ondergrondse kerk in China het touw om de nek voelt
aantrekken door de mogelijke overeenkomst tussen China en het Vaticaan, waarbij de
godsdienstvrijheid er voor hen mogelijk niet beter, maar slechter op kan worden. Voelt men zich nu
al door de paus verraden? Dat nu juist een eerste barst in het bisdom van Zhengding moet plaats
vinden… Hoe diep bedroefd zou bisschop Schraven zijn bij het zien van deze verdeeldheid die
mogelijk in de naaste toekomst zelfs tot een schisma kan leiden.

7. WIE ZIJN DE METGEZELLEN VAN BISSCHOP FRANS SCHRAVEN? Nr. 2
Op speciaal verzoek van lezers zal in de komende Nieuwsbrieven aandacht besteedt worden aan de
met bisschop Schraven vermoorde metgezellen. Als tweede:
BROEDER WLADYSLAW PRINZ cm 1909-1937
Als zoon van Jozef en Veronika Prinz uit Wardynów wordt Wladyslaw op 27 juni 1909 in Lipnikach
Szlacheckich (Pommeren) geboren. In 1928 treedt hij als postulant in bij de Congregatie van de
Lazaristen in Kleparz-Krakau. Op 2 februari 1929 begint hij aan het noviciaat en legt op 11 februari
1931 zijn geloften af. Hij is als tuinman werkzaam. Van juni 1931 tot maart 1932 is hij actief in het
klooster van Pabianice bij Lodz. Hij wil heel graag missionaris worden. Hij
meldt zich aan voor de missie van China, ook al heeft hij geen enkel idee wat
dat voorstelt en vertrekt in de lente van 1932. Op 11 juni komt hij in Shanghai
aan en arriveert op 7 juli in de stad Wenchow, deel van het vicariaat Ningpo,
waar Poolse Lazaristen werkzaam zijn.
Bij aankomst is hij wat teleurgesteld, want de realiteit is zo anders als de
verbeelding. Voor broeder Wladyslaw is het een moeilijk begin. Hij spreekt
alleen Pools en wat Duits. Van beroep is hij tuinman, maar een tuin is er niet
en bovendien kennen Chinezen andere groenten en worden die anders
verbouwd. Hij vraagt zichzelf af wat hij is komen doen. Allereerst moet men de taal leren. “De
Chinese taal is bijna onmenselijk, uit een andere wereld, met klanken die men nog nooit gehoord
heeft, nauwelijks te herhalen zijn en als men het toch doet dan verstaat niemand het”, schrijft zijn
reisgenoot naar China. Het drijft tot wanhoop. Broeder Wladyslaw gaat aan de slag en na enkele
jaren kan hij zich goed verstaanbaar maken en maakt zelfs grappen in het Chinees.
Broeder Wladyslawj is een diep religieus mens en maakt daarmee indruk op zijn omgeving. Hij neemt
de zorg op zich voor zieken in het ziekenhuis samen met de zusters ‘Dochters van Liefde’. Is een
zuster verhinderd, dan springt hij in. Snel is hij thuis in de wereld van de medicijnen en kan hij een
zuster helemaal vervangen. Met respect benadert hij armen en zieken en is zeer geliefd bij hen.
In 1936 komt pater Szuniewicz, een Poolse Lazarist die tevens arts is, naar Wenchow om 3 weken

lang oogziekten te behandelen en hij krijgt broeder Wladyslaw als assistent. Hij maakt zich daarbij
zeer nuttig. Helaas stelt men ook bij Wladyslaw een oogziekte vast en hij ondergaat eenzelfde
pijnlijke behandeling als de anderen.
Na het vertrek van deze arts neemt Wladyslaw zijn gebruikelijke werkzaamheden weer op. Hij gaat
ook rozenkransen maken. Het succes is zodanig dat er zelfs een fabriek ontstaat, want de vraag naar
rozenkransen is groot. Daarnaast gaat hij voor de bibliotheek boeken inbinden. In het zuiden van
China is het heet en men heeft steeds dorst. Broeder Wladyslaw gaat bier brouwen. Het recept heeft
hij in zijn hoofd. De missie is arm en miswijn uit Europa is duur vanwege de hoge belasting. Bij een
Chinese deskundige leert hij uit rozijnen wijn maken. Verder heeft hij de zorg voor de liturgische
gewaden, hij kan koken, brood bakken en zorgt voor een schoon huis.
Hij loopt malaria op. Het duurt een hele maand om in het ziekenhuis van Shanghai de juiste diagnose
te stellen. Na de daarbij horende behandeling keert hij naar Wenchow terug. Na enkele maanden
steekt de malaria opnieuw de kop op en volgen zware koortsaanvallen. Hij betreurt het de missie
geld te kosten en niet van dienst te kunnen zijn. Hij is een rustig persoon, toegewijd en onopvallend.
Zijn komst naar China is zijn eigen keuze en hij wil de gevolgen zelf dragen. In Wenchow kan het zo
niet verder. Hij lijdt en is niet in staat iets te doen. Zijn oversten besluiten hem naar een beter
klimaat in het noorden van China te sturen. Daar woont ook de
genoemde Poolse arts en kan hij zijn oude beroep van ziekenverpleger
weer op zich nemen. Men is bedroefd als hij Wenchow verlaat.

Wladyslaw trekt naar de stad Shuntefuh, dat vroeger deel uitmaakte
van het vicariaat van Mgr. Schraven en enkele jaren tevoren aan de
Poolse Lazaristen is toevertrouwd. Hij komt er als het ware met de
laatste trein aan, want enkele dagen later breekt de oorlog met Japan
in het Noorden uit.
De oversten besluiten Wladyslaw naar Chengtingfu, naar Mgr.
Schraven, te sturen om bij een Oostenrijkse broeder het beroep van wijnbouwer en de productie van
wijn te leren. In Shuntefuh heeft men een wijnberg, maar geen enkele Pool weet hoe wijn te maken.
Tijdens zijn verblijf in Chengtingfu breken daar de oorlogshandelingen met Japan uit. Voor de
Chinezen hoeft men geen angst te hebben. Zij laten de missies met rust. Het regeringsleger heeft een
akkoord gesloten met het communistische leger en bestrijdt nu samen de gemeenschappelijke vijand
Japan. De Chinezen moeten in de nacht van 8 op 9 oktober 1937 de stad Chengtingfu opgeven en
terugtrekken. De Japanners dringen de stad binnen…
Broeder Wladyslaw is slechts 28 jaar oud als hij met Mgr. Schraven en 7 anderen wordt vermoord.

8. SEKSUEEL GEWELD:
In Nederland:
Mevrouw Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel geeft in Trouw van 4 februari

2016 gegevens uit het rapport: ‘Ontucht voor de rechter’.
Kinderslachtoffers van seksueel geweld in ons land:
In 36 % van de gevallen komt de dader uit eigen familie: vader, stiefvader, broer, oom.
32% is slachtoffer van bekenden.
10% is slachtoffer vanuit werk of instanties
9% is de relatie onduidelijk.
7% is slachtoffer van vreemden
4% is slachtoffer van internetcontact.
Bijna één op de zes daders is zelf minderjarig. Misbruik door
jongeren is net zo ernstig als misbruik door volwassenen.
Het slachtoffer is gemiddeld 10,4 jaar oud.
Bij de Gedenkkapel te Broekhuizenvorst hangt sinds kort dit
schilderwerk van mevr. Paula Görtz, bestuurslid van de Mgr.
Schraven Stichting. Het toont de overmacht van de dader en de
onmacht van het slachtoffer.
Driekwart van de daders maakt maar één slachtoffer. Misbruik binnen de familie blijft vaak
onopgemerkt. Kinderen ondervinden lang ernstige gevolgen, wat hun leven kan bepalen. Misbruik is
veel dichter bij dan je denkt.
Advies van Dettmeijer: ‘Creëer een sfeer van openheid door met je kinderen over seks te praten, dan
trekt een kind sneller aan de bel als er iets mis gaat’.
Prof. Römkens van de universiteit van Amsterdam:
‘Verkrachting, misbruik, een pak slaag van de partner: ruim veertig procent van de vrouwen maakt
dit minstens één keer mee. Seksueel geweld tegen vrouwen is een probleem ‘van epidemische
omvang’. Het decor van het meeste geweld is intiem – de huis- of slaapkamer en de dader dichtbij’.
80% van de daders is een bekende van het slachtoffer.
In China
De wetgevende macht van het vasteland van China heeft een eerste wet aangenomen tegen huiselijk
geweld. ‘Het land verbiedt elke vorm van huiselijk geweld’, zo staat in de wet, die formeel omschrijft
wat huiselijk geweld is. De wet vereenvoudigt het proces om recht te halen tegen vroegere regels in.
Maatregelen waar al lang door vrouwen om wordt gevraagd.
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