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HERDENKING IN NEDERLAND OP 8 OKTOBER 2017
1.BISSCHOP SCHRAVEN EN GEZELLEN 80 JAAR GELEDEN DE MARTELDOOD
GESTORVEN
Artikel uit de Kleine Co, orgaan van de heren Lazaristen te Panningen
auteur Vic Groetelaars cm.
Op zondag 8 oktober vond in de kerk van Broekhuizenvorst de jaarlijkse herdenking plaats van de
moord op Bisschop Schraven met zijn gezellen in Chengtingfu. Dank zij Vincent en Marja HermansGrim is die gebeurtenis opnieuw actueel geworden. Zo werd hoe langer hoe duidelijker wat de reden
was van de moord en dat Japanse soldaten de moordenaars waren. Een proces tot zaligverklaring
werd in gang gezet en kortelings werd uit Rome gemeld dat het proces in het bisdom Roermond
voltooid was en nu in Rome verder gevoerd zou worden.
Vanwege het 80 jarige “jubileum” werd een uitgebreid programma samengesteld. De pauselijke
nuntius Mgr. Aldo Cavalli was uitgenodigd om in de
Eucharistieviering voor te gaan, de bisschop van Roermond Frans
Wiertz was aanwezig en eveneens emeritus bisschop Theo van
Ruijven cm. Er waren enkele problemen rond het missaal van de
Nuntius. Hij had een Engelse tekst bij zich, maar deze bleek bij het
begin van de viering met zijn chauffeur een rondrit te maken.
Aangezien bisschop Wiertz praktisch niet meer kan lezen, werd
Mgr. Theo van Ruijven cm gevraagd deze taa
over te nemen.
Foto: mgr. Aldo Cavalli, Mgr. Theo van Ruyven cm. Mgr.F. Wiertz.
Links een stukje van het Chinese altaar dat werd opgericht.

Aanwezig waren ook enkele Chinese priesters die in België studeren. ’s Middags hield Vincent
Hermans de traditionele Schraven Lezing. Pater Jeroom Heyndrickx, Chinakenner uit Leuven,
beschreef de huidige situatie in China. Waarschijnlijk vanwege het nationale Volkscongres, dat elke
vijf jaar in oktober in China plaats vindt, waren er enkele problemen betreffende uit- en inreisvisa. Zo
werd hulpbisschop De Jong van Roermond niet toegelaten. Hij kon daarom niet aansluiten bij de
groep die op 10 oktober vertrok om de gedachtenisvieringen in China mee te maken.
Spoedig na de rampzalige gebeurtenissen in Chengtingfu werd in Nijmegen door de Lazaristen een
brochure uitgegeven met een bijdrage van verschillende heren en studenten van de Lazaristen,
aangevoerd door Henri de Greeve in zijn “Lichtbaken” van 8 januari
1938. De schrijvers gebruikten de gegevens die druppelsgewijs uit
China binnen kwamen. Als men ze nu leest kan men vaststellen dat
er in het begin de Japanners alles aan gelegen is geweest zich te
verontschuldigen. De ware oorzaak van de moord bleef op de
achtergrond. Nadien brak in 1939 de Tweede Wereldoorlog uit die
verdere communicatie sterk bemoeilijkte. Daarbij kwam de
veroveringsoorlog van Japan die via Nederlands-Indië ook ons land
meesleepte.
Boekje dat in januari 1938 in Nijmegen verscheen.
In het Dagblad Trouw van 11 oktober, schreef Stijn Fens een
paginagroot artikel over de gedachtenis vieringen in
Broekhuizenvorst. Hij komt er herhaaldelijk op terug dat er weinig weerklank is bij de plaatselijke
bevolking. Dit is een constatering die in onze ervaring ook steeds is vastgesteld. Een verklaring is
ongetwijfeld dat in ons land de interesse voor zalig- en heiligverklaringen niet groot is. Een tweede
reden is eveneens dat de bureaucratische rompslomp de aandacht niet vergroot. Misschien is echter
de hoofdreden de kwestie dat Frans Schraven geboren is op “Huize Kaldenbroek” in Lottum. Dit
kleine ridderhuis ligt in het natuurgebied waar het Pieterspad doorheen loopt, niet ver van
Grubbenvorst. Omdat de grond niet zo erg geschikt was voor landbouw ging deze tak van de familie
Schraven naar Broekhuizenvorst waar zij de boerderij “Op Wis” betrok. Deze ligt aan de Maas,
richting Blitterswijck, ver buiten het centrum van Broekhuizenvorst. Na de lagere school heeft Frans
zijn opleiding gehad op het Bisschoppelijk College in Roermond. De filosofie volgde hij in Rolduc.
Vervolgens sloot hij zich aan bij de Lazaristen in Parijs. Hij werd aldaar priester gewijd in 1899.
Daarna werd hij naar China gezonden. Zo was zijn verleden voor het volk langs de Maas maar kort en
leefde zijn familie steeds een heel eind van het centrum van de dorpen. De Tweede Wereldoorlog
versterkte de isolatie en toen de vrede kwam, namen de communisten de macht in China over.
Intussen zijn er 80 jaar voorbij gegaan. Een heel lange tijd waarin er niet zoveel mensen meer zijn, die
de gebeurtenissen van 1937 bewust hebben meegemaakt. Het kerkbestuur van de parochie heeft
bewust meegewerkt om hun kerk tot centrum te maken van bewustwording van wat toen gebeurd
is. Een kapel in de kerk werd ter beschikking gesteld De schilderingen van pater Jan Haen nodigen
door kleur en symboliek sterk uit kennis te nemen van wat toen gebeurde en wat mensen elkaar
kunnen aandoen. Zij laten zien hoe de bisschop met zijn gezellen mensen beschermde al kostte dat
hun leven.

HERDENKING IN CHINA OP 9 en 14/15 OKTOBER 2017

2.WELKOMSTBRIEF AAN DE PELGRIMS NAAR CHINA
Ter verwelkoming stuurde de pastoor van Zhengding op zondag 8 oktober een brief aan de pelgrims
naar China.
‘God houdt van de familie. Ik ben blij dat we niet zullen worden tegengehouden bij de zaligverklaring
van d e bisschop. We kennen de principes. Terug uit Nederland in mei, zijn we begonnen met een
paar priesters aan de voorbereidingen voor het tachtigjarige jubileum van de bisschop.
Foto: pastoor Sun tijdens de herdenking in Zhengding.

We kunnen niet toestaan dat het bloed van
Christus en dat van de bisschop tevergeefs
vergoten is. De bisschop en een aantal martelaren
hebben met hun bloed de Chinese Kerk, de Kerk
van Hebei en de kerk van Zhengding besproeid.
Wij hebben de geest van de martelaren geërfd. Ze
zijn onze rolmodellen. Ons christelijk geloof is
winterhard zaad. De wortels zijn ingebed in het
land van China. Het ontkiemen en de groei
gebeurt nu in de huidige tijd. Het maakt niet uit
wat voor soort omgeving of obstakels we tegenkwamen, het kan de zaak van God niet stoppen. Wij
zullen met voorrang blijven bidden, onderwijzen en bidden, bidden voor zijn zaligverklaring en die
van zijn metgezellen.
Op zaterdag 14 oktober zullen wij de Eucharistie vieren in de vroegere woonplaats van de bisschop
in Zhengding. Wij kijken uit naar de komst van familieleden en verwanten. Zhengding is de
belangrijkste thuisbasis als woonplaats van de bisschop en is ook úw ouderlijk huis. Welkom thuis.
Met alle warmte van ons hart, u en uw geliefden zijn welkom’.

3.PELGRIMAGE NAAR CHINA
‘De paus op het Tiananmenplein in Peking’. Zo verwoordde de Chinese bisschop Paul Meng van het
bisdom Taiyuan met grote overtuigingskracht en vuur in zijn stem zijn grote droom tegenover een
groep van 19 Belgische en Nederlandse pelgrims op bedevaart in China. ‘Christenen zijn dromers en
zonder dromen over de toekomst, zijn we geen christenen’. In zijn tafelrede bedankte hij de pelgrims
voor hun komst, voor de missionarissen uit hun landen, voor de geloofsbrengers, voor hun
martelaren. ‘Zonder hun komst was ik nu geen bisschop’. Zijn grote waardering en strijdbaar geloof
ontroerde menige pelgrim. Het bezoek aan deze plaats stond hoog op de agenda tijdens deze
bedevaart. In Taiyuan werden in 1900 tijdens de Boxeropstand 29 christenen vermoord, onder wie
twee Italiaanse bisschoppen en de heilige zuster Marie-Adolphine uit Ossendrecht en de Belgische
heilige zuster Amandina uit Herk aan de Stad. Ze werden onthoofd en in stukken gesneden, buiten de
stadsmuur geworpen voor de honden en hun hoofden op palen op de stadmuur gezet. Met groot
respect bezochten de pelgrims het klooster waar de heilige zusters hun domicilie hadden. In een
aparte kapel in het klooster wordt de nagedachtenis aan deze heilige martelaren in ere gehouden.
In de aangrenzende kathedraal zongen de bedevaartgangers het Marialied ‘Wees geroet o Sterre’ dat
de zusters in 1899 zongen in de haven van Marseille bij hun vertrek naar China. Iedereen was
duidelijk aangeslagen tijdens het muzikale eerbetoon van de Provinciale Overste van de Nederlandse
Franciscanen aan zijn vroegere confraters de bisschoppen Timmer en Spruyt die in 1943 vlak na
elkaar in Taiyuan stierven en vanaf deze plek in de kathedraal begraven werden. Alle andere
Nederlandse Franciscanen waren toen door het Japanse leger geïnterneerd.

De viertiendaagse reis naar China ging in de voetsporen van Nederlandse bisschoppen en martelaren
in het ‘Rijk van het Midden’. Aanleiding was de 80 ste verjaardag van de marteldood van bisschop
Frans Schraven (Lottum), Antoon Geerts (Oudenbosch), Gerrit Wouters (Breda) en hun zes
medemartelaren, vermoord door het Japanse leger vanwege hun verdediging van Chinese
vluchtelingen en met name hun verzet tegen het gebruik van vrouwen als seksslavinnen. Tijdens een
indrukwekkende viering in een grote bomvolle kerk van Qiaozhai op zondag 15 oktober werd de
massamoord herdacht. Op de sterfdag zelf maandag 9 oktober was dit al gebeurd in de kerk van
Zhengding met vertegenwoordigers uit Shanghai en Beijing. Bij die gelegenheid werd een groot wit
marmeren beeld van bisschop Frans Schraven ingezegend. De kunstenaar is er goed in geslaagd zijn
karakter in steen weer te geven: sterkte en kracht, goedheid en vastberadenheid. Een speciaal
museum houdt de nagedachtenis aan deze ‘grote helden’ in China levend. Een rondgang langs
bijzondere plekken, de plaats van de moord, het vroegere missieterrein en het kerkhof waar de
gevonden resten uit de brandstapel begraven werden, was letterlijk gaan in de voetstappen van deze
martelaren.
Doodstil was het in het kerkje van Yuanqu , in het zuiden van de provincie Shanxi bij het voorlezen
van een brief van de nog enige levende Nederlandse nicht van de in
1938 door Japan vermoorde Franciscaan Jan van Heel. Na 27 jaar
zoeken werd zij eindelijk opgespoord na een bericht in een
Nederlandse krant over de onthulling van een groot ‘monument voor
deze eeuwige held in China’ in juni dit jaar. Zij las het bericht en was
diep geraakt eindelijk de waarheid te horen over deze dood. ‘Wij
wisten in de familie van niets, alleen dat hij dood was, 32 jaar oud. Ik
ben zo trots op onze Jan dat hij Chinese vluchtelingen tegen de
Japanners beschermde en wat jammer dat ik dit nu met niemand in
mijn familie meer kan delen’. De modderweg de berg op naar zijn
graf en het monument werd door ieder getrotseerd om staande bij
het graf, met tranen in de ogen te zingen, te bidden en natuurlijk ook
het muzikale eerbetoon te brengen.
Foto: beeld van bisschop Schraven op 9 oktober jl. in Zhengding
officieel ingezegend.
‘Jullie vertegenwoordigen een bladzijde uit de kerkgeschiedenis van
China’, betoogde de bisschop Jin van Changzi, waar vroeger meer dan 100 Nederlandse Franciscanen
werkzaam waren. ‘Wij komen om de vruchten van hun werk met eigen ogen te zien’, zo verwoordde
een pelgrim. En wat ze zien is een vitale en energieke kerk die haar weg zoekt te midden van tal van
problemen. Verschillende bisschoppen vertelden relatief open over de moeilijkheden van alledag. De
speelruimte is niet overal even groot. ‘Vertel in jullie land de waarheid over onze kerk in China. Er
bestaan zoveel misverstanden. Wij mogen hier openlijk zonder problemen processies houden op
straat. Mag dat overal bij jullie?’ De pelgrims mochten de verschillende gezichten van de Chinese
kerk ontmoeten en ervaren, de lijdende, de strijdende én de gloriërende kerk, een kerk die als een
feniks uit zijn herrijst. Overal? ‘Als we goede relaties onderhouden met de autoriteiten kan er heel
wat gebeuren’. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, konden de pelgrims vlak voor de reis ervaren toen
aan de hulpbisschop van Roermond Mgr. E . de Jong een visum voor China geweigerd werd vanwege

het aanstaande Nationale Partijcongres in Beijing. Stad en land stond onder hoogspanning. De groep
mocht ervaren hoe China goed waakt over zijn burgers en de buitenlandse pelgrims.
Overal werden de bedevaartgangers zeer hartelijk ontvangen en soms overladen met geschenken uit
dankbaarheid voor hun komst en hun aandacht voor de kerk in China. ‘Jullie bezoek haalt ons uit een
isolement. Wij willen graag bij de wereldkerk horen en dat gevoel geven jullie ons nu wij samen
kunnen bidden en vieren’.
De martelaren in China staan ook daar, voor zover mogelijk, in de belangstelling. Meteen na het
Nationale Volkscongres vond in Beijing een conferentie plaats over de marteldood van bisschop
Frans Schraven en gezellen. Dertig Chinese professoren wisselden van gedachten over de betekenis
van deze massamoord. ‘Wij hopen hiermee in China de weg te banen voor een zaligverklaring van
deze martelaren’, zo luidde het commentaar van een van de organisatoren.
Kan een pelgrimsreis een feest zijn? Zo verwoordde geëmotioneerd een van de deelnemers het aan
het einde van de reis, die georganiseerd was door het Verbiest Instituut in Leuven op initiatief van de
Mgr. Schraven Stichting. ‘Ik had geen seconde willen missen, zo indrukwekkend was de hele
pelgrimage’.
Of de droom van bisschop Meng over de paus op het Tainanmenplein in China snel werkelijkheid zal
worden? Een droom die ongetwijfeld door alle katholieken in China gedeeld wordt. Het Nationale
Volkscongres geeft daar vooralsnog weinig uitzicht op. Bisschop Meng zal voorlopig nog moeten
blijven dromen.

4.BRIEF VAN BISSCHOP FRANS WIERTZ
Bij gelegenheid van de tachtig jarige herdenking in China schreef bisschop
Wiertz van Roermond een brief aan de Chinezen:Aan de christengelovigen in
Zhengding
Roermond 7 oktober 2017
Broeders en zusters in Christus.
Als katholieke gelovigen maken wij deel uit van een wereldkerk. Wij geloven
in dezelfde Christus, u in China en wij in Nederland. Door de eeuwen heen
zijn er altijd missionarissen uitgetrokken om de Blijde Boodschap van Jezus
Christus te verkondigen. In een ver verleden trokken priesters uit ons bisdom
met dat doel de wereld over. Een van hen was Monseigneur Frans Schraven.
Geboren in een klein dorp in het bisdom Roermond, trok hij als priester en bisschop naar de andere
kant van de wereld om Christus na te volgen. Dat heeft hij tot het einde toe volgehouden. Toen
duistere machten het leven van honderden vrouwen bedreigden, is Mgr. Schraven voor hen in de
bres gesprongen. Hij heeft dit met zijn leven op aarde moeten
bekopen, maar we weten dat hij sindsdien als martelaar bij
Christus voortleeft. In zijn geboorteplaats hebben we hem onlangs
met vele gelovigen en familieleden herdacht en gebeden voor zijn
zielenrust en voor de kerk in China.
Vanuit het bisdom Roermond groet ik u. In mijn hart ben ik bij u en
in gebed voel ik me nauw met u verbonden.
In Christo.

7.BRIEF VAN DE PASTOOR VAN ZHENGDING NA THUISKOMST UIT CHINA
‘Jullie moeten nu veilig thuis zijn. Ik dank God dat we elkaar ontmoet hebben in Gods liefde. Ik vraag
me af of jullie tevreden zijn met de liturgie om bisschop Schraven en gezellen te gedenken. Als jullie
andere meningen hebben, wil ik graag naar jullie luisteren.
De vroegere kathedraal en het
huidige gebouw.

Hoe die in vroegere staat te
herstellen?

Spijtig dat ik jullie niet heb gezien bij de academische conferentie in Peking op 25 oktober.
Op 15 oktober hebben wij de leiders van het ziekenhuis van Shijiazhuang ontmoet. Zij zijn bereid om
de kathedraal naar het origineel te herstellen. Ik ben zo blij! Ik zou graag willen weten of jullie de
originele ontwerpen en tekeningen van de kerk kunnen vinden. Wij zijn bereid de originele locatie
van de kerk te herstellen. En er moet ook een tentoonstelling komen over het leven van de bisschop.
Volgens mij moeten jullie ook blij zijn.
Bid voor de zaligverklaring van de bisschop en de andere martelaren. De zaligverklaring kan soepel
worden uitgevoerd.’
Jullie broeder pastoor Anthony Sun van Zhengding.
Commentaar:
Is hier sprake van een doorbraak? Dan kunnen we bijzonder blij zijn.
1) Een doorbraak m.b.t. de vroegere kathedraal van bisschop Schraven. Aan de pelgrims werd verteld
dat door de vicaris-generaal een officiële brief naar de autoriteiten is gestuurd met het verzoek om
de vroegere kathedraal aan de kerk terug te geven.
Met ‘het gesprek met de leiders van het ziekenhuis’ zal bedoeld zijn het bestuur van het militair
ziekenhuis dat pal naast de vroegere kathedraal ligt en dat vroeger als ziekenhuis is gestart door Mgr.
Schraven.
Pogingen zullen ondernomen worden om originele tekeningen te achterhalen. In Parijs of Rome?
Bekend is dat de torens hoger waren dan de ernaast gelegen hoge tempel!
2) Wat betekent de zin dat ‘de zaligverklaring soepel kan worden uitgevoerd’? Is dat het resultaat van
de academische conferentie in Peking waarbij ook de autoriteiten waren uitgenodigd en waar ook de
voorzitter van de Chinese Bisschoppenconferentie Mgr. Ma, die in augustus de Schravenkapel
bezocht, aanwezig was? Het zou een echte doorbraak zijn als de Chinese autoriteiten de waarheid
omtrent de moord op Mgr. Schraven en gezellen door de Japanners zouden erkennen.
Wat een groot nieuws.
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