JAARVERSLAG MGR. SCHRAVEN STICHTING 2008
Inleiding:
Op 14 oktober 2007 wordt in Broekhuizenvorst en Lottum herdacht dat 70 jaar eerder, op 9 oktober
1937 Mgr. Schraven en gezellen in China zijn vermoord. Bij deze gelegenheid wordt een speciaal
gedachtenisprentje van Mgr. Schraven uitgegeven. Voor het middagprogramma hebben zich 150
personen opgegeven. Tijdens deze bijeenkomst wordt het idee gelanceerd om te komen tot de
oprichting van een stichting en een oproep voor vrijwilligers volgt.
Op 28 december vindt een bijeenkomst plaats te Thorn door een oprichtingscomité van drie
personen, te weten, mevr. I. Bakker-Schraven (Bosschenhoofd), mevr. M. Leyten-Schraven (Utrecht)
en de heer V.Hermans (Simpelveld). Er wordt gebrainstormd over een aantal fundamentele zaken om
het initiatief van de grond te krijgen. Deze gegevens zullen dienen als basis voor een
oprichtingsvergadering.

Jaarverslag 2008
Bestuursvergaderingen:
Op zondag 24 februari 2008 vindt de oprichtingsvergadering plaats van wat later de Mgr. Schraven
Stichting zal worden. Ten huize van de heer Harry Schraven te Venray komen 7 personen bijeen om
te brainstormen over de doelstelling, structuur en organisatie. Er wordt gedebatteerd over de keuze
tussen een stichting en een vereniging. Er moet nog nagedacht worden over de inhoud van de
formulering van de doelstelling. Nader juridisch advies wordt ingewonnen bij de heer Frans Schraven
in Tilburg. De volgende personen zullen deel gaan uitmaken van het dagelijks bestuur: de heer Harry
Schraven als voorzitter, mevr. Netty Reijntjes als penningmeester en de heer Vincent Hermans als
secretaris.
Nadrukkelijk wordt stil gestaan bij het verzamelen en conserveren van memorabilia die nog in de
familie aanwezig zijn.
Een aantal discussiestukken wordt ter kennisgeving aangenomen, te weten: de doelstelling,
statuten, organisatiemodellen, huishoudelijk reglement, gedachtenismonument en functies binnen
het bestuur. Er wordt besloten als volledig bestuur twee keer per jaar voor een lange vergadering
bijeen te komen en het dagelijks bestuur minimaal twee keer per jaar. Verder kan er veel overlegd
worden via internet.
Er wordt besloten tot het instellen van verschillende werkgroepen die taken gaan uitvoeren in
opdracht van het stichtingsbestuur i.o. en wel de volgende:
1) gedachtenismonument 2) memorabilia 3) onderzoek en zaligverklaring 4) fondswerving 5)
publiciteit en communicatie 6) activiteiten. Bij verschillende van deze werkgroepen dienen zich al
personen aan en verder zullen anderen worden uitgenodigd te participeren.
Als mogelijk gedachtenismonument wordt gedacht aan een zijvleugel van de kerk van
Broekhuizenvorst. Daarvoor zal contact worden opgenomen met het kerkbestuur.
Aan deze oprichtingsvergadering nemen deel: de dames Isabel Bakker-Schraven (Bosschenhoofd),
Marja Leyten-Schraven (Utrecht), Netty Reijntjes (Venray), Paula Görtz (Beringe) en de heren Dick
Bakker (Bosschenhoofd), Harry Schraven (Venray), Martijn Wintermans (Den Haag) en Vincent
Hermans (Simpelveld).

Het bestuur besluit tot de uitgave van een vierjaarlijkse Nieuwsbrief om zo een achterban van de
stichting op te bouwen. De eerste verschijnt eind maart 2008.
Het DB bestuur vergadert op 28 april te Venray. Advies over de doelstelling van de stichting laat een
keuze zien tussen een smalle (louter herdenking Mgr. Schraven) en een brede doelstelling in (inzet
m.b.t. seksueel misbruik). Een eerste contact met het kerkbestuur over het gedachtenismonument is
gelegd en overleg gaat volgen.
Vanuit het DB wordt een bezoek gebracht ( 15 juli) aan de Nationaal Rapporteur Mensenhandel te
Den Haag voor overleg over mogelijke activiteiten van een op te richten werkgroep seksueel
misbruik.
Het AB Bestuur vergadert op 12 oktober in Venray. Besloten wordt tot de oprichting van een
stichtingsvorm met een brede doelstelling. Om dat de laatste te kunnen realiseren wordt een aparte
werkgroep ‘seksueel misbruik’ opgericht. De verdere doelstelling van de stichting wordt vastgesteld.
De eerder genoemde personen treden formeel toe tot het bestuur van de stichting, met uitzondering
van de heer Dick Bakker, die bereid is als notulist op te treden. De op te richten werkgroepen worden
verder aan het werk gezet.
Op 17 november passeert de stichtingsakte bij de notaris te Venray. Een bankrekening wordt
geopend en de stichting wordt bij de belastingdienst aangemeld.
De werkgroepen:
a) De werkgroep gedachtenismonument:
De samenstelling van de werkgroep bestaat uit mevr. I. Bakker-Schraven en het DB van de stichting.
Er wordt contact gelegd met het kerkbestuur van Broekhuizenvorst. De eerste reactie is positief. De
voorzitter van dat bestuur wordt echter overgeplaatst en een opvolger dient te worden afgewacht
voordat verdere stappen kunnen worden gezet.
b) De werkgroep memorabilia:
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: de dames I. Bakker-Schraven, Marja Leyten-Schraven,
Paula Görtz en Netty Reijntjes. Op 24 juni komt de werkgroep in Bosschenhoofd bijeen.
Intern wordt gewerkt aan ‘de werkwijze van een beschrijving van memorabilia’, aan de hand
waarvan de leden van de werkgroep aan het werk kunnen gaan. Verder wordt een gedragscode
ontwikkeld voor de benadering van familieleden met memorabilia. Vanuit de werkgroep heeft mevr.
I.Bakker-Schraven contact met familieleden van de andere twee Nederlandse medemartelaren van
Mgr. Schraven, broeder Antoon Geerts uit Oudenbosch en de heer Gerrit Wouters uit Breda. Zij
ontvangt memorabilia van beide families die ter beschikking worden gesteld aan de Mgr. Schraven
Stichting. Een registratieformulier wordt ontwikkeld evenals een bruikleenovereenkomst wanneer
memorabilia worden uitgeleend aan de stichting. Een kostbaar Chinees kazuifel werd al eerder aan
de stichting geschonken. Afspraken worden gemaakt wie welke persoon gaat benaderen in verband
met memorabilia.

c) De werkgroep studie/onderzoek en zaligverklaring:
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: de heer Wiel Bellemakers, Lazarist (Nijmegen), de heer
Vincent Hermans en mevr. Marja Grim (Simpelveld).
Op 20 januari vindt in Kerkrade een onderhoud plaats met prof. Van Calsteren over een mogelijke

zaligverklaring van Mgr. Schraven en gezellen. Op 25 januari vindt tijdens het bezoek van kardinaal
Zen van Hong Kong aan Nederland een kort onderhoud plaats .
De werkgroep komt 5 keer bij elkaar en begint met een onderzoek in het archief van Panningen.
Contact met de archivaris van de Trappisten in Rome levert de verrassende ontdekking op dat er in
Rouen (Frankrijk) een boek is verschenen over medemartelaar pater Trappist Robial. Het boek wordt
ontvangen en contact met zijn familie wordt gelegd. Vanuit de werkgroep wordt in februari
daadwerkelijk onderzoek gedaan in de archieven van de abdij van de paters Trappisten La Trappe
(Normandië), in september in het stadsarchief van Aurillac (Frankrijk) en in november in het archief
van de Lazaristen te Parijs.
Verder is er schriftelijk contact met het Staatsarchief van Wenen, het bisdomarchief van Melun en St.
Flour (Frankrijk), het militair archief te Wenen, het Staatsarchief van Warschau in Polen, het archief
van de Heemkunde Kring van Oudenbosch, de archieven van de heren Lazaristen in Polen en
Oostenrijk. Contact ontstaat met het Trappistenklooster in Hong Kong waar nog een getuige van de
moord in China van 1937 leeft.
De heer Bellemakers schreef drie artikelen over de Nederlandse martelaren van 1937 in het boek:
‘Getuigen voor Christus’.
De werkgroep gaat zich inzetten voor de Nederlandse vertaling en uitgave van een Chinees boekje
over Mgr. Schraven en gezellen dat in 2005 in China verscheen.
d) De werkgroep fondswerving:
De werkgroep bestaat uit de heren Martijn Wintermans en Harry Schraven. Zij verrichten een eerste
oriëntatie naar mogelijke fondsen om het werk van de stichting te financieren. Het initiatief
‘Vrienden van de stichting’ komt tot stand, waarbij men zich verplicht tot een jaarlijkse donatie van
25 euro of voor een echtpaar voor 35 euro. ‘Vriend voor het leven’ wordt men door een donatie van
500 euro. Contact wordt gelegd om in aanmerking te komen voor een ANBI status van de stichting.
e) De werkgroep Publiciteit en communicatie:
De werkgroep publiciteit bestaat uit de volgende personen: de dames Isabel Bakker-Schraven en
Marja Leyten-Schraven en de heer Vincent Hermans. De laatste twee personen zijn verantwoordelijk
voor de Nieuwsbrief. Een protocol voor de Nieuwsbrief wordt ontwikkeld en door het bestuur
aangenomen. De Nieuwsbrief komt in 2008 vier keer uit en telt telkens 6 pagina’s met een aparte
bijlage voor de familie Schraven alleen.
Een DVD verschijnt met een verslag van de Mgr. Schraven herdenking van 2007.
f) De werkgroep activiteiten:
De taak van deze werkgroep wordt behartigd door de heer Vincent Hermans. Door de heer
Bellemakers (werkgroep onderzoek) wordt het initiatief genomen tot een reis naar China in 2009.
Daarvoor vindt op 26 november overleg plaats met het Verbiest Instituut van de universiteit te
Leuven.

Vincent Hermans, secretaris

